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بسمه تعالی
:مشخصات فردي- 1

18965شماره شناسنامه:  مسعودنام پدر:  يحجازیدپویاسنام و نام خانوادگی: 

یراناملیت:  تهرانمحل تولد:  31/6/1363تاریخ تولد: 

-تلفن تماس:  اسالممذهب:  تهرانمحل صدور: 
معاف موقتوضعیت نظام وظیفه:   معاف دائم      متاهل وضعیت تاهل:   مجرد

hejazi@eqbal.ac.irپست الکترونیکی:  آموزش عالی اقبال الهوري، موسسه9مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان : کارنشانی محل 

:سوابق تحصیلی- 2
معدل کشور/ شهر 

محل تحصیل
نام واحد 
آموزشی

مدت تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
تا از

19,51 یرانا دبیرستان نصر 80خرداد  77مهر  فیزیک-ریاضی نظري دیپلم
18,88 ایران پیش دانشگاهی سما 81خرداد 80مهر  فیزیک-ریاضی نظري پیش دانشگاهی

14,55 یرانا یبهشتیددانشگاه شه فروردین
86 81مهر  نرم افزار یوترکامپیمهندس لیسانس

18,65 ایران دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر 

شهریور 
89 87مهر شبکه هاي کامپیوتري مهندسی فن آوري اطالعات فوق لیسانس

:دوره هاي آموزش زبان خارجی وکامپیوتر-3
سالتوضیحاتدوره

75-80دوره کامل زبان کانون زبان ایرانانگلیسیزبان 
88-90در کالج دانشگاه فرودسی مشهدConnexion1دوره کامل کتاب رانسهزبان ف

Microsoft Certificate Application
Developer(MCAD)

Microsoft86-85ایجاد وتوسعه برنامه هاي کاربردي بر اساس سرفصل 
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ISA Server2004 مدیریت امنیت شبکه با استفاده ازISA Server200489-88
ISA Server2006 مدیریت امنیت شبکه با استفاده ازISA Server200690-98

Windows Server2003 مباحث مدیریت شبکه در محیطWindows Server2003
87-86

Windows Server2008 شبکه در محیط زیر ساخت مباحث مدیریتWindows Server2008
90-89

Linux Ubuntu Server شبکه در محیط زیر ساخت مباحث مدیریتLinux Ubuntu Server
90-89

Cisco Certified Network Associate
(CCNA)

89-90نصب و راه اندازي و پیکربندي تجهیزات سیسکو

Cisco Certified Network
Professional(CCNP)

Routing Concept

هاي محلی و سازمانی مبتنی بر تجهیزات مباحث پیشرفته مسیریابی در شبکه
سیسکو

91-90

Cisco Certified Network
Professional(CCNP)
Switching Concept

90-91محلیهاي مباحث پیشرفته انتقال داده ها در شبکه

Cisco Wireless Network
Administration(CWNA)90-91سیمهاي بینصب و راه اندازي و پیکربندي شبکه

:مهارت درزبان خارجی-4
میزان تسلط)مکالمهخواندن ،نوشتن و(نوع توانائیزبان خارجی

خیلی خوبخواندن و نوشتن و مکالمه انگلیسی
خوبخواندن و نوشتن و مکالمهفرانسه

:مهارت کامپیوتري- 5
میزان تسلطنام 

خیلی خوبRUPتحلیل وطراحی پروژه هاي نرم افزاري با استفاده ازمتدلوژي
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و لینوکس پیاده سازي پروژه هاي نرم افزاري تحت ویندوز
)C#.NET,VB.NET,JAVA(خیلی خوب

خیلی خوب)Microsoft SQL Server(طراحی وپیاده سازي پایگاه دادها
خوب)Microsoft ASP.NETآشنایی با مفاهیم برنامه نویسی تحت وب(

:ابزار تحلیل، معماري و طراحی شبکه هاي OPNETآشنایی با 
خیلی خوبکامپیوتري

اندازي و پیکربندي شبکه :ابزارنصب و راهPacketTracerآشنایی با
خیلی خوبهاي کامپیوتري

اندازي و پیکربندي شبکه هاي :ابزارنصب و راهGNS3آشنایی با
خیلی خوبکامپیوتري

و شبیه سازي شبکه Linuxدر محیط ns-2آشنایی با شبیه ساز شبکه  
خوبخیلی محیطاي حسگر و شبکه هاي بی سیم در آنه

و نصب و Windows Serverآشنایی با محیط سیستم عامل شبکه 
خیلی خوبپیکربندي انواع سرویس هاي شبکه در محیط آن

و Linux Ubuntu Serverآشنایی با محیط سیستم عامل شبکه 
خیلی خوبنصب و پیکربندي انواع سرویس هاي شبکه در محیط آن

