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 معرفی اجمالی گروه شرکتهای آریسا 
 

 .شرکت و گروه با سابقه اجرای بیش از پانصد پروژه به شرح مندرج در رزومه است  هشتگروه شرکتهای آریسا شامل 

 گروهها و شرکتهای عضو گروه آریسا عبارتند از: 

 فناوران اطالعات آریسا   ➢

 شبکه علمی غرب آسیا   ➢

 دانش آموختگان آریسا ارس  ➢

 توسن اطالعات فناوری راهبرداندیشان ➢

   بیمه مستقیم برخط آریسا ارس   کارگزاری ➢

 ایمن کاوش آریسا   ➢

 آریسا تجهیز  نگاران ➢

  یک و بیست قرن ارتباطات و  اطالعات فناوری گسترش واحد  ➢

 

 حوزه هاي فعاليت:  

 نگهداری و پشتیبانی شبکه های رایانه ای و مخابراتیطراحی، اجرا،  ➢

 Androidو  IOSویژه سیستم عامل های  Mobile Applicationتولید  و  طراحی ➢

 آن اجرای و ارائه مشاوره در خصوص  ICT Master Planطراحی و تدوین اسناد  ➢

 برگزاری سمینارهای کشوری و دوره های آموزشی مرتبط با امنیت شبکه و امنیت اطالعات  ➢

 (ISMS)  سیستم مدیریت امنیت اطالعاتو استقرار ارائه مشاوره  ➢

 قبول نمودن نرم افزارهای متن باز قابل Customize افزارهای کاربردی متن باز از طریقتولید نرم  ➢

   )سرورهای اختصاصی( Dedicated Server)میزبانی وب( و  Web Hostingارائه خدمات  ➢

 انجام آزمون امنیتی نرم افزارها و سخت افزارها ➢

 ه های :  افزار در حوزامن مبتنی بر اصول مهندسی امنیت نرم  نویسی برنامه ➢

     .Net-MSSql , J2EE-Oracle   وPHP-MySql 

 بر پروژه های فناوری اطالعات خدمات مشاوره و نظارتارانه  ➢

 ... و Antispy  ایرانی، UTM تولید تجهیزات امنیت شبکه شامل ➢
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 مجوزهاي فعاليت:  

 اجرای پروژه های آزمون و ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطالعات ایران مجوز  ➢

از   ➢ امنیت اطالعات  افتا ریاست جمهوری و سازمان مجوز برگزاری دوره های آموزشی سیستم مدیریت  از مرکز مدیریت راهبردی 

 فناوری اطالعات ایران  

 حیت از شورای عالی انفورماتیکالمجوز تایید ص ➢

 مجوز فعالیت از سازمان نظامی صنفی رایانه ای  ➢

وری از مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و سازمان فنا سیستم مدیریت امنیت اطالعات از  مشاوره و پیاده سازی  مجوز   ➢

 اطالعات ایران  

 

 بيمه اي : سوابق

 1392 - 1390  یج.ا.ا در سال ها ی مرکز  مهیب ت یاطالعات، ارتباطات و امن یفناور یراهبر یدر شورا تی عضو ➢

 1390ج.ا.ا در سال  یمرکز  مهیمرکز داده ساختمان پارس ب یمرتبط با پروژه ها یدر مناقصه ها یبازرگان یفن تهیدر کم تی عضو ➢

 139٦مقابله در سال  یو راه کارها بری سا یفضا یتیامن دات ی تهد  نی با آخر ییآشنا یدوره آموزش یج.ا.ا در برگزار یمرکز مهیب همکار ➢

افزار در سامانه نظارت و هدا  تیامن  ی از اصول مهندس  اریانحراف مع  زانیم  یپروژه بررس  یمجر ➢ )سنهاب( و    مه یب  یکیالکترون  ت ی نرم 

 139٦ج.ا.ا در سال  یمرکز مهیمتعلق به ب یسرورها هی سامانه در کل نی و اعتماد به ا  نانیاطم ب ی ضر یارتقا یراهکارها

ج.ا.ا در   یمرکز   مهیب  د ی ساختمان جد   یتلفن   IP  ستمیس   ینصب و راه انداز  زات،یتجه  نیدر مناقصه تام   یبازرگان  یفن  تهیدر کم  تی عضو ➢

 1392سال 

 139٧در سال مهیب یشرکت ها کیانفورمات یو رتبه بند  یابی ارز یشاخص ها یسامانه نرم افزار یو راه انداز یساز ادهیپروژه پ یمجر ➢

 )سنهاب( مهیب ی کیالکترون تی و توسعه سامانه نظارت و هدا یپروژه طراح ناظر ➢

 139٧در سال  انهیخاورم یزندگ  مهیشرکت ب یتحت وب سامانه مستمر یکیو واسط گراف سی وب سرو یسیپروژه برنامه نو یمجر ➢

  139٦از سال    مهیدر پژوهشکده ب  مهیب  یاطالعات شرکت ها  یفناور  یدپارتمان ها  یو رتبه بند   یابی ارز  یشاخص ها   نی پروژه تدو  یمجر ➢

 1398تا 

 139٧در سال  نیام ییاتکا مهیشرکت ب یتیامن یابی پروژه آزمون و ارز یمجر ➢

مرکزی ج.ا.ا در  ( در بیمه  ISMSاطالعات )  تیامن  ت ی ریمد   ستمیو استقرار س  یساز  ادهیپ  ،یپروژه ارائه خدمات مشاوره، طراح  یمجر ➢

 1398سال 

 139٧معلم در سال  مهیشرکت ب یتیامن یابی پروژه آزمون و ارز یمجر ➢

 1398و  139٧ یدر سال ها انهیخاورم یزندگ مهیاطالعات شرکت ب یفناور مشاور ➢
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 139٧در سال  مهیب یاطالعات شرکت ها یفناور تیوضع یو رتبه بند  یابی ج.ا.ا در پروژه ارز یمرکز  مهیب ابی ارز ➢

 1398در سال  سرمد  مهیشرکت ب یتیامن یابی پروژه آزمون و ارز یمجر ➢

 1398در سال  زندگی خاورمیانه مهیشرکت ب یتیامن یابی پروژه آزمون و ارز یمجر ➢

 1399در سال  حکمت صبا مهیشرکت ب یتیامن یابی پروژه آزمون و ارز یمجر ➢

 1399شرکت بیمه دانا در سال مشاور فناوری اطالعات، شبکه و امنیت شبکه  ➢

 1399در سال  (IIX Gateway)مجری پروژه سوئیچ بیمه مرکزی  ➢

  1399مجری پروژه سامانه یکپارچه خدمات بانک و بیمه در سال  ➢

 1400مجری پروژه موبایل اپلیکیشن بیمه مرکزی )سیرا( در سال  ➢

 1401مجری پروژه ارزیابی خسارت صنعت بیمه )بیمانی( در سال  ➢

 امنيتي :  سوابق

 5/89/ 25های مبنا مورخشرکت مشاورین بهبود روش ها و سامانه   شناسایی آسیب پذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و  تجهیزات شبکه ➢

در شرکت مشاورین بهبود روش    2٧000و سایر استانداردهای ردیف    2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو   ➢

 1/09/89مانه های مبنا مورخ  ها و سا

بانک ملت در    Debit Cardاجرای پروژه ارزیابی پژوهشی در زمینه شناسایی نا امنی های مترتب بر استفاده از سیستم های پذیرنده   ➢

 1389دی ماه 

 12/12/89استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شهرداری شریف آباد تهران   ➢

 در شرکت پاالیش نفت کرمانشاه.   (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در شرکت پاالیش نفت تهران.  (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در شرکت پاالیش نفت الوان.  (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در شرکت پاالیش نفت بندرعباس.    (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند.     (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و برخی شرکتهای تابعه.  (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و برخی شرکتهای تابعه.  (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 در ستاد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و برخی شرکتهای تابعه.  (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 شرکت پاالیش نفت تبریز  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت پاالیش نفت الوان    (ISMS)سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  تدوین ➢

 شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢
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 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت پاالیش نفت بندرعباس    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت پاالیش نفت شیراز     (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت پاالیش نفت تهران    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 های نفتی ایران.    در ستاد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  (Penetration Test)جرای تست نفوذپذیری ا ➢

 ستاد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 بادان  شرکت پاالیش نفت آ  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت پاالیش نفت اصفهان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه گلستان   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه کرمان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه خراسان جنوبی    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه کرمانشاه    (ISMS)ت تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعا ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه زاهدان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 خراسان رضوی منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

  آذربایجان شرقیشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه خراسان شمالی    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه همدان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه قم    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

   البرزشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه ساری    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه چهارمحال بختیاری   (ISMS)ین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات تدو ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه مرکزی    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه یزد    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه کردستان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه بوشهر    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه سبزوار    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 دان  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه آبا  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه ارومیه    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه هرمزگان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه شاهرود    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه قزوین   (ISMS)سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  تدوین ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه لرستان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 ت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه چابهار  شرک  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

   احمد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه کهکیلویه و بویر   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات   ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه ایالم   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه گیالن   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه زنجان    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه تربت حیدریه    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه چالوس    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه اصفهان    (ISMS)ت تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعا ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه تهران    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 اهواز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 سوخت گیری  اداره کلشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه اردبیل    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه فارس    (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 آب  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه میاندو  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه فارس     (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 غرب  شمال  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه مرکزی   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 اهوازشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه شمال   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 گروه شرکتهای آریسا 

 ـ پژوهشنرم افزار ـ امنیت شبکه 

YourSupport.ir 
 

 ت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه لرستان شرک  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه غرب   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه شمال شرق   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه تهران  (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه جنوب شرق   (ISMS)تدوین سند راهبردی سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

العات ستاد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای تدوین شرح خدمات مشاور  و ناظر سیستم مدیریت امنیت اط ➢

 1390سال 

تدوین شرح خدمات مجری )پیمانکار( سیستم مدیریت امنیت اطالعات ستاد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و   ➢

 منطقه نفتی تحت پوشش.  ٦1

 25/02/90در شرکت منظومه شرق     2٧000و سایر استانداردهای ردیف    2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو   ➢

