بسمه تعالي
مشخصات فردی و رزومه تخصصي

 -1مشخصات شخصي:
نام و نام خانوادگي :

كيان يزديان

محل صدور :

وضعيت تاهل:

كارت پايان خدمت

1351/7/6

مذهب :شيعه

متاهل ( دارای  2فرزند )

تلفن09122990375 :

تهران ،مجيديه شمالی ،ميدان ملت ،خيابان ميرزاعلی ،پالک  ، 8طبقه  ، 3واحد 5

تلفن021 - 22511451 :

مديرعامل – آزمايشگاه امنيت و كيفيت نرمافزار آيريانا كيهان (سهامی خاص)

تلفن 77533967-8 :و )021( – 77635116-7

نشاني :

زبان انگليسي :

تاريخ تولد:

تهران

وضعيت نظام وظيفه:

محل اشتغال فعلي :

نام پدر:

قاسم

شماره شناسنامه4224 :

درجه خوب – بر اساس اخذ مدرک ناشی از آزمون جامع وزارت نيرو

||

( ) IELTS: Overall , Speaking 6.0

 -2تحصيالت آکادميک:
نام دانشگاه

تاريخ تحصيل
از

تا

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

معدل

نمره

کل

پايان نامه

دانشگاه آزاد – تهران مركز

1395

1399

دكتری تخصصی

مديريت فناوری اطالعات

هوش كسب و كارB.I -

19

دانشگاه علم و صنعت ايران

1384

1387

كارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطالعات

مخابرات امن

15/23

19/33

دانشگاه فردوسی مشهد

1369

1373

كارشناسی

مهندسی كامپيوتر

نرم افزار

15/37

20

 -3عضويت در سازمانها ،اصناف ،انجمنها ،کميتهها و کارگروههای تخصصي:
شروع همكاری

مدت همكاری

نام انجمن يا کميته
انجمن انفورماتيك ايران

عضو عادی

1371

1380

اداره آموزش در صنايع سازمان فنی و حرفه ای كل كشور

عضو كميسيون فنی آموزش

1377

1384

كميته آموزش  -شركت خدمات پشتيبانی نيرو

مدير گروه – مسئول كميته  -دبير

1381

1384

كميته برنامهريزی و مديريت امور جاری  -شركت خدمات پشتيبانی نيرو

عضو متخصص

1382

1384

كميته طبقهبندی مشاغل  -شركت خدمات پشتيبانی نيرو

عضو متخصص

1383

1384

كميسيون تشخيص صالحيت پيمانکاران – مديريت شبکه برق ايران

عضو ( نماينده معاونت فاوا )

1384

1393

كميسيون ارزيابی فنی تخصصی حوزه فاوا – معامالت بازرگانی

عضو متخصص

1384

1393

گروه تخصصی بهبود فرآيندها – كميته تعالی سازمانی

عضو متخصص

1385

1393

هيات علمی كنفرانس بين المللی برق ايران – كميته تکنولوژی اطالعات

عضو متخصص – داور مقاالت

1386

1393

كار گروه تخصصی برنامه ريزی استراتژيك  ICTوزارت نيرو

عضو متخصص

1387

1388

كميته نظام مديريت اسناد فنی صنعت برق كشور – شركت توانير

عضو متخصص

1388

1393

كميته راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات – مديريت شبکه برق ايران

