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 مقطع تاریخ فارغ التحصیلی تحصیلمحل  گرایش/رشته مقطع

 كارشناسي ارشد
گرایش  -فناوری اطالعات مهندسي  

 )امنیت شبکه(  رایانش امن
 روزانه 06/98 تهران -دانشگاه تربیت مدرس

 فعاليتهاي تدریس:
 

 مدت دوره تعداد دوره نام موسسه نام درس

Security+, Network+, CEH+PWK اعتس 60 4 تهران موسسه سماتک 

CCNA and CCNA Security ساعت 40 2 تک تهرانموسسه سما 

 ساعت 60 2 تهران مدرسان شریف   های پیشرفتهشبکه
IPv6, QOS, CCNA, CCNA Security, CCNP and 

CEH ساعت 150 2 مدرس  تیدانشگاه ترب 

با ارزهای دیجیتال  دوره آموزشي آشنایي با بالک چین و  ساعت 10 2 نک مليدانشگاه تریبیت مدرس و 

شبکه  دكتری )و  نکور كارشناسي ارشد  وس كتدریس در

 عامل و پایگاه داده(های كامپیوتری، امنیت شبکه، سیستم  
 ساعت 60 2 ران پژوهشموسسه پو

نکور كارشناسي وس كدرتهیه ویدئوی آموزشي دروس 

شبکه های كامپیوتری، امنیت شبکه،  دكتری )و  ارشد  

داده(سیستم    عامل و پایگاه 

 ساعت 120 2 ران پژوهشموسسه پو

 ساعت 15 1 موسسه فرادرس CCNA Datacenterدوره   -یدیوی آموزشي شبکهه وتهی

 ساعت 10 1 دیجي تات موسسه   آشنایي با بالک چین و ارزهای دیجیتالویدیوی  تهیه 

دانشگاهي رشته شبکه های كامپیوتر  ترم تحصیلي 4 -- ایران مي كاربردیدانشگاه عل تدریس دروس 

ختمان داده و  سا،  ++C يسیبرنامه نو یزبان ها سیتدر

   طراحي الگوریتم
 ساعت 85 -- يسازمان جهاد دانشکاه



 ی،  زبان هاICDL  شرفتهیو پ  يمقدمات یها دوره سیتدر

در  یوتریكامپ  یبا شبکه ها یي، دروس آشنا يسیبرنامه نو

  يدانشگاه  يروس تخصصد و  شرفتهیو پ  يسطح مقدمات

 روتیكامپ  يرشته مهندس

 تساع 700 -- كشور يموسسات آزاد علم

ها  ستدری  سابقه ا  یدوره  ، +Network)  شبکه  یحرفه 

CCNA Route & Switch،CCNA Security  ،CCNA 

Datacenter    وCCNP Datacenter) 

 ساعت 200 -- استان تهران يموسسات آموزش

 :سوابق کاري
 

 محل کار
وع به خ شرتاری

 کار
 محل فعالیت سمت

مدت زمان 

 الیتفع

 ادامه دارد اداره كل عملیات بانکي شبکه كارشناس فني امنیت 18/8/1398 بانک ملي

 شبکه تیو توسعه امن  يحكارشناس طرا 01/05/1391 بانک ملت
شركت زیرساخت امن خدمات  

 تراكنشي
 سال 8

دانشگاه تربیت  

 مدرس
 سال 3 وتریكامپ  يدانشکده مهندس شبکه تیمنا  يكارشناس فن 01/07/1397

شركت فناوران،  

ارتباطات   اطالعات و 
 ماه 13 يو فن  يبانیواحد پشت شبکه تیامن  يكارشناس فن 01/05/1390

 :)مقاالت،تاليفات،...( پژوهشي –حقيقاتي سابقه فعاليتهاي ت

 

 عنوان مجله و سال انتشار عنوان مقاله

كننده شبکه بات ها در شبکه  تیاكارگزار هد یكشف و مسدودساز

 متراكم يچشیپ  يعصب با استفاده از شبکه یازیپ يابیریسگمنام با م 

  -رانیهوشمند ا  یستمهایو س  گنالیكنفرانس پردازش س  نیششم

 جاددانشگاه س

Distributing of Patterns in Cutter Machines Boards Using 

Learning Automata 
Communication Systems a nd Network Technologies (CSNT), 

2013 International Conference on- IEEE 

Influencing Factors of Information Security Management in 

Small- and Medium-sized Enterprises and Organizations 
Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 