 18/0٧/90شرکت کارنما رایانه مورخ   شناسایی آسیب پذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و  تجهیزات شبکه ➢

 03/08/90کارنما  در شرکت  2٧000و سایر استانداردهای ردیف  2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو  ➢

 30/09/90شناسایی آسیب پذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و  تجهیزات شبکه شرکت منظومه شرق مورخ  ➢

در شرکت واحد گسترش فناوری    2٧000و سایر استانداردهای ردیف    2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو   ➢

 12/10/90مورخ  اطالعات و ارتباطات قرن بیست و یک 

 25/12/90شرکت نگاشت اندیشه سبز مورخ   شناسایی آسیب پذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و  تجهیزات شبکه ➢

در شرکت نگاشت اندیشه سبز     2٧000و سایر استانداردهای ردیف    2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو   ➢

 2٦/01/91مورخ 

شرکت واحد گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات قرن بیست    ذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و تجهیزات شبکهشناسایی آسیب پ ➢

 25/03/91و یک مورخ 

در شرکت پرشیا فاوا گستر مورخ     2٧000و سایر استانداردهای ردیف    2٧001استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس ایزو   ➢

21/08/91 

 1٦/0٦/91شرکت مشاورین پرشیا فاوا گستر   شناسایی آسیب پذیری های نرم افزارها، منابع انسانی و  تجهیزات شبکه ➢

 در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مورخ    (Penetration Test)اجرای تست نفوذپذیری  ➢

 03/02/1392پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه سبزوار مورخ تولید، راه اندازی و نصب فایروال ایرانی به سفارش شرکت ملی  ➢

 25/03/1392تست نفوذ و ارزیابی امنیتی نرم افزارها، سرورها و سرویس های شبکه سازمان بنادر و دریانوردی مورخ  ➢

   12/08/1392تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهای کاربردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن مورخ  ➢



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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   25/09/1392تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهای کاربردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مورخ  ➢

 0٦/12/1392تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهای کاربردی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد مورخ  ➢

 1393 ساله با مواد مخدر ریاست جمهوری تدوین معماری امنیتی ستاد مبارز ➢

،    Portalدر حوزه    1394تا    1391ارائه خدمات پشتیبانی فنی و امنیتی به ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال های   ➢

Web Server  ،Mail Server  ،DNS Server  و سامانه های تحت.NET  

 1393سال ها و تجهیزات ارتباطی شرکت الستیک پارس ویسآزمون ارزیابی امنیتی شبکه، نرم افزارها، سر ➢

به همراه سیستم عامل، پایگاه داده، سرویس دهنده    (LRIT)ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری سیستم ردیابی و شناسایی از راه دور   ➢

 1393سال پارس آنالین  ها و پروتکل های ارتباطی و تجهیزات امنیتی مربوطه و ارائه خدمات مشاوره به شرکتوب، پورت

  1393سالارزیابی امنیتی و تست نفوذپذیری شبکه و ارائه خدمات مشاوره شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان  ➢

 1395سال آزمون نفوذپذیری شبکه و نرم افزارهای شرکت زامیاد  ➢

 1395دریانودی بندر لنگه سال ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ پذیری شبکه و نرم افزارهای اداره بنادر و  ➢

 1395سازمان بنادر و دریانوردی سال  Icloudارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری سامانه  ➢

سازی و افزایش  های درون رک و بهینه ارائه خدمات کارشناسی در خصوص مستندسازی شبکه و زیر ساخت به همراه فرم بندی کابل ➢

 1395داره بنادر و دریانوردی بندر لنگه سال کارایی امینیت و تجهیزات اتاق سایت ا

   139٦آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه سنهاب و پورتال بیمه مرکزی ج.ا.ا سال  ➢

 139٧شرکت مبنا سال  (ISMS)در سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ISO27001:2013سازی استاندارد مشاوره و پیاده  ➢

   139٧های بیمه مستقر در بیمه مرکزی ج.ا.ا سال بندی انفورماتیک شرکتبه آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه ارزیابی و رت ➢

های  ها و سامانهافزاری هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا مربوط به شرکت مشاورین بهبود روشآزمون و ارزیابی امنیتی سامانه نرم ➢

 139٧مبنا سال 

شرکت نگاشت اندیشه سبز   (ISMS)استقرار سامانه مدیریت امنیت اطالعات    آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطالعاتی، مشاوره و ➢

 1398سال 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران    (ISMS)در سیستم مدیریت امنیت اطالعات    ISO27001:2013سازی استاندارد  مشاوره و پیاده ➢

 1398سال 

 1398انه سال شرکت بیمه خاورمیآزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطالعاتی،  ➢

 1398شرکت بیمه اتکایی امین سال آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطالعاتی،  ➢

 1398شرکت بیمه معلم سال آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطالعاتی،  ➢

 1398شرکت بازرگانی دولتی ایران سال آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطالعاتی،  ➢
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓
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 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 1398شرکت گل گهر سیرجان سال دارایی های اطالعاتی، برخی آزمون و ارزیابی امنیتی  ➢

 1398شرکت فناوری اطالعات پیشخوان سال دارایی های اطالعاتی، برخی آزمون و ارزیابی امنیتی  ➢

 1398کارگزاری بیمه پیشخوان دولت سال دارایی های اطالعاتی، برخی آزمون و ارزیابی امنیتی  ➢

 1398شرکت صدرا سیر سال دارایی های اطالعاتی، برخی ارزیابی امنیتی آزمون و  ➢

 1401شرکت راهبر فرآیند آریا سال دارایی های اطالعاتی، برخی آزمون و ارزیابی امنیتی  ➢

 

 

 

 برخي سوابق نرم افزاري و شبکه : ❖
 

   Iran2x    1389نصب و راه اندازی پورتال شرکت 

 1390 پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  sharepoint نصب و راه اندازی 

ستاد    dchq.ir   ،Mail Server  ،Web Server  ،DNS Server نگهداری و پشتیبانی پورتال

 مبارزه با مواد مخدر و طراحی معماری امنیتی 

1392 

 31/٦/1383 مطالعه ساختار دانشگاههای مجازی بین المللی  

 25/5/1383 تولید نرم افزارهای آموزشی )شبکه و ... (  

 20/٦/1383 1تولید نرم افزار تلفن گویا شماره 

 18/9/1383 مطالعه اولیه در خصوص پورتال 

 30/5/1384 طرح تبدیل تهران به اولین شهر الکترونیکی کشور  

 30/1/1384 تولید نرم افزار تجارت الکترونیک تحت وب  

 20/٦/1384 مطالعه اولیه در خصوص تولید کارتهای هوشمند  

 20/3/1384 پورتال دانشگاه مجازی ایرانیان 

 20/٦/1385 دانشگاه جامع طرح جامع ایجاد و توسعه سیستم های نرم افزاری تحت وب  

 30/٧/1385 پورتال آموزشی و اطالع رسانی موسسه آموزش عالی سارویه

 ICT Times 22/2/1385پورتال خبرگزاری 

 30/2/1385 2000پورتال تجارت الکترونیکی شرکت عقاب بال 

 15/3/1385 پورتال دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن  
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 29/3/1385 پورتال تجارت الکترونیکی شرکت بازرگانی چند منظوره ایثار 

 15/3/1385 پورتال دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

 15/3/1385 پورتال داخلی دانشگاه مجازی ایرانیان  

 29/3/1385 پورتال دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش  

 15/3/1385 هادیشهر پورتال دانشگاه آزاد اسالمی مرکز 

 18/3/1385 پورتال دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان چهار محال و بختیاری

 18/3/1385 پورتال دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان کهکیلویه و بویر احمد 

 24/3/1385 طرح جامع ایجاد و گسترش فناوری اطالعات در دانشگاه  نیروی انتظامی 

 25/3/1385 پورتال انجمن سرامیک ایران  

 2٧/3/1385 پورتال اطالع رسانی شرکت فرناب سیستم  

 15/5/1385 پورتال آموزشکده آموزش عالی فنی سروش اصفهان  

 15/5/1385 پورتال دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین 

 14/5/1385 پورتال تجارت الکترونیکی شرکت اندیشه سازان پوالدین  

 10/5/1385 پورتال دانشکده صنعت هواپیمائی کشوری 

 10/5/1385 پورتال مرکز تربیت معلم شهدای مکه  

 ٦/5/1385 پورتال اطالع رسانی شرکت ریرا نماینده سروش رسانه صدا و سیما  

 18/5/1385 پورتال تجارت الکترونیکی شرکت نگین چوب تهران  

 20/5/1385 پورتال تجارت الکترونیکی شرکت پارس کیان الوند

 10/5/1385 پورتال سازمانی و آموزشی مرکز آموزش عالی کانون سردفتران قوه قضائیه 

 10/5/1385 پورتال اطالع رسانی شرکت پندار پژوهان صنعت آسیا  

 10/5/1385 فروشگاه و نمایشگاه  اینترنتی  هشت زبانه انجمن تشکل های قرآنی 

 15/5/1385 پورتال شرکت سینا کاشی  

 30/٦/1385 پورتال شرکت بین المللی راشین افزار  

 25/5/1385 )فدیشه(پورتال شرکت بابک شیمی  

 12/٦/1385 پورتال انجمن جراحان  دهان و فک وصورت ایران  

 10/11/1385 پورتال سه زبانه سازمان پزشکی قانونی کشور  
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 info@yoursupport.irایمیل:   86037407 :تلفکس  1واحد  6تهران خ ولی عصر خ دمشق خ برادران مظفر بن بست سروش پالک دفتر مرکزی:  ¶
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 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان یزد 

 10/11/1385 قانونی استان مرکزی پورتال سازمان پزشکی 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان سمنان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان همدان

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان بوشهر 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان هرمزگان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان گیالن 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان مازندران

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان گلستان 

 10/11/1385 استان خراسان شمالی پورتال سازمان پزشکی قانونی  

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان لرستان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان اردبیل 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان قم  

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی

 10/11/1385 پزشکی قانونی استان فارس پورتال سازمان  

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان کرمان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان کرمانشاه 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان کردستان 

