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 مدارك تحصيلي 
  (هاي اطالعاتگرایش مدیریت سيستم) فناوري اطالعاتمهندسي ارشد  كارشناسيدانشجو ، 

 ( دانشگاه شهيد چمرانقدگرایش كارشناسي مهندسي برق ،)1378، رت 

 (ضعيفمکالمه: متوسط:شنيدن/خواندن) آلماني(  خيلي خوبخواندن/مکالمه:: انگليسي ) خارجي آشنایي با زبان 

 سوابق كاري
 اي خوزستانشركت برق منطقه  

 فناوري اطالعات و ارتباطاتدفتر مدیر        كنون                  تا  9313 فروردین    

 دفتر بازار برق –برقبازارخدمات كارشناسان رئيس گروه    9313 فروردین  تا   8813 تير    

 استانداردهارئيس گروه    8813 تير  تا   1384فروردین     

 خوزستان  سازمان آب و برق 

 خوزستان توزیعدیسپاچينگ فوق – باررئيس اداره كنترل                  4813 فروردینتا   8113 شهریور    

 اهواز توزیعدیسپاچينگ فوق - كارشناس تله متري                         1813 شهریورتا  7913آبان     

  قرارداد كارشناسي(برق منطقه اي فارس( 

 دفتر فني طرح ها –كارشناس         7913 آبانتا  9713 اردیبهشت    

  داراي سابقه بيمه(-تحت قرارداد پيمانکار)صنایع فوالد خوزستان 

 مركز رایانه – الکترونيک كارشناس تعميرات         7913تا اردیبهشت  7813فروردین     

 

 هاو عالقه مندي تخصص 
 برنامه نویسي و طراحي سيستم (  هاي تحت وبJAVA / HTML / PHP ) 

  صنعت برقاطالعات سيستمهاي مدیریت 

  سيستمهايSCADA و تله متري 

 ( برنامه ریزي راهبردي فناوري اطالعاتITSP) 

 مدیریت ( خدمات و حاكميت فناوري اطالعاتITIL,COBiT) 

  مدیریتسيستم ( امنيت اطالعاتISMS) 

  معماري سازماني(EA) 

  يتجارهوش داشبورد مدیریتي و (BI) 

 ( گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK) 

 Official Tourist Guide (From 2007) 
  



  

 كاري و موفقيت هاي فعاليت ها  
 مهندسي برق قدرت -الف
  شنایي كامل  با ستمهاي  معماريآ سي سخت SCADAو تجهيزات  هاي راه دور و افزار مركزكنترل، پایانهافزار و نرم)

 برداري از سيستمهاي اسکادا بویژه در صنعت برقسيستمهاي ارتباطي(. و آشنایي با كاربرد و روشهاي بهره

  جمعهاي سننيسننتمبررسنني “با عنوان كارشننناسنني ارائه  پایان نامه(آوري اطالعات و كنترل نظارتيSCADA  در )

 ”.خوزستان هاي برقشبکه

  ستم “ارائه مقاله  با عنوان سي شنایي با  سپاچينگ اهواز SCADAآ سي ” مركز دی شکده مهند در مجله انجمن علمي دان

 دانشگاه شهيد چمران 

 كار و تجربه عملي در مركز دیسننپاچينگ فوق( توزیع اهوازRDCدر زمينه )افزار مركزكنترل ، افزار و نرمسننخت هاي

   RTUمتري و تجهيزات تله

 آموزشي درزمينه سيستمهاي تهيه جزوهSCADA توزیعبراي كارآموزان اپراتوري ایستگاههاي فوق 

 سپاچينگ منطقه ستان و ایجاد هماهنگي بين دی سپاچينگ فوق توزیع خوز سؤوليت كنترل بار در دی شركتهاي م اي و 

 توزیع

 محاسبات آماري مربوطه  نرم افزاراطالعاتي قطعي فيدرهاي فشار متوسط و  سيستماجراي  طراحي و 

  كليه  1385تا  1380براي دیسننپاچينگ فوق توزیع كه از سننال  ها سننيسننتم برنامه ریزي خاموشننيبرنامه نویسنني

 مجوزهاي خاموشي در شبکه برق خوزستان از آن سيستم تهيه مي گردید.