خیلی خوبو پیکربندي امنیت شبکهISA Serverآشنایی با 
آشنایی با نصب و راه اندازي و پیکربندي تجهیزات تخصصی شبکه نظیر 

خیلی خوبهاو روترهاي سیسکوسوئیچ

آشنایی کامل به اصول طراحی وب سایت با استفاده از زبان هاي 
HTML5 ،CSS3 ،PHP وJavascript

خیلی خوب

، jQueryهاي موجود در طراحی وب نظیر Frameworkتسلط به 
Bootstrap وCode Igniter

خیلی خوب

خیلی خوبتسلط به مباحث بهینه سازي موتور جستجو
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دوره کارشناسیتحقیقات-6
مبحث موضوع

امنیت شبکه )Buffer Overflow & Stack Smashing(مباحث Linuxامنیت در سیستم عامل 

امنیت شبکه IDS آشنایی با مفاهیم ، ساختار و نحوه عملکرد آن(ها(

پروژه کارشناسی Embeddedبه عنوان یک سیستم عامل Symbian OSتحلیل 

نظریه زبان ها و ماشین ها آتوماتاي سلولی (آشنایی با مفاهیم ونحوه عملکرد آن)
سیستم عامل RealTimeبررسی سیستم عامل هاي 

ترجمه ها- 7
مبحث موضوع

پروژه کارشناسی
How Smartphones Work , Symbian and the Mobile Phone Industry , Phil Northam ,
John Wiley & Sons Ltd , The Atrium , Southern Gate , Chichester , West Sussex PO19
8SQ,England ,Copyright 2006

دوره کارشناسیپروژه هاي دانشگاهی -8
مبحث موضوع

شبکه هاي کامپیوتري Javaبا استفاده از LinkState Packet Switchingشبیه سازي پروتکل 

امنیت شبکه Cبا استفاده از LinuxدرFTPو پایگاه  Clientبین Packet Snifferایجاد یک 

سوابق کارشناسی ارشد-9
، سیستم هاي تحمل پذیر اشکال، آزمون و آزمون شبکه هاي بی سیماي توزیعی،  شبکه هاي حسگربی سیم، هچندرسانه اي، سیستمهاي گذراندن دروس شبکه هاي سرعت باال،  شبکه 

کارشناسی ارشددوره پذیري، طراحی شبکه هاي کامپیوتري و مدیریت و امنیت شبکه هاي کامپیوتري در 
(در مبحث شبکه هاي حسگر بی سیم)Data-centric Storageروش ارائه سمینار در زمینه رهیافت هاي انتشار اطالعات در شبکه هاي حسگر بی سیم:
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رسانه اي)ارائه سمینار در زمینه خصوصیات ترافیکی سرورهاي بازي هاي آن الین، بررسی پارامترهاي مختلف و تحلیل نتایج حاصل(درمبحث شبکه هاي چند
در شرایط مختلف با مقادیر مختلف براي (Output Buffer Switch)، سوئیچ هاي با بافر در خروجی(Input Buffer Switch)وروديشبیه سازي عملکرد سوئیچ هاي با بافردر

(در مبحث شبکه هاي سرعت باال)Matlabپارامترهاي ارزیابی با استفاده از 
(در مبحث شبکه هاي سرعت باال)Matlabیابی به استفاده از نرم افزار وسیله پارامترهاي ارزورودي و بررسی هر روش بهدرشبیه سازي روش هاي مختلف بهینه سازي سوئیچ هاي با بافر

)(در مبحث شبکه هاي بی سیمWiMaxارائه سمینار در زمینه نحوه ارسال و دریافت اطالعات در شبکه هاي 
به عنوان یکی از روش هاي موجود در انتشار داده ها در شبکه هاي حسگر بی سیم (در مبحث شبکه هاي حسگر بی سیم)Directed Diffusionپیاده سازي روش 

(در مبحث طراحی شبکه هاي کامپیوتري)OPNETدانشگاهی و بررسی پارامترهاي کیفیت سرویس در محیط Campusتحلیل، معماري و طراحی هسته شبکه یک 
(در مبحث آزمون وآزمون پذیري)#Cدر محیط Multi-threadingدار هاي مجتمع پرتراکم و آزمون آن با استفاده از شبیه سازي اشکال در م

(در مبحث آزمون وآزمون پذیري#Cدر محیط Multi-threadingشبیه سازي اشکال در مدار هاي مجتمع پرتراکم و آزمون آن با استفاده از 
)(در مبحث مدیریت و امنیت شبکه هاي کامپیوتريOPNETپارامتر هاي دخیل در امنیت شبکه از طریق شبیه سازي با استفاده از طراحی شبکه هاي سازمانی و بررسی

محور و  اندازه گیري و ارزیابی دادهمحور، بهبود توسعه ذخیره سازي هاي مختلف انتشار داده مبتنی بر معماري دادهسازي رهیافتسیم، پیادههاي حسگر بیساز شبکهطراحی و توسعه شبیه
هاپارامترهاي دخیل در میزان مصرف انرژي گره

