باسمه تعالي
به نام خداوندي كه به انسان برخاسته از خاك ،خرد بخشيد ،از روح خود در او دميد و او را خليفه خويش در زمين قرار
داد و پيامبرانش را با داليل آشكار فرو فرستاد تا انسانها را به سعادت و هدايت ،بر پايه تفكر و تعقل رهنمون گردانند.
تفاهمنامه عدم افشا ( ،)NDAاز ذكر پروژههاي انجام شده خودداري میشود.

در اين رزومه ،تمركز بر روي مهارتهاي فردي اينجانب است و به دليل

محمد مهدي واعظی نژاد
وب سايتMvaezi.ir :

تلفن تماس90859006090 :
ايمیلinfo@mvaezi.ir :
متولد1851 :
ساکن :تهران
سوابق تحصيلی
مهندسي فناوري اطالعات ( – )ITگرايش امنیت اطالعات
عنوان پايان نامه :راهبردهاي امنسازي زيرساختهاي حیاتي کشور در حوزه فناوري اطالعات

1801
نمره 09

سوابق حرفهاي








مدير امنیت اطالعات شرکت پیشتازان توسعه پژواک
کارشناس امنیت زيرساخت پژوهشگاه توسعه فناوريهاي پیشرفته خواجه نصیر طوسي

بهمن  1809الي مهر 1801
ارديبهشت  1800الي آبان 1809
ارديبهشت  1800الي خرداد 1809

سیستم مديريت امنیت اطالعات پژوهشکده پردازش هوشمند عاليم (CB

مدير ممیزي
مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري)

آذر  1806الي خرداد 1800

مدير و کارشناس واحد فناوري اطالعات بیمارستان قمر بني هاشم (ع) تهران
نماينده مديران در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعي تهران

 1805الي 1800

مسئول و مدرس باشگاه فناوري اطالعات فرهنگسراي بهمن تهران

تابستان 1806

مسئول کلبه فناوري اطالعات نخستین دهکده فرهنگي تهران

تابستان 1806

دورههاي تخصصی



سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISO/IEC 27001:2013

 ACS Registrarsانگلیس

سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISO/IEC 27001:2005

انجمن جهاني ممیزان آمريکا ()RABQSA



ممیزي داخلي ،آشنايي با مفاهیم و تشريح استاندارد ايزو 01991









و  TUV Rheinlandآلمان
آموزشگاه سماتک

گواهي ممیز سیستمهاي اطالعاتي ()CISA

آموزشگاه کهکشان

گواهي حرفهاي شبکه و امنیت ()CCNSP

. Cyberoam

طراحي زيرساخت مراکز داده ()TIA 942, BICSI & CDCP

کاريار ارقام

مجازي سازي ()VMware VCP 6.5 – DCV 1 & 2

کاريار ارقام

امنیت در بانکداري الکترونیک
هک و امنیت
استانداردهاي حفاظت ديجیتالي در آرشیوسازي وب

 مرکز عملیات امنیت و اجزا آن
ساير دورهها ISA ،CCNA :و Cloud Computing Security

مرکز فابا
آموزشگاه عصر شبکه
سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران
مؤسسه تحقیقات مخابرات ()ITRC

مهارتها




مشاوره ،پیادهسازي و ممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

تدوين طرح جامع امنیت اطالعات ( )Security Master Planو اجراي راهکارهاي امنیتي
تدوين و پیادهسازي نقشه راه امنیتي ()Security Roadmap
a g e
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ارزيابي آسیب پذيريهاي امنیتي و مديريت مخاطرات سايبري ()Risk Assessment & Management
تدوين خطمشيها ،دستورالعملها و روشهاي اجرايي امنیت اطالعات
مشاوره و پیادهسازي راهبردهاي امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي و اسکادا
تعیین میزان بلوغ امنیت فناوري اطالعات و تهیه طرحهاي اجراييِ گذار
مشاوره و پیادهسازي طرحها و راهکارهاي جامع امنیتي در زيرساختهاي حیاتي کشور
پیادهسازي ،مستندسازي و سنجش اثربخشي کنترلهاي امنیت فناوري اطالعات
راهاندازي و پیکربندي تجهیزات امنیتي شبکه ( UTM ،Firewall ،IPS ،IDS ،WAFو )Honeypot