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان ایالم  

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان خوزستان 
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویراحمد

 10/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی استان قزوین 

 10/11/1385 استان زنجان پورتال سازمان پزشکی قانونی  

 15/11/1385 الجزایر    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 آذربایجان  پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 مصرپورتال سازمان پزشکی قانونی  

 15/11/1385 عراق   پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 اردن    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 لبنان    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 مالزی  پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 قطر   پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 سوریه    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 تاجیکستان    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 تونس  سازمان پزشکی قانونیپورتال 

 15/11/1385 یمن    پورتال سازمان پزشکی قانونی

 15/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی سودان  

 15/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی کویت 

 15/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی لیبی  

 15/11/1385 اندونزی پورتال سازمان پزشکی قانونی  

 15/11/1385 پورتال سازمان پزشکی قانونی فلسطین 

 15/9/1385 پورتال مرکز مطالعات حقوق بشر 

 15/9/1385 پورتال مرکز مطالعات قرآن  

 15/9/1385 پورتال مرکز مطالعات اقتصادی 

 30/3/138٦ پورتال مرکز اورژانس استان تهران 

 2/3/138٦ پارستا پورتال اطالع رسانی شرکت  

 2/3/138٦ فروشگاه الکترونیکی شرکت پارستا  
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 20/2/138٦ فروشگاه الکترونیکی شرکت صائن  

 20/5/1385 توسعه کاربرد و یکپارچه سازی نرم افزار    پورتال 

 12/12/138٦ پورتال تجارت الکترونیکی صنایع دستی 

 2٧/11/1385 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی سمینارهای آموزشی دانشکده مهندسی برق و پورتال 

 20/1/138٦ پورتال شخصی آقای دکتر مسعود علمی  

 20/2/138٦ پورتال اطالع رسانی شرکت صائن  

 1٧/12/1385 پورتال دانشگاه الغدیر تبریز  

 20/2/138٦ تامین محتوای پورتال چهار زبانه سازمان پزشکی قانونی کشور  

 1/3/138٦ سیستم دریافت مقاالت علمی انجمن سرامیک ایران  

 10/4/138٦ فروشگاه الکترونیکی تولیدات دات کام  

 1/5/138٦ پورتال بازرگانی فوالد کوثر  

 12/5/138٦ پورتال مرکز فناوری های نوین 

 1/٦/138٦ پورتال گردشگری استان تهران  

 4/٦/138٦ فروشگاه الکترونیکی کتاب، جزوه و لوح فشرده دانشگاه مجازی ایرانیان 

 8/٧/138٦ پورتال سازمانی دولت الکترونیک استانداری تهران  

 20/9/138٦ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان    Data Centerو Campus LANطراحی 

 2٧/9/138٦ پورتال مؤسسه آموزش عالی هالل ایران وابسته به هالل احمر جمهوری اسالمی 

 30/9/138٦ پورتال مؤسسه آموزش عالی سراج 

 buy4tenant 10/10/138٦پورتال شرکت کانادایی 

 ٧/1/138٧ پورتال مرکز اطالع رسانی فلزات ایران  

 18/1/138٧ پورتال شرکت بین المللی متصا

8/9/138٧ پورتال فرمانداری تهران    

8/9/138٧ پورتال فرمانداری ری  

8/9/138٧ پورتال فرمانداری کرج  

8/9/138٧ پورتال فرمانداری نظرآباد  

8/9/138٧ پورتال فرمانداری ساوجبالغ   
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 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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8/9/138٧ پاکدشت پورتال فرمانداری   

8/9/138٧ پورتال فرمانداری دماوند  

8/9/138٧ پورتال فرمانداری فیروزکوه   

8/9/138٧ پورتال فرمانداری شمیرانات   

8/9/138٧ کریم پورتال فرمانداری رباط  

8/9/138٧ شهر پورتال فرمانداری اسالم  

8/9/138٧ پورتال فرمانداری شهریار   

8/9/138٧ پورتال فرمانداری ورامین   

 30/3/138٧ پورتال شرکت آسیا سمند  

 5/9/138٧ پورتال دانشگاه علمی کاربردی تالش  

 ایجاد هشت سرویس زیر در طرح جامع مالی مخابرات استان تهران :  

 سرویس پیگیری سند هزینه   (1

 سرویس گردش کار قرارداد  (2

 سرویس دریافت اموال مالی  (3

 فهرست مشترکین بدهکار)لیست سیاه(  (4

 سرویس دریافت اضافه کار پرسنل   (5

 سرویس گزارش اضافه کاری متعلقه هر نفر  (٦

 سرویس تعیین سقف اضافه کاری (٧

 سرویس گزارش نوارهای حقوق بازنشستگان  (8
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 ایجاد پنج سرویس زیر در طرح جامع رفاه مخابرات استان تهران : 

 رویت آخرین وضعیت استفاده از تسهیالت رفاهی   (1

 رویت آخرین وضعیت تخصیص تسهیالت رفاهی  (2

 گردش کاردرخواست و دریافت معرفینامه مسافرین اماکن  (3

 گردش کاردرخواست و دریافت وام  (4

 سرویس صدور معرفینامه مددکاری   (5

1/2/1388 

 1/2/1388 :  اال )اموال( مخابرات استان تهرانایجاد چهار سرویس زیر در سیستم کنترل ونگهداری ک
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 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 سرویس رویت اموال تحویل شده به پرسنل وادارات  (1

 سرویس انتقال اموال تحویلی در زیر مجموعه های ادارات  (2

 گردش کار اعالم اموال اسقاطی به مالی  (3

 گردش کار اعالم اموال   (4

 ایجاد سه سرویس زیر در سیستم حضور وغیاب مخابرات استان تهران :  

 (  FoxProسرویس رویت گزارش تردد پرسنل ) از بانک اطالعاتی  (1

 گردش کار درخواست مرخصی (2

 سرویس گزارشات و آمارهای مدیریتی  (3
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 15/2/1388 پورتال سازمان داوطلبان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  

 19/2/1388 پورتال و فروشگاه اینترنتی کتابسازان 

 20/4/1388 پورتال اتاق تعاون استان آذربایجان غربی  

15/5/1388 پورتال انجمن صنفی تولیدکننکان کاشی و سرامیک کشور    

1/4/1389 معاونت سیاسی صدا وسیما  Fax Serverو  Mail Serverراه اندازی   

 1389 شهرداری شریف آباد تهرانLAN طراحی و اجرای شبکه 

برای استقرار   پیشنهادی  در پاالیشگاه گاز سرخون و    ICT Master Planتدوین اسناد 

 قشم
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 1389 بانک ملت )ارزیابی امنیتی سامانه های ملت کارت( 

 1389 پورتال استانداری البرز

 1389 پورتال دفتر فناوری اطالعات استانداری البرز

 1390 پورتال دفتر فنی استانداری البرز

 1390 پورتال دفتر اموراجتماعی استانداری البرز

 1390 پورتال دفتر منابع انسانی استانداری البرز

 1390 پورتال فرمانداری طالقان  

 1390 پورتال فرمانداری پیشوا 

 1390 پورتال فرمانداری بهارستان

 1390 پورتال روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
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✓  
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 1390 فناوری پورتال معاونت فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و  

 1390 پورتال معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1390 پورتال معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 1390 پورتال معاونت اداری ـ مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1390 پورتال معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 1390 پورتال دفتر ورزشی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

همکاری با واحد گسترش فناوری اطالعات در انجام خدمات زیر در شرکت مخابرات  

   Oracleو پایگاه داده  Javaاستان تهران با زبان 

 انتقال اطالعات یک جدول به جدول دیگر بصورت انتخابی (1

 اطالعات چندین جدول بصورت اتوماتیک در ساعتی خاصانتقال  (2

به جدول مقصد به محض ورود اطالعات    Onlineانتخاب اطالعات به صورت (3

 در جدول مبدأ 

 بین دو پایگاه داده  DBlinkبرقراری ارتباط  (4

 تبدیل کلیه اطالعات فارسی به صورت صحیح به زبان مقصد   (5
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اطالعات در پیاده سازی وب سرویس های سیستم  همکاری با واحد گسترش فناوری  

 طرح جامع مشترکین در شرکت مخابرات استان تهران 
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همکاری با واحد گسترش فناوری اطالعات در پیاده سازی بستر ارتباطی طرح جامع  

برون سازمانی( در شرکت مخابرات   با سایر سیستم ها )درون سازمانی و  مشترکین 

 استان تهران
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 Oracle WebLogic 11gهمکاری با واحد گسترش فناوری اطالعات در راه اندازی  

Application Server  ( مجازی  محیط  استان      (Virtualدر  مخابرات  شرکت  در 

 تهران  
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ارائه   با واحد گسترش فناوری اطالعات در حوزه تولید سامانه مدیریت و  همکاری 

 شده برای شرکت مخابرات استان تهرانسرویس های مخابراتی بهینه سازی 
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 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  

                 

 

 

 

 

 ماموریت ما : نوآوری در خدمات نرم افزاری، امنیت شبکه و پژوهش   ¶استراتژی ما : توسعه مبتنی بر دانش              ¶ شعار ما : مشتری مداری           ¶

 info@yoursupport.irایمیل:   86037407 :تلفکس  1واحد  6تهران خ ولی عصر خ دمشق خ برادران مظفر بن بست سروش پالک دفتر مرکزی:  ¶

 86037495طبقه اول تلفکس:  8هفدهم پالک  ابان یخ مکیکوچه ارغوان  ییسنا - محله قائم مقام تهران پشتیبانی فنی و مرکز داده :  ¶

 

 گروه شرکتهای آریسا 

 ـ پژوهشنرم افزار ـ امنیت شبکه 

YourSupport.ir 
 

بهینه سازی شده    1٧همکاری با واحد گسترش فناوری اطالعات در حوزه تولید سامانه  

 برای شرکت مخابرات استان تهران

1391 

تدوین   فناوری اطالعات در  با واحد گسترش  پروژه سامانه مدیریت    RFPهمکاری 

 منابع مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران  

1393 

افزاری   نرم  بسته  اندازی  راه  اطالعات    implement planتولید، نصب و  فناوری 

 شرکت مخابرات استان تهران 

1395 

تولید، نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری راهکار تحویل سامانه پشتیبانی عملیات  

