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 ايسوابق حرفه

  ،اطالعات فناوري هاي امنیتمشاور و ناظر پروژهمدير پروژه (ITو فناوري ) ( عملیاتOT) 

 بانک، بانک مليافزاري نگین )توسن(، بانک پارسیان، اي نرمه)شرکت توسعه سامانه

زمان ساشرکت ايران خودرو، گروه داده پردازي بانک پارسیان، بانک سینا، تجارت، 

تاره سشرکت پتروشیمي آرياساسول، شرکت نفت اي کشور، راهداري و حمل و نقل جاده

 (ادشرکت سنب و ايران شرکت گازشرکت مديريت بیمه سالمت ايرانیان، خلیج فارس، 

 تاکنون 1397آبان 

  1397الي مهر  1394بهمن  شرکت پیشتازان توسعه پژواکفناوري اطالعات  امنیتمدير 

 1394الي آبان  1392ارديبهشت  هاي پیشرفته خواجه نصیر طوسيکارشناس امنیت زيرساخت پژوهشگاه توسعه فناوري 

 1392خرداد الي  1385 آذر ستان قمر بني هاشم )ع( تهرانبیمار واحد فناوري اطالعات مدير و کارشناس 

 1388الي  1386 نماينده مديران در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعي تهران 

 تهران مسئول و مدرس باشگاه فناوري اطالعات فرهنگسراي بهمن 
 1385 تابستان

 مسئول کلبه فناوري اطالعات نخستین دهكده فرهنگي تهران 
 

 هاي تخصصیهدور

  سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISO/IEC 27001:2013) ACS Registrars انگلیس 

 انجمن جهاني ممیزان آمريكا  میزي سیستم مديريت امنیت اطالعاتسرم(RABQSA) 

 آلمان TUV Rheinland و

 تکآموزشگاه سما 27001ايزو  ممیزي داخلي، آشنايي با مفاهیم و تشريح استاندارد 

  هاي اطالعاتي ممیز سیستمگواهي(CISA) آموزشگاه کهكشان 

 اي شبكه و امنیت گواهي حرفه(CCNSP) Cyberoam . 

 طراحي زيرساخت مراکز داده (TIA 942, BICSI & CDCP) 
 کاريار ارقام

 مجازي( سازيVMware VCP 6.5 – DCV 1 & 2) 

 مرکز فابا امنیت در بانكداري الكترونیک 

 آموزشگاه عصر شبكه نیتهک و ام 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران استانداردهاي حفاظت ديجیتالي در آرشیوسازي وب 

 امنیت صنعت کارت( هاي پرداختPCI DSS Foundation to Advanced) 
IT House 

 وکار اي کسبتحلیلگر حرفه(BABOK v3 Foundation) 

 Cloud Computing Securityو  CCNAها: ساير دوره
 



2 | P a g e  

 هامهارت

 ممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات سازي، نگهداري ومشاوره طراحي، استقرار، پیاده (ISMS) 

 سازي، نگهداري و ممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات صنعتيمشاوره طراحي، استقرار، پیاده (CSMS) 

 جامع امنیت اطالعاتطرح  تدوين (Security Master Plan) اي راهكارهاي امنیتيو اجر 

 نقشه راه امنیتي سازيتدوين و پیاده (Security Roadmap) 

 هاي امنیتي و مدپذيريارزيابي آسیب( يريت مخاطرات سايبريRisk Assessment & Management) 

 امنیت اطالعات هايو سیاست هاي اجراييروش ها،مشيتدوين خط 

 هاي کنترل صنعتي و اسكادابري سیستمزي راهبردهاي امنیت سايسامشاوره و پیاده 

 گذار هاي اجراييتهیه طرح و منیت فناوري اطالعاتبلوغ ا تعیین سطح 

 هاي حیاتي کشورها و راهكارهاي جامع امنیتي در زيرساختسازي طرحمشاوره و پیاده 

 راه( اندازي و پیكربندي تجهیزات امنیتي شبكهWAF، IDS/IPS ،Firewall  وUTM) 
 

