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 تحصیالت 
 

 عالی دفاع ملیدانشگاه  –هبردي فضاي سایبرمدیریت رارشته  –دانشجوي مقطع دکتري  •
 ایران  صنعت دانشگاه علم و –کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوري اطالعات گرایش مخابرات امن  •
 84الی  82 –دانشگاه خیام مشهد  –لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار  •
 81الی  79 –حمود آباد آموزشکده فنی و علوم دریایی م –فوق دیپلم کامپیوتر گرایش نرم افزار  •

 
 سوابق کاري 

 
 کارشناس رسمی دادگستري در حوزه فناوري اطالعات •
 مشاور رئیس موسسه توانمندسازي بازنشستگان نیروهاي مسلح استان مازندران •
 تاکنون 89از سال  - امنیت اطالعات و نظارت بر فضاي تولید و تبادل اطالعات –مجلس شوراي اسالمی  •
 93الی  92 –ري کمیته پدافند غیرعامل قوه مقننه عضو کارگروه سایب •
 91-سازمان بازرسی کل کشور  –هیات بازرسی طرح جامع امور مالیاتی  عضو •
 89الی   88-کارشناس فناوري اطالعات – ITاداره  –سازمان بازرسی کل کشور  •
 88الی  85 –و امنیت شبکهپیاده سازي و پشتیبانی شبکه  –سازمان صنایع هوا فضا  •
 شاور سازمان صنفی رایانه اي کشور در حوزه شبکه، اینترنت و نرم افزارم •
 SharePoint - 87رتال وپیاده سازي پ –سازمان صنایع هوا فضا  •
 85 –توسعه و پشتیبانی شبکه داخلی  –اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی  •
 85 –ازي و پشتیبانی شبکه پیاده س –اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان اسفراین و شیروان  •
 85 –پشتیبانی شبکه  –اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی  •
 85 –طراحی ، پیاده سازي و پشتیبانی شبکه  –اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان هاي اسفراین و شیروان  •
 طراحی و توسعه وب سایت هاي  •
o    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی                                        http://www.ershad-nkh.ir 
o       کنفرانس فلزات در سازمان صنایع هوا فضا                                               .ir2008http://www.camp  
o  کشورصنعت بیمه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک یکپارچه در          http://www.ermacademy.ir 
o                                                      طراحی وب سایت روزنامه روزان       http://www.roozanonline.ir   
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 جهت توسعه اتوماسیون هاي  PHPبرنامه نویسی به زبان  -شرکت نرم افزاري سازه اطالعات سامان مشهد  •
 صنعتی و اداري      

 82الی  79 –سخت افزار و طراحی گرافیکی و تبلیغاتی  –شرکت جام جم پرداز قائم شهر  •
 
 

 دوره هاي آموزشی 
 وسسه کاریار ارقامم –اخذ گواهی در حوزه ارزهاي دیجیتال و رمزپایه  •
 مرکز مطالعات پدافند غیرعامل و انجمن پدافند غیرعامل –اخذ گواهی مربیگري پدافند غیرعامل  •
 موسسه فراتر از دانش –نویسی جاوا مقدماتی اخذ مدرك برنامه •
 موسسه فراتر از دانش –مقدماتی  #Cنویسی اخذ مدرك برنامه •
 موسسه آموزشی کهکشان نور - MCSDاخذ مدرك  •
 موسسه آموزشی کهکشان نور - CISSPاخذ مدرك  •
 موسسه آموزشی کهکشان نور -ممیزي داخلی  – ISMSاخذ مدرك  •
 موسسه آموزشی کهکشان نور - +Securityاخذ مدرك  •
 موسسه آموزشی کهکشان نور - CEHاخذ مدرك  •
 موسسه کاریار ارقام – CCNAاخذ مدرك  •
 وراز موسسه آموزشی کهکشان ن +Networkاخذ مدرك  •
 از مجتمع آموزشی فرهنگی دیباگران تهران +Linuxاخذ مدرك  •
 فرهنگ سراي فناوري اطالعات شهرداري تهران  - ++Cاخذ مدرك برنامه نویسی  •
 ایران  ICDL بنیاد -  ICDLاخذ مدرك بین المللی  •
  91 –دوره آموزشی امنیت و حراست فناوري اطالعات  •
 93 -اهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی جهاد دانشگ – ISIاخذ مدرك مقاله نویسی  •
 91سامانه هاي نظارت تصویري  •
 88-سازمان بازرسی کل کشور  –کارگاه آموزشی سرقت اطالعات رایانه اي  •
  81 –استان مازندران  فناوري اطالعاتاخذ مدرك طراحی صفحات وب از مرکز  •
 82 -استان مازندران  عاتفناوري اطالاز مرکز  Photoshopاخذ مدرك دوره مقدماتی نرم افزار  •
 82 –استان مازندران  فناوري اطالعاتاز مرکز  Photoshopاخذ مدرك دوره پیشرفته  •
  87- کاربري و راهبري –از مرکز فاوا سازمان صنایع هوا فضا  SharePointاخذ مدرك  •
 87 -جهاد دانشگاهی  –ساعت  72 –دوره آموزشی کارآفرینی  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هارتهام
 ديراهبر •

