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 ـ مشخصات فردی1

 باغانی نام خانوادگی الهه  نام

 Elahe.baghani@gmail.com پست الکترونیک 09124581162 شماره تماس

 

 ـ سوابق آموزشی2

مقطع 

 تحصیلی
 رشته )گرایش(

محل 

 تحصیل
 دانشکده

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 معدل

 تهران مهندسی نرم افزار کارشناسی
دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 

 تهران شمال
1385 1389 16.21 

کارشناسی 

 ارشد

 -مهندسی فناوری اطالعات

 گرایش تجارت الکترونیک
 شیراز

دانشکده مهندسی برق و 

 کامپیوتر 

 دانشگاه شیراز

1390 1393 18.71 

 دانشجو دکتری
 -مدیریت فناوری اطالعات

 کسب و کار هوشمند
 19.05 تا کنون 1399 دانشگاه تربیت مدرس تهران

 ـ عنوان پایان نامه ها3

مقطع 

 تحصیلی

 مشاور/استاد راهنما عنوان پایان نامه

 جناب آقای مهندس ورعی بررسی امنیت مراکز داده ای در الیه شبکه  کارشناسی
جناب آقای دکتر دستغیبی فرد/ جناب آقای  GPRSارائه روشی نوین جهت امن سازی خدمات پرداخت سیار در بستر  کارشناسی ارشد

 دکتر حمزه

 مدرک زبانـ 4

 شرح
Tolimo 525 



 مدارک علمی و دوره های آموزشی ـ 5

 شرح ردیف

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی دوره بازآموزی جوانان مستعد شرکت های تابعه  1

 جوانان مستعد بنیاد مستضعفان -تکنیک های نفوذ،تاثیرگذاری، رصد در راستای اهداف بنیاد و تاثیر پردازی سازمانی 2

3 Introduction of Fortinet NSE4  

4 SOC: Security Operation Center  

5 Introduction of Risk Management  

6 Cisco CCNA 

7 Cisco CCNP Switch 

8 Cisco CCNP Route  

9 MetaSploit and PowerShell  

10 Microsoft pack – MCSE 

11 Network+ 

12 Linux Lpic-1 

13 Application Security based on ECSP 

14 ASP.net MVC  

15 Web responsive & Design  

16 SQL Design & query  

17 Entity Frame Work   

18 Introduction of C#  

19 CEH ( Certified ethical Hacker) 

20 Business Continuity management 

21 ITIL Foundation V3 

22 Business intelligence, concept and application 

 

23 Qlik view Designer 

 بررسی تهدیدات و حمالت وب سایت ها و ارائه راهکارهای ممکن برای جلوگیری از حمالت کارگاه  24

  کارگاه مرکز عملیات امنیت و اجزاء آن 25

 کارگاه استراتژی بر مبنای کارت امتیازی متوازن 26

 ـ سوابق پژوهشی6

 ـ مقاالت علمی 1ـ 6

 محل انتشار نویسندگان همکار عنوان مقاله ردیف

انجمن  – 35مجله دانش سرمایه گذاری شماره  --بررسی نحوه نظارت بر فناوری های نوین مالی  1



 مهندسی مالی ایران فین تک و ارز دیجیتال

2 
ارائه روشی نوین جهت امن سازی خدمات 

 GPRSپرداخت سیار در بستر شبکه 

 مجله مطالعات علوم کاربردی در مهندسی --

 

3 

و  یصنعت مال ندهیکاربرد محاسبات لبه در آ

 یبانکدار

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های  ---

کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد 

 بانک، بورس و بیمهسالم در 

4 

تاثیر فناوری های مدیریت کالن داده ها و 

 هوش مصنوعی در صنعت بیمه

 

هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و  -----

 علوم انسانی

 

5 

جهت انجام پرداخت  GPRSبررسی امنیت شبکه 

 های سیار

 

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های  -----

کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد 

 سالم در بانک، بورس و بیمه

6 
هوشمندسازی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با 

 توجه به شیوع بیماری های واگیردار نظیر کرونا

 هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مریم باقری

7 

بررسی وضعیت مسافرت های جاده ای در شرایط 

افزایش شیوع کرونا به کمک هوشمندی کسب و 

 کار 

جناب آقای دکتر 

علیرضا حسن زاده / 

 مریم باقری

 هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

8 
جناب آقای دکتر علی  انقالب خدمات مالی با فناوری های بالکچین

 شایان/ مریم باقری

مدیریت  المللی  نس بیندومین کنفرا

 دانش، بالک چین و اقتصاد

 تالیف/ ترجمه کتاب 2ـ 6

 انتشارات  نویسندگان همکار عنوان کتاب  ردیف

1 
کبری سنگری/ روح  ترجمه کتاب مهارت های مدیریت و رهبری

 اله جراحی

 

 نیاز دانش

2 
کبری سنگری/ روح  ترجمه کتاب مدیریت ذهن و مثبت اندیشی 

 اله جراحی
 نیاز دانش

 گروه پروژه هارکا3ـ6

 کارفرما مسئولیت عنوان طرح ردیف

1 ICT Master Plan  بانک سینا کارشناس 

2 Business Continuity  بانک سینا کارشناس 

3 ITIL بانک سینا کارشناس 

4 ISMS بانک سینا کارشناس 

5 Business intelligence بانک سینا کارشناس 

6 
 تحول دیجیتال

 
 بانک سینا کارشناس



 ـ سابقه تدریس7

 توضیحات تاریخ شروع دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان درس ردیف

علوم  -علمی کاربردی دانشگاه جامع امنیت شبکه های کامپیوتری 1

 و فنون دانشسار

  96-95نیمسال اول 

علوم  -دانشگاه جامع علمی کاربردی حریم خصوصی و امنیت اینترنت 2

 و فنون دانشسار

  96-95نیمسال اول 

علوم  -دانشگاه جامع علمی کاربردی مبانی شبکه 3

 و فنون دانشسار

  96-95نیمسال اول 

 اجرایی ـ سابقه8

 تاریخ کارفرما شرح ردیف

 90 -89 ستاد بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کارشناس آمار و اطالعات اقتصادی  1

2 

  کارشناس امنیت 

 رئیس دایره ممیزی و تست نفوذ 

  رئیس دایره سرویسها و پشتیبانی شبکه 

  معاون اداره شبکه و سخت افزار 

 تاکنون -90 بانک سینا

مهارتهاـ  توانمندی ها و 9  

 توضیحات مدرک میزان تسلط مهارت ردیف

 خوب برنامه نویسی 1

ASP.net MVC  
Web responsive & 

Design 
SQL Design & query 

Entity Frame 

Work 
   Introduction to 

C# 

 

با  #Cتسلط به برنامه 

توجه به سابقه اجرایی 

مربوط به تست نفوذ 

سرویس های تحت وب و 

لزوم رفع آسیب پذیری ها 

و همچنین پشتیبانی وب 

 سایت ها

 عالی ممیزی و تست نفوذ  2

MetaSploit and 

PowerShell 
 

CEH ( Certified 

ethical Hacker) 

پروژه های  -مسئول فنی

تست نفوذ سرویس ها و 

دوره ای و موردی  -شبکه

 بانک سینا

 عالی تدوین روال و بخشنامه های امنیت 3
و  ISMSدوره های مربوط به 

 مدیریت ریسک

 ISMSپروژه  -کارشناس

 بانک سینا

 Introduction of خوب تنظیم تجهیزات امنیتی  4

Fortinet NSE4  
تجهیزات  تنظیم  

 