 آموزشی ها و سمينارهايها، كارگاهدورهري برگزا

  دوره 2 -دوره آموزشي مديريت حوادث سايبري 

 دوره 2 -دوره آموزشي مديريت مخاطرات سايبري   وزارت نفت

 دوره 2 -هاي صنعتي دوره آموزشي دفاع سايبري از زيرساخت 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 آوريدوره آموزشي مديريت تداوم و تاب 
 وزارت نیرو

 )دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

  سازمان پدافند غیرعامل دوره 6 -دوره آموزشي دفاع سايبري 

 وزارت آموزش و پرورش دوره آموزشي پدافند سايبري 

 وزارت دادگستري دوره آموزشي پدافند سايبري 

 سازمان منطقه آزاد قشم افند سايبريدوره آموزشي پد 

 سازمان امور مالیاتي دوره آموزشي پدافند سايبري 

 دوره آموزشي پدافند سايبري 
 شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

 دوره آموزشي تربیت مربي پدافند سايبري 

  دوره آموزشيSecurity+ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

  دوره آموزشيSecurity+ هاي تخصصي(دانشگاه شهید بهشتي )مرکز آموزش 

 ( دوره آموزشي کاربر امن رايانهCSCU) - 2 شرکت همراه اول دوره 

 ( دوره آموزشي کاربر امن رايانهCSCU) - 3 بانک پارسیان دوره 

 دوره آموزشي حسابرس سیستم( هاي اطالعاتيCISA) بانک مسكن 

 هاي حیاتي کشورزي زيرساختسانخستین سمینار تخصصي راهبردهاي امن 
 مرکز توسعه اطالعات کاربردي

 هاي کنترل صنعتي )اسكادا( کشورنخستین دوره امنیت سیستم 

 شبكه علمي غرب آسیا هاي حیاتينخستین کارگاه آموزشي امنیت در زيرساخت 

 المللي اتوماسیون در ه بینچهارمین کنگر تيهاي کنترل صنعسازي سیستمکارگاه آموزشي رويكردها و راهبردهاي امن

 صنعت برق )دانشگاه تبريز(

 دومین کنفرانس ملي دفاع سايبري  کارگاه آموزشي معرفي حمالت پیشرفته سايبري بر علیه ايران

 )دانشگاه جامع امام حسین )ع((

 در  هاي کنترليهاي صنعتي و سیستمسازي شبكههاي امنکارگاه آموزشي روش

 برابر تهديدات سايبري

بیست و دومین کنفرانس ملي ساالنه 

 کامپیوتر ايران )دانشگاه صنعتي شريف(

 المللي فناوري نخستین کنفرانس بین کارگاه آموزشي امنیت اطالعات در نگهداشت الكترونیكي

 اطالعات در نگهداشت و مديريت دارايي

 دستاوردهاي نمايشگاه جدهمینه هاي کنترل صنعتيسازي سیستمکارگاه آموزشي الگوها و استانداردهاي امن 

کشور  بازار فن و فناوري پژوهش،  کارگاه آموزشي مديريت راهبردي حوادث سايبري 
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 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات( کارگاه آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري( 

  اروکسبککارگاه آموزشي راهكارهاي عملي بازيابي از فجايع سايبري و استمرار  

 داحماداره کل پدافند غیرعامل استانداري کهگیلويه و بوير دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 

 اداره کل پدافند غیرعامل استانداري کردستان دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 

 افند غیرعامل استانداري کرماناداره کل پد دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 

 اداره کل پدافند غیرعامل استانداري زنجان دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 

 ماداره کل پدافند غیرعامل استانداري ايال دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 

 دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري 
 ره کل پدافند غیرعامل استانداري سمنانادا

 کارگاه آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دوره آموزشي پدافند غیرعامل سايبري 

 گل گهر شرکت معدني و صنعتي سمینار آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري سمینار 4 -رت امنیت اطالعات سمینار آموزشي اهمیت و ضرو 

  سازمان بهزيستي کشور سمینار 2 -سمینار آموزشي اهمیت و ضرورت امنیت اطالعات 

 شرکت خدمات انفورماتیک کیش سمینار آموزشي اهمیت و ضرورت امنیت اطالعات 

 زيع نیروي برق استان کرمانشاهشرکت تو سمینار آموزشي اهمیت و ضرورت امنیت اطالعات 

 چارچوب  8هاي نسخه سمینار آموزشي آشنايي با کنترلCIS - 3 شرکت پارس آوان رايان سمینار 

