
 ی هدی انصارم  
 اطالعات فردی.                                                                                                                           :                                   

 یک تعداد فرزند :    هلمتأ : تأهل وضعیت      1364:  سال تولد      حسین : نام پدر    نصاریمهدی ا نام خانوادگی: و  نام

 خوب درک مطلبدر حد  انگلیسیآشنا به زبان     :  خارجه زبان     معافیت کفالت  وضعیت خدمت سربازی:

 02165533019:  تلفن        53 پالک 2اندیشه خیابان شهید دنیا مالی شقایق چهارم بن بست جاوید  شهر تهران  : آدرس محل سکونت

 دانشگاهی مدارک تحصیلی :                                                                                                             . 

  ز دانشگاه آزادا 18,18با معدل  مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 :مدارک و گواهینامه ها                                                                                                                                          . 

 

 

 MCSE 2012 (Microsoft Certified Solutions Expert) 

 MCSA 2012 (Microsoft Certified Solutions Associate) 

 RHCE (Red Hat Certified Engineer) 

 MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate) 

 Elastix Engineering-ECE- (International cert) 

 CCNA R&S  

 CCNP R&S  

 CCNA Voice (Cisco Certified Network Associate VOICE + CUCM) 

 Hytera Digital radio (Hytera Digital Radio Associate) 

 Network+ 

 5S (Sort-Set in Order-Shine-Standardize-Sustain) 

 The risk assessor 

 VMware Virtualization 

 Microsoft UC (Lync and Skype) 

 

 

 

 

 

 

 ICT فناوری اطالعات و ارتباطات کارشناس 

    00989120215591  
  Mahdiansari@hotmail.com 

   http://danial-ansari.ir 

 

 خالق یکتابه نام 

 کارنامه کاری و تخصصی

mailto:Mahdiansari@hotmail.com
http://danial-ansari.ir/


 مهارت ها:                                                                                                                                                             . 

Microsoft Network Components 

 MS Server installation, commissioning and management service (DHCP, AD, DNS, Fileserver, NTP, File Server 
& etc.) 

 MS Lync server installation, commissioning and management 
 MS SharePoint installation, commissioning and management 

Linux Network Component 

 Linux server Centos and Redhat installation and commissioning service (PROXY, DNS, DHCP, apache 
,Mariadb) 

Virtual 

 VMware ESXI installation, commissioning and management with Vcenter  
 Hyper-V installation, commissioning and management  

Network Management 

Installation, Configuration and management of LAN networks using:  

 MS Component 
 Cisco Devices (switches - routers etc.) 

 Linux component 
 Mikrotik Devices (Router board) 
 Unifi Wi-Fi network 
 Kerio Component 

Management and maintaining wired & Wireless (Wi-Fi) LAN networks  

Network Management System (VIOP network Monitoring) 

 Orion Monitoring System 
 PRTG Monitoring System 
 Zabbix Monitoring System 

VOIP 

 VOIP Gateway (Tenor, Soundwin, ATCOM, Cisco) configuration & installation 
 Elastix SIP server installation, commissioning and management  
 Asterisk SIP server with FreePBX installation, commissioning and management 
 VAAK SIP server commissioning and management  

 ISSABEL SIP Server commissioning and management  

 Cisco Unified Communications Manager (CUCM) installation, commissioning and management  
 Kerio Operator installation, commissioning and management  

Radio communication and Wireless 

 UBNT Devices installation with management and monitoring by air control  
 Unifi AP installation with management and monitoring Unifi server  

General Skills 

 Autodesk application: AutoCAD, Navisworks, 
 Office applications: Word, Excel, Power Point, Visio , 
 Design applications: Smart Draw, Photoshop 
 Mindjet 

Programing  

 PHP 
 Pyton 

 Linux batch script 

5S  

CCTV (Digital)  

 Avigilon, Oxalis, etc. CCTV IP camera with Recorder system 

 ارزیاب ریسک 

 نگارش نامه های سازمانی 

 استاندارد های شرکت نفت و مخابرات ایران 

 

 تخصص:                                                                                                                                                                 . 

 

System Admin ,   VoIP and FoIP Telecommunication Network Admin  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjFk52y4_3HAhWH2CwKHaIMAgM&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fc%2Fen%2Fus%2Fproducts%2Funified-communications%2Funified-communications-manager-callmanager%2F&usg=AFQjCNEL_ZnUXWQRVJm5YIj35gEzYZ-ySQ


 

 تمام وقت( سوابق کاری(   :                                                                                                                                                    . 