(OSS ) شرکت مخابرات استان تهران 

1395 

 1395 تدوین  بسته نرم افزاری معماری فناوری اطالعات شرکت مخابرات استان تهران 

 1395 سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات ستاد مبارزه با مواد مخدر

 1395 سامانه مزایده ها و مناقصات ستاد مبارزه با مواد مخدر

 1395 سامانه نشریات ستاد مبارزه با مواد مخدر  

 1395 مبارزه با مواد مخدر   سامانه پرسش و پاسخ ستاد 

 1395 سامانه گزارشات مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 1395 سامانه انتقادات و پیشنهادات ستاد مبارزه با مواد مخدر  

 1395 مواد مخدرسامانه انتقادات و پیشنهادات ستاد مبارزه با 

 1395 سامانه نظرخواهی ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 1395 واحد گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات  ICT Master Planاسناد تدوین 

 1395 سامانه نظرخواهی ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 139٦ ها از راه دور  تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی و ردیابی کشتی

 139٦ شرکت توسن   ICT Master Planاسناد تدوین 

 1400 یجمهور  استیستاد مبارزه با مواد مخدر ر  یها  دهیسامانه مناقصات و مزابازمهندسی  

 1400 یجمهور  است یستاد مبارزه با مواد مخدر ر  اتیسامانه نشربازمهندسی 

ستاد مبارزه با مواد مخدر    یپورتال سازمان  یرو  Containerization  ات یعمل  یاجرا

 ی جمهور است یر

1400 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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رسبازمهندسی   شکا  یدگیسامانه  ر   یمردم  اتی با  مخدر  مواد  با  مبارزه    است یستاد 

 یجمهور

1400 

 1400 یجمهور است یمسابقات ستاد مبارزه با مواد مخدر ر  یسامانه برگزار

تول  تحت    دیقرارداد  تحت    Webسامانه  ارزAndroidو    Mobile  (IOSو    یابی ( 

 )درحال انجام(  خسارت

1400 

 1400 شبکه شرکت دانش آموختگان  یبانی و پشت یاجرا، نگهدار  ،یقرارداد طراح

 1400 ک یو  ستیشبکه شرکت قرن ب یبانی و پشت یاجرا، نگهدار  ،یقرارداد طراح

 
 

 برخي سوابق آموزشي
 

 

 برگزاری سمینار آموزشی پورتال ویژه مدیران فناوری اطالعات ادارات کل پزشکی قانونی کشور    ➢

 برگزاری سمینار آموزشی پورتال ویژه مدیران و کارکنان کارخانجات دنیای مواد    ➢

 مشارکت در برگزاری دوره آموزشی سازمان الکترونیک ویژه مدیران اداره آموزش مخابرات استان تهران  ➢

 ان تهران مشارکت در برگزاری دوره آموزشی سازمان الکترونیک ویژه مدیران ارشد و رؤسای مراکز مخابراتی است ➢

 مشارکت در برگزاری دوره آموزشی سازمان الکترونیک ویژه معاونین مراکز مخابراتی استان تهران  ➢

 مشارکت در برگزاری اولین سمینار شبکه علمی کشور   ➢

 برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطالعات ویژه مدیران و کارکنان کارخانجات دنیای مواد  ➢

 برگزاری دومین سمینار شبکه علمی کشورمشارکت در  ➢

 همکار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران در حوزه آموزش های کاربردی.  ➢

 برگزاری سومین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی ➢

 برگزاری چهارمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی ➢

با موضوع سیستم مدیریت امنیت   138٧برگزاری پنجمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی سال   ➢

 2٧001اطالعات و ایزو 

 138٧در استانداری زنجان سال    ISMS  –در سیستم مدیریت امتیت اطالعات    2٧001ایزو   آموزشی برگزاری کننده سمینار ➢

در گروه صنایع    ISMS  – در سیستم مدیریت امتیت اطالعات    2٧002و ایزو    2٧001آموزشی ایزو   برگزاری کننده سمینار ➢

   138٧سیمان کرمان سال 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران دولتی و خصوصی در مرکز آموزش شبکه علمی   برگزاری کارگاه آموزشی ➢

 138٧)شرکت منظومه شرق( سال 

  138٧برای مدیران و کارشناسان گروه صنایع سیمان کرمان شهریورماه سال  E-Organizationآموزشی  برگزاری دوره ➢

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و کارشناسان ارشد بانک مسکن    2٧001برگزاری سمینار آموزشی ایزو   ➢

   138٧شهریورماه سال 

 138٧ان و کارشناسان جمعیت هالل احمر مهرماه )سازمان الکترونیک( برای مدیر  E-Organizationبرگزاری  دوره  ➢

استاندارد جهانی   ➢ بر  مبتنی  فناوری اطالعات  اولین دوره آموزشی حراست  برای    ISO27002و    ISO27001برگزاری  

 138٧مدیران و کارشناسان حراست تعدادی از سازمان های دولتی و شرکتهای سهامی عام مهرماه 

با موضوع سیستم مدیریت امنیت اطالعات و   138٧که علمی کشورـ آبان ماه  سال  برگزاری  ششمین سمینار آموزشی شب ➢

   2٧002ایزو 

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و کارشناسان ارشد ذوب    2٧002و ایزو     2٧001برگزاری  سمینار ایزو   ➢

 138٧آهن اصفهان  در آبان ماه سال   

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و کارشناسان  استان هرمزگان    2٧002ایزو   و    2٧001برگزاری سمینار  ایزو   ➢

 138٧در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ـ آبان ماه  سال  

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و کارشناسان  شرکت گاز   2٧002و ایزو     2٧001برگزاری  سمینار  ایزو   ➢

 138٧محال و بختیاری ـ آبان ماه  سال  استان چهار

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و کارشناسان  شرکت گاز   2٧002و ایزو     2٧001برگزاری  سمینار ایزو   ➢

 138٧استان مازندران ـ  آذر ماه  سال  

ی آزمایشگاههای فنی مکانیک  برگزاری دوره امنیت رایانه و شبکه ویژه مدیران و کارشناسان حراست شرکت مادر تخصص ➢

   138٧خاک ـ دی ماه 

در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای مدیران و معاونین شرکت سیمان    2٧002و ایزو    2٧001برگزاری سمینار ایزو   ➢

 138٧هرمزگان ـ دی ماه 

ک تهران درنیمه دوم  برگزاری دو دوره آموزش کامپیوتر و اینترنت و تجارت الکترونیک به خانم های خانه دار منطقه ی ➢

   138٧سال

   138٧ساله در نیمه دوم سال  12تا  8برگزاری دو دوره آموزش کامپیوتر و اینترنت به کودکان  ➢

ویژه مدیران و کارشناسان حراست بخش های    (ISMS)برگزاری سومین دوره آموزشی سیستم مدیریت  امنیت اطالعات   ➢

  138٧دولتی و شرکت های سهامی عام  ـ دی ماه 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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در سیستم مدیریت امنیت اطالعات برای کارشناسان اجرایی شرکت سیمان    2٧002و ایزو    2٧001برگزاری سمینار ایزو   ➢

 138٧هرمزگان ـ بهمن ماه 

ویژه مدیران و کارشناسان استانداری   Web Applicationبرگزاری کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با پورتال و امنیت   ➢

   138٧من ماه فرمانداری تهران ـ به 13و 

ایزو   ➢ بر  مبتنی  اطالعات  امنیت  مدیریت  سیستم  روزه  یک  آموزشی  سمینار  کارشناسان   2٧002برگزاری  و  مدیران  ویژه 

 138٧استانداری، سازمان ها و ادارات استان خراسان جنوبی ـ بهمن ماه 

با موضوع آشنایی با تجارت الکترونیک و سیستم های    138٧برگزاری هفتمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور ـ  بهمن   ➢

 پرداخت الکترونیک  

نفر از مدیران حراست استان اصفهان ـ سوم    5٧برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات ویژه   ➢

 138٧و چهارم اسفندماه  

برگزاری سومین سمینار آموزشی یک روزه  سیستم مدیریت امنیت اطالعات ویژه مدیران و کارشناسان شرکت ذوب آهن   ➢

  138٧اصفهان ـ پنجم اسفندماه

برگزاری سمینار چهار روزه  آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در ویژه مدیران و کارشناسان شرکت ذوب آهن   ➢

  138٧دماهاصفهان ـ دهم تا سیزدهم اسفن

برگزاری دوره حراست فناوری اطالعات درجه دو ویژه مدیران و کارشناسان حراست برخی از  بخش های دولتی و بانکی   ➢

 138٧کشور ـ هیجدهم و نوزدهم اسفندماه 

برگزاری پنجمین و ششمین سمینار  آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در  ویژه مدیران و کارشناسان شرکت ذوب  ➢

 ٧/2/88و  8٧اسفند ماه  2٧و 2٦در روزهای اصفهان ـ آهن 

تهران ویژه مدیران و کارشناسان  ➢ امنیت اطالعات در هتل سیمرغ  برگزاری  سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت 

  3/2/88تاریخ درصنعت سیمان  ـ 

برا ی ➢ اطالعات  امنیت  مدیریت  سیستم  روزه  دو  آموزشی  کارگاههای  مدی   82برگزاری  از  فناوری  نفر  کارشناسان  و  ران 

  20/2/88تا  29/1/88اطالعات کلیه زیر مجموعه های شرکت ملی گاز از تاریخ 

ویژه کارشناسان بخش    8٧هفتم الی نهم اسفندماه  دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای  اولین  برگزاری   ➢

 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتیکز آموزش شبکه علمی و دانشکده مهندسی برق و های دولتی در مر

لینوکس در روزهای چهارشنبه ➢ الی   برگزاری دومین دوره کارگاه آموزش درجه دو  پنجشنبه و جمعه مورخ چهاردهم   ،

 در مرکز آموزش شبکه علمی و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 1388شانزدهم اسفندماه 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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هک و مقابله با آن در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ بیست و یکم الی    برگزاری دومین دوره کارگاه آموزش ➢