 شرکت پتروشیمي خراسان سمینار آموزشي پدافند غیرعامل سايبري در حوزه انرژي 

 سازمان پزشكي قانوني کشور سمینار آموزشي پدافند سايبري 

 دافند غیرعامل سايبريسمینار آموزشي پ 
 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 هاي صنعتيسمینار تخصصي مديريت امنیت شبكه 

 بانک پارسیان بخشي امنیت اطالعاتسمینار آموزشي آگاهي 

  صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري 27001سمینار آموزشي آشنايي با الزامات استاندارد ايزو 

 شرکت گاز ايران 27001هاي استاندارد ايزو الزامات و کنترل سمینار آموزشي آشنايي با 

 سازمان منطقه آزاد کیش ايهاي اجتماعي و سواد رسانهسمینار آموزشي امنیت شبكه 

 اي سمنانشرکت برق منطقه سمینار آموزشي امنیت اطالعات 

 شرکت موج فناوري هوشمند سمینار آموزشي امنیت اطالعات 

 شرکت آلومیناي ايران دوره 2 -يدهاي فضاي مجازي و راهكارهاي مقابله با آنها سمینار آموزشي تهد 

 سمینار پدافند سايبري؛ تهديدها و راهكارهاي حفاظتي 
 دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته کرمان

 کارگاه آموزشي پدافند تخصصي سايبري 

 ترلکز کنامن اطالعات در مرا سمینار پدافند غیرعامل سايبري در زمینه انتقال 
 اي تهرانشرکت سهامي برق منطقه

  )دوره 2 -دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

  )سازمان قضايي نیروهاي مسلح دوره 2 -دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 )مه مرکزي ايرانسازمان بی دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 )ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 )اي کرمانشرکت آب منطقه دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 )شرکت آب و فاضالب استان تهران دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 )مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 

 هاي نفتي ايرانشرکت ملي پااليش و پخش فرآورده دوره آموزشي امنیت در فضاي تبادل اطالعات 

 مهندسي و توسعه گاز ايرانشرکت  دوره آموزشي پیشگیري از حمالت سايبري و امنیت اطالعات 

 شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي آموزشي پیشگیري از حمالت سايبري و امنیت اطالعات دوره 

 شرکت پااليشگاه پتروپارس دوره آموزشي پیشگیري از حمالت سايبري و امنیت اطالعات 

 سازمان خصوصي سازي دوره 5 -ها دوره آموزشي شبكه و امنیت اطالعات در سازمان 

 دوره 5 –ت امنیت اطالعات دوره آموزشي مديري 
 مجتمع فني تهران

  )دوره 4 -دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات )اکفا 
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  دوره آموزشيSecurity Pack - 5 دوره 

  دوره آموزشيCSCU - 3 دوره 

 دوره آموزشي امنیت اطالعات 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) - 2 رهدو 

  دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده 

  دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 

  دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) توان کیششرکت حفاري اس 

  دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) هاي غیرواگیرمرکز تحقیقات بیماري 

  دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) - 2 شرکت فناوري سپهر امن پارسین ورهد 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) مرکز آموزش زبان و کامپیوتر شرکت نفت 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) شرکت انتقال گاز ايران 

 يريت امنیت اطالعاتسازي سیستم مددوره آموزشي پیاده (ISMS) شرکت گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) شرکت پیشروان فناور کارن 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) شرکت ارتباط افزار افق 

 ريت امنیت اطالعاتسازي سیستم مديدوره آموزشي پیاده (ISMS) شرکت هوشمندسازان فناوري ورکان 

 يريت امنیت اطالعات سازي سیستم مددوره آموزشي پیاده(ISMS) شرکت شبكه علمي غرب آسیا 

  دوره آموزشي تشريح الزامات سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت مهندسي و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 

 ازي سیستم مديريت امنیت اطالعاتسدوره آموزشي تشريح الزامات و پیاده (ISMS) شرکت توزيع نیروي برق استان ايالم 

 سازي سیستم مديريت امنیت اطالعاتدوره آموزشي تشريح الزامات و پیاده (ISMS) شرکت پیشگامان کوير آسیا 