 

 تا کنون( 97شرکت پلیمر آریاساسول ) تاریخ استخدام : خرداد  -4

 کارشناس زیرساخت های ارتباطی در حوزه های تخصصی سمت: 

 تمشاوره فنی ، تعمیر و نگهداری و راه اندازی سرویس های مایکروساف

 مشاوره فنی ، تعمیر و نگهداری و راه اندازی سرویس های شبکه تلفنی

 مشاوره فنی ، تعمیر و نگهداری سیستم های مجازی سازی

 

 ( 97تا خرداد  96)تاریخ استخدام: خرداد پینا   شرکت داده پردازی رس -3

 :متس

 ( مدیریت زیرساخت ارتباطات مخابراتیVoIP and FoIP Network Adminدفتر تهران و کلیه شعب ) 

 

 96اردیبهشت  (   تا 90 اردیبهشتشرکت فرادست انرژی فالت   )تاریخ استخدام:  -2

 سمت ها :

 مدیر شبکه  -  کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات VoIP و زیرساخت های ارتباطی 

  کارشناس( مخابراتVOIP)  

  تلکام مهندسی کارگاهیکارشناس 

 

 

 (1390تا  1389شرکت سپاهان پایدار )تاریخ فعالیت : سال  -1

 مسئول شبکه و پشتیبان فنی سمت: کارشناس

 پاره وقت( سوابق کاری(                                              :                                                                                                         . 

 گانمشاور و مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت رامپکو پروژه پتروپاالیش کن -1

 (ماه 6به مدت  1397) پروژه ای به صورت

 :مهمترین فعالیت های من برخی از 
  مسیریابی هوشمند و هدایت فکس های دریافتی به ایمیل کارشناسان در شرکت پلیمر آریاساسول ایجاد کاور و  اندازی شبکه فکس با قابلیتراه 

 راه اندازی مرکز تماس هوشمند در شبکه تلفنی آریاساسول 

 بهینه سازی سرویس ایمیل سازمانی آریاساسول 

 بهینه سازی زیرساخت شبکه تلفنی آریاساسول 

 مشاوره در انعقاد قرارداد تهاتر امکانات با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای شرکت آریاساسول 

 ( راه اندازی سرویس رسانه های صوتی و تصویریMedia Serverشرکت پلیمر آریاساسول ) 

  راه اندازی سیستم ثبت درخواست مشکل برایhelpdesk  با استفاده ازWebHelpdesk   از کمپانیsolarwinds 

  برقراری ارتباط سیستم تلفنی شرکت رامپکو در شبکه تلفن همراه  از طریقGSM Gateway 

  برقراری ارتباط رادیویی بین شرکت رامپکو و شرکت پترو پارس قدرت به همراه راه اندازیFirewall .کریو 

 راه اندازی اکتیو دایرکتور و فایل سرور مایکروسافت برای شرکت رامپکو 

 ی راه اندازbackup  سرور برای برای شرکت رامپکو 

  راه اندازی میل سرورKerio  با دامنهrampcokprc.ir برای شرکت رامپکو 

 راه اندازی سیستم مدیریت محتوی بر پایه جومال برای شرکت رامپکو 



  راه اندازی سیستم تلفنی بر پایهKerio Operator  داخلی نرم افزاری با بهره گیری از   50داخلی سخت افزاری و  25باwebrtc  برای شرکت

 رامپکو

  مشاوره و همکاری با تیم راه اندازیnexfon در رسپینا به منظور ارائه کلیه سرویس های تلفنی 

  راه اندازیKerio PBX  به صورتPublish ینا از طریق به منظور برقراری کلیه ارتباطات تلفنی شرکت رسپwebrtc  سپینا و ادغام ربرای شرکت

 Skypeو  Exchangeو   Active Directoryآن با 

  راه اندازیCUCM  به منظور ارتقا شبکه تلفنی رسپینا 

 راه اندازی اسکایپ بیزینس و ادغام با سیستم تلفنی رسپینا 

 وق صوتی و ..(تم تلفنی الستیکس ) امکان جستجو شماره ، صندبهینه سازی تلفن های سیسکو به منظور ایجاد قابلیت های خاص برای سیس 