  شركت برق منطقه نرم افزارتهيه شبکه انتقال وفوق توزیع براي  سبات پخش انرژي در  موفق به   كه :اي فارسمحا

 .بودمرجع آمارهاي انرژي در آن دفتر  81تا  76آن شركت گردید. این برنامه  از سال  از دریافت جایزه تحقيقاتي

  آوري و برق خوزستان  جهت جمع اطالعات دیسپاچينگي سازمان آب و تحت وباجراي سيستم همکاري در طراحي و

 هاي دیسپاچينگيارائه سریع و دقيق اطالعات به مراكز مدیریتي و تهيه  آمار و گزارش

 افزارهاي كاربردي برق ازجمله : آشنایي با نرمSPICE,EMTP,SABA, Repass RESY ,KTC Dispatch,MicroCap  

 شنایي با تکنولوژي الگوریتم ژنتيک و برنامه سي آ پروژه در زمينه كاربرد الگوریتم ژنتيک در جایابي بهينه خازن  یکنوی

 هاي توزیعدر شبکه

 شکده آب و برق  همکاري در ستان در آموز شبکه برق خوز سي اثرات آب و هوایي بر بار و حوادث  پروژه تحقيقاتي برر

 خوزستان

 هاي اطالعاتي سيستم ان بویژه در زمينهبرداري مراكز دیسپاچينگ اهواز و خوزستكمک در ارتقاء كارایي و وضعيت بهره

 و گزارشهاي مدیریتي بار و حوادث

 نماینده و همکاري در راه اندازي دفاتر تازه تاسيس بازار برق شركتهاي توزیع برق خوزستان، اهواز و كهگيلویه 

  ي و نرم افزاربوسيله تلفيق آموزه هاي صنعت برق و  و كسب درآمد بيشتر و كاهش جرائم در بازار برقكمک در ارتقاء

 در دفتر بازار برق خوزستان از جمله موارد زیر: مدیریتي هاي اطالعاتتهيه سيستم 

  برنامه نویسي سيستم پيش بيني بار شبکه خوزستان و برآورد تفکيکي بار شركتهاي توزیع و مشتركين بزرگ جهت

 بر مبناي شبکه عصبي خوزستان ايمنطقهربرق در دفتر بازا خرید از بازاربرق ایران

  قرائت و ميترینگ )كنتورهاي( بازار برقطراحي و برنامه نویسي سيستم مدیریت SL6000  وSL7000  وMK6E 

  خوزستان و كسب درآمد  اي منطقهنرخ دهي بهينه فروش در بازار برق براي واحدهاي نيروگاهي برق  نرم افزارتهيه

 براي نيروگاههاي رامين، آبادان، زرگان و خرمشهر در مقاطع زماني نختلف و كاهش جریمه ها حداكثري

 تهيه گزارش صورتحسابهاي خرید و فروش بازار برق خوزستان محاسبات و  برنامه نویسي سيستم جامع بازبيني و  

 ( طراحي و اجراي سيستم تحت وب كنترل فرایند خدمات تبدیل انرژيECAنيروگاهها )ي خصوصي 

  اي منطقهدفتر بازاربرق در پروژه سيستم جامع مدیریت داده هاي بازار برق  راه اندازيطراحي و همکاري در 

 خوزستان



  

 

 وري اطالعات:افن -ب
 ستم و هاي تجربه در زمينه سي سعه توليد تحليل  ستم نرم افزار و تو سي صنعت هاي اطالعات مدیریت به ویژه  در 

 (,VisualBasic , C SQL ,PHP, Java, HTMLبا  ) پایگاههاي وب  و  هاي اطالعاتي سيستم، و برنامه نویسي  برق

 اي  فارساي  خوزستان و برق منطقهدر سازمان آب و برق خوزستان/ برق منطقه

 تجربه در زمينه مدیریت فناوري اطالعات و فعاليت هاي زیر:

 خوزسننتان )تجهيزات كاربران و مدیران اي منطقه و خدمات فناوري اطالعات برق ایجاد و بهبود زیرسنناخت- 

 و ...( امنيت و قابليت اطمينان -دیتاسنتر

  ستم هاي اطالعاتي برق سي سعه  ستان ) اي منطقهبهبود و تو سعه خوز سگراتو سامانه هاي جدید/سروی  ي 

 ( ...-برداري شبکه انتقالبهره -فرایندهاي حوزه صف از جمله طرحهاي توسعه برق توماسيونا

  (-مشاوره-برونسپاري-آموزش-)استخدام خوزستان اي منطقهبرق  شاخص هاي منابع انساني فاوا دربهبود... 