  دوره آموزشي آشنايي با اصول و مباني سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 
 ت خیز جنوبشرکت ملي مناطق نف

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت توزيع نیروي برق کرمانشاه 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) هاي عمومي کشورنهاد کتابخانه 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) آکادمي لیان 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت موج فناوري هوشمند 

 ستم مديريت امنیت اطالعات دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سی(ISMS) شرکت ايرانیكارت 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 
 شرکت خدمات انفورماتیک کیش

  دوره آموزشي ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 

 ات دوره آموزشي ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالع(ISMS) شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سلیمان 

  دوره آموزشي ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) اي خوزستانشرکت سهامي برق منطقه 

  دوره آموزشي ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 
 آکادمي باتیس   

  سیستم مديريت امنیت اطالعات دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي(ISMS) 

  دوره آموزشي سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت ره آوران فنون پتروشیمي 

  دوره آموزشي سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) اي سمنانشرکت برق منطقه 

  دوره آموزشي سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) 
 IMQشگاه آموز

  دوره 2 -دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات 

 شرکت توزيع نیروي برق استان گلستان اتدوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالع 

 دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات (ISMS)  شرکتQuality Austria 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS)  شرکتD.A.S 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت پتروشیمي مارون 

 مديريت امنیت اطالعات  دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم(ISMS) سازمان بنادر و دريانوردي 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) شرکت سفیر آبي آرام 

  دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات(ISMS) گل گهر شرکت معدني و صنعتي 
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 دوره 2 -موزشي مديريت امنیت اطالعات دوره آ 

  پژوهشگاه نیرو دوره 2 -دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 هاي آب و فاضالب شهري کشورشرکت دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 هاي آب و فاضالب روستايي کشورشرکت دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 نیر(تواشرکت سهامي مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران ) دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 اي و تخصصي دانشگاه تهرانهاي حرفهدفتر آموزش دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

  شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران آموزشي مديريت امنیت اطالعاتدوره 

 ريزي استان سمنانسازمان مديريت و برنامه دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات 

 ( دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعاتISO 27001) مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان 

 عملیات انتقال گاز ايران 2منطقه  کنترل صنعتي )اسكادا( هايدوره آموزشي امنیت ارتباطات سیستم 

 مرکز توسعه اطالعات کاربردي دوره 5 -هاي کنترل صنعتي دوره آموزشي امنیت سايبري سیستم 

 شرکت پارس آوان رايان دوره 4 -هاي کنترل صنعتي )اسكادا( دوره آموزشي امنیت سیستم 

 شرکت پااليش نفت تهران ترل صنعتيهاي کندوره آموزشي امنیت سايبري سیستم 

 شرکت سهامي پتروشیمي شیراز هاي کنترل صنعتيدوره آموزشي امنیت سايبري سیستم 

 شرکت فوالد خوزستان هاي کنترل صنعتيدوره آموزشي امنیت سايبري سیستم 

 شرکت پلیمر آريا ساسول هاي کنترل صنعتيدوره آموزشي امنیت سايبري سیستم 

  شرکت آب و فاضالب استان تهران هاي کنترل صنعتيامنیت سايبري سیستمدوره آموزشي 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان هاي کنترل صنعتي )اسكادا(دوره آموزشي امنیت سیستم 

 شرکت فرزين توانش مهرساد هاي کنترل صنعتي )اسكادا(دوره آموزشي امنیت سیستم 

 شرکت پتروشیمي خراسان هاي صنعتيدوره آموزشي الزامات امنیتي شبكه 

 ( دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد امنیت شبكه صنعتيIEC 62443) شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

 ( دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد امنیت شبكه صنعتيIEC 62443) شرکت فناوري سپهر امن پارسین 

 دوره آموزشي تشريح الزامات ( و مستندسازي استاندارد امنیت شبكه صنعتيIEC 62443)  سازمان منطقه ويژه اقتصادي

 پتروشیمي

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان دوره 2 -دوره آموزشي امنیت شبكه 

  جهاد دانشگاهي دانشگاه تربیت مدرس دوره 2 -دوره آموزشي امنیت شبكه 

 المشرکت گاز استان اي دوره آموزشي امنیت شبكه 

  دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات(CSCU) شرکت پارس فوالد سبزوار 