آوري در پنجمین کنفرانس فنAn Adaptive Method For Structured-Replication Data-centric Storage In Wireless Sensor Networkانتشار مقاله 
کارشناسی ارشد)(پروژهwww.ieeexplore.orgقاله در و چاپ الکترونیک مICIMuاطالعات و مالتی مدیا 

سوابق کاري- 10
مدت شرح

ماه6 دات نت و مایکروسافت اس کیو ال به عنوان نیروي مقیم شرکت آي تی سی در کارخانه حت ویندوز در محیط ویژوال استودیوهاي کاربردي تتوسعه برنامه
زمزم مشهد

سال3
کارگاه سیستم –برنامه سازي سیستم –سیستم عامل شبکه –شبیه سازي –موسسه آموزش عالی اقبال الهوري در دروس معماري کامپیوتر تدریس در

و 89- 88در سال تحصیلی پروژه و کارآموزي-شبکهاندازينصب و راه-هاها و ماشیننظریه زبان-گرابرنامه نویسی شی–ساختمان داده ها -عامل شبکه
89-90

سال2 89عضویت در هیئت علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی اقبال الهوري از بهمن ماه معاونت گروه و 
سال2 91مدیریت گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی اقبال الهوري از بهمن ماه 
سال1 89-90ساختار کامپیوتر از بهمن ماه سال تحصیلی معماري کامپیوتر و سازي، شبیهتدریس در موسسه آموزش عالی توس در دروس 
سال1 93مدرس دوره هاي کوتاه مدت وب و بهینه سازي موتور جستجو در پلیس فتا از مهر ماه 



6

سال2 طراحی، نصب و راه اندازي، پیکربندي و پشتیبانی شبکه موسسه آموزش عالی اقبال الهوري
ماه2 و پشتیبانی شبکه دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی اسرارطراحی، نصب و راه اندازي، پیکربندي
سال2 و پشتیبانی آن www.axontowers.comطراحی وب سایت برج اکسون 
ماه6 و پشتیبانی آنwww.golshafa.comطراحی وب سایت شرکت گلشفا 
ماه6 و پشتیبانی آنwww.csfc.irطراحی وب سایت همایش امنیت در فضاي مجازي 

فعالیت هاي پژوهشی - 11
شرح عنوان

پشتیبانی از مفاهیم بالدرنگ با هاي تبادل پیغام و به منظور بهبود زیر ساخت معماري سیستمOMGهاي توزیع اطالعات بر اساس استاندارد تصویب طرح توسعه سرویس
صنایع جواد االئمه (وزارت دفاع) طرح پژوهشی

زمندي هاي براي تامین نیاPublish/subscribeبر پابه معماريOMGصویب و تکمیل طرح طراحی یک مدل همکاري سامانه هاي خوداتکا مبتنی بر استانداردت
کاربردهاي بالدرنگ و عملیان توزیع شده و شبکه هاي معنایی با صنایع جواداالئمه طرح پژوهشی

افزاري موجود در مدیریت و کنترل بازارهاي عمده زیر مجموعه شهرداري مشهد و ارائه راه حل کنترل قیمت از طریق تکنولوژي افزاري و سختزیر ساخت نرمبررسی
RFID

طرح 
اینترنشیپ

هاي موجود با کاربردهاي مختلف در محل موسسه آموزش عالی و تطبیق تکنولوژيHPبرگزاري سمینار در زمینه تجهیزات و امکانات موجود در برندهاي مختلف سرورهاي 
توس سمینار

شبکه بر اساس مدارك سیسکومند به کار در زمینه معماري سوئیچینگ و مسیریابی در تعیین نقشه راه براي دانشجویان عالقه سمینار
در پنجمین کنفرانس An Adaptive Method For Structured-Replication Data-centric Storage In Wireless Sensor Networkمقاله 

www.ieeexplore.orgو چاپ الکترونیک مقاله در ICIMuآوري اطالعات و مالتی مدیا فن
چاپ مقاله

در پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران"استحکام شبکه مداري در تلفیق داده سنسورها و مشارکت تسلیحات سامانه نبرد دریاییتوسعه "مقاله  چاپ مقاله
مدیریتهايسامانهوفناوري،علومملیکنفرانسدر اولین"شبکه مدارجنگ هايبرايرویکرديداده،اشتراكوانتشارتولید،برمبتنیمحوردادهمعماريمدل"مقاله
دریایینبرد چاپ مقاله

همایش ملی علوم و مهندس کامپیوتر، اصفهان"اینترنتپرکاربردسرویسهايوکیفیتکارائیدرمسیریابیروشهايارزیابی"مقاله چاپ مقاله
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