ویژه کارشناسان بخش های دولتی در مرکز آموزش شبکه علمی و دانشکده مهندسی برق و    88بیست و سوم اسفندماه  

 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 

وزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ نوزدهم الی بیست  برگزاری سومین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در ر ➢

ویژه کارشناسان بخش های دولتی در مرکز آموزش شبکه علمی و دانشکده مهندسی برق و    1388و یکم فروردین ماه  

 کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 

نبه و جمعه مورخ نهم الی یازدهم  برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبه، پنجش ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی و صنعتی  1388اردیبهشت ماه 

ایزو   ➢ و  امنیت اطالعات  ایزو    2٧001برگزاری کارگاههای آموزشی دو روزه سیستم مدیریت  از   20برا ی  2٧002و  نفر 

خدمات نوین ـ مدیریت ریسک و طرح    مدیران و کارشناسان بانک مسکن شامل واحدهای فناوری اطالعا ت ـ  حراست ـ

 2٧/2/88و  2٦و برنامه در تاریخ 

نفر   130برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو   ➢

 29/2/88از مدیران کل، مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ 

نفر   100برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو  برگزاری سمینار   ➢

 1388/ ٧/5در بند شهید رجایی در تاریخ  از مدیران و کارشناسان بنادر شهید باهنر، شهید رجایی و لنگه 

نفر   130برای بیش از    2٧002ایزو  و    2٧001برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو   ➢

 12/5/1388از مدیران و کارشناسان بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی استان  مازندران در بندر نوشهر در تاریخ 

برگزاری پنجمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ اول تا سوم   ➢

 شناسان بخش های دولتی  ویژه کار 88مهرماه 

برگزاری ششمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ هشتم، نهم و دهم   ➢

ویژه تعدادی از مدیران و کارشناسان حراست و حراست فناوری اطالعات یکی از سازمان های تحت نظارت    88مهرماه  

 وزارت راه و ترابری 

نفر   140برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو  برگزاری   ➢

 13/٧/1388از مدیران و کارشناسان بنادر اداره کل بنادر و دریانوردی استان  خوزستان در بندر خرمشهر در تاریخ 

نفر   130برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001و ایزو  برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات   ➢

 13/٧/1388از مدیران و کارشناسان بندر امام خمینی در تاریخ 
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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و     برگزاری هفتمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ پانزدهم، شانزهم ➢

 لتی  ویژه کارشناسان بخش های دو  88هفدهم مهرماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ بیست و نهم ،   برگزاری هشتمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبه ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی 1388سی ام مهرماه و یکم آبان ماه 

نفر   150برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو   ➢

 29/٧/1388از مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندر انزلی در تاریخ 

نفر   100برای بیش از    2٧002و ایزو    2٧001برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو   ➢

 29/٧/1388دریانوردی استان بوشهردر تاریخ از مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و 

، پنجشنبه و جمعه مورخ ششم، هفتم و   برگزاری نهمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبه ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی  1388آبان ماه  هشتم

، پنجشنبه و جمعه مورخ مورخ سیزدهم،   روزهای چهارشنبهبرگزاری دهمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در  ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی  1388چهاردهم و پانزدهم آبان ماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ بیستم، بیست و   برگزاری دومین دوره کارگاه آموزش درجه دو لینوکس در روزهای چهارشنبه ➢

  88یکم و بیست و دوم آبان ماه

، پنجشنبه و جمعه مورخ سیزدهم،   همین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  در روزهای چهارشنبهبرگزاری یازد ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی  1388چهاردهم و پانزدهم آبان ماه 

اولین گارگاه آموزشی   ➢ ماه    Expansبرگزاری  آبان  و    1388در  انجمن کاشی  از کارشناسان شرکت  برخی  با حضور 

 سرامیک 

نفر از    ٦0برای بیش از   2٧002و ایزو   2٧001برگزاری سمینار آموزشی یک روزه سیستم مدیریت امنیت اطالعات و ایزو   ➢

 2/9/1388مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار در تاریخ 

، پنجشنبه و جمعه مورخ   با آن  در روزهای در روزهای چهارشنبه  برگزاری دوازدهمین دوره کارگاه آموزش هک و مقابله ➢

 ویژه کارشناسان بخش های دولتی  1388چهارم، پنجم و ششم آذرماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ یازدهم،   دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه سه در روزهای چهارشنبه  اولینبرگزاری   ➢

  1388دوزادهم و سیزدهم آذرماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ هجدهم،   دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه سه در روزهای چهارشنبه  دومینبرگزاری   ➢

   1388نوزدهم و بیستم آذرماه 
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 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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روزهای چهارشنبه  سومینبرگزاری   ➢ در  درجه سه  آن   با  مقابله  و  آموزش هک  کارگاه  مورخ  دوره  و جمعه  پنجشنبه   ،

   1388شانزدهم، هفدهم و هجدهم دی ماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ   برگزاری کارگاه پنج روزه آموزش هک و مقابله با آن در روزهای دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه ➢

 ویژه کارشناسان سازمان بنادر و کشتیرانی ودریا نوردی 1388هفتم، هشتم، نهم بهمن ماه پنجم، ششم، 

، پنجشنبه و جمعه مورخ   دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه سه در روزهای چهارشنبهچهارمین    برگزاری ➢

   1388پنجم، ششم و هفتم اسفند ماه 

، پنجشنبه و جمعه مورخ  هک و مقابله با آن  درجه دو روزهای چهارشنبهدوره سه روزه کارگاه آموزش    اولینبرگزاری   ➢

   1388دوزادهم، سیزدهم و چهاردهم دی ماه 

با موضوع آشنایی    1388برگزاری هشتمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور ـ  در روز شنبه مورخ بیست و دوم اسفند   ➢

  آنابزارهای مقابله با  جاسوسی الکترونیک و  هک و با

 1388 برگزاری اولین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک در روز یکشنبه مورخ بیست و سوم اسفند  ➢

 1388 برگزاری دومین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک در روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند  ➢

 1388 در روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند  لکترونیکبرگزاری سومین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی ا ➢

 1388 برگزاری چهارمین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک در روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اسفند  ➢

ی برگزاری سمینار مقابله با هک و جاسوسی الکترونیکی و آشنایی با استانداردهای امنیت اطالعات در سالن همایش ها ➢

 1389سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران در روز چهارشنبه مورخ بیست وششم خرداد 

برگزاری نهمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور ـ  در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ دوازدهم و سیزدهم  مردادماه   ➢

 )بخش دوم(  الکترونیک و نحوه مقابله با آن آشنایی با برخی ابزارها و روش های هک و جاسوسیبا موضوع  1389

ارائه سخنرانی فنی ـ امنیتی با موضوع آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات در جمع مدیران و رؤسای حراست شرکت   ➢

 1389ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کیش ـ سال 

سخنرانی فنی ـ امنیتی با موضوع آشنایی با برخی روش های هک و جاسوسی الکترونیکی و نحوه مقابله با آن در ارائه   ➢

جمع اعضای کمیته های راهبری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه  

 1389آزاد کیش ـ سال 

دانشگاه  در  )بخش اول(  وسی الکترونیکی و آشنایی با استانداردهای امنیت اطالعاتبرگزاری سمینار مقابله با هک و جاس ➢

 1389 هفدهم تیرماهمورخ  پنجشنبه در روز  آزاد اسالمی واحد بندر عباس 

 1389درجه سه مرداد ماه  مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک پنجمین دوره سه روزهبرگزاری  ➢

 1389درجه سه مرداد ماه  ه با هک و جاسوسی الکترونیکمقابل ششمین دوره سه روزهبرگزاری  ➢
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 1389درجه چهار آبان ماه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  سهدوره  سیزدهمینبرگزاری  ➢

برای تعدادی از کارشناسان شرکت   ت ملی اطالع رسانی مناقصات کشوری دو روزه آموزش کاربری سا  دورهاولین  برگزاری   ➢

 1389تهیه و تولید مواد معدنی ایران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ هفتم و هشتم دیماه 

با حضور برخی از کارشناسان پژوهشکده جمعیت آسیا و   1389در دی ماه    Expansبرگزاری دومین گارگاه آموزشی   ➢

 اقیانوسیه 

 با حضور برخی از کارشناسان شرکت پارس تجهیز آریا  1389در بهمن ماه  Expansبرگزاری سومین گارگاه آموزشی  ➢

با حضور برخی از کارشناسان وزارت   3/2/1390در روز سه شنبه مورخ    Expansبرگزاری چهارمین گارگاه آموزشی   ➢

 علوم، تحقیقات و فناوری  

با حضور برخی از کارشناسان استانداری البرز،   11/02/1390در روز یکشنبه  Expansبرگزاری پنجمین گارگاه آموزشی  ➢

 دفاتر و فرمانداری های تابعه

الکترونیکی  روزه آموزش  برگزاری هفتمین دوره سه   ➢ با هک و جاسوسی  درجه سه برای تعدادی از کارشناسان   مقابله 

مورخ چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم  اردیبهشت     شرکت ارتباطات زیرساخت در روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 

1390 

آموزشی   ➢ کارگاه  اولین  تاریخ    CCNAبرگزاری  التحصیالن    25/02/1390تا    20/2/1390از  فارغ  از  برخی  حضور  با 

 روزه  ٦کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به صورت کمپ 

درجه چهار برای تعدادی از کارشناسان    و جاسوسی الکترونیکمقابله با هک  ی  روزه آموزش  برگزاری چهاردهمین دوره سه   ➢

شرکت شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفت ایران در روزهای  دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ نهم، دهم و  

 1390یازدهم  خردادماه  

 ز برای شرکت بهین پروا 25/03/1390در روز یکشنبه  Expansبرگزاری ششمین گارگاه آموزشی  ➢

با حضور برخی از کارشناسان وزارت علوم،   13/04/1390در روز دوشنبه     Expansبرگزاری هفتمین گارگاه آموزشی   ➢

 تحقیقات و فناوری  

آموزشی   ➢ کارگاه  دومین  تاریخ    CCNAبرگزاری  التحصیالن    23/03/1390تا    1٧/3/1390از  فارغ  از  برخی  حضور  با 