2013 International Conference on -IEEE 

Static Task Graph Scheduling in Real Time Homogenous 

Multiprocessor Systems Using Learning Automata 
Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 

2011 International Conference on- IEEE. 

Mobile Antenna Placement Using Combination of Genetic 

Algorithm and Learning Automata 
Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 

2013 International Conference on -IEEE 

 یبانک مركز  پرداخت  های  نظام و  الکترونیک  بانکداری  همایش ساالنه انواع آن يدر رمز ارز و معرف  يتیامن  یهایازمندین  يبررس

 
 



 :يدر مقاطع قبل نيشيپ يهاپژوهشطرح هاي ملي/تحقيقاتي و 

 

 طرحجه نتی سمت در طرح نام طرح

شبکه و   رساختیز یسازامن يعضو انجمن طرح پژوهش

آپای  ) مدرس  تیو تست نفوذ شبکه دانشگاه ترب  تیامن  يبررس

 (تربیت مدرس

نف پژوهشگر و كارشناس امنیت شبکه  وذارائه گزارش كارشناسي تست 

مد  ریتاث  يبررس  یهااطالعات در شبکه تیامن تیریعوامل 

و   ISO/IEC 27000  یكوچک مطابق با استانداردها سط ومتو
ISO/IEC 15408 

 قالهارائه و چاپ م  پژوهشگر و كارشناس امنیت شبکه

و كاربرد آن   نیچبالک یو پژوهش در خصوص فناور  قیتحق

 در رمز ارزها
 ارائه و چاپ مقاله بکهپژوهشگر و كارشناس امنیت ش

 محتوا  لیتحلکه  شب  یدر خصوص راه انداز  يو بررس  قیتحق
CDN 

مهارت  پژوهشگر و كارشناس شبکه  كسب 

و سوارم در   نریو پژوهش در خصوص داكر، كانت  قیتحق

 نوكسیل عاملمستیس
مهارت  كارشناس امنیت شبکه  كسب 

  یریگرهمنابع شبکه با به يتیریسامانه مد  یسازادهیو پ  يطراح

 اء یاش  نترنتیا  یاز فناور
 و پیاده سازی سامانهحي  طرا پژوهشگر و كارشناس شبکه

  یاز فناور  یریبا بهره گ  منابع شبکه يتیریسامانه مد  يطراح

 اء یاش  نترنتیا
 طراحي و پیاده سازی سامانه ارشناس شبکهپژوهشگر و ك

)كارت هوشمند سوخت( در   کیپول الکترون فیپروژه ك

 سوخت كشور  یها  گاهیجا
 پژوهشگر و كارشناس شبکه

طراحي و پیاده سازی كیف پول 

 الکترونیک

  تیامن  تیرینظام مد  یسازادهیو پ  يطراحعضور تیم راهبردی  

  ISO/IEC 27001:2013( مطابق با استاندارد  ISMSاطالعات )

بانک ملت  رانیا يدر بانک مل  و 

 پژوهشگر و كارشناس شبکه
نیاز   ردمو مستندات تهیه و تدوین  

 وژهرپ

 :زبان انگليسي
 

 مدرک: 
 از وزارت علوم   MSRT(MHLE)مدرک    یدارا •

 از دانشگاه تهران UTEPTمدرک    یدارا •
 

 سطح تخصص مهارت

 عالي درک مطلب

 )در حال آموزش( خوب  نوشتاری

 )در حال آموزش( متوسط مکالمه انگلیسی
 
 

 



 انده شده:کاربردي گذر –دوره هاي علمي 
 

 دوره  مدت  نام موسسه آموزشی وره   عنوان د ردیف

 ساعت 120 بانک ملي و  بانک ملت   ITIL  و  (ISMSتبط با سیستم مدیریت امنیت اطالعات )شركت در دوره های مر 1