آشنايی با زبانهاي خارجی


انگلیسي – ترجمه متون تخصصي فناوري اطالعات و امنیت

برگزاري دورهها ،كارگاهها و سمينارهاي آموزشی















دوره آموزشي مديريت حوادث سايبري  0 -دوره

وزارت نفت

دوره آموزشي مديريت مخاطرات سايبري  0 -دوره

وزارت نفت

دوره آموزشي دفاع سايبري از زيرساختهاي صنعتي  0 -دوره
دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات

وزارت نفت

دوره آموزشي امنیت کاربري فناوري اطالعات
دوره آموزشي دفاع سايبري  5 -دوره
دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري

اداره کل پدافند غیرعامل استانداري سمنان

دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري

اداره کل پدافند غیرعامل استانداري ايالم

دوره آموزشي Security+

دوره آموزشي کاربر امن رايانه ( 8 - )CSCUدوره
نخستین دوره امنیت سیستمهاي کنترل صنعتي (اسکادا) کشور

مرکز توسعه اطالعات کاربردي

نخستین کارگاه آموزشي امنیت در زيرساختهاي حیاتي



کارگاه آموزشي روشهاي امنسازي شبکههاي صنعتي و سیستمهاي کنترلي در
برابر تهديدات سايبري



کارگاه آموزشي امنیت اطالعات در نگهداشت الکترونیکي



کارگاه آموزشي الگوها و استانداردهاي امنسازي سیستمهاي کنترل صنعتي



بانک پارسیان

نخستین سمینار تخصصي راهبردهاي امنسازي زيرساختهاي حیاتي کشور





بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
مرکز توسعه اطالعات کاربردي

کارگاه آموزشي رويکردها و راهبردهاي امنسازي سیستمهاي کنترل صنعتي



سازمان پدافند غیرعامل

دوره آموزشي تخصصي مديريت راهبردي پدافند سايبري





وزارت نیرو
اداره کل پدافند غیرعامل استانداري کرمان

کارگاه آموزشي معرفي حمالت پیشرفته سايبري بر علیه ايران



وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

کارگاه آموزشي مديريت راهبردي حوادث سايبري
کارگاه آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري

شبکه علمي غرب آسیا
دومین کنفرانس ملي دفاع سايبري -
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
چهارمین کنگره بینالمللي اتوماسیون در
صنعت برق  -دانشگاه تبريز
بیست و دومین کنفرانس ملي ساالنه
کامپیوتر ايران  -دانشگاه صنعتي شريف
نخستین کنفرانس بینالمللي فناوري
اطالعات در نگهداشت و مديريت دارايي
هجدهمین نمايشگاه دستاوردهاي
پژوهش ،فناوري و فن بازار کشور

کارگاه آموزشي راهکارهاي عملي بازيابي از فجايع سايبري و استمرار کسب و کار
سمینار پدافند غیرعامل سايبري در زمینه انتقال امن اطالعات در مراکز کنترل
سمینار آموزشي مديريت امنیت اطالعات

شرکت سهامي برق منطقهاي تهران
شرکت معدني و صنعتي گل گهر



دوره آموزشي امنیت در فضاي تبادل اطالعات



دوره آموزشي پیشگیري از حمالت سايبري و امنیت اطالعات

شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران
شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

دوره آموزشي شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها  6 -دوره

سازمان خصوصي سازي




دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات  9 -دوره

مجتمع فني تهران
a g e
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دوره آموزشي  8 - CSCUدوره

مجتمع فني تهران

دوره آموزشي Hack Pack

مجتمع فني تهران

دوره آموزشي امنیت اطالعات

مجتمع فني تهران

دوره آموزشي پیادهسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ( 0 - )ISMSدوره

مجتمع فني تهران

دوره آموزشي پیادهسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

مرکز آموزش زبان و کامپیوتر شرکت نفت



دوره آموزشي پیادهسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکتهاي انتقال گاز ايران

دوره آموزشي پیادهسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS



دوره آموزشي پیادهسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکت گسترش ارتباطات هوشمند
اسپادانا (اينتلیکام)
شرکت پیشروان فناور کارن

دوره آموزشي آشنايي با اصول و مباني سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

دوره آموزشي تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب













سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي

دوره آموزشي آشنايي با سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

آکادمي باتیس

دوره آموزشي ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS
الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

