
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1392-1390، دانشگاه فردوسی مشهد )افزارنرم -کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر  تحصیالت

 (1388-1384، دانشگاه صنعتی شاهرود )افزارنرم -کارشناسی، مهندسی کامپیوتر 

 ( 1383-1380دیپلم، ریاضی و فیزیک، دبیرستان توحید) 

و  هامهارت

 هاعالقمندی

Web Development, Back-End (PHP, Laravel, AJAX)                                                    

Web Design, Front-End (Bootstrap, JQuery, JavaScript, HTML, CSS, SaSS)             

Software Design & Analysis (Concepts, RUP, UML, OOP, SCRUM)                           

Database Design (Concepts, ERD, MySQL)                                                                     

Linux Administration (Web Servers, Linux Services, Shell Programming)                 

Security (Kali Linux, Penetration Testing, Web Attack, SQL Injection, WAF)              

Linux Admin Utilities (CWP, Webmin, ISPconfig, fail2ban , …)                               

Teaching (Linux, Software Engineering, Database Design, Web Development)         

E-learning & Electronic Content Generation (LMS, SCORM, Multi Media)             

E-commerce  (Marketing, CRM, Branding)                                                                       
Technical Language (English)                                                                                            

Telegram Bot Development With PHP                                                                                 

 شغلی تجربیات

 (تمام وقت)

 
 (وقتپاره )

 

  (تاکنون 1388) کامپیوتردانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز 

  کارشناس امنیت وب، سرورهای لینوکس مدیریتاندازی و راه، گر و کارشناس وبتحلیل

  (تاکنون 1391) های الکترونیکیآموزشدانشگاه صنعتی شاهرود، مرکز 

 تولید و مدیریت محتوابرنامه نویس، کارشناس های آموزش الکترونیکی، پشتیبانی سرورها، اندازی و پشتیبانی سامانهراه

 ( 1392دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کامپیوتر )تاکنون 

 سیستم عامل لینوکستدریس درس 

 (تاکنون 1387)افزارهای تحت ویندوز و تحت وب تحلیل و توسعه نرم 

 (1392 -1390) ، علمی کاربردی آفرینش(تاکنون 1390) برایند شاهرودو  دانشگاه غیرانتفاعی نوردانش شاهرود 

 پروژه، ، مولتی مدیاافزار، ارائه مطلب، آزمایشگاه نرمافزار، طراحی وب، طراحی پایگاه دادهمهندسی نرملینوکس، تدریس دروس 

  (تاکنون 1391) های مرتبطداور طرح به عنوان پارک علم و فناوری شاهرودهمکاری با 

 های دانش بنیان )شرکت کیفیت سازان سبز( به عنوان همکاری با کارگزار ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

 سید مسلم حسینی

  ، مدرسامنیت وب کارشناس،مدیر سرور لینوکس، نویسطراح و برنامهگر سیستم، تحلیل

 اطالعاتکامپیوتر و فناوری ، مرکز دانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود، 

sm.hosini@gmail.com - (+98) 911 702 1381 

https://github.com/semoho 

 https://www.linkedin.com/in/seyyed-moslem-hosseini-4886a967 
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 (1397-1396افزارها )ها و نرمکارشناس فنی طرح

 ( 1388-1386همکاری به عنوان دستیار استاد در دوه کارشناسی) 

 مدارک و 

 تخصصی هایدوره
 (ساعت 650)

 LPIC-2 Linux Professional Institute                                                             Advance                      48h                                                          

 Certificated Ethical Hacker (CEH V8.0), Certification                             Intermediate            60h 

 Offensive Security Certified Professional (OSCP), Certification         Advance                     50h 

 Offensive Security Web Expert (OSWE), Certification                          Advance                      50h 

 Web Application Firewall (WAF) , Certification                                      Advance                         8h 

 Web Development (PHP), Certification                                                     Intermediate          256h   

 Web Development II (Advance Topic), Certification                             Advance                      86h 

 Professional Scrum Master                                                                           Advance                        16h 