نفوذ شبکه سیIOTدوره آموزشي   1  ساعت 120 دانشگاه تربیت مدرس مي و بي سیم، تست 

 ساعت 60 یت مدرسدانشگاه ترب Deep Learningدوره آموزشي   2

 ساعت 40 رایکا OpenStackبا   Private Cloudراه اندازی   3

 ساعت 40 رایکا QOSو   IPV6دوره آموزشي آشنایي با  4

5 tchingSwi & RoutingCCNA, CCNP  ساعت 170 سماتک 

6 DatacenterCCNA, CCNP  ساعت 160 رایکا 

7 Voice, CCNA SecurityCCNA  ساعت 80 فرادرس، رایکا 

ارتباطات  VMware vSphereسازی    مجازی 8  ساعت 40 مركز فناوران اطالعات و 

 ساعت 50 ارژنگ رمیس Juniper-SRXفایروال  9

مایکروسافت  10  ساعت 688 ایسازمان فني و حرفه MCSA,MCSEسرویس دهنده های 

 اعتس 240 ایسازمان فني و حرفه CWNAتکنیسین شبکه های كامپیوتری بیسیم   11

 ساعت 60 دیباگران #Cزبان برنامه نویسي  12

 :و ...( برنامه نویسينرم افزار. زبان هاي ویژه ) تخصص
 

Detail Technical Skills 

Private Cloud with OpenStack, SDN and OpenFlow, NFV, CDN, WAF, SaaS, Paas, Iaas. Cloud Computing 

Cisco Routers, Cisco Layer 3 Switches, IP Networks Analysis and Design, LAN and WAN 

Design and Analysis, Voice Over IP, Network Security, Windows Networking, Network Traffic 

Analysis, Network Monitoring with SNMP/MRTG and Sniffing, NOC and SOC design. 
Networking 

Python, MATLAB, C#, C/C++, Delphi, Pascal, HTML, XML, Visual Basic. Computer Programming 

Security Protocols, UTM, Firewall, IPS, IDS, Network Antivirus. Network Security 

SAN, NAS, DAS. Network Storage 

VMware vSphere, Virtual Box. Network Virtualization 

Linux, Windows server, Cisco IOS Operating Systems. 

GNS3, Packet Tracer, Tor Shadow. Simulators 

Microsoft SQL Server, MySql, Access. Databases 

TCP/IP, TDM, MPLS, SDN, OpenFlow, NFV, WLAN, xDSL, Ethernet, Wireless Networks, 

H.323, Security Standards, Cryptography Standards. Standards 



 :مهارت ها

 Deep Learningو  Machine Learning  میهو تسلط به مفا   Data Mining  میبا مفاه آشنایی •

 IPv6 Fundamentals  میتسلط به مفاه •

 Quality Of Services  میتسلط به مفاه •

 ITIL Fundamentals  میتسلط به مفاه •

 R & Dباال در   تیتسلط و قابل •

   Python  ،MATLAB  ،C++  ،C#  ،VB یسیونبرنامه  یها تسلط به زبان •

 MySQLو  SQL Server  یها داده  گاهیتسلط به پا  •

 کهشب شرفتهیو پ یاهیپا   میتسلط به مفاه •

 WINDOWS XP , SEVEN, Server 2003 , Server 2008 ندوزیتسلط به و •

 .و ..  DHCPو   DNS لیاز قب یجانب  یها سیو سرو Domain Controller  یاندازتسلط در راه •

با  •  سکویس  زاتیتجه  الخصوصیعل  Switches & Routersتسلط به کار 

 Kasperskyو   Symantec Endpoint Protection  لیتحت شبکه از قب  روسیو یآنت  یافزارها کامل به نرم تسلط •

 Symantec Backupو  Symantec Backup System Recovery  لیتحت شبکه از قب  یریگ بانیپشت  یافزارها تسلط کامل به نرم •

Exec 

 SANو   NAS  لیتحت شبکه از قب  یها  Storageکامل با  ییتسلط و آشنا  •

 Enterprise  یها آن در شبکه  یسازادهیو پ  VMware Sphere  یسازیتسلط به علم مجاز •

 NSXمربوط به   میتسلط به مفاه •

و پ  تیامن  میتسلط به مفاه •  Juniper SRXو  Cyberoam  یرسخت افزا  یها   UTM  لیاز قب  UTMو   Firewall  یکربندیاطالعات 

 HP  یسرورها   صوصالخیعل  Server Technology میتسط به مفاه •

با س ییآشنا  •  اطالعات  تیمربوط به امن  یو ابزارها  Kali Linuxعامل  ستمیو کار 

با س ییآشنا  •  Enterprise  یها در شبکه  Video Conference ستمیو کار 

با س ییآشنا  •  Enterprise  یها در شبکه  VOIP ستمیو کار 


