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     مدرس: درباره
 عالقمند به حوزه امنیت اطالعات و شبکه، 1366متولد 

 همکاري در سازمانها دولتی و نظامی در حوزه امن سازي و امنیت اطالعات و شبکه

 در شرکتهاي نفت و گاز CERTعضو تیم واکنش سریع پاسخگویی به حوادث سایبري و 

 عضو فعال شبکه هاي باگ بانتی و سامانه کاله سفید

 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 مراقب پرواز بورسیه نیروي هوایی ارتش ج.ا.ا –کاردانی هوانوردي  •
 کارشناسی امنیت فناوري اطالعات  •
 کارشناسی ارشد رایانش امن •

  :تدریس سوابق
 SSCP, Security+, SANS SEC 301 & 401, CSCUدریس دوره هاي عمومی امنیت اطالعات نظیر : ت •
  …,SANS SEC 504,503,511,555,450,522 امنیتی تدریس دوره هاي •
 CoreLogبومی  SIEMتدریس دوره  •
 ELKو  Splunk ESنظیر  SIEMتدریس دوره هاي  •
 … ,SANS FOR 500, 610نظیر  SANS Forensics PACK تدریس دوره هاي فارنزیک •
 Pythonو  CEHتدریس دوره  •
 Linux for Security Engineersو  LPIC 1 & 2تدریس دوره هاي  •
 SOC Pack Tier 1 & 2تدریس دوره  •
 FortiGate, FortiAnalyzer, F5 ASM, Sophos, Cyberoamتدریس دوره هاي  •
 براي متخصصین امنیت Snort, Wazuh, Nessusتدریس دوره هاي  •

 
  :اجرایی سوابق •

 در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران DFIRتیم لیدر مرکز عملیات امنیت و  •
 مشاور امنیت اطالعات و شبکه در شرکت رمیس •
 مشاور و مجري پروژه هاي امنیت شبکه و اطالعات در شرکت سماتک •
 فارادسامانه هاي اطالعاتی مشاور امنیت اطالعات و مجري پروژه هاي امنیتی در شرکت  •
 مدرس دوره هاي سازمانی و عمومی امنیت اطالعات و سایبر در مرکز آموزش هاي تخصصی سماتک •
 بخش امنیت اطالعات در شرکت سامان پرداخت الکترونیک کیش مشاور و مجري طرحهاي •
 نفت و گاز در شرکتهاي تابعهمشاور و مجري طرحهاي امنیت اطالعات و مراکز عملیات امنیت و پاسخگویی به حوادث  •



 ESPROENKO INTERNATIOANLکارشناس بخش مرکز عملیات امنیت در شرکت اسپانیایی  •
 کارشناس ارشد بخش امنیت شبکه و زیرساخت در شرکت سیب طالیی هوشمند •
 .DATCOکارشناس امنیت شبکه و زیرساخت در شرکت  •
 در شرکت چهارستون زعفرانیه SOCسرپرست و کارشناس ارشد تیم  •
 کارشناس ارشد بخش شبکه و امنیت در فدراسیون کمانگیري روي اسب جمهوري اسالمی ایران •
 مدرس دوره هاي سازمانی امنیت اطالعات و سایبر در شرکت توان آفرین وستا •
 مدرس دوره هاي سازمانی امنیت اطالعات و سایبر در شرکت برنادل •
 منیت اطالعات و سایبر در موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویاي پیشرومدرس دوره هاي سازمانی ا •
 مدرس دوره هاي امنیت اطالعات و سایبر در انستیتو ایزایران •
 رکت اوژن تدبیر پارس با همکاري مرکز پدافند غیرعامل کل کشورمدرس دوره هاي سازمانی امنیت اطالعات و سایبر در ش •

 

 


