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سوابق شغلي :
 هعبٍى ٍزير ارتببطبت ٍ فٌبٍري اطالعبت ٍ رئيط ظبزهبى تٌظين همررات ٍ ارتببطبت راديَئي – 3138 هعبٍى حمَلي ،اهَر دٍلت ٍ هجلط ٍزارت ارتببطبت ٍ فٌبٍري اطالعبت – 3138-38 عضَ ّيئت هذيرُ اپراتَر ظَم هَببيل وؽَر (رايتل) فرٍرديي  38تب ؼْريَر 33 هجري وبرت هلي َّؼوٌذ وؽَر از آببى هبُ  00تب پبيبى 03 هعبٍى برًبهِ ريسي اظتبًذاري اظتبى لن 08-00 هؽبٍر ٍزير ٍ رئيط هروس تحميمبت هخببرات ايراى ٍ هجري طرح تحميمبت ارتببطبت ٍ فٌبٍري اطالعبت وؽَر3101-3101 عضَ ّيئت علوي (پصٍّؽي) ٍ ؼَراي راّبردي هروس تحميمبت پيؽرفتِ ارتببطبت ٍ فٌبٍري اطالعبت داًؽگبُ صٌعتي ؼريفاز ظبل 08
 هذير عبهل ٍ عضَ ّيئت هذيرُ ؼروت ارتببطبت زيرظبخت 3101-08 - عضَ ّيئت علوي ٍ اظتبديبر داًؽگبُ ،داًؽىذُ علوي ٍوبربردي هخببرات (ٍزارت ارتببطبت ٍ فٌبٍري اطالعبت) از بْوي 03تب وٌَى
 هذير عبهل هروس ظٌجػ از دٍر ايراى (ظبزهبى فضبيي فعلي ايراى) 3103-01 رئيط هروس آهَزغ ٍ هجري طرحْبي آهَزؼي ؼروت هخببرات ايراى 3183-88 هذيرول هخببرات اظتبى ظوٌبى 3113-83 -هعبٍى ادارُول هخببرات اظتبى وردظتبى 3110-13

 رئيط هخببرات ؼْرظتبى ظمس ٍ هعئَل ارتببطبت بيي ؼْري (هبيىرٍٍيَ) غرة اظتبًْبي وردظتبى ٍ آررببيجبىغربيٍهعئَل ارتببطبت رزهٌذگبى 3118-10
 وبرؼٌبض برًبهِ ريسي هعبًٍت طرح ٍ برًبهِ ؼروت هخببرات ايراى 3118سوابق تحصيلي :
 دوتراي هٌْذظي برق – هخببرات از داًؽگبُ الٍال در وبًبدا3181-08 ، فَق ليعبًط هٌْذض برق – هخببرات از داًؽگبُ صٌعتي اهيروبير در ايراى3188-81، ليعبًط هٌْذظي هخببرات از داًؽگبُ خَاجِ ًصيرالذيي طَظي در ايراى3180-18 ،) :تدریس در رشته یا شغل مورد تصدی)

سوابق آموزشي
تذريط درٍض داًؽگبّي هرتبط بب هخببرات ( ريبضيبت هٌْذظي ،ظيگٌبل ٍ ظيعتن ،هَببيل پيؽررفتِ ،فيبرًرَريً ،عرل جذيرذ
ؼبىِ ّبي َّؼوٌذٍ )...
سوابق پژوهشي :
-Ph.D. thesis entitled “ Study of Time and Space Correlation of Delay Profile Components in
Indoor / Outdoor Microcellular Communication Channels” , University of Laval
,2002وCanada.