دبير كميته

1389

1393

كميته راهبری امنيت اطالعات – مديريت شبکه برق ايران

دبير كميته

1389

1393

كميته راهبری فنی و محتوائی وب سايت – مديريت شبکه برق ايران

عضو متخصص

1389

1393

كارگروه تخصصی خريد تجهيزات رايانهای و ملزومات جانبی

دبير كميته

1389

1393

كارگروه تخصصی مديريت و كنترل پروژه – شركت مديريت شبکه برق

عضو متخصص

1389

1393

كميته امنيت فناوری اطالعات و ارتباطات – شركت مديريت شبکه برق

دبير كميته

1389

1393

كميته بينالمللی راهبران – تدوين استاندارد ملی پورتالهای سازمانی

عضو متخصص

1390

1391

كميته راهبردی نرمافزار اجرايی بازار برق ايران ) ( PM-RUN

عضو متخصص

1391

1393

كميته مصاحبههای استخدامی – شركت مديريت شبکه برق ايران

عضو متخصص

1392

1393

كميته اجرائی نظام پيشنهادات – شركت مديريت شبکه برق ايران

عضو متخصص

1392

1393

كميته راهبری فاوا شركتهای برق منطقهای كشور  -توانير

عضو متخصص

1392

1393

كارگروه تخصصی مميزی فناوری اطالعات و آمار صنعت برق كشور

عضو متخصص

1392

1393

كميته داده صنعت برق كشور  -توانير

عضو متخصص

1392

1393

كميته تخصصی پدافند غير عامل صنعت برق كشور  -توانير

عضو متخصص

1392

1393

كميته راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات طرح فهام )(AMI

عضو متخصص

1394

1395

كارگروه اجرا و پايش طرح ذخيره عملياتی صنايع  -توانير

عضو متخصص

1394

1395

كميته توسعه دولت الکترونيك و هوشمندسازی–سازمان بهرهوری انرژی

عضو متخصص

1394

1395

پانل آيندهپژوهی در حوزه فناوری اطالعات صنعت برق– پژوهشگاه نيرو

عضو متخصص

1395

1396

عضو متخصص

1387

كميسيون  IoT & Big-Dataسازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران

عضو متخصص

1395

كميسيون افتا  -سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران

عضو متخصص

1396

انجمن علمی شبکههای هوشمند برق – كميته صنعت

عضو متخصص

1396

سازمان پدافند غيرعامل كشور  -مركز مطالعات

عضو متخصص

1396

كااار گااروه تخصصاای ناارمافاازار و امنياات اطالعااات شاابکه كنتورهااای
اندازهگيری هوشمند Smart Metering / Smart Grid / AMI

سمت

 -4تجربيات کاری:
عنوان شغل

نام و محل سازمان يا مؤسسه

تاريخ
از

تا

1373

1373

1374

1376

شركت صنايع آهن و فوالد توس

سرپرست واحد كامپيوتر  -تحليلگر سيستم M.I.S

1374

1377

شركت داده كاوی توس

رئيس هيات مديره  -مسئول واحد نرم افزار و مدير پروژه های M.I.S

1377

1378

1378

1379

1379

1380

1380

1382

1382

1384

ء

ء

1380

1384

1383

1384

1379

1381

1377

1384
1384

دانشگاه فردوسی مشهد
نيروی زمينی ارتش  -لشگر  77خراسان

طراحی سيستم نرم افزاری دفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه
طراحی و پياده سازی سيستم اطالعات پرسنلی و راه اندازی شبکه كامپيوتری
آجودانی لشگر  77خراسان

 مدير گروه مشاوران پروژه  – M.I.Sشركت توزيع برق مشهد سرپرست سايت كامپيوتر – شركت توزيع برق مشهدشركت خدمات پشتيبانی نيرو

 مدير پروژه طرح جامع مديريت منابع انسانی  -شركت برق منطقه ای خراسان مدير پروژه سيستم جامع اتوماسيون اداری  -شركت برق منطقه ای خراسان مدير برگزاری دوره های هفتگانه ICDL -مدير امور مهندسی فروش و آموزش ( دارای لوح تقدير )

استانداری خراسان :
 -طرح كنترل و انسداد مرزهای شرقی كشور

مشاور و مجری امور انفورماتيك ( طراحی سيستمهای جامع مالی اداری )
( دارای لوح تقدير )

 ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسانسازمان همياری شهرداريها استان خراسان:
 -مجتمع مهندسی و عمران همياران

مشاور و مجری امور انفورماتيك ( طراحی سيستمهای جامع مالی اداری )

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كل كشور :

تدريس علوم رايانه در بيش از  30كارخانه بزرگ توليدی و صنعتی كشور در استان

 -عضو و مدرس كميسيون آموزش در صنايع

خراسان با بيش از  1000ساعت تدريس ( دارای لوح تقدير )