 اي  خوزستانتهيه سند راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات و سند امنيت اطالعات براي برق منطقه 

 بر مبناي طرحهاي مشاور  پياده سازي طرح هاي برطرف سازي و پيشگيرانه امنيتي شبکه و دیتاسنترISMS 

  راه اندازي سامانه پيشخوان خدمات فناوري اطالعات براساس استانداردITIL 

 وپنجره واحد خدمات الکترونيکي داخلي/بيروني  طراحي SSO اي  خوزستانبرق منطقه 

  باق و انط درصنندي 64افزایش خوزسننتان و  اي منطقهبرق براي ارتقاي شنناخص هاي محور فناوري اطالعات

  1395به  1393صنعت برق توانير از  هايفرصت بهبود طي مميزي

  سب سال  %100ك شهيد رجایي  سازي در ارزیابي  شمند سعه دولت الکترونيک و هو شاخص هاي محور تو امتياز 

1398 

  سب سال  %100ك شهيد رجایي  سازي در ارزیابي  شمند سعه دولت الکترونيک و هو شاخص هاي محور تو امتياز 

1396 

 سب سال  %95 ك شهيد رجایي  سازي در ارزیابي  شمند سعه دولت الکترونيک و هو شاخص هاي محور تو امتياز 

1395 

  شنواره ستگاه متبوع در ج سط د سب رتبه برتر تو ستان جهت نقش موثر در ك ستاندار خوز دریافت لوح تقدیر از ا

 1396شهيد رجایي 

  1453/226/97)نامه  1397اي  در سننال منطقهكسننب رتبه دوم جایگاه هاي الکترونيکي بين شننركتهاي برق 

 توانير(

  توانير( 7591/226/97)نامه  1397پورتال در سال  ياستاندارد سازامتياز مميزي  %5/98كسب 

  ریزي و اقتصننادي و دریافت لوح تقدیر  معاون برنامه 1397كسننب رتبه برتر جایگاه هاي الکترونيکي در سننال

 وزارت نيرو( 250/44147/97وزارت نيرو )نامه 

 ( در ارزیابي امنيتي پورتال شركتهاي برق منطقه20+ از 20كسب باالترین امتياز )اي  توسط مركز آپا 

 اي پياده سازي محيط واسط خدمات الکترونيک مشتركين بعنوان اولين شركت بين برق هاي منطقه 

  به توانير 1396ي سال اظهارنامه جایزه دولت الکترونيک بخش تکليفبررسي و اعالم نظر درخصوص 

 قه هاي برق منط يک شننركت لت الکترون تدوین طرح اسننتقرار دو يت طرح ویژه ملي  مه مسننلول نا اي كشننور  )

 اي  خوزستان(ابالغي توانير به برق منطقه 4414/11/97

  در صنننعت برق )نامه  و خدمات فناوري اطالعاتمسننلوليت پروژه پایلوت بومي سننازي اسننتانداردهاي حاكميت

 اي  خوزستان(ابالغي توانير به برق منطقه 1083/226/95

  



  

 سایر موارد _ج
  شییما در چهارمین "سببامانه مدیریت فرنیهدیاب بهرب بردارب شبب كه بر "دریافت تقدیرنامه به سبب ا ارا ه 

  1394/ اطالعات و ارت اطات صهعت بر  بفهاور یتخصص

  سامانه جامع بازار بر  بعهوان مكمل "دریافت تقدیرنامه به س ا ارا ه پروژبEMS در شركتهاب بر  مهطقه اب" 

 1396/  اطالعات و ارت اطات صهعت بر  بفهاور یتخصص شییما نیهجمدر پ

  شببیببمین كهسران   /در بازار بر  گیرب و معامالت انرژبسببازب اندازبكاوب در بهیههكارگیرب دادببهارا ه مقاله