o تدوین اسناد راهبردي و طرح جامع 
o حوزه سایبر ریزي راهبرديبرنامه 
o سایبر در حوزه فضاي راهبردي پژوهش 
o  اسناد راهبردي حوزه فضاي سایبرو تدوین تحلیل 
o ايتحلیل اسناد مرتبط با جرایم رایانه 
o و پژوهش درحوزه حقوق و قوانین فضاي سایبر اسناد تحلیل 
o هادهاي حاکمیتی و راهبردي در حوزه سایبربررسی و تحلیل ساختارهاي ن 
o مدیریت فرآیندهاي کسب و کار 
o هاي همگرا، مخرب و نوظهور در حوزه فناوري اطالعاتبررسی روند فناوري 

 فنی •
o عاملسیستم 

 مایکروسافت ویندوز −
 لینوکس −

o  زبان هاي برنامه نویسی 
− C#  ، (خوب)C/C++ ،Pascal ،Java ،PHP 
− HTML/DHTML/CSS ،Javascript ،ASP.Net MVC ،Jquery Library ،

Bootstrap Library 
− UML ،XML 

o پایگاه داده 
− Ms Sql 
− My Sql 
o  شبکه 

− Cisco 
− Foundry 
 طراحی و پیاده سازي شبکه هاي محلی و گسترده −
 سیم شبکه هاي بی −
 امنیت شبکه و اطالعات  −
 )MS Exchange Server,MDaemonسرورهاي پست الکترونیک( −
 )Apache,IISوب( جازياندازي سرورهاي مراه −

o  توسعه نرم افزار طراحی و ابزارهاي 
− MS Visual Studio .Net 
− Borland C++ 
− Micro Assembler 
   )Rational Rose-UMLنرم افزار( تحلیل و طراحی −
 ) My Sql Studio,Ms SQL Serverبانک اطالعاتی ( −
 ) Photoshopگرافیک ( −



 ,Html Editors,PHP Designer,Zend Studio, Dreamweaver,FrontPageوب ( −
Eclipse, Netbeans( 

o نرم افزارهاي عمومی 
− MS Office 
− Ms FrontPage 
− MS Visio 
− MS Project 
o هاي فنیسایر مهارت 

  تصویرينظارت  سامانه هاي −
 سامانه هاي کنترل تردد  −
 استقرار فرآیندها و پشتیبانی اتوماسیون هاي اداري  −
 SharePointرپایه ب تال هاي اطالع رسانیورپیاده سازي پ −
 استاتیک و دینامیک  - طراحی و پیاده سازي صفحات وب −

 

 زبان 
 

 ترجمه متون تخصصی -تخصصی انگلیسی  •
 

 انجمن ها و تشکل ها 
 عضو مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور •
 عضو انجمن پدافند غیرعامل کشور •
 93از سال  –عضو انجمن مدیریت ایران  •
 سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور  -عضو کمیسیون امنیت فناوري اطالعات  •
 سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور  -عضو کمیسیون مشاوران  •
 سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور  -عضو کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات  •
 تا کنون 84از سال  –عضو انجمن انفورماتیک ایران  •
 تا کنون 84از سال  –یوتر ایران عضو انجمن کامپ •
 تا کنون 89از سال   –صنفی رایانه اي ایران نظام عضو و مشاور سازمان  •
 تا کنون 91  -عضو  –جامعه اسالمی حامیان کشاورزي ایران  •
 81و80 –آموزشکده علوم دریایی محمودآباد  –عضو کمیته دانشجویی  •
         81 –ودآباد آموزشکده علوم دریایی محم –کمیته بهداشت مسئول  •
     78و77 –عضو انجمن اسالمی دانش آموزي  •

 
 
 
 
 
 
 
 



 سمینارها و کارگاه هاي آموزشی و تدریس 
 91-نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال -ایمن سازي فضاي مجازي براي کودکان و نوجوانان –کارگاه تخصصی  •
  90 –نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال  –کارگاه فضاي سایبري  •
 89 –نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال  –آشنایی با شبکه هاي اجتماعی کارگاه  •
  88 –سازمان صنایع هوافضا  –کارگاه آشنایی با نرم افزارهاي متن باز و آزاد  •
  88 –سازمان صنایع هوافضا  –سمینار آشنایی با مفاهیم و خدمات دولت الکترونیک  •
آموزشکده فنی و علوم دریایی شهید کالنتري  –سمینار آشنایی با پدافند غیرعامل در فضاي سایبري  •

