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مهارت ها – دوره های آموزشی طی شده
گواهینامه شرکت در اولین سمینار شبکه علمی کشور  ،دولت الکترونیک ،دانشگاه شهید بهشتی با کسب مجوز  GPLو پروژه  GNUو
نحوه مهاجرت از ویندوز به لینوکس  ،امنیت در لینوکس.
گواهینامه شرکت در دومین سمینار شبکه علمی کشور ،مدیریت امنیت اطالعات  ، ISMSپرتال سازمانی  ،معماری  J2EEو .SOA
گواهینامه شرکت در پنجمین سمینار شبکه علمی غرب آسیا ،آشنایی با استاندارد بین المللی  ISO27001در سیستم امنیت اطالعات.
گواهینامه شرکت در ششمین سمینار شبکه علمی غرب آسیا ،راهکارهای اجرایی  ISMSو استاندارد جهانی . ISO27002
گواهینامه طی دوره کارگاه آموزشی مهندسی صنایع ،سیستم ارزیابی بر اساس  DEAدانشگاه امیر کبیر .
گواهینامه طی دوره کارگاه آموزشی مهندسی صنایع ،سیستم های تعمیرات نگهداری اتوماسیون دانشگاه امیر کبیر .
گذراندن دوره ممیزی و مستند سازی  ISOدر دانشگاه محل تحصیل زیر نظر مهندس فائز نژاد از شرکت داده پردازان.
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