رزومه كاري
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي  :نسترن محسني
ميزان تحصيالت  :کارشناسي مهندسي
پست سازماني

 :مشاور رئيس سازمان

پست الكترونيكي mohseni@cra.ir :
تلفن تماس

16998232 :

سوابق شغلي:
 -8مشاور رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -2معاون امور رادیویي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئي
 -3معاون بررسيهای فني و صدور پروانه
 -4مدیرکل دفتر بررسيهای فني و اقتصادی
 -5معاون دفتر بررسيهای فني و اقتصادی
 -9معاون ادارهکل صدور پروانه سرویسهای ارتباطي و فناوری اطالعات
 -7سرپرست ادارهکل صدور پروانه سرویسهای ارتباطي و فناوری اطالعات
 -1رئيس اداره سرویسهای ماهوارهای
 -6کارشناس سرویسهای رادیویي
سوابق تحصيلي :
 کارشناسي مهندسي برق  -الكترونيکسوابق پژوهشي:
 هدایت و راهبری در تدوین و توليد دو ویرایش اخير کتاب جدول تخصيصهای فرکانسي امواج رادیویي کشور هدایت و راهبری تدوین بيش از  81مقررات و ضوابط فني بهرهبرداری از طيف امواج رادیویي مشارکت و نظارت بر تنظيم و تدوین و پيشنهاد بيش از دهها مقررات مصوب بخشICT بررسي ساز وکارهای واگذاری باندهای فرکانسي و مطالعه شرایط واگذاری رقابتي باندهای فرکانسي مطالعه و بررسي نسل پنجم شبكههای ارتباطي نسل پنجم و گذار از نسلهای پيشين به سمت نسل پنجم -مطالعه در رابطه با رادیو شناخت گرها و ضوابط و شرایط بكارگيری از آنها

-

-

مشارکت و نظارت بر تدوین الزامات فني ،مقرراتي و سياستگذاری اکوسيستم اینترنت اشيا با تمرکز بر خودروهای
هوشمند
بررسي الزامات حاکم بر اپراتور  Incumbentو غالب به منظور ارتقاء رقابتپذیری
مطالعه ارائه خدمات عمدهفروشي شبكههای مبتني بر کابل /سيم و تنظيم و پيشنهاد مدل بيت استریم
استخراج ساز و کار ارائه خدمات ماهوارهای توسط ماهوارههای غير بومي با لحاظ حقوق سرزميني کشور
مطالعه و بررسي و نظارت بر تدوین ضوابط و شرایط حاکم بر اپراتورهای مسلط بازار
هدایت و راهبری تدوین ضوابط و مقررات فني اینترنت اشياء در بخش غير سلوالر
مطالعه ،بررسي و مشارکت در تدوین اصول حاکم پروانههایي چون خدمات دسترسي ماهوارهای ،اپراتورهای ماهوارهای
مخابراتي ،ارتقاء پروانههای موبایل به  3Gو ، 4Gایجاد و بهرهبرداری از شبكه ارتباطات ثابت و ارائه خدمات ارتباطي
ثابت
هدایت و راهبری پروژه تحليلگر وضعيت و نحوه استفاده از طيف فرکانسي توسط اپراتورها ()SUE
هدایت و راهبری پروژه ساماندهي شبكههای رادیویي اختصاصي در باند  VHFبه منظور استفاده بهينه از باندهای
فرکانسي در گروههای مختلف کاری
ناظر تدوین نقشه راه گذار به شبكههای نسل پنج ارتباطي و سياستهای حاکم در گذار به نسل پنجم
سمينارها ،همایشها و کنفرانسهای داخلي و بين المللي:
 ارائه سخنراني در سمينار  - 5Gآبان  ،8361سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئي ،جزیره کيش؛
 شرکت در پنل شهر هوشمند تهران ،8361 ،برگزار شده توسط شهرداری تهران؛
 ارائه سخنراني در دوره  5Gبرگزار شده توسط  ITUبرای کشورهای  ،APTسال 8365؛
 ارائه سخنراني در اجالس ساالنه  SATRCدر خصوص برنامهها و چالشهای رگوالتوری ،سال 8369؛
 ارائه سخنراني در اجالس تهران  ، SATRCسال 8361؛
 شرکت در پنل برگزاری مزایده باندهای فرکانسي در کشور ،سال ،8366
 شرکت در پنل بررسي مشكالت و راهكارها در حوزه دارندگان پروانه اپراتور همراه مجازی( ،)MVNO
سال  8367نمایشگاه تلكام؛
 شرکت در کنفرانس جهاني مقررات رادیویي ( ، )WRCسال  ،2186مصر؛
 شرکت در سمپوزیوم جهاني رگوالتورها ( )GSRسال  ،2189سوئيس (ژنو) .