دوره آموزشي تشريح
دوره آموزشي سرممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

آموزشگاه IMQ

دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات  0 -دوره

آموزشگاه IMQ

الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکت Quality Austria

دوره آموزشي تشريح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

شرکت پتروشیمي مارون

دوره آموزشي تشريح



دوره آموزشي تشريح

الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS



دوره آموزشي تشريح

الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS

دوره آموزشي تشريح

الزامات و ممیزي داخلي سیستم مديريت امنیت اطالعات ()ISMS





آکادمي باتیس

شرکت توزيع نیروي برق استان
گلستان
سازمان بنادر و دريانوردي
شرکت معدني و صنعتي گل گهر

دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات  0 -دوره

شرکت معدني و صنعتي گل گهر

دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات  0 -دوره

پژوهشگاه نیرو



دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات



دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات

شرکت سهامي مديريت تولید ،انتقال و
توزيع نیروي برق ايران (توانیر)
شرکتهاي آب و فاضالب شهري کشور

دوره آموزشي مديريت امنیت اطالعات

شرکتهاي آب و فاضالب روستايي کشور



















دوره آموزشي امنیت سیستمهاي کنترل صنعتي (اسکادا)  9 -دوره

شرکت پارس آوان رايان

دوره آموزشي امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي  6 -دوره

مرکز توسعه اطالعات کاربردي

دوره آموزشي امنیت ارتباطات سیستمهاي کنترل صنعتي (اسکادا)

منطقه  0عملیات انتقال گاز ايران

دوره آموزشي امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي

شرکت پااليش نفت تهران

دوره آموزشي امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي

شرکت سهامي پتروشیمي شیراز

دوره آموزشي امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي

شرکت فوالد خوزستان

دوره آموزشي امنیت سیستمهاي کنترل صنعتي (اسکادا)

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

دوره آموزشي امنیت شبکه  0 -دوره

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

دوره آموزشي امنیت شبکه  0 -دوره

جهاد دانشگاهي دانشگاه تربیت مدرس

دوره آموزشي امنیت شبکه
دوره آموزشي امنیت اطالعات
دوره آموزشي امنیت اطالعات و پیشگیري از حمالت سايبري 8 -دوره

شرکت گاز استان ايالم
شرکت رايان بورس
شرکت سهامي پتروشیمي بندر امام

دوره آموزشي امنیت ارتباطات و مهندسي اجتماعي

شرکت ره آوران فنون پتروشیمي

دوره آموزشي اصول حفاظت سايبري از زيرساختهاي حیاتي و حساس کشور

شرکت ره آوران فنون پتروشیمي

دوره آموزشي امنیت ،نفوذ و روشهاي مقابله با حمالت سايبري
دوره آموزشي توانمندسازي امنیت سايبري

شرکت مديريت تولید برق ري
شرکت سیمان زنجان
a g e
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دوره آموزشي امنیت و حفاظت اطالعات



دوره آموزشي ارزيابي و مديريت مخاطرات سايبري







دوره آموزشي مديريت حوادث سايبري

صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه
صنايع الکترونیک
شرکت انديشه نگار پارس

دوره آموزشي دفاع سايبري

مؤسسه فني مهندسي آريانا

دوره آموزشي اصول ممیزي سیستمهاي مديريت ()ISO 19011

بنیاد آموزش مجازي ايرانیان

دوره آموزشي سیستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي ()ISO 22000

بنیاد آموزش مجازي ايرانیان

دوره آموزشي مهندسي ايمني آتش و ارزيابي ريسکهاي آتش سوزي

بنیاد آموزش مجازي ايرانیان

تأليفات
.1
.0
.8
.9
.6
.5
.1

کتاب مديريت امنیت اطالعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران
کتاب سامانههاي مديريت امنیت اطالعات
کتاب امنیت اطالعات
کتاب مديريت امنیت اطالعات در گزينش و استخدام کارکنان
کتاب مديريت امنیت اطالعات سالمت
کتاب حمالت سايبري؛ استاکس نت ،وايپر و اکتبر سرخ
کتاب چکلیست ممیزي سیستم مديريت امنیت اطالعات

010-059-99-0055-5
010-059-99-0911-0
010-059-99-0915-1
010-059-99-0106-5
010-059-99-0009-1
010-059-99-0000-6
010-599-1581-09-1

