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 درباره من   

 شورای اسالمی شهر تهران هوشمند  و شهرکمیته شفافیت و مشاور دبیر 
 

  

 سوابق تحصیلی   

 یوتر یکامپ یهاشبکه یفناور  یمهندس کارشناسی

  19 : معدل

 (ICT) ارتباطات و اطالعات یفناور  دانیکار

 18 :معدل 

 
 

 اجراییسوابق    

اطالعات و ارتباطات جانشین شهردار و رئیس مشاور فناوری 
 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 1398 تا 1393 :همکاری 
 رضوی استان تهراندبیر کمیته علمی کانون خدمت 

 1399 :همکاری 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مخابرات بسیج  مسئول

 شهر تهران

 تاکنون 1397  :آغاز همکاری از 

ر داندازی سامانه جامع منابع انسانی مجری پروژه استقرار و راه
 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 1397 :همکاری 
های ها و فناوریکارشناس طرح بررسی جامع زیرساخت

  مدیریت بحران شهر تهران ستاد 101اطالعاتی و ارتباطی 
    1397 :همکاری 
آستان قدس  (ICT)کانون فناوری اطالعات و ارتباطات  مسئول

 رضوی استان تهران
 1398تا  1395 :همکاری 

با  EEWS)پروژه سامانه هشدار سریع زلزله ) 2کارشناس فاز 
 همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

 1399 :همکاری 
 

عضو تیم کارشناسی کمیته تهیه سند ملی آمادگی و پاسخ 
 مدیریت بحران کشور 

 1398 :همکاری 
کانون کارآفرینی و اشتغال کانون خدمت رضوی استان  مسئول

 تهران
 1399 :همکاری 

سازمان پیشگیری و مدیریت و شبکه کارشناس سخت افزار 
 بحران شهر تهران

 تاکنون 1396  :آغاز همکاری از 
و نظارت تصویری سازمان  هایستمیسکارشناس پروژه 

 پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ستادهای 
 1400 تا 1396  :آغاز همکاری از 

خسارات و تلفات  عیسر نیکارشناس پروژه سامانه تخم
(TEDES با همکار )ژاپن  یالملل نیب یهایآزانس همکار  ی

(JICA) –  
 1395 تا 1391 :همکاری 

( EOCو کنترل )کارشناس پایش و مانیتوریگ مرکز فرماندهی 
 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 1395تا  1391 :همکاری 
با  EEWS)پروژه سامانه هشدار سریع زلزله ) 1کارشناس فاز 

 (JICAهای بین المللی ژاپن )همکاری آزانس همکاری
 1394 :همکاری 

 

 

 

 

 



 

 دوره ها و گواهینامه ها   

 CCNA Switching and Routing"یدوره آموزش نامهیگواه
 1400 –" سکویس

 1399 - "کیکروتیم MTCNA ی"آموزش دورهنامه گواهی

 صیتشخ و مراقبت ،یر یشگیپ نحوهی"آموزش دورهنامه گواهی
 1399 –" کرونا روسیو

 لیس یعیطب سوانح بحران تیریمدی "آموزش دورهنامه گواهی
 1398 –" (مفتاح)  زلزله و

اندازی و "کاربری، نصب و راه یآموزش دورهنامه گواهی
نگهداری سامانه خودروی ارتباطی فرماندهی و کنترل مدیریت 

 1397 –ماهه(  1ایران )دوره فشرده از شرکت صا بحران" 

 1396 -نامه دوره "جامع مدیریت بحران" گواهی
" سازمان قیو اطفاء حر یآتش نشان ،یمنیدوره "ا نامهیگواه

 1396 – یآتش نشان
 و علوم موسسه از ی"سیانگل زبان" دوره فشرده نامهگواهی

تا  1388 -ساله(  3و سایر مراکز تخصصی )دوره  شیک فنون
1391 

 
 

امام  یزندگ رهی"اخالق و سیدوره آموزش نامهیگواه
 1400 –)ره(" ینیخم

 - ی"نگارش و مکاتبات ادار  نییآ ی"آموزش دورهنامه گواهی
1399 

حفاظت از محيط زيست و ی"آموزش دورهنامه گواهیمدیریت 
 1399 - "مديريت پسماند در قالب طرح کاپ

 1398 –ی "حراست و حفاظت گفتار" آموزش دورهنامه گواهی

 1398 –ی "پدافند غیرعامل" آموزش دورهنامه گواهی

 Linux Professional Institute" یآموزش دورهنامه گواهی
(LPIC-1) 1398 –مرکز الیتک داشگاه شریف" از 

نامه دوره "امنیت سایبری" قرارگاه ثاراهلل تهران و مرکز گواهی
 1397 –یاانهیرا یرخدادها اتیعمل یهماهنگ و امداد تیریمد

 1396 -" شهرداری تهران ICDLنامه دوره "گواهی

" مدیریت ، تنظیم و مایکروسافت MCSE" دوره نامهگواهی
 1391تا  1390 -ساله(  1.5نگهداری شبکه های کامپیوتری )دوره 

 :(و مقاالت  فاتیتال)یسوابق علم   

 "کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت بحران"  بررسی

 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  EOC"مرکز فرماندهی و کنترل به روایتی دیگر" در نقد و بررسی مرکز بررسی 

 " Ad hocشبکه های " بررسی

 

 افتخارات   

 1399 – بندان بینی و هشدار سیل و یخهای هشدار سریع زلزله، پیشدیر استقرار و راه اندازی سامانهلوح تق

 1397 – منابع انسانی شهرداری تهران لوح تقدیر استقرار و راه اندازی سامانه جامع
 

 

 ارتباط 

 پست الکترونیک:
behrouz.sharifi.it@gmail.com 

 

 تلفن همراه:
 09125343100 