شركتهای  :مشهد پی  /آتی ساز سرخس

مشاور و مجری امور انفورماتيك ( طراحی سيستمهای جامع مالی اداری )

1379

شركت برق منطقهای زنجان

مشاور در بخش بهبود امنيت سيستم اسکادا ( بخش فوق توزيع )

1387

1390

-

كارشناس ارشد تحليل و طراحی سيستمهای نرمافزاری

1384

1389

-

مدير دفتر فناوری اطالعات و دبير كميته راهبری امنيت اطالعات و ارتباطات

1389

1393

-

مدير دفتر سنجش و پايش انرژی

1393

1393

تعاونی اعتبار كاركنان مديريت شبکه برق ايران

رئيس هيات مديره  -سهامدار

1393

1396

وزارت نيرو  -سازمان بهره وری انرژی ايران

مركز آمار و اطالعات /طرح فهام (حوزه معاونت اندازهگيری و شبکه هوشمند برق)

1394

1395

شركت آريائيان ارزش آفرين

رئيس هيات مديره  -سهامدار

1393

1398

آزمايشگاه امنيت و كيفيت نرمافزار آيريانا كيهان

مديرعامل – عضو هيات مديره  -سهامدار

1395

تاكنون

انجمن شركتهای صادركننده محصوالت فرهنگی

رئيس هيات مديره

1398

تاكنون

وزارت نيرو
شركت مديريت شبکه برق ايران

 -5دورههای آموزش تخصصي:
نام دوره

نام و محل مؤسسه آموزشي

تاريخ دوره

وزارت آموزش و پرورش

كارآموزی و كمك – رشته الکتريکی ( برق ساختمان )

1369

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای خراسان

اصول آموزش و مربيگری كامپيوتر – دارای كارت مربيگری

1379

اداره كل صنايع و معادن ايران

اصول بازاريابی و فروش

1382

شركت خدمات پشتيبانی نيرو

مهارتهای هفتگانه ICDL

1383

دانشگاه تهران  -موسسه آموزشی ارتباط دانش پاژ

آشنايی با برنامهريزی و مديريت استراتژيك

1384

مركز آموزش مديريت – وزارت نيرو

مديريت و كنترل پروژه Primavera Ver 3.0

1384

مركز آموزش مديريت و تکنولوژی

دوره آموزشی مهندسی ارزش

1384

گروه كارشناسان ايران

آشنايی با مدل  EFQMو تربيت ارزياب

1385

موسسه آموزشی سامانه سازان رهجو

آشنايی با مدل تعالی سازمانی و استاندارد مديريت كيفيت

1385

گروه كارشناسان ايران

آشنايی با مدل فرآيندی كسب و كار

1385

گروه كارشناسان ايران

آشنايی با الزامات ISO 9001 : 2000

1386

شركت توسعه اطالعات كاربردی

مديريت امنيت اطالعات استراتژيك

1386

موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق

مهارتهای نوشتاری

1386

شركت داده كاوی توس

سيستمهای اطالعات مديريت MIS

1387

شركتهای كايت رايانه ،ايران رايانه و گام الکترونيك

دورههای تخصصی اتوماسيون اداری و پروتکل تبادل مکاتبات ECE

مركز آموزش مديريت – وزارت نيرو

مبانی علم اقتصاد  /آشنايی با طرح تحول اداری نظام جمهوری اسالمی ايران

1387

شركت مديريت شبکه برق ايران (وزارت نيرو)

دوره آموزش زبان انگليسی ( مقدماتی و پيشرفته ) … New Interchange,

1384 - 1389

معاونت بازار برق ايران

كاربری سايت بازار معامالت دوجانبه انرژی برق ايران

شبکه علمی كشور  /كنفرانس مديريت ICT

شركت در سمينارهای تخصصی امنيت اطالعات و شبکههای نوين كامپيوتری

1384 -1390

وزارت نيرو ( توانير  /شركتهای وابسته )

سمينارهای تخصصی حوزه مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات ICT