 و تبریز شرکت رسپینا ، شیراز ، مشهد راه اندازی شبکه ویپ شعبه اصفهان 

 ایجاد سیستم پخش خودکار پیام صوتی تبلیغاتی 

 ایجاد سیستم راهنمای کار آموز فروش در صف فروش شرکت رسپینا 

  مرکز نماسایجاد سیستم آموزش تلفنی کارآموز 

 ایجاد سیستم نظرسنجی تلفنی 

  بهینه سازیIVR و کاهش تماس های از دست رفته شرکت رسپینا 

 با استفاده از  راه اندازی سرور مانیتورینگ صف های تماسQpanel 

 با استفاده از   ایجاد فکس سرور با قابلیت جداسازی فکس برای هر کاربر در شرکت رسپیناAvantFAX 

  ساخت نرم افزار( به منظور گزارش گیری از مرکز داده جزئیات تماسCDRو همچنین صف های تماس ) 

 بهینه سازی کال سنتر شرکت داده پردازی رسپینا 

 ایجاد سیستم اعالم موقعیت تماس گیرنده در صف به همراه اعالم مدت زمان انتظار در صف برای شرکت رسپینا 

  برطرف کردن مشکالت مسیریابی در خطوطPRI  ت رسپیناشرک 

 شبیه سازی شبکه تلفنی و مخابراتی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 

  سیستم تدوین پلن برای راه اندازیPABX Telephone  ،   Fire PBX Telephone وFire LoadSpeakre  یک و دوهای یونت 

 نصب  ومخابرات استان هرمزگان  فنی و ارائه راهکار در مشاورهVoice Gateway یونیت  42یج در رک ها و روتر و تجهیزات انتقال به صورت پک

  خط تلفن به صورت بی سیم به دیتا سنتر شرکت واقع در سایت پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 100جهت انتقال 

  پیکر بندیانجام تنظیمات Voice Gateway ها جهت نصب در رک منصوب در سالن دیتا ی مخابرات 

 نصب و راه اندازی CUCM  جهت مدیریت تماس های داخلی 7931و  7942و  7911با گوشی های تلفن سیسکو 

  نصب و راه اندازیElastix با برقرای ارتباط ترانک با  غیر داخلی جهت مدیرت تماس های خروجیCUCM 

 کد نویسی استریسک جهت راه اندازی سیستم پیجیگ خودکار جهت پخش اذان و کلیه پیام های صوتی 

 دازی امکان برقراری تماس تصویری در راه انCUCM 

 راه اندازی منشی خودکار جهت پاسخگویی خودکار تماس های ورودی شرکت 

  اده از و همچنین برقراری امکان فکس برای تلفکس های آنالوگ با استفبه زبان فارسی راه اندازی فکس سرور با کنسول تحت وبATA 

  راه اندازی سیستمBLF جهت اعالم هشدار اشغالی تماس مدیران برای مسئول دفتر ها 

 ی فنیراه اندازی یک گروه تماس مجازی بر روی مرکز تلفن سیسکو جهت توزیع عادالنه تماس های ورودی به کارشناسان پشتیبان 

 نصب و راه اندازی مانیتورینگ ویپ با اتصال به سرور مدیریت تماس جهت آنالیز تماس های ورودی 

 ب و راه اندازی کریو سرور جهت توزیع اینترنتنص 

 نصب و راه اندازی اسکوید پروکسی با ایجاد یک اکانتیگ بر اساس اکسس لیست جهت توزیع اینترنت 

  وردراه اندازی کالس هوشمند در فنی و حرفه ای شرکت فرادست انرژی فالت با امکان پرسش و پاسخ آنالین و آموزش از راه 

  احد فنی و حرفه ای در و . واگذار شده در شبکه به کاربران بدو استخدام یها سیبر سرو یمبتن یآموزش یدوره ها یبرگزارمدرس و مجری طرح

 درون کارگاهی شرکت فرادست انرژی فالت

 ... و 

 



 :تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده توسط اینجانب

Company: Aryasasol Polymer co 

 
  



Company: RESPINA VoIP & FoIP Network 

  



 

  

Company: FALAT  

Project: transference 100 telephone lines to the DATA center in building office of Persian Gulf star 

refinery 

Place: "Shaheed Rajaei telecommunication center" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Company: FALAT 

Project: FALAT VoIP Network Designing and install Monitoring system 

 

 

 

 


