رزومه

.1

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :یاشار شاهینزاده
توئیتر@YShahinzadeh :

.2

دورههای آموزشی تخصصی  /مهارتی:
محل آموزش

عنوان دوره

مدت دوره
1۳9۲

به مدت  ۳ماه ،سال

Web Application Penetration Testing

shahinzadeh
ewpt-183

1۳9۳
به مدت  ۳ماه ،سال

Web Application Penetration Testing
Extreme

1۳9۳
به مدت  ۳ماه ،سال

Web Application Penetration Testing

1۳9۲

به مدت  ۳ماه ،سال

JavaScript for Penetration Testing

1۳9۲

زبانهای خارجی:
زبان

سطح  -نوع مدرک

انگلیسی/تخصصی

IELTS

.4

شده

به مدت  ۳ماه ،سال

Practical Web Defense Course

.3

مدرک اخد

مطالعه و درک مطلب
كامل

نسبی

مختصر

نوشتن متن
كامل

نسبی

مختصر

مكالمه
كامل

نسبی

مختصر

موفقیتهای تحصیلی ،علمی و اجتماعی:
نوع موفقیت

شرح

تاریخ و محل

کسب رتبه اول

کسب مقام نخست با تیم  irGeeksدر "دورهی هشتم رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای

 1۸بهمن 1۳9۶

مسابقات هکونفوذ

مجازی" بین تیمهای ایرانی.

به صورت بر خط

گواهی تقدیر

گواهی تقدیر

کسب مقام در قسمت "دورٔه ششم مقاالت برگزیده روشهای کاربردی نوین و خالقانه در
نفوذ و دفاع" در کنفرانس امنیت دانشگاه صنعتی شریف.
برگزاری کارگاه در «دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران» با عنوان «بررسی

 1۲بهمن ماه 1۳9۵

 1۷شهریور ماه

حمالت سمت کاربر در برنامههای کاربردی وب و راههای مقابله آن» به مدت  ۶ساعت

1۳9۴

تقدیرنامه برای مقاله

کسب مقام در قسمت "دورٔه پنجم مقاالت برگزیده روشهای کاربردی نوین و خالقانه در

 ۲9بهمن 1۳9۳

برگزیده

نفوذ و دفاع" در کنفرانس امنیت دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه صنعتی

کسب رتبه اول

کسب مقام نخست با تیم  Imenwallدر "دورهی چهارم رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای

 ۲9بهمن 1۳9۳

مسابقات هکونفوذ

مجازی" بین  ۲0تیم بسیار قدرتمند.

دانشگاه صنعتی

کسب رتبه دوم

کسب مقام نخست با تیم  BlackH0leدر "دومین دورهی رقابتهای نفوذ و دفاع در

 ۲۳مهر 1۳9۳

مسابقات هکونفوذ

فضای مجازی" بین  ۶تیم بسیار قدرتمند.

دانشگاه صنعتی

صفحه  1از 2

شریف

شریف

اصفهان

رزومه

کسب رتبه اول

کسب مقام نخست با تیم  Respinaدر "دورهی چهارم رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای

 ۲6آبان 1۳9۲

مسابقات هکونفوذ

مجازی" بین  ۲0تیم بسیار قدرتمند.

دانشگاه صنعتی

تقدیرنامه برای مقاله

کسب مقام در قسمت "دورٔه سوم مقاالت برگزیده روشهای کاربردی نوین و خالقانه در

 ۲5بهمنماه 1۳91

برگزیده

نفوذ و دفاع" در کنفرانس امنیت دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه صنعتی

کسب رتبه اول

کسب مقام نخست با تیم  Respinaدر "اولین دورهی رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای

 1۷مهر 1۳91

مسابقات هکونفوذ

مجازی" بین  ۶تیم بسیار قدرتمند.

دانشگاه صنعتی

تقدیرنامه برای مقاله

کسب مقام در قسمت "دورٔه دوم مقاالت برگزیده روشهای کاربردی نوین و خالقانه در

 ۳خردادماه 1۳91

برگزیده

نفوذ و دفاع" در کنفرانس امنیت دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه صنعتی

تقدیر به دلیل حضور در کمیته فنی و هیئت داوری مقاالت در قسمت "دورههای اول تا
تقدیرنامه کمیته فنی

سوم مقاالت برگزیده روشهای کاربردی نوین و خالقانه در نفوذ و دفاع" در کنفرانسهای
امنیت دانشگاه صنعتی شریف.

شریف

شریف

اصفهان

شریف
از سال  1۳۸۸تا
1۳91

دانشگاه صنعتی

شریف  -مرکز آپا
از سال  1۳۸۸تا

طراح ،توسعهدهنده و

در طی برگزاری "دورههای اول تا سوم رقابتهای نفوذ و دفاع در فضای مجازی" در

1۳91

کنترل کیفیت آزمون

بخشهای طراحی ،توسعه و پیادهسازی و کنترل کیفیت آزمونها نقش پررنگی ایفا کردهام.

دانشگاه صنعتی

کسب رتبه اول

کسب مقام نخست در بخش مسابقات "ششمین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز و

سال 1۳۸۸

مسابقات هکونفوذ

امنیت".

دانشگاه صنعتی

شریف – مرکز آپا

صفحه  2از 2

اصفهان