1377 -1390

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت – وزارت نيرو

گردهمائی تخصصی مديران واحدهای آمار و اطالعات وزارت نيرو

1390

دفتر نمايندگی موسسه  IT Preneuresدر ايران

دوره تخصصی ITIL Fundation Ver 3.0

1390

سازمان حراست كل كشور

دوره تخصصی امنيت ملی ()1

1390

موسسه علمی كاربردی صنعت آب و برق

آشنائی با آئين نامههای معامالتی و برگزاری مناقصات

1390

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

امنيت اطالعات در صنعت آب و برق كشور

1391

مركز توسعه اطالعات كاربردی

مديريت ريسك سايبری  -الزامات

1391

شركت پرورش داده ها

همايش راهکارهای كليدی جهت مديريت امنيت سايبری

1391

انسيتو آموزش و تحقيقات پيشرفته شريف

دوره مباحث پيشرفته در فاوا – ويژه مديران ارشد

1391

مركز توسعه اطالعات كاربردی

كارگاه آموزشی مركز عمليات امنيت سايبری CSOC

1392

شركت دوران  +شركت آيکو

راهبردهای جديد بهبود امنيت اطالعات در فضای سايبر

1392

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

طراحی و استقرار سامانه مديريت امتنيت اطالعات ISMS / ISO 27000

1393

گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتريکی

فرصتها و چالشها در كسب و كار تجارت انرژی الکتريکی برق

1393

دانشگاه فردوسی مشهد

نخستين كنگره تخصصی اتوماسيون صنعت برق

1393

شركت AASTRA

ارتباطات چند رسانهای با فناوريهای نوين

1393

موسسه كايت رايانه

ارزيابی كيفيت نرم افزار )(Software Quality Evaluation

1393

آموزشگاه رايانه دلفين

مديريت كارآفرينی

1394

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی وزارت نيرو

آئين نامه برگزاری مناقصه و مزايده در معامالت داخلی

1394

1380و1387

1389

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی وزارت نيرو

مديريت استرس

1394

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی وزارت نيرو

تفکر سيستمی

1394

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی وزارت نيرو

آشنايی با نظام گزينش كشور

1394

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی وزارت نيرو

روشهای كنترل كيفيت اقالم آماری

1394

آزمايشگاه امنيت و كيفيت نرم افزار ايريانا

آشنايی با چارچوب  Common Criteriaو استاندارد امنيتی ISO-15408

1395

 -6تشويقنامهها:
موضوع

تاريخ

مرجع صادر کننده

مسابقات هشتگانه فرهنگی هنری استان سمنان

1367

طراحی سيستم نظارت بر ارزيابی اساتيد

1372

فرمانده لشگر  77خراسان – نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران

تهيه ،راهاندازی و توسعه سيستمهای نرمافزاری و سختافزاری

1376

رياست اداره كل آموزش و پرورش شهرستان تبادكان

مشاركت در حوزه مدرسه سازی مناطق محروم استان خراسان

1377

گواهی  1000ساعت تدريس – روز معلم

1380

استانداری خراسان – مجری طرح كنترل و انسداد مرزهای شرقی كشور

آموزش پرسنل و ارتقاء سطح كيفی سيستمهای نرمافزاری

1381

استانداری خراسان – مجری طرح كنترل و انسداد مرزهای شرقی كشور

تهيه سيستم جامع اتوماسيون اداری

1382

توسعه و شکوفائی فناوریها و خدمات نوين شركت

1384

ارائه مقاله به كنفرانس بينالمللی برق

1387

شركت مديريت شبکه برق ايران – معاون فنی و هماهنگی

برقراری ارتباط ويدئوكنفرانس -نيروگاه طرشت و برق خراسان

1389

شركت مديريت شبکه برق ايران – معاون بازار برق

تهيه معيارهای ارزيابی فنی مناقصات نرمافزاری بازار برق ايران

1389

شركت مديريت شبکه برق ايران – رئيس هيات مديره و مديرعامل

راهاندازی پروتکل ارتباطات الکترونيکی مکاتبات اداری ECE

1389

شركت مديريت شبکه برق ايران – رئيس هيات مديره و مديرعامل

استقرار سامانه (نظام) مديريت و كنترل پروژههای شركت

1389

شركت مديريت شبکه برق ايران – رئيس هيات مديره و مديرعامل

برقراری بسترهای آمادگی فنی در حوزه پدافند سايبری

1391

راهاندازی سيستمهای سختافزاری

1392

شركت مديريت شبکه برق ايران – رئيس هيات مديره و مديرعامل

قرائت و مديريت مکانيزه اطالعات كنتورهای هوشمند AMM

1394

شركت مديريت شبکه برق ايران – رئيس هيات مديره و مديرعامل

پيشبرد اهداف شركت تعاونی اعتبار كاركنان

1394

داوری ،ارائه مقاالت ،برگزاری سمينارهای آموزشی

1395

حضور در نمايشگاه بين المللی  ICTافغانستان  -كابل

1398

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان
رياست دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

مدير كل سازمان فنی و حرفهای استان خراسان

شركت خدمات پشتيبانی نيرو – وابسته به برق منطقهای خراسان
مديرعامل شركت توانير  ( -رياست كنفرانس )

شركت مديريت شبکه برق ايران – دبيرخانه

دبيرخانه دائمی كنفرانس بينالمللی برق ايران – پژوهشگاه نيرو
معاونت فناوری و نوآوری – وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 -7سوابق فعاليتهای پژوهشي ،تحقيقاتي ،مشاورهای و نظارتي:
محل انجام

تاريخ

نتيجه و حاصل فعاليت

موضوع تحقيق  /مشاوره

دانشگاه فردوسی مشهد

1371

سمينار معرفی تکنولوژی RISC

ء

1372

سمينار مهندسی نرم افزار نوين

ء

1373

پايان نامه تحصيلی با نمره 20

مجتمع فوالد مباركه

1376

نرم افزار KARDOF

شركت توزيع برق مشهد

1378-9

فاز يك مستندات ISP

ء

1378

برگزاری سمينار مربوطه

شركت خدمات پشتيبانی نيرو

1378

برگزاری سمينار مربوطه

تحقيق بر روی تکنولوژی  RISCدر طراحی ريزپردازنده ها
تحقيااق باار روی ماادل حلزوناای در طراحاای و توليااد سيسااتمهای
نرم افزاری Spiral Model
طراحی و برنامه سازی شیء گرا ) ( Object Oriented
اساااتفاده از ابااازار  CASEدر طراحااای و تولياااد سيساااتمهای
نرم افزاری
سرپرست گروه مشاوران پروژه  MISشركت توزيع برق مشهد
تحقيق بر روی پايگاه اطالعاتی اوراكل  8و مزايای استفاده از آن
تحقيق بر روی مشکالت كامپيوترهای قديمی در سال ( Y2K ) 2000

1381

تحقيق بر روی اصول و مفاهيم اتوماسيون اداری باا هادف طراحای و
ء

مديريت توليد سيستم نرم افزاری آن و برگزاری دوره هاای آموزشای
مربوطه جهت كاركنان صنعت آب و برق خراسان
تحقيق بر روی ارائه سرويسهای اطالعرسانی MultiMedia

الی
1383

شركت مديريت شبکه برق ايران

 1384تاكنون

توليد اولين نرم افزار جامع
اتوماسيون اداری در شركت پشتيبان
Web / V.C / VoIP / SMS

مديريت ،برنامهريزی ،كنترل ،نظارت راهبردی و مشاوره در پروژههای
نرم افزاری و مسائل امنيت اطالعات در حاوزههاای مختلاف اعام از:

شركت مديريت شبکه برق ايران

 1384تاكنون

سيستمهای جاری در شركت

ديسپاچينگ ملی ،بازار برق ،امنيت شبکه برق ،مالی پشتيبانی و...
تحقيق در زمينه چالشها و مخاطرات امنيتی بازار برق ايران