 رظبلِ فَق ليعبًط تحت عٌَاى بررظي ٍ هذل وردى افتوعير اًتؽبر اهَاج الىترٍهغٌبطيط براي ؼْر تْراى بب اظتفبدُ ازاًذازُ گيري در ببًذ  900MHzبوٌظَر طراحي ؼبىِ ظيبر ظلَلي (داًؽگبُ اهيروبير – داًؽىذُ برق ظبل ) 3188
 ارائِ تعذاد 31همبلِ علوي از ظبل  03در زهيٌِ ّبي فٌأٍري اطالعبت ٍ ارتببطبت ظيبر  ،فيبرًَري  ،ظٌجػ از دٍر ٍ ارتببطبتهبَّارُاي وِ هَرد تبئيذ هجالت ،وٌفراًعْب ٍ ظويٌبرّبي علوي داخلي ٍ خبرجي لرار گرفتِ ٍ ظپط چبپ گرديذُاًذ.
 ترجوِ وتبة ؼبىِ ّبي فيبرًَري  ،لطعبت ٍ فٌأٍري –DWDMتبليف دوتروبرتبپَلَض – اًتؽبرات جبى ٍيلي – 8881 ترجوِ وتبة ظرٍيط ّبي ؼبىِ ًعل آتي  ،فٌبٍري ٍ اظتراتصي – تبليف ًيل ٍيلىٌعَى – اًتؽبرات جبى ٍيلي – 88881 ترجوِ وتبة ؼبىِ ّبي َّؼوٌذ ًعل آتي – تبليف جبى زيذٍي – اًتؽبرات آرته ّبٍض بَظتَى – 8888 تبليف وتبة ًعل جذيذ ؼبىِ ّبي هخببراتي ،هَلفيي :علي اصغر عويذيبى ،ظيذ علي علَيبى ،حعي جٌذ ،تببعتبى ،3103داًؽىذُ هخببرات.
 تبليف ٍ تٌظين گسارغ طرح وبرت هلي َّؼوٌذ وؽَر  1هجلذ (هجري) تبليف ٍ تٌظين گسارغ طرح هلي ؼبىِ فيبر ًَري وؽَر (طراحي ٍ پيبدُ ظبزي) -تبليف ٍ تٌظين گسارغ پرٍشُ طراحي ٍ ظبخت ليسر فيبر ًَري يه ويلَ ٍات  8هجلذ (هجري)

 تبليف ارائِ هذل هفَْهي ايٌتراًت هلي ٍ تحميك ،بررظي ٍ طراحي الگَ براي هروس دادُ ايٌترًتي .دٍجلذ :تذٍيي الگَّبيتَظعِ ؼبىِ ّبي ؼْري (ًبظر) ٍ .يه جلذ :بررظي ظبختبر ٍارائِ هذل تَظعِ ؼبىِ هلي وؽَرٍتَصيِ ّبي راّبردي ؼبىِ
ّبي backboneوؽَري (ًبظر) ٍ .يه جلذ :طراحي ؼبىِ  Core&Edgeوؽَر (ًبظر).
 هذل وردى وبًبل اًتمبل ظيعتوْبي )3181- 08، Local Multipoint Distribution systems (LMDS ارايِ طرح ٍ هذل ؼبىِ ظلَالر ظيبر ؼْر تْراى براي  88بيط اظتيؽي در ببًذ  388هگب ّرتس 3188، تحميك ٍ ظبخت وَرُ المبيي3111-11، راُ اًذازي ٍ تجْيس آزهبيؽگبُ رؼذ وريعتبل ٍ تَليذ فيبر ًَري 3118-11 ، طراحي ٍ ظبخت ليسر فيبر ًَري يه ويلَ ٍات 38-03 طراحي ٍ ظبخت ًوًَِ ّبي هٌْذظي هحصَالت آزهبيؽگبّي در زهيٌِ ICT -پيبدُ ظبزي ًرم افسارّبي هتي ببزٍ Embeded

 تذٍيي طرحْبي فٌي ٍ ايجبد هراوس ديتب ٍ ّ IDCب طراحي تجْيسات ٍ آزهبيؽگبّْبي هخببرات ًَري SDH/DWDM طراحي ٍ پيبدُ ظبزي اجساء هذيريت ؼبىِ ٍ CC&B طراحي ٍ ظبخت تجْيسات هَببيل BTS, MSC -طراحي ٍ ظبخت تجْيسات Access Soft Switch/ MG/ SG /NGN

 تذٍيي طرح پصٍّؽي جبهع هخببرات ًَري تذٍيي طرح پصٍّؽي جبهع فٌبٍري اطالعبت IT -تذٍيي طرح پصٍّؽي جبهع ًعل جذيذ ؼبىِ ّبي هخببراتي NGN

 تذٍيي طرح پسٍّؽي جبهع ؼبىِ ارتببطبت ظيبر(تب ظمف تَظعِ  88هيليَى هؽترن) تذٍيي طرح پصٍّؽي جبهع اهٌيت ؼبىِ -تذٍيي طرح پصٍّؽي جبهع ؼبىِ پعت وؽَر