 شرکت رايان بورس دوره آموزشي امنیت اطالعات 

 شرکت مديريت شبكه برق ايران دوره آموزشي امنیت اطالعات و راهكارهاي مقابله با حمالت سايبري 

 شرکت سهامي پتروشیمي بندر امام دوره 3 -بري دوره آموزشي امنیت اطالعات و پیشگیري از حمالت ساي 

 دوره آموزشي امنیت ارتباطات و مهندسي اجتماعي 
 شرکت ره آوران فنون پتروشیمي

 هاي حیاتي و حساس کشوردوره آموزشي اصول حفاظت سايبري از زيرساخت 

 شرکت پتروشیمي خراسان دوره آموزشي پدافند غیرعامل سايبري در حوزه انرژي 

 شرکت توزيع نیروي برق شهرستان اصفهان دوره 3 -هاي مقابله با حمالت سايبري آموزشي امنیت، نفوذ و روش دوره 

 شرکت مديريت تولید برق ري هاي مقابله با حمالت سايبريدوره آموزشي امنیت، نفوذ و روش 

 استان تهرانشرکت آب و فاضالب  هاي مقابله با حمالت سايبريدوره آموزشي امنیت، نفوذ و روش 

 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران هاي مقابله با حمالت سايبريدوره آموزشي امنیت، نفوذ و روش 

 شرکت سهامي مديريت تولید، انتقال و  هاي مقابله با حمالت سايبريدوره آموزشي امنیت، نفوذ و روش

 ي سايبري در صنعت آب و برقدوره آموزشي آشنايي با تهديدها  توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

  شرکت توزيع نیروي برق استان البرز دوره 3 -دوره آموزشي آشنايي با تهديدهاي سايبري در صنعت آب و برق 

 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران دوره آموزشي آشنايي با تهديدهاي سايبري در صنعت آب و برق 

 مايت از تحقیقات و توسعه صنايع الكترونیکصندوق ح دوره آموزشي امنیت و حفاظت اطالعات 
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 دوره آموزشي مديريت حوادث سايبري 
 شرکت انديشه نگار پارس

 دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري 

 شرکت پارس آوان رايان دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري 

 بهره برداري نفت و گاز شرق شرکت دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري 

 هاي عمومي کشورنهاد کتابخانه دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري  

 شرکت فناوري سپهر امن پارسین دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري 

 انماني استان کرمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري  

 شرکت سیمان زنجان دوره آموزشي توانمندسازي امنیت سايبري 

 تهران 3شرکت آب و فاضالب منطقه  شناسي امنیتدوره آموزشي جامعه 

 شرکت فني مهندسي آريانا دوره آموزشي دفاع سايبري 

 هاي مديريت دوره آموزشي اصول ممیزي سیستم(ISO 19011) 

 (ISO 22000)واد غذايي مهاي مديريت ايمني دوره آموزشي سیستم  انیانبنیاد آموزش مجازي اير

 سوزيهاي آتشدوره آموزشي مهندسي ايمني آتش و ارزيابي ريسک 

 تهران 8آموزش و پرورش منطقه  وبینار آموزشي آشنايي با تهديدات سايبري و نحوه مقابله با آنها 

 وبینار آموزشي پدافند غیرعامل سايبري 
 ستان دخترانه فرزانگان يکدبیر

 اا آنهسمینار آموزشي آشنايي با تهديدات فضاي مجازي و راهكارهاي مقابله ب 

 دبیرستان دخترانه نرگس هاوبینار آموزشي آشنايي با تهديدات سايبري و راهكارهاي مقابله با آن 

 دبیرستان دخترانه رضوان ياسانههاي فضاي مجازي و افزايش آگاهي از طريق سواد روبینار آموزشي آسیب 

 شرکت سهامي پتروشیمي شیراز هاي فضاي مجازيوبینار آموزشي پیشگیري از آسیب 
 

 تأليفات
 978-964-04-8966-6 کتاب مديريت امنیت اطالعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران .1