 روزه  ٦به صورت کمپ کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر 

آموزشی   ➢ کارگاه  سومین  تاریخ    CCNAبرگزاری  التحصیالن    04/1390/ 2٦تا    21/4/1390از  فارغ  از  برخی  حضور  با 

 روزه  ٦کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به صورت کمپ 

سی و کارشناسی ارشد  با حضور برخی از فارغ التحصیالن کارشنا  1٧/02/1390از تاریخ    MCITPبرگزاری اولین دوره   ➢

 پایان یافت.  18/03/1390روزه در تاریخ  33رشته مهندسی کامپیوتر وصنایع آغاز و این دوره 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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، پنجشنبه و جمعه مورخ بیست   کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه چهار در روزهای چهارشنبه  پانزدهمینبرگزاری   ➢

 برای برخی از کارشناسان محترم سازمان ها و دانشگاهها.  1390و نهم ، سی ام  و سی و یکم تیر ماه 

با    1390برگزاری دهمین سمینار آموزشی شبکه علمی کشور ـ  در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ یکم و دوم مردادماه   ➢

 یت اطالعات )بخش اول( در هتل آکادمی فوتبال هتل المپیک. دورکاری، دولت الکترونیک و امنموضوع 

با حضور برخی از کارشناسان موسسه علمی    12/05/1390در روز چهارشنبه     Expansبرگزاری هشتمین گارگاه آموزشی   ➢

 کاربردی هالل ایران

 برای شرکت بهین پرواز  0٦/0٦/1390در روز یکشنبه   Expansبرگزاری نهمین گارگاه آموزشی   ➢

آموزشی   ➢ کارگاه  چهارمین  تاریخ    CCNAبرگزاری  التحصیالن   23/5/1390تا    18/5/1390از  فارغ  از  برخی  حضور  با 

 روزه  ٦کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به صورت کمپ 

شته با حضور برخی از فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد ر  1/5/1390از تاریخ    MCITPبرگزاری دومین دوره   ➢

 پایان یافت.   2/٦/1390روزه در تاریخ  33مهندسی کامپیوتر وصنایع آغاز و این دوره 

درجه سه برای تعدادی از کارشناسان    مقابله با هک و جاسوسی الکترونیکی  روزه آموزش  برگزاری هشتمین دوره سه   ➢

کت پاالیش نفت شیراز، شرکت محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی، بانک سرمایه، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شر

سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت نوترون شیمی، دانشگاه فنی و حرفه ای مرکز اصفهان در روزهای  چهارشنبه و پنجشنبه  

 1390و جمعه مورخ شانزدهم، هفدهم و هجدهم  شهریور  

، پنجشنبه و جمعه مورخ بیست   کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه چهار در روزهای چهارشنبه  شانزدهمینبرگزاری   ➢

 برای برخی از کارشناسان محترم بانک ملت.  1390و سوم ، بیست و چهارم  و ییست و پنجم شهریور ماه 

آموزشی   ➢ کارگاه  پنجمین  تاریخ    CCNAبرگزاری  التحصیالن    2٧/٦/1390تا    22/٦/1390از  فارغ  از  برخی  حضور  با 

 روزه  ٦کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به صورت کمپ 

، چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  کارگاه آموزش هک و مقابله با آن  درجه چهار در روزهای سه شنبه  هفدهمینبرگزاری   ➢

برای برخی از کارشناسان محترم شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی    1390اه  دوازدهم ، سیزدهم  و چهاردهم مهرم

 ایران.

با حضور برخی از فارغ التحصیالن کارشناسی   1/8/1390تا    2٦/٧/1390از تاریخ    CCNAبرگزاری ششمین کارگاه آموزشی   ➢

 روزه ٦و کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به صورت کمپ 

با حضور برخی از فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد    5/٦/1390از تاریخ    MCITPبرگزاری سومین دوره   ➢

 پایان یافت.   4/٧/1390روزه در تاریخ  33رشته مهندسی کامپیوتر وصنایع آغاز و این دوره 

 1390برگزاری سمینار آموزشی یک روزه امنیت اطالعات در مرکز آموزش شرکت برق مطقه ای باختر در مهرماه  ➢
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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با حضور برخی از کارشناسان وزارت علوم،   01/08/1390در روز یکشنبه     Expansبرگزاری دهمین گارگاه آموزشی   ➢

 تحقیقات و فناوری 

با حضور برخی از کارشناسان دانشگاه آزاد   2/8/1390در روز دوشنبه     Expansبرگزاری یازدهمین گارگاه آموزشی   ➢

 اسالمی واحد نراق 

با حضور برخی از کارشناسان موسسه علمی    4/8/1390در روز چهارشنبه     Expansاه آموزشی  برگزاری دوازدهمین گارگ ➢

 کاربردی هالل ایران

در    9/8/1390برگزاری سمینار دورکاری و امنیت اطالعات در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران روز دوشنبه مورخ   ➢

 ران و کارشناسان ارشد آن مجموعه. سالن مجموعه آموزشی و فرهنگی حضرت فاطمه زهرا )س( ویژه مدی 

با حضور برخی از کارشناسان استانداری   11/8/1390در روز چهارشنبه     Expansبرگزاری سیزدهمین گارگاه آموزشی   ➢

 تهران و فرمانداری شهریار

در    1٧/8/1390در سه شنبه مورخ  در شرکت پاالیش بندر عباس    ISMSبرگزاری سمینار آشنایی با تهدیدات امنیتی و   ➢

 مرکز آموزش در دو نوبت صبح و عصربه تفکیک ویژه مدیران و کارکنان دفتری آن مجموعه. 

با حضور برخی از کارشناسان وزارت علوم،    21/8/1390در روز شنبه     Expansبرگزاری چهاردهمین گارگاه آموزشی   ➢

 تحقیقات و فناوری. 

جاس ➢ و  هک  با  مقابله  روزه  یک  دوره  پنجمین  سطح  برگزاری  الکترونیک  مورخ    12وسی  جمعه  روز    2٧/08/1390در 

 کارشناسان برخی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی 

در محل سازمان    30/8/1390در مورخ  در دانشگاه فنی و حرفه ای    ISMSبرگزاری سمینار آشنایی با تهدیدات امنیتی و   ➢

 ی و حرفه ای .مرکزی ویژه رابطین فناوری اطالعات منطقه ای دانشگاه های فن

با حضور برخی از کارشناسان دفتر آموزش و   1/9/1390در روز سه شنبه    Expansوزشی  برگزاری پانزدهمین گارگاه آم ➢

 پژوهش، دفتر آمار، دفتر امور اتباع، دفتر امور اجتماعی، دفتر مدیریت برنامه ریزی استانداری تهران

با هک و جاس  ➢ الکترونیک سطح  برگزاری ششمین دوره یک روزه مقابله  پنجشنبه مورخ    12وسی    03/09/1390در روز 

 کارشناسان برخی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی 

سطح   ➢ الکترونیک  جاسوسی  و  هک  با  مقابله  روزه  یک  دوره  هفتمین  مورخ    12برگزاری  جمعه  روز    04/09/1390در 

 کارشناسان برخی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی 

الکترونیک سطح  برگزاری هشتمین   ➢ با هک و جاسوسی  پنجشنبه مورخ    12دوره یک روزه مقابله    10/09/1390در روز 

 کارشناسان برخی سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی 



 

 نظام صنفی رایانه ای تهران  سازمان ¶سازمان برنامه و بودجه  ¶سازمان فناوری اطالعات   ¶  افتا ریاست جمهوریمدیریت راهبردی  ¶ :دارای پروانه فعالیت از 

   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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کارشناسان    11/09/1390در روز جمعه مورخ    12برگزاری نهمین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک سطح   ➢

 دولتی و خصوصی  برخی سازمان ها و مراکز 

مدیبرگزاری   ➢ گردهمایی  و  ردومین  اسناد  حفاظت  کارشناسان  و  چهارشنبه   ITان  و  شنبه  سه  روزهای  در  کشور  بنادر 

   نییزبانی بندر امام خمیبه م 23/09/1390و 22

 انمیزبانی پاالیشگاه نفت تهربه  2٧/09/1390یکشنبه در روزهای   ISMSآموزشی امنیت اطالعات و  برگزاری سمینار ➢

با    01/10/1390در روز پنجشنبه مورخ    12برگزاری دهمین دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک سطح   ➢

ی واحد خرم آباد، وزارت دفاع،شرکت سهامی باتری سازی نیرو، شرکت ملی اسالم  آزاد  دانشگاه حضور نمایندگانی از

  ایران نفت

 کارشناسان شرکت پتروشیمی شازند  10/02/1391اطالعات مورخ برگزاری سمینار آموزشی امنیت  ➢

با   ➢ نفتی منطقه   13/2/1391مورخ    ISMSبرگزاری سمینار آموزشی آشنایی  کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های 

 تهران 

ده  کارشناسان شرکت ملی پخش فرآور  18/2/1391برگزاری سمینار آموزشی آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبری مورخ   ➢

 های نفتی ایران 

 کارشناسان دانشگاه پیام نور استان مرکزی  21/2/1391مورخ  برگزاری همایش جرایم رایانه ای در فضای سایبری ➢

امنیتی فضای سایبری ویژه مدیران مورخ   ➢ تهدیدات  با آخرین  شرکت ملی   2/3/1391برگزاری سمینار آموزشی آشنایی 

 مناطق مرکزی ایران 

شرکت    ٧/3/1391آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبری ویژه روسای ادارات مورخ    برگزاری سمینار آموزشی ➢

 ملی مناطق مرکزی ایران 

 کارشناسان شرکت پاالیش نفت امام خمینی   5/4/1391مورخ  ISMSبرگزاری سمینار آموزشی آشنایی با  ➢

کارشناسان    13/4/1391های رایانه ای مورخ  سمینار آموزشی آشنایی با نحوه جلوگیری از تهدیدها در شبکه  برگزاری   ➢

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی

کنفرانس ملی امنیت اطالعات واسرائیل شناسی حوزه فناوری  برگزاری یازدهیمن سمینار شبکه علمی غرب آسیا با عنوان   ➢