شركت مديريت شبکه برق ايران

1387-89

مقاالت علمی

تحقيق در زمينه پارامترهای تاثيرگذار در مصرف برق كشور

سازمان بهرهوری انرژی ايران

1384

مقاالت علمی  -سخنرانی

عضو هيات علمی و داور مقاالت بخش تکنولوژی اطالعات

كنفرانس بينالمللی برق PSC-IR

 1386تاكنون

داوری بيش از  100مقاله

دانشگاه آزاد اسالمی

1397-99

ارائه مدل ارزيابی

بيمه سايبری (مدل ارزيابی ريسك با رويکرد هوشمندی كسب و كار)

 -8زمينه های پژوهشي و تحقيقاتي مورد عالقه :
 تکنيکهای مديريت ابر داده ها ).(Big Data طراحی و ارزيابی مراكز عمليات امنيت ).(SOC انتقال تکنولوژی در بستر رايانش ابری ).(Cloud Computing تکنيکهای رايانش نرم در سيستمهای مديريتی )(Soft Computing مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات در بستر عملياتی اينترنت اشيا ).(IoT كاربرد عملياتی فناوری اطالعات در بهينهسازی و بهبود بهرهوری مصرف برق. كاربردپذيری فناوری اطالعات در هوشمندسازی شبکه برق كشور و انرژی هوشمند. ارزيابی و تحليل مدلهای بيمه سايبری به كارگيری چارچوبهای بين المللی ارزيابی امنيتی محصوالت نرمافزاری ).(Common Criteria مشاوره و نظارت بر فرآيندهای پياده سازی ،استقرار ،پايش و بهبود مستمر چارچوبهای كيفی فناوری اطالعات. -مديريت كاربردی فناوری اطالعات در بهبود عملکرد آزمايشگاههای تخصصی ارزيابی امنيت و كيفيت محصوالت و خدمات .ICT

 -9جزوات  ،مقاالت و سمينارها :
نام ناشر  /برگزار کننده

برای استفاده در دوره های ذيل

نام کتاب يا مقاله  /موضوع سمينار يا سخنراني

شركت توزيع برق مشهد 1378 -

پايگاههای اطالعاتی پيشرفته

جزوه آئين نامه شناخت  ،تحليل و طراحی سيستمهای نرم افزاری

شركت خدمات پشتيبانی نيرو 1379 -

تحليل و طراحی سيستمهای نرم افزاری

برگزاری سمينار آشنائی با مشکالت سال ( Y2K ) 2000

شركت خدمات پشتيبانی نيرو 1379 -

اطالعات عمومی  /تاريخچه كامپيوتر

جزوه اصول و مفاهيم مهندسی اطالعات ) ( I.E

شركت خدمات پشتيبانی نيرو 1380 -

تحليل و طراحی سيستمهای نرم افزاری

جزوه آموزش عمومی علوم رايانه

شركت خدمات پشتيبانی نيرو 1381 -

آموزش عمومی  ITويژه كاركنان و مديران

جزوه آموزش تخصصی اتوماسيون اداری

شركت خدمات پشتيبانی نيرو 1382 -

آموزش تخصصی اتوماسيون اداری

جزوه كاربرد  ICTدر مديريت زمان مديران

شركت مديريت شبکه برق ايران 1384 -

دوره مديريت كاربردی (داخلی)

تدوين دستورالعمل و شيوهنامه ارزيابی فناوری اطالعات

شركت مديريت شبکه برق ايران 1385 -

نشريه تخصصی مديريت شبکه برق ايران

تحقيق شبکههای حسگر بيسيم )(W.S.N

دانشگاه علم و صنعت ايران 1386 -

شبکههای كامپيوتری پيشرفته

چالشهای امنيتی بازار برق ايران

دانشگاه علم و صنعت ايران 1387 -

سمينار كارشناسی ارشد – مهندسی فاوا

بيست و سومين كنفرانس بينالمللی برق ايران

مقاله ( پذيرفته و ارائه شده )