 978-964-04-9077-8 هاي مديريت امنیت اطالعاتسامانهکتاب  .2

 978-964-04-9076-1 اتکتاب امنیت اطالع .3

 978-964-04-9125-6 کتاب مديريت امنیت اطالعات در گزينش و استخدام کارکنان .4

 978-964-04-9290-1 کتاب مديريت امنیت اطالعات سالمت .5

 978-964-04-9289-5 نت، وايپر و اکتبر سرخکتاب حمالت سايبري؛ استاکس .6

 978-600-7631-20-1 تلیست ممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعاچککتاب  .7

 978-622-7571-20-2 امنیت اطالعات کتاب احاديث .8

 978-600-383-632-7 در عمق هاي کنترل صنعتي با استفاده از راهبردهاي دفاعکتاب بهبود امنیت سايبري سامانه .9

 978-622-98400-7-8 8نسخه  CISهاي امنیتي حیاتي کنترل چهکتاب .10

 ISO/IEC 27001:2022 1-6-98400-622-978کتابچه ترجمه استاندارد  .11
 

 افتخارات

  دوره راي طالعات بابه عنوان منبع آموزشي امنیت  «مديريت امنیت اطالعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران»معرفي کتاب

 ريزي کشوراز طرف سازمان مديريت و برنامه هامديران ارشد سازمان

  م نور براي نشگاه پیاآموزشي دا منبعتنها به عنوان  «استانداردهاي ملي ايران مديريت امنیت اطالعات بر اساس»معرفي کتاب

 و کارشناسي ارشد کارشناسي در سطح رشته 6

 با رتبه  ،در حوزه تهديدات داراي کارت مربیگري پدافند سايبريB-2 وراز سازمان پدافند غیرعامل کش 
 

 مشاوره و آموزش امنيت اطالعات
-، مهندسي و توسعه نفت، پژوهش و فناوري، برنامهبازرسي هايمعاونت پدافند غیرعامل، ،دفتر وزارتي اد،ت )ستوزارت نفوزارت نیرو، 

(، شرکت ملیي نفیت ايیران هاي کل سیاست گذاري مهندسي و نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتيريزي، صادرات گاز، آموزش، اداره

، پشیتیباني سیاخت و تیأمین ريزي تلفیقيبرنامه هاي اکتشاف،اداره کل پشتیباني، مديريت ،يزيرمنابع انساني، برنامههاي ، معاونت)ستاد

هاي مربوطه، وزارت آموزش (، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونتکاال، آموزش، واحدهاي امنیت، فناوري اطالعات و حسابرسي داخلي
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خیدمات انفورماتییک، شیرکت  شرکت ،بانک مسكنپارسیان، بانک ادرات ايران، بانک مرکزي، بانک ص ،سازمان پدافند غیرعامل ،و پرورش

سازمان خصوصیي سیازي، سیازمان بیورس و  ،سازمان حراست وزارت نفتخدمات انفورماتیک کیش، شرکت تجارت الكترونیک پارسیان، 

هیاي نفتیي ايیران، وردهملي پااليش و پخیش فرآشرکت  اي، سازمان بنادر و دريانوردي،سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اوراق بهادار،

شیرکت  شیرکت صینايع الكترونییک زعییم، ،شرکت صنايع الكترونیک ايیران، سلحسازمان صنايع هوايي نیروهاي م، انستیتو پاستور ايران

د آلییاژي ايیران، شیرکت شرکت فوال ،سراسر کشور هاي تابعهها و ناوبري هوايي ايران و فرودگاهشرکت فرودگاه شرکت مگاموتور،ايساکو، 

شرکت توسعه آهن و ، شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت فوالد اکسین خوزستان،  شرکت فوالد خوزستان،فوالد مبارکه اصفهان، 

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، شرکت نفت خزر، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت  فوالد گل گهر،

شیرکت سیهامي اروندان، شرکت ملي حفاري ايران، شرکت پیرا حفاري ايران، سازمان منطقیه ويیژه اقتصیادي انیرژي پیارس،  نفت و گاز

شرکت پتروشیمي رازي، شرکت پتروشیمي بسپاران بنیدر  شرکت پتروشیمي بوعلي سینا، پتروشیمي شازند،شرکت  پتروشیمي بندر امام،