مقاالت
چاپ و انتشار بیش از دهها مقاله در حوزههاي مختلف امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات ،در نشريات و وب سايتهاي زير:










ماهنامه وب
ماهنامه اطالعات علمي
روزنامه فناوران اطالعات
ويژهنامه کلیک روزنامه جام جم
ماهنامه پدافند سايبري (سازمان پدافند غیرعامل)
مرکز پدافند سايبري کشور (سازمان پدافند غیرعامل)
نشريه مشاور مديريت (انجمن مشاوران مديريت ايران)
مرکز تحقیقاتي فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتي شريف
پايگاه اطالعرساني پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (پلیس فتا)

افتخارات






معرفي کتاب « مديريت امنیت اطالعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران» به عنوان منبع آموزشي امنیت اطالعات براي دوره
مديران ارشد سازمانها از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
معرفي کتاب «مديريت امنیت اطالعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران» به عنوان تنها منبع آموزشي دانشگاه پیام نور براي
 8رشته کارشناسي
تدريس بیش از  6010نفر ساعت آموزش امنیت سايبري سیستمهاي کنترل صنعتي در زيرساختهاي حیاتي ،حساس و مهم
کشور و شرکتهاي امنیتي
داراي مجوز تدريس دورههاي آموزشي امنیت اطالعات ويژه مديران و کارکنان دولت از سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
داراي کارت مربیگري پدافند سايبري با درجه  8از سازمان پدافند غیرعامل کشور (مرکز مطالعات)

مشاوره و آموزش امنيت اطالعات
وزارت نیرو ،وزارت نفت (ستاد ،دفتر وزارتي ،پدافند غیرعامل ،معاونتهاي بازرسي ،مهندسي و توسعه نفت ،پژوهش و فناوري ،برنامه-
ريزي ،صادرات گاز ،آموزش ،اداره هاي کل سیاست گذاري مهندسي و نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتي) ،شرکت ملیي نفیت ايیران
(ستاد ،معاونتهاي منابع انساني ،برنامهريزي ،اداره کل پشتیباني ،مديريتهاي اکتشاف ،برنامهريزي تلفیقي ،پشیتیباني سیاخت و تیأمین
کاال ،آموزش ،واحدهاي امنیت ،فناوري اطالعات و حسابرسي داخلي) ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونتهاي مربوطه ،وزارت آموزش
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و پرورش ،سازمان پدافند غیرعامل ،بانک مرکزي ،بانک صادرات ايیران ،بانیک پارسییان ،شیرکت خیدمات انفورماتییک ،شیرکت خیدمات
انفورماتیک کیش ،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ،سازمان حراست وزارت نفت ،سازمان خصوصي سازي ،سازمان بورس و اوراق بهادار،
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ،سازمان بنادر و دريانوردي ،شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،انستیتو پاسیتور
ايران ،سازمان صنايع هوايي نیروهاي مسلح ،شرکت صنايع الکترونیک ايران ،شرکت صینايع الکترونییک زعییم ،شیرکت ايسیاکو ،شیرکت
مگاموتور ،شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و فرودگاههاي تابعه (فرودگاههاي مشهد ،شیراز ،بندرعباس ،يزد ،اهواز ،کرمان ،الرستان،
کرمانشاه ،ساري ،بوشهر ،خرم آباد ،اصفهان ،تبريز ،زاهدان ،رشت ،سنندج ،آبادان ،شاهرود ،اردبییل ،زنجیان ،بیرجنید ،بجنیورد ،مهرآبیاد،
شهرکرد ،ياسوج ،همدان ،اراک و گرگان) ،شرکت فوالد آلیاژي ايران ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت فوالد خوزستان ،شرکت فیوالد
اکسین خوزستان ،شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان ،شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ،شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب ،شرکت
نفت مناطق مرکزي ايران ،شرکت نفت خزر ،شرکت نفت و گاز پارس ،شرکت نفت و گاز اروندان ،شرکت ملي حفاري ايران ،شیرکت پییرا
حفاري ايران ،سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پیارس ،شیرکت سیهامي پتروشییمي بنیدر امیام ،شیرکت پتروشییمي شیازند ،شیرکت
پتروشیمي بوعلي سینا ،شرکت پتروشیمي رازي ،شرکت پتروشیمي بسپاران بنیدر امیام ،شیرکت پتروشییمي ارونید ،شیرکت پتروشییمي
اصفهان ،شرکت پتروشیمي فن آوران ،شرکت پتروشیمي غدير ،شرکت پتروشییمي میارون ،شیرکت سیهامي پتروشییمي شییراز ،شیرکت
پتروشیمي مهاباد ،شرکت پتروشیمي شهید تندگويان ،شرکت پتروشیمي فجر ،شرکت پتروشیمي کارون ،شیرکت عملییات غیرصینعتي و
خدمات صنايع پتروشیمي ،شرکت ره آوران فنون پتروشیمي ،شرکت پااليش نفت آبادان ،شرکت پااليش نفت تهران ،شرکت بهره بیرداري
نفت و گاز زاگرس جنوبي ،شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق ،شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران ،شرکت بهره برداري نفت و گیاز
کارون ،شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون ،شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سلیمان ،شرکت بهره برداري نفیت و گیاز آغاجیاري،
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي ،شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد ،شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران ،شرکتهاي انتقال گاز ايران
(ستاد و مناطق  0 ،0 ،1 ،5 ،6 ،9 ،8 ،0 ،1و  19عملیات انتقال گاز) ،شرکت گاز استان خوزستان ،شرکت گاز استان اصفهان ،شرکت گیاز
استان ايالم ،شرکت معدني و صنعتي گل گهر سیرجان ،شرکت گهرروش سیرجان ،شرکت گهر انرژي سیرجان ،شرکت سینگ آهین گهیر
زمین ،شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر ،شرکت پاريز پیشرو صنعت توسعه ،شیرکت میس سیونگون ،شیرکت کارخانجیات قنید
قزوين ،شرکت سیمان بجنورد ،شرکت سیمان زنجان ،سازمان آب و برق خوزستان ،شرکت برق منطقهاي تهران ،شیرکت بیرق منطقیهاي
خراسان ،شرکت برق منطقه اي زنجان ،شرکت برق منطقهاي آذربايجان ،شرکت برق منطقه اي باختر ،شرکت مديريت تولیید بیرق شیهید
رجايي ،شرکت مديريت تولید برق يزد ،شرکت مديريت تولید برق ري ،شرکت توزيع نیروي برق استان يیزد ،شیرکت توزيیع نییروي بیرق
استان گلستان ،شرکت توزيع نیروي برق استان فارس ،شرکت توزيع نیروي برق شهرستان مشهد ،شیرکت تولیید و بهیره بیرداري سید و
نیروگاه دز ،شرکتهاي آب و فاضالب شهري کشور ،شرکتهاي آب و فاضالب روستايي کشور ،شیرکت آب و فاضیالب اسیتان آذربايجیان
(فرمانداريها ،بخشداريها ،شهرداريها و دستگاههاي اجرايي