  87-محمودآباد
 87 -سازمان صنایع هوافضا –کارگاه تخصصی سامانه هاي هوشمند کنترل تردد  •
 87 –سازمان صنایع هوافضا  –کارگاه آشنایی با سامانه هاي نظارت تصویري  •
وري مکانیک گروه صنایع شهید پژوهشکده علوم و فنا –دز سازمان صنایع هوا فضا   ICDLدوره  3تدریس  •

 87 -محالتی 
 84 –آموزشکده فنی و علوم دریایی شهید کالنتري محمودآباد  –کارگاه آموزشی تهدیدات سایبري  •
 83 –موسسه آموزشی سکان مشهد  -  PHPتدریس خصوصی و دانشگاهی زبان برنامه نویسی  •
 84و83 –مشهد موسسه سکان  –کنکور کارشناسی ناپیوسته  –ساختمان داده ها  •
 84و83 –موسسه سکان مشهد  –کنکور کارشناسی ناپیوسته  –سیستم عامل  •
 84و83 –موسسه سکان مشهد  –کنکور کارشناسی ناپیوسته  –ذخیره وبازیابی   •
 84 –دانشگاه خیام مشهد  –کمک استاد  –مدار منطقی  •
 84 -دانشگاه خیام مشهد  –کمک استاد  –ساختمان داده ها  •
  83  –دانشگاه خیام مشهد  -کمک استاد   – Linuxسیستم عامل  •
  83 –دانشگاه خیام مشهد  –کمک استاد  – Net.و  PHPبرنامه نویسی وب  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مقاالت 
 روزنامه •

 24/9/87 –صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –خشونت علیه نسل سوم  −
 12/08/87 –صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –هکینگ توسط مهندسی اجتماعی  −
  16/08/87 –صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –جاسوسان صفر و یکی  −
  10/09/87 –صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –نقش فناوري اطالعات در مدیریت ریسک  −
  24/10/87 –صفحه رسانه  -روزنامه روزان –تجارت الکترونیک، تبلیغات در اینترنت  −
انه ها در خاورمیانه،پیامد استفده نابهنگام از تلفن ثانیه یک حمله،افزایش تهدید رای 39هر  −

  02/08/87 –صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –همراه،سیستم عامل ها نمی توانند امن باشند! 
  05/10/87 صفحه رسانه  –روزنامه روزان  –ارائه دیدگاه  −

• Journal Papers 
− “Involving Kalman filter technique for increasing the reliability and efficiency of cloud 

computing”; published by the Journal of Computing- Springer,2012;USA 
− “Applying Kalman Filtering in solving SSM estimation problem by the means of EM algorithm 

with considering a practical Example”; published by the Journal of Computing- 
Springer,2012;USA 

− “Unabridged collation about multifarious computing methods and outreaching cloud computing 
based on innovative procedure”; published by the Journal of Computing- Springer,2012;USA 

− “Scrutiny about all security standards in cloud computing and present new novel standard for 
security of such networks”; published by the Journal of Computing- Springer,2012;USA 

− “Is the cloud computing real or hype? Affirmation momentous traits of this technology by 
proffering maiden scenario”; published by the Journal of Computing- Springer,2012;USA  

 
• Conference Papers  
− “Cloud Computing make a revolution in economy and Information Technology” 

WORLDCOMP’12,2012 Las Vegas Nevada;USA  
− “Applying Kalman Filtering on the control measurement matrixes with considering a practical 

Kalman example”; International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 Amol 
;Iran  

− “Considering the importance role of control and modeling in wafer manufacturing”; International 
Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 Amol ;Iran  

−  “Considering the implementation of Kalman-Bucy filter on Cloud Computing gateways”; 
International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 Amol ;Iran  

− “Evaluating cloud based Kalman sensitivity approach with emphasize on security aspect”; 
International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 Amol ;Iran  

− “New innovation in Cloud Computing: Using of Kalman Information Filtering for avoiding the 
presence of hackers”; International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 
Amol ;Iran  

−  “Constructing new generation of computerized network for attaining simplicity in controlling 
works”; International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization ,2012 Amol ;Iran  

− “Solving the problem of  high maneuver target tracking with USE OF Kalman Filtering; with      
consider the example of target tracking on a road”;International Conference on Nonlinear 
Modeling & Optimization ,2012 Amol ;Iran  

 1393 –ایران  –نقل هوشمند جاده اي  اولین کنفرانس بین المللی حمل و –بررسی شبکه هاي موردي خودرویی  −
 –اي ایران المللی حمل و نقل هوشمند جادهدومین کنفرانس بین –هاي موردي خودرویی بندي حمالت شبکهدسته −

1395 
 –صداي ایران  –ن بکارگیري صنعت فناوري اطالعات مالی حادثه پالسکو به قیمت فقدا هزینه فزاینده جانی و −
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