مي اصفهان، شرکت پتروشیمي فین آوران، شیرکت پتروشییمي غیدير، شیرکت پتروشییمي امام، شرکت پتروشیمي اروند، شرکت پتروشی

شیرکت شرکت پتروشیمي شهید تندگويان، شرکت پتروشییمي فجیر،  شرکت پتروشیمي مهاباد،مارون، شرکت سهامي پتروشیمي شیراز، 

، شرکت پااليش نفت آبادانن پتروشیمي، شرکت ره آوران فنوشرکت عملیات غیرصنعتي و خدمات صنايع پتروشیمي، پتروشیمي کارون، 

شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، شرکت بهره برداري نفیت شرکت پااليش نفت تهران، 

و گیاز مسیجد و گاز گچساران، شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون، شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، شیرکت بهیره بیرداري نفیت 

شیرکت  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، شیرکت پیااليش گیاز شیهید هاشیمي نیژاد، ،شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري سلیمان،

شرکت گاز  نتقال گاز(،عملیات ا 10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 )ستاد و مناطق هاي انتقال گاز ايرانشرکت مهندسي و توسعه گاز ايران،

شیرکت گهیرروش شیرکت معیدني و صینعتي گیل گهیر سییرجان،  ايالم،، شرکت گاز استان اصفهان، شرکت گاز استان تاناستان خوزس

شیرکت پیاريز پیشیرو  شرکت گهر انرژي سیرجان، شرکت سنگ آهن گهر زمین، شرکت نظم آوران صنعت و معدن گیل گهیر، سیرجان،

سازمان ، شرکت توانیرشرکت سیمان زنجان،  شرکت سیمان بجنورد،شرکت مس سونگون، شرکت کارخانجات قند قزوين،  صنعت توسعه،

اي شیرکت بیرق منطقیهاي زنجیان، اي خراسان، شرکت برق منطقهاي تهران، شرکت برق منطقه، شرکت برق منطقهآب و برق خوزستان

شیرکت میديريت تولیید ، برق يزد اي باختر، شرکت مديريت تولید برق شهید رجايي، شرکت مديريت تولیدشرکت برق منطقه آذربايجان،

شیرکت ن گلستان، شرکت توزيع نیروي بیرق اسیتان فیارس، شرکت توزيع نیروي برق استاشرکت توزيع نیروي برق استان يزد، برق ري، 

هیره توزيع نیروي برق شهرستان مشهد، شرکت تولید و بشرکت شرکت توزيع نیروي برق استان البرز، توزيع نیروي برق استان کرمانشاه، 

اسیتان  شرکت آب و فاضالب هاي آب و فاضالب روستايي کشور،هاي آب و فاضالب شهري کشور، شرکتشرکت، برداري سد و نیروگاه دز

 کهگیلويیه و بويراحمید ، زنجیان، کردسیتان وايیالم ، سیمنان،کرمیان هیاياسیتانداري هاي کل پدافنید غیرعامیلاداره آذربايجان شرقي،

دادگستري کل استان کرمان، کمیته افتا خوزسیتان، پلییس ، هاي اجرايي استان(دستگاهتمامي و  هاها، شهرداري، بخشداريها)فرمانداري

قدس، میالرد، شیهريار، هاي )شهرداري هاي استان تهرانشهرداري صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع الكترونیک،فتا خوزستان، 

شیرکت شیرکت داروسیازي البیرز دارو،  ،، شرکت داروسازي کاسیپین تیأمین(وحیديه دوسیه وفر، شاهد شهر، صبا شهر، انديشه، باغستان

شرکت مهندسي و ساخت تیوربین مپنیا  و ساخت برق و کنترل مپنا )مكو(، شرکت مهندسيشرکت رايان بورس،  اي نوين،هاي دادهپايانه

خوارزمي بندر امام، شیرکت آب نییرو شرکت  ،ساخت نارگان شرکت مهندسي و )توگا(، شرکت مهندسي و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(،

شرکت امن  کوير،فني و مهندسي امن پردازان  شرکتشرکت پیشگامان کي پاد، ، شرکت دوران شرکت بازرگاني مبنا کارت آريا،بندر امام، 