ء

ء

بررسی چالشهای امنيتی بازار برق ايران

پنجمين كنفرانس ملی انجمن رمز ايران 1388 -

ء

تاثير چالشهای امنيتی بازار برق ايران بر ميزان درآمد نيروگاهها

هفدهمين كنفرانس مهندسی برق ايران 1388 -

ء

چارچوب مديريت خدمات فناوری اطالعات

بيست و پنجمين كنفرانس بينالمللی برق ايران

ء

سی امين كنفرانس بينالمللی برق ايران 1394 -

ء

برنامهريزی استراتژيك فناوری اطالعات و ارتباطات در طرح فهام

سی امين كنفرانس بينالمللی برق ايران 1394 -

ء

بهبود سطح اتکاپذيری نرمافزارها (استانداردها و روشها)

سی و يك امين كنفرانس بينالمللی برق ايران1395 -

سخنرانی كليدی – كارگروه تکنولوژی اطالعات

كاربرد  IoTدر شبکههای هوشمند برق كشور

سی و يك امين كنفرانس بينالمللی برق ايران1395 -

هماهنگ كننده ،مجری سمينار و رئيس پانل

رايانش نرم در شبکههای هوشمند برق )(Smart Grid

سی و دومين كنفرانس بين المللی برق ايران1396 -

مدرس  -كارگاه آموزشی

آشنايی با الزامات استاندارد ISO/IEC/ISIRI-15408

سازمان نظام صنفی رايانهای كشور – تهران1397 -

مدرس  -كارگاه آموزشی

جرم شناسی رايانهای با نگرش كاربردی در صنعت برق كشور

سی و سومين كنفرانس بين المللی برق ايران1397 -

مدرس  -كارگاه آموزشی

جزوه پايگاه اطالعاتی  ORACLE 8iو برگزاری سمينار آن

تحليل بازار برق ايران در قالب مدل  B2Bتجارت الکترونيکی
ارائه راهحلهايی جهت بهبود وضعيت امنيت بازار برق ايران

بررسی مولفههای موثر بر روند مصرف انرژی الکتريکی كشور در
فصول گرم سال بر اساس داده كاوی كاربردی بانکهای اطالعاتی

 -10تجربيات کاری و زمينههای مورد عالقه :


مديريت اجرائی و كنترل راهبردی در كليه مراحل  :تامين  /توليد  /تحويل سيستمهای نرمافزاری مورد نياز سازمانها.



ارتقاء سطح كمی و كيفی سيستمها و محصوالت نرمافزاری مورد استفاده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات سازمانها.



تحقيق بر روی آخرين دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات با هدف بومی سازی و بکارگيری آنها در جهت ارتقاء سيستمها و ايجاد تحول در ساختار اداری.



بکارگيری شيوه های الکترونيکی در آموزش كاركنان و نيز اطالع رسانی چند رسانهای مورد نياز سازمان.



طراحی و استقرار نظام معماری اطالعات سازمانی و رايانش ابری بر اساس چارچوبهای نوين فناوری اطالعات.



مشاوره و نظارت بر طرحهای بهبود بهرهوری و ارتقاء سطح امنيت و كيفيت محصوالت و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات.



ء

بر پروژههای مرتبط با سيستمهای اندازهگيری و قرائت كنتورهای برق از راه دور ).(AMR



ء

بر پروژههای مرتبط با شبکههای هوشمند انرژی و اندازهگيری پيشرفته ) .(AMI / Smart Metering / Smart Grid



ء

بر پروژههای مرتبط با امنيت اسکادا ).(SCADA/WAMS Security



مديريت و برنامهريزی استراتژيك در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات.



اجرائی نمودن سيستمهای عملياتی در فضای پردازش ابری ).(Cloud Computing



مديريت امنيت اطالعات و پدافند سايبری ) … .(ISMS / ISO 27001 / ISO 15408



استقرار چارچوبهای مديريت راهبردی و خدمات فاوا ) … .( ITIL / COBIT / VAL-IT / PRINCE2 / TickITplus / ISO-25000 /



ارزيابی و آزمون امنيتی سامانههای نرمافزاری و پايگاههای اطالعاتی_عملياتی بر اساس استاندارد .ISO/IEC-15408



ارزيابی و آزمون كيفيت سامانههای نرمافزاری بر اساس سری استانداردهای خانواده .ISO/IEC-25000



ارزيابی و آزمون كيفيت داده بر اساس سری استانداردهای خانواده .ISO/IEC-8000