 1396 /اب سیرد ایرانمهطقه

  در یمایش طرحهاب یسته پژویش در كاوب كارگیرب یوش تجارب در صببهعت بر  به كمد دادببهارا ه سببمیهار

 1397 /دانیكدب مههدسی دانیگاب شهید چمران ایواز

 ش ورد مدیریتی سازمانی فهاورب اطالعاتصهعت انتقال بر   طراحی دا در یمایش طرحهاب  بر م هاب معمارب 

 1398مههدسی دانیگاب شهید چمران ایواز/ یسته پژویش در دانیكدب 

 سومین کنفرانس ملی کامپیوتر،  /كاوب در طراحی ید داش ورد مدیریت صهعت بر كارگیرب یوش تجارب و دادببه

 1398/فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی

 ش ورد مد یطراح هاریارا ه وب سازمانی/ صهعت انتقال بر  تیریدا صنعتي خاتم  /1399با رویكرد معمارب  شگاه  دان

 بهبهان االنبیا

  کنفرانس ملی صنعت برق و  /)سخهران كلیدب افتتاحیه( صهعت انتقال بر  تیریداش ورد مد یطراح هارسمیارا ه

 هویزه شهدای دانشگاه صنعتی /1399 /الکترونیک

  كامپیوتردر زمیهه یاب تخصصی بر  و  دورب یاب گذراندب شدبساعت  1500بیش از  

 عضو ییئت علمی داوران پهجمین كهسران  ملی نیروگاب یا 

  كهسران  ملی بهیهه سازب مصرف انرژبدومین، سومین و چهارمین عضو ییئت علمی داوران 

  (1396از شاخه خوزستان ) –عضو ییئت مدیرب انجمن مههدسین بر  و الكترونید ایران 

 عضو پیوسته انجمن انسورماتید ایران 

 یاب بر  مهطقه اب خوزستان:عضویت در كارگروب 

  1393از  خوزستان اب مهطقهكمیته دولت الكترونید و یوشمهدسازب بر  و دبیر عضو 

   خوزستان اب مهطقهعضو كمیسیون توسعه مدیریت شركت بر 

   خوزستان اب مهطقهعضو كمیته مدیریت امهیت اطالعات بر 

   خوزستان اب مهطقهر ی  كارگروب تخصصی مدیریت امهیت اطالعات بر 

   خوزستان اب مهطقهر ی  كارگروب پاسخگویی رخدادیاب رایانه اب بر 

  عضو كمیتهGIS   خوزستان اب مهطقهشركت بر 

 :توانیرعضویت در كارگروب یاب 

  در صهعت بر فهاورب اطالعات تخصصی یمایش  اجراییگروب كارعضو 

   1393از كیور  اب مهطقهعضو كمیته رای رب فهاورب اطالعات شركت یاب بر 

  صهعت بر  تخصصی بومی سازب و استانداردیاب حاكمیت و مدیریت خدمات فهاورب اطالعاتعضو كارگروب 

  اب مهطقهخدمات میتركین شركت یاب بر   نرم افزارطراحی و استقرار  تخصصیعضو كارگروب 

  اب مهطقهشركت یاب بر   داش ورد مدیریتیطراحی و استقرار  تخصصیعضو كارگروب 

  اب مهطقهشركت یاب بر   تدوین طرح استقرار دولت الكترونیدعضو كارگروب 

 
 

 



  

 دوره هاي آموزشي:

 محل دوره تا تاریخ از تاریخ مدت نام دوره ردیف

 پژوهشگاه نيرو 1380/10/12  1380/10/08  40 آشنایي باسيستم های دیسپاچينگ 1

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1381/12/21  1381/10/21  162 برق صنعت 40000دوره عمومي كارشناسي بخش  2

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان TOFEL 120  1381/12/17  1382/03/13زبان انگليسي  3

 صنعت آب وبرق خوزستانمجتمع عالي آموزشي وپژوهشي  1382/04/30  1382/03/24  84 1پستهای فشار قوی شماره 4