تانداريهاي کرمان ،سمنان و ايالم

ادارههاي کل پدافند غیرعامل اس
شرقي ،
استان) ،دادگستري کل استان کرمان ،کمیته افتا خوزستان ،پلیس فتا خوزستان ،صندوق حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک،
شهرداريهاي استان تهران (شهرداريهاي قدس ،مالرد ،شهريار ،صبا شهر ،انديشه ،باغستان ،شاهد شهر ،فردوسییه و وحیديیه) ،شیرکت
داروسازي کاسپین تأمین ،شرکت داروسازي البرز دارو ،شرکت پايانیههیاي دادهاي نیوين ،شیرکت رايیان بیورس ،شیرکت دوران ،شیرکت
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) ،شرکت مهندسي و ساخت توربین مپنا (توگا) ،شرکت مهندسي و سیاخت پیره تیوربین مپنیا
(پرتو) ،شرکت مهندسي و ساخت نارگان ،شرکت خوارزمي بندر امام ،شرکت آب نیرو بندر امام ،شرکت بازرگاني مبنا کارت آريیا ،شیرکت
انديشه نگار پارس ،شرکت فنآوري پديدار ،شرکت پیشروان فناور کارن ،شرکت گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا ،گروه مهندسین فین
آوري نوين  ،60پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،دانشگاه زابل ،مجتمع آموزش فنون اهواز ،مؤسسه آموزش
عالي علمي – کاربردي صنعت آب و برق ،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران و فرهنگسراي بهمن
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