 Electronic Content Generation, Certification                                           Intermediate             78h                                      
 

 های پتریکهپروژه کارشناسی ارشد، ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده صفحات وب با استفاده از مدلسازی شب  قیقاتیهای تحپروژه

 افزار مدیریت گرنت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرودپروژه کارشناسی، نرم 

 های پروژه

 اندازینصب و راه

 

  تا کنون( 1390لینوکسی دانشگاه صنعتی شاهرود )از سال مدیریت و پشتیبانی سرورهای 

 CWPو  ISPconfigبر روی پلفترم لینوکس با استفاده از هاستینگ  هاییسسروو پشتیبانی اندازی راه .1

 بر روی پلتفرم لینوکس، دانشگاه صنعتی شاهرود FTPسرور اندازی و پشتیبانی راه .2

 فدورا ینوکسپلتفرم ل، های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شاهرودمرکز آموزش LMSسرور اندازی و پشتیبانی راه .3

 ی شاهرود،لکترونیکی دانشگاه صنعتهای اآموزش  (OpenMeetings) سرور کالس آنالیناندازی و پشتیبانی راه .4

 پلتفرم لینوکس ابونتو

 وکس ابونتوسرور دانشگاه صنعتی شاهرود بر روی پلتفرم لینوباندازی و پشتیبانی راه .5

 وب سایت دانشگاه صنعتی شاهرودبر روی  ModSecurityفایروال و پشتیبانی  اندازیراه .6
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 های پروژه

 سازیپیاده و تحلیل

 (1397)دانشگاه صنعتی شاهرود اصلی وب سایت بازطراحی  .1

 (1396ن )ویتری -در تلگرام  دوم دست و نو کاالهای فروش و خرید و اینترنتی هاینیازمندیسازی بات پیاده .2

 egzozbot (1395)@اگزوز،  -سازی اولین ربات خرید و فروش خودرو در تلگرام طراحی و پیاده .3

 ( 1394سامانه کتاب فروشی آنالین مرکز چاپ و نشر دانشگاه صنعتی شاهرود ) سازیپیاده و تحلیل .4

 (1394های کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود )نامهسامانه مدیریت پایان سازیپیاده و تحلیل .5

 ( 1395پایگاه خبری روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ) سازیپیاده و تحلیل .6

 ( 1392ه استخدامی دانشگاه صنعتی شاهرود )سامان سازیپیاده و تحلیل .7

 (1391دانشگاه صنعتی شاهرود )اصلی وب سایت  سازیپیاده و تحلیل .8

 (1390های الکترونیکی دانشگاه صنعتی شاهرود )همکاری در طراحی سامانه آزمون اختصاصی مرکز آموزش .9

 (1390سامانه سفارش کتب و مقاالت کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود ) سازیپیاده و تحلیل .10

 (1389) هیدروکربوری مواد زیرزمینی سازیذخیره مجازی کنفرانس اولینوب سایت  سازیپیاده و تحلیل .11

 (1389) یهیدروکربور مواد زیرزمینی سازیذخیره مجازی کنفرانس اولین مجازی نمایشگاه سازیپیاده و تحلیل .12

 (1389مقاالت کنفرانس مجازی ) داوری آنالین سامانه سازیپیاده و تحلیل .13

 (1389سازی سامانه استخدام اعضای هیات علمی، هیات جذب دانشگاه صنعتی شاهرود )تحلیل و پیاده .14

  موزشیحوزه موسسات آ سایت برتر درعنوان وبطراحی سایت دانشگاه صنعتی شاهرود بهتحلیل و همکاری در   جوایز و افتخارات

 (1391پنجمین جشنواره وب ایران )

  (1397 –انتخاب به عنوان کارمند نمونه )دانشگاه صنعتی شاهرود 

  94-93استاد نمونه گروه کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی نوردانش شاهرود سال تحصیلی 

 های انجام شدهپروژههای مرتبط سازمان محل کار و بیش از ده تقدیرنامه و قدردانی از قسمت 

 