   19/4/1391روز دوشنبه مورخ  اطالعات و ارتباطات

  21/4/1391آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبری ویژه کاربران و کارشناسان مورخ  برگزاری سمینار آموزشی   ➢

 کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 در دفتر مرکزی حراست سازمان بنادر و دریانوردی  9/5/91مورخ  ITبرگزاری دوره آموزشی امنیت  ➢

 در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند   10/٧/91مورخ  ISMSبرگزاری سمینار یک روزه  ➢
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  

                 

 

 

 

 

 ماموریت ما : نوآوری در خدمات نرم افزاری، امنیت شبکه و پژوهش   ¶استراتژی ما : توسعه مبتنی بر دانش              ¶ شعار ما : مشتری مداری           ¶

 info@yoursupport.irایمیل:   86037407 :تلفکس  1واحد  6تهران خ ولی عصر خ دمشق خ برادران مظفر بن بست سروش پالک دفتر مرکزی:  ¶

 86037495طبقه اول تلفکس:  8هفدهم پالک  ابان یخ مکیکوچه ارغوان  ییسنا - محله قائم مقام تهران پشتیبانی فنی و مرکز داده :  ¶

 

 گروه شرکتهای آریسا 

 ـ پژوهشنرم افزار ـ امنیت شبکه 

YourSupport.ir 
 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات   Risk Assessmentبرگزاری دوره یک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

در مرکز آموزش برای برخی مدیران و کارشناسان  5/٧/1391مورخ   12سطح   ای اطالعات نرم افزاری(در بخش دارایی ه

 حراست شهرداری تهران ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و شرکت ملی نفت ایران  

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در  Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک )  ➢

در مرکز آموزش برای   1٧/٧/1391تا    15/٧/1391مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

برخی مدیران و کارشناسان دادگستری کرمان، شرکت فرش مشهد، شرکت خدمات انفورماتیک ، انستیتو ایز ایران، شرکت  

 پتروشیمی غدیر و گوهر قطعه پارسیان 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentمقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )    روزه  سهبرگزاری دوره   ➢

در مرکز آموزش برای   21/٧/1391تا    19/٧/1391مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

سینا مهر، شرکت  بیمارستا  یاسوج،  اجتماعی  تامین  کارشناسان سازمان  و  مدیران  و جوانان   برخی  اداره ورزش  سافت، 

شهرستان رفسنجان ، دانشگاه یاسوج، شرکت پتروشیمی خارک، شرکت برق منطقه ای مازندران، شرکت تحقیق طراحی و 

 تولید موتور ایران، موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی  

یستم مدیریت امنیت اطالعات در  س  Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

در مرکز آموزش برای   24/٧/1391تا    22/٧/1391مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

برخی مدیران و کارشناسان شرکت پاالیش گاز بید بلند، شرکت سروش انرژ پارس،دانشگاه آزاد بوئین زهرا، هالل احمر 

تهران، شرکت تراکتور سازی ایران، وزارت امور خارجه، کارخناجات برفاب، شرکت مهندسی  مازندران،حراست شهرداری  

سازگان ارتباط،اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شرکت کشاورزی و باغداری فجر ساری، شرکت ملی نفت ایران  

 و بانک مرکزی 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

در مرکز آموزش برای   28/٧/1391تا    2٦/٧/1391مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

برخی مدیران و کارشناسان شرکت توکاریل، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، شرکت تراکتور سازی ایران، شرکت ویرا افزاران 

 شرکت مهرکام پارس،  بانک مرکزی، شرکت تولیدی چدن سازان و شرکت فوالد مبارکه  زاینده رود،

به میزبانی بندر امام  1391آذر ماه    23و    22مورخ      بنادر کشور IT گردهمایی رده های متناظر حفاظت اسناد وبرگزاری   ➢

 خمینی 

ارائه سخنرانی فنی ـ امنیتی با موضوع آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات در جمع مدیران و رؤسای حراست شرکت   ➢

 1389ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کیش ـ سال 

http://newtechnology.ir/index.php/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/159-it
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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ه سخنرانی فنی ـ امنیتی با موضوع آشنایی با برخی روش های هک و جاسوسی الکترونیکی و نحوه مقابله با آن در ارائ ➢

جمع اعضای کمیته های راهبری شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه  

 1389آزاد کیش ـ سال 

  ی ها  یها با توانمند  انهی سرعت و امنیت را  شی شبکه علمی غرب آسیا با عنوان افزا  سمینار آموزشی  نیدوازدهم  یبرگزار ➢

   21/05/1392مورخ    Windows8منحصر به فرد 

مرداد    28خرداد تا    28مورخ    ی مهارت هشتم فناوری اطالعات ) امنیت اطالعات ( پتروشیمی شازند دوره آموزشبرگزاری   ➢

1392 

تیر ماه   10تا    9مورخ    عت آب و برق شرکت برق سمنانآشنایی با تهدیدات فضای سایبر در صنآموزشی    برگزاری دوره ➢

1392 

 1392ور شهری  1٧تا  1٦مورخ  برگزاری دوره امنیت اطالعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ➢

 1392شهریور  ٦مرداد تا  30مورخ  برگزاری دوره افتا )امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات( شرکت برق آذربایجان ➢

  1392آبان    8مهر تا    22روز از تاریخ    5در آبفای تهران به مدت    ٧0٦3برگزاری دوره سیستم مدیریت امنیت اطالعات  کد   ➢

 در البراتوار شبکه علمی غرب آسیا 

 3در شرکت دارو سازی اسوه به مدت    1392مهر    21تا    ٧مورخ     ISMSبرگزاری دوره استقرار سامانه امنیت اطالعات   ➢

 روز  

  28تهران مورخ    3دوره آخرین تهدیدات فضای سایبر در صنعت آب و برق در شرکت آب و فاضالب منطقه  برگزاری   ➢

 1392مهر 

  ٧/08/1392برگزاری دوره یک روزه امنیت اطالعات ویژه اولیا دانش آموزان دبستان پسرانه شهید محمد باقر صدر مورخ  ➢

 به مدت یک روز 

 10/0٧/1392مورخ  پاالیشگاه شازنددر اسوسی الکترونیک یک روزه مقابله با هک و جدوره  برگزاری ➢

  21/04/1392مورخ   آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبری در شرکت ملی مناطق نفت خیز دوره  برگزاری ➢

 OWASPبر اساس    2013برگزاری سیزهمین سمینار آموزشی شبکه علمی غرب آسیا با عنوان بررسی حمالت سایبری برتر   ➢

   1392/ 29/08و  28/08/1392و راهکارهای پیشگیری مورخ 

در    1392تا چهارم آذرماه    1392برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبر مورخ دوم آذرماه   ➢

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  

مورخ  ➢ کاربران عادی   و  مدیران  ویژه  مجتمع مس سونگون  در محل  سایبر  فضای  در  غیرعامل  پدافند  برگزاری سمینار 

09/09/1392   

http://newtechnology.ir/index.php/homepage-2/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/187-2013-10-27-12-51-08
http://newtechnology.ir/index.php/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/188-2013-10-27-12-55-26
http://newtechnology.ir/index.php/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/194-2013-10-27-13-39-55
http://newtechnology.ir/index.php/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/195-2013-10-27-13-44-45
http://newtechnology.ir/index.php/9-uncategorised/2013-07-29-07-50-46/169-2013-08-03-09-43-38
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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سان شرکت ملی  ویژه مدیران و کارشنا  20/09/1392برگزاری سمینار آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبر مورخ   ➢

 مناطق نفت خیر جنوب  

  14/10/1392تا    23/09/1392برگزاری دوره یک روزه آشنایی با تهدیدات در فضای سایبر در صنعت آب و برق مورخ   ➢

 گروه از مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران  4ویژه 

( ویژه مدیران و کارشناسان شرکت معدنی و  ISMS)  برگزاری سمینار آموزشی با عنوان سیستم مدیریت امنیت اطالعات ➢

 05/10/1392صنعتی گل گهر مورخ 

منطقه   ➢ فاضالب  و  آب  شرکت  کارشناسان  و  مدیران  ویژه  اطالعات  امنیت  آموزشی  دوره  سه  مورخ    ٦برگزاری  تهران 

  12/11/92و  5/11/92،   30/10/92

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentروزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )    سهبرگزاری دوره   ➢

در مرکز آموزش برای   4/11/1392تا    2/11/1392مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

شرکت پتروشیمی شازند، سرمایه گذاری توس گستر، شرکت پتروشیمی بیستون، شرکت توزیع  برخی مدیران و کارشناسان  

 ن، شرکت پتروشیمی جم، شرکت متوژن، شرکت مهرتاش سپاهان، شرکت صنام الکترونیکنیروی برق شمال استان کرما

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

ر مرکز آموزش برای د  9/11/1392تا    ٧/11/1392مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پلی آهار، مرکز آموزش مدیریت دولتی، نظام مهندسی برخی مدیران و کارشناسان  

 هکرمانشاه و آژانس هواپیمایی احمدزاد

 11/92/ 13برگزاری دوره آموزشی آسیب های سایبری ویژه کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مورخ   ➢

 14/11/92ا ت

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentروزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )    سهبرگزاری دوره   ➢

در مرکز آموزش برای    2/12/1392تا    30/11/1392مورخ    12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

 ی آزاد اسالم   دانشگاه،  مرغ آرین بابلکنار  مجتمع،  موتوژن  شرکت،  کلران  یشیمیای   یشرکت تولید برخی مدیران و کارشناسان  

 یگذار  سرمایه ،  مدیریت شبکه برق ایران  یسهام  شرکت،  آدفا   شرکت،  مهرآباد  یکل فرودگاه بین الملل  اداره،  واحد گرمسار

 غرب   یمنطقه ا برقو شرکت  شهید درویش صنایعی، دریائ ینیروی، تامین اجتماع

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessment)    5روزه حراست فناوری اطالعات سطح    سه برگزاری دوره   ➢

افزاری( نرم  اطالعات  های  دارایی  و    8/12/1392تا    ٦/12/1392مورخ     بخش  مدیران  برخی  برای  آموزش  مرکز  در 

مرغ آرین   مجنمع، جدید   ی ران شهرهاعم یشرکت مادر تخصصکارشناسان حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 