شیرکت گسیترش  ،روان فنیاور کیارنشرکت پیشآوري پديدار، شرکت فنشرکت انديشه نگار پارس،  شرکت پارس آوان رايان، ر سامان،نگ

شرکت چشم انداز توسعه فناوري اطالعات رجا،  شرکت شرکت کیفیت ايرانیان صادق،افق، شرکت ارتباط افزار نا، اارتباطات هوشمند اسپاد

دانشگاه ات، ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعپژوهشگاه صنعت نفت، 52گروه مهندسین فن آوري نوين هوشمندسازان فناوري ورکان، 

مرکیز آمیوزش و  ،(و اصیفهان البیرز ن،)تهیرا کاربردي صینعت آب و بیرق -مؤسسه آموزش عالي علمي ، ، مجتمع آموزش فنون اهواززابل

شیرکت فیرزين تیوانش  ،اي خوزسیتانشرکت سهامي برق منطقه ،بیمه مرکزي ايرانسازمان  ،فرهنگسراي بهمن ،تحقیقات صنعتي ايران

مرکیز تحقیقیات  ،سیازمان بهزيسیتي کشیور ،شرکت سیفیر آبیي آرام، D.A.Sشرکت ، بانک سینا ،علمي غرب آسیاشبكه شرکت  ،مهرساد

اداره کل حفاظت محییط زيسیت ريزي، سازمان انرژي اتمي ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه، هاي غیرواگیربیماري

مشیاوران شرکت پرداخت الكترونییک سیپهر، گیروه ، بنیاد شهید و امور ايثارگران، کشور سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس تهران،

 شرکت آب و فاضیالب ،سازمان قضايي نیروهاي مسلح اي کرمان،شرکت آب منطقه ،ب و فاضالب روستايي استان کرمانشرکت آ شايگان،

شیرکت  کت توزيع نیروي برق استان ايالم،ر، شکشور سازمان پزشكي قانوني، شرکت پتروشیمي خراسان ،وزارت دادگستري ،استان تهران

 مجتمع عیالي آموزشیي و پژوهشیي اصیفهان،، مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران، بانک تجارت ،شرکت پارس فوالد سبزوار ،راه آهن

صیندوق نیوآوري و ، انم پزشكي و خدمات بهداشتي درمیاني تهیردانشگاه علو، سازمان منطقه آزاد قشمشرکت مديريت شبكه برق ايران، 

 ،شرکت پیشگامان کوير آسیا ،شرکت ارتباطات زيرساخت، نیروگاه برق اصفهاناي اصفهان، شرکت آب منطقه، شكوفايي رياست جمهوري

شیرکت  ،سازمان حیج و زيیارت ،اي افق کوروشهاي زنجیرهگاهشرکت فروش، هاي عمومي کشورنهاد کتابخانه ،شرکت پااليش نفت آناهیتا
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دبیرستان دخترانه رضوان، دبیرستان دخترانیه ، دبیرستان دخترانه فرزانگان يک، دانشگاه شهید بهشتي ،دانشگاه تهران ،آريا ساسول پلیمر

شیرکت پتروشییمي  ي پتروشییمي، شیرکت پتروشییمي رجیال،، سازمان منطقیه ويیژه اقتصیادتهران 8آموزش و پرورش منطقه  ،نرگس

شیرکت  ،، شرکت حفاري استوان کیشسازمان منطقه آزاد کیش ،صنعتي و فناوري پیشرفته کرماندانشگاه تحصیالت تكمیلي  ،خوزستان

شیرکت میادر تخصصیي  ،شرکت توزيع نیروي بیرق شهرسیتان اصیفهان ،دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران ،پااليشگاه پتروپارس

شرکت نفت ستاره خلیج  ،شرکت پااليش نفت الوان ،شرکت همراه اول ،ريزي استان سمنانسازمان مديريت و برنامه ،بازرگاني دولتي ايران

مات بهداشتي درمیاني ، دانشگاه علوم پزشكي و خداي سمنان، شرکت مهندسي و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا، شرکت برق منطقهفارس

شیرکت گیاز  و سازمان امور مالیاتي ،مندشرکت موج فناوري هوششرکت ايرانیكارت، ، ، آکادمي لیانشرکت آلومیناي ايران استان کرمان،

 ايران
 