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1383/11/25  1383/11/01  32 فناوری اطالعات سطح اول 5

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1384/03/27  1384/03/25  24 پيش بيني بار كوتاه مدت 6

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1384/04/09  1384/04/07  30 كيفيت توان 7

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان GIS 32  1384/09/12  1384/10/12آشنایي با سيستمهای اطالعاتي  8

 وبرق خوزستانمجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب  1385/12/22  1385/09/19  98 فناوری اطالعات سطح دوم 9

 دانشگاه صنعتي شریف 1385/10/27  1385/10/24  32 تجدید ساختار در صنعت برق وبازار برق ایران 10

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1386/12/22  1386/11/03  60 مقدماتي وپيشرفتهSQL SERVERمدیریت بانكهای  11

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان Oracle 8.1 200  1387/01/28  1387/07/03نرم افزارتوسعه بانكهای اطالعاتي با  12

 شركت مدیریت شبكه برق ایران ACE SL 7000 56  1388/04/01  1388/04/07و  ACE6000كنتورهای اندازه گيری  13

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1388/06/21  1388/04/06  40 5زبان انگليسي سطح متوسطه  14

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1388/08/18  1388/08/18  8 پدافندغيرعامل 15

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1388/12/24  1388/10/19  30 6زبان انگليسي سطح متوسطه 16

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1389/10/29  1389/09/03  30 7انگليسي سطح متوسطهزبان  17

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1390/03/22  1390/03/08  16 آشنایي با نظام تحول اداری 18

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1392/11/16  1392/11/07  12 نظام رسيدگي به تخلفات اداری 19

20 Network Associate - CCNA 76  1393/06/08  1393/06/26  )آموزشگاه ارژنگ )رميس 

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان ITIL 32  1393/12/20  1393/12/22آشنایي با استانداردهای مدیریت خدمات 21

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1394/09/03  1394/09/02  18 با قوانين و آیين نامه های مزایده و مناقصهآشنایي  22

 جهاد دانشگاهي خوزستان SECURITY+ 48  1394/11/06  1394/11/15شبكه  23

 عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستانمجتمع  1395/02/08  1395/02/08  6 مدیریت مالي برای مدیران غير مالي 24

 مجتمع عالي آموزشي وپژوهشي صنعت آب وبرق خوزستان 1395/04/30  1395/04/29  16 تحليل و طراحي سيستم 25

 شركت امن پردازان كویر ISMS 20  1395/05/26  1395/05/28مدیریت امنيت اطالعات  26

 كاربردی صنعت آب وبرق-موسسه آموزشي علمي  1395/06/28  1395/06/27  12 )اصول، چارچوب و استقرار( COBITحاكميت فاوا   27

 1395/08/17  1395/08/16  16 سمينار شبكه و امنيت اطالعات در سازمانها 28

مجتمع عالي و آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق 
 خوزستان

 جهاد دانشگاهي خوزستان 1395/10/15  1395/10/14  18 اصول كاربردی مدیریت دانش 29

 جهاد دانشگاهي خوزستان 1395/11/13  1395/11/13  8 اصول و مباني نظری ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 30

 شركت امن پردازان كویر CISSP 42  1396/05/31  1396/06/03امنيت  31

 شركت امن پردازان كویر 34  1396/08/09  1396/08/11 (Data Centerآشنایي با مركز داده ) 32

 موسسه تحقيقات و آموزش مدیریت تهران 1396/10/10  1396/09/09  30 آشنایي با فيبرهای نوری 33

 1396/10/06  1396/09/30  9 مياني( -رهبری تحول در سازمان ها )حين انتصاب 34

كاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشي -موسسه علمي 
 گيالن

 1397/07/25  1397/07/18  12 مدیریت پروژه های فناوری اطالعات 35

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق 
 خوزستان

36 Server+ آموزشگاه ارژنگ )رميس( 1397/11/20 1397/10/10 32  تخصصي 

37 ITIL Practitioner 24 1397/10/18 1397/10/21 رایزن سامانه گستر 

38 ERP شهيد بهشتيدانشگاه  1399 1399 48 برنامه ریزی منابع سازماني 

39           

40           

 