 واحد گرمسار   یآزاد اسالم دانشگاهو  بابلکنار
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 19، 18در شرکت برق منطقه ای غرب مورخ  (ISMS)برگزاری کارگاه آموزشی استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ➢

 20/12/1392و 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

در مرکز آموزش برای  1٦/12/1392تا   14/12/1392مورخ  12و   11،  10سطوح  بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

ی،  تبلغات اسالم  ی هماهنگ  یشورا،  مسکن  بانک،  یو علوم جو  یاقیانوس شناس  یپژوهشگاه ملبرخی مدیران و کارشناسان  

  ی گذار  سرمایه،  آهن گل گهر  سنگ، شرکت  کشور  یفرودگاهها، شرکت  پارس  الستیک، شرکت  احمدزاده  یهواپیمای   آژانس

 و گاز گچساران نفتی، شرکت تامین اجتماع

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت در رایانه های صنعتی ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و حراست شرکت آب   ➢

   1/2/1393از تاریخ  و فاضالب استان تهران

روزه    ➢ سه  دوره  سیستم  (ICSS)برگزاری  در  سایبری  صنعتــی  امنیت  کنترل   SCADA  Riskو    PLC  ،DCSهــای 

Assessment)  )افزاری نرم  اطالعات  های  دارایی  بخش  در  اطالعات  امنیت  مدیریت  تا    11/3/1393مورخ    سیستم 

در مرکز آموزش برای برخی مدیران و کارشناسان حراست فناوری اطالعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،   13/3/1393

نفت و گاز   یشرکت بهره بردارو حراست    نفت و گاز مارون  یشرکت بهره برداری، حراست  سازمان نهضت سواد آموز

 یآغاجار

در مرکز آموزش برای برخی    30/3/1393تا    28/3/1393های حیاتی مورخ  امنیت در زیرساختبرگزاری دوره سه روزه   ➢

بورس اوراق   سازمان، پژوهش سازمان، کرمان یدادگستر، شرکت سیمان بجنورد ، شرکت قند قزوینمدیران و کارشناسان 

 ایران  یعدن معادن و صنایع م یتوسعه و نوساز سازمانو  پاستور ایران انستیتو، صنایع مس ایران یمل شرکت، بهادر

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

ویژه مدیران و کارشناسان سازمان    ٦/4/1393و    5،    4 مورخ  12و    11،  10سطوح    بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(.  

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

ویژه تعدادی از  بخش های    24/5/1393و    23،  22   مورخ   ٧و    8،  9بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری( سطوح  

 دولتی. 

 ویژه تعدادی از  بخش های دولتی.  31/5/1393و    30،  29برگزاری دوره سه روزه امنیت در زیر ساخت های حیاتی مورخ   ➢

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

ویژه تعدادی از  بخش های    14/٦/1393و    13،    12 مورخ  12و    11،  10سطوح    های اطالعات نرم افزاری(بخش دارایی  

 دولتی. 
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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سیستم مدیریت امنیت اطالعات   Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )    ➢

ویژه کارشناسان شرکت   18/٦/1393و    1٧،    1٦ مورخ  12و    11،  10سطوح    در بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

 پاالیش نفت کرمانشاه.  

سیستم مدیریت امنیت اطالعات در    Risk Assessmentبرگزاری دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک  )   ➢

 پلیس فتا.  ویژه کارشناسان 2٧/٦/1393و   2٦،  25 مورخ 12و  11، 10سطوح  بخش دارایی های اطالعات نرم افزاری(

 در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر.  22/8/1393الی  18/8/1393مورخ  8نسخه  CEHبرگزاری دوره آموزش  ➢

به مدت دور روز در شرکت آب و فاضالب استان   24/8/1393برگزاری دوره آموزش پدافند غیرعامل سایبری مورخ   ➢

 تهران. 

در شرکت    93/ 2٧/8هدیدات امنیتی فضای سایبر در صنعت آب و برق مورخ  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین ت ➢

 آب و فاضالب منطقه یک تهران. 

در شرکت برق   28/8/1393مورخ    windows 8.1امنیت در    برگزاری دوره آموزشی دوره یادگیری از طریق اینترنت و ➢

 منطقه غرب.  

 در سازمان بنادر و دریانوردی.  93 برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل سایبری مورخ اسفند  ➢

 در بنادر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد.   31/2/1394الی  2٧/2/1394مورخ  8نسخه  CEHبرگزاری دوره آموزش  ➢

 در پارک فناوری پردیس.  24/3/1394برگزاری دوره آموزشی امنیت اطالعات مورخ  ➢

 در شبکه علمی غرب آسیا. 02/05/1394الی  31/04/1394مورخ   9-8-٧برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با هک سطح  ➢

در شبکه علمی غرب    1٦/05/1394الی    14/05/1394مورخ    12-11-10برگزاری کارگاه سه روزه مقابله با هک سطح   ➢

 آسیا. 

در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه   19/05/1394الی    1٧/05/1394مورخ   OWPSو    CEHبرگزاری دوره های آموزشی   ➢

 ویژه اقتصادی بندر امیر آباد. 

 آسیا. در شبکه علمی غرب 30/05/1394الی  28/05/1394برگزاری کارگاه سه روزه بازرسی جرایم رایانه ای مورخ  ➢

الی   11/0٦/1394مورخ    Kali Linuxبرگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم  سایبری   ➢

 در شبکه علمی غرب آسیا. 1394/13/0٦

در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی   1394/ 0٦/0٧الی    04/0٧/1394مورخ    CHFIبرگزاری دوره آموزشی   ➢

 باد. بندر امیر آ

ابزار تهاجم  سایبری   ➢ برترین  الی   13/08/1394مورخ  Kali Linuxبرگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس 

 در شبکه علمی غرب آسیا. 15/08/1394
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  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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الی   04/09/1394مورخ    Kali Linuxبرگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم  سایبری   ➢

 که علمی غرب آسیا.در شب 09/1394/0٦

در شبکه   2٧/09/1394الی    25/09/1394مورخ    Wirelessبرگزاری دوره آموزشی نفوذپذیری و امنیت در شبکه های   ➢

 علمی غرب آسیا.

مورخ   ➢ مقابله  راهکارهای  و  همراه  های  تلفن  سایبری  حمالت  تشریح  آموزشی  کارگاه  الی   1394/ 1٦/10برگزاری 

 در شبکه علمی غرب آسیا.  10/1394/1٧

 21/10/1394الی    19/10/1394مورخ    SCADAبرگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی و   ➢

 در شبکه علمی غرب آسیا.

 25/10/1394الی    23/10/1394مورخ    SCADAبرگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی و   ➢

 ی غرب آسیا.در شبکه علم

در سازمان    0٦/11/1394برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات سایبری در فضای سایبری صنعت آب و برق مورخ   ➢

 توسعه برق ایران.

➢  

الی    0٧/11/1394مورخ    Kali Linuxبرگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم  سایبری    ➢

 غرب آسیا.در شبکه علمی  09/11/1394

در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی   1394/ 11/ 12الی  1394/ 10/11مورخ   ECSAبرگزاری دوره آموزشی  ➢

 امیرآیاد.

در شبکه   30/11/1394الی    28/11/1394مورخ    Wirelessبرگزاری دوره آموزشی نفوذپذیری و امنیت در شبکه های   ➢

 علمی غرب آسیا.

  18/12/1394الی    15/12/1394د غیرعامل سایبری و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل سایبری مورخ  برگزاری رزمایش پدافن ➢

 در سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان )بندر خرمشهر(

در شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان   10/0٦/1394برگزاری سمینار آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبری مورخ   ➢

 و بلوچستان. 

مورخ    رگزاریب ➢ سایبری  عامل  غیر  پدافند  آموزشی  کارگاه  و  سایبری  غیرعامل  پدافند  الی   11/0٧/1394رزمایش 

 (.نوشهردراداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران )بندر  1394/13/0٧

کارهای مقابله با آن  دوره آموزشی امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات، آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبری و راه   ➢

 در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی 12/10/1395مورخ 
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   پروژه در شرکت های صنعتی، نفتی، سازمان ها و وزارتخانه ها  500مجری بیش از   ✓

  مهیب  یاطالعات شرکت ها   یفناور  یو رتبه بند  یابیدر ارز  یمرکز   مهیب  همکار ✓

 ارائه کننده راهکارهای نوین مدیریت شبکه های رایانه ای  ✓

 مه یدر پژوهشکده ب  یو رتبه بند  یابیارز  یشاخص ها  نیتدوپژوهشی  پروژه    یمجر ✓

 )سنهاب(   مهیب  یکیالکترون  تینظارت و هداطراحی و توسعه    ناظر پروژه ✓

 شرکت های بیمه در تولید نرم افزار و امنیت شبکه  بخش های دولتی و  همکار   ✓
✓  
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 برخي سوابق پژوهشي     

 استانداردسازی آموزش لینوکس در سطح کاربران درجه دو  ➢

 استانداردسازی آموزش لینوکس در سطح کاربران درجه یک  ➢

 استانداردسازی آموزش لینوکس در سطح مدیریت سیستم عامل   ➢

 استانداردسازی آموزش لینوکس در سطح مدیریت شبکه  ➢

 ISO27002و  ISO27001مبتنی بر  (ISMS)سیستم مدیریت امنیت  اطالعات  ➢

 آسیب پذیری امنیتی سیستم های اطالعاتی از بعد سخت افزاری و نرم افزاری ➢

 تجارت الکترونیک برای مدیران و کارشناساناستاندارد سازی آموزش  ➢

 استاندارد سازی آموزش کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیک به خانم های خانه دار  ➢

 ( E-Organization )تدوین استاندارد آموزشی سازمان الکترونیک   ➢

 تدوین جزوات آموزش تجارت الکترونیک و اقتصاد الکترونیک   ➢

 ساله 12تا  8امپیوتر و اینترنت به کودکان تدوین استاندارد آموزش ک ➢

 1398تا  139٦های ارزیابی و رتبه بندی دپارتمان های فناوری اطالعات شرکت های بیمه از سال ارائه مدلی برای تدوین شاخص ➢

 

 
 


