رزومه كاري
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي  :ایرج مکرمي
ميزان تحصيالت  :فوق ليسانس مهندسي برق
پست سازماني  :مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویي
پست الکترونيکي iraj.mokarrami@cra.ir :
10118698 :
تلفن تماس

سوابق شغلي:
 -8مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویي (از سال  8901تاکنون)
 -2معاون مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصي بينالمللي ()8908-8900
 -9رئيس اداره هماهنگي شبکههای ماهوارهای ()8918-8908
 – 4کارشناس مسئول مطالعات )8916-8918( ITU-R
 -6کارشناس فني اینمارست ()8988-8916

سوابق تحصيلي :
 فوق ليسانس مهندسي برق – کنترل ،دانشکده تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران ()8989-81 -ليسانس مهندسي برق – الکترونيک ،دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران)8910-89( ،

سوابق آموزشي) :تدریس در رشته یا شغل مورد تصدی)

 -8دوره های آموزشي فني ،مدیریتي ،بينالمللي و حقوقي شامل کليه همایشها و سمينارهای آموزشي (داخلي /خارجي)
 8249ساعت؛
 -2برگزاری جلسات آشنایي با گروه مطالعاتي 4-بخش ارتباطات رادیویي  )ITU-R( ITUدرخصوص معرفي آن گروه
مطالعاتي و شرح وظایف ،ماموریت و اهداف مربوطه؛
 -9برگزاری جلسات آشنایي با گروه مطالعاتي 8-بخش ارتباطات رادیویي  )ITU-R( ITUدرخصوص معرفي آن گروه
مطالعاتي و شرح وظایف ،ماموریت و اهداف مربوطه؛
 -4تدریس دوره آموزشي نرمافزار  PSA-ESASاینمارست.

سوابق پژوهشي:
 -8مشارکت و همکاری در تهيه نرمافزار محاسبات تداخل بين شبکههای ماهوارهای در محيط Matlab؛
 -2مشارکت و همکاری در تهيه نرمافزار محاسباتي ( SUEميزان بهرهوری از طيف فرکانسي)؛
 -9ارائه و چاپ مقاله " ارتباطات ماهوارهای اینمارست" در ماهنامه پيام دریا ،پياپي 881؛
 -4مطالعه و بررسي اسناد بخش ارتباطات رادیویي اتحادیه بينالمللي ارتباطات ( )ITUو ارائه اسناد پيشنهادی الزم از سوی
کشور به مجامع مخابراتي منطقهای و بينالمللي شامل APT :و ITU؛
 -6تهيه و تنظيم چندین مورد مستند توافقنامه هماهنگي بين شبکهها /ایستگاههای زميني ماهوارهای کشورمان با سایر
کشورهای عضو ITU؛
 -1تهيه و تنظيم چندین ده سند پيشنهادی به مجامع مخابراتي منطقهای و بينالمللي شامل APT :و ITU؛
 – 8هماهنگکننده سازمان APTدرخصوص موضوع ایستگاههای زميني  ESVو سایر موضوعات ماهوارهای تحت دستور
کار  8کنفرانسهای جهاني ارتباطات رادیویي ( )WRCsدر جلسات آن کنفرانسها؛
 – 1نایب رئيس گروه مطالعاتي –  4بخش ارتباطات رادیویي اتحادیه بينالمللي ارتباطات ( )ITU-Rدر سازمان؛
 -0رئيس کارگروه مطالعاتي –  8بخش ارتباطات رادیویي اتحادیه بينالمللي ارتباطات ( )ITU-Rدر سازمان؛
 -89نایب رئيس کارگروه  WG3جلسات آمادگي برای کنفرانس توسعه ارتباطات )WTDC17( 2988؛
 -88نایب رئيس گروه مطالعاتي –  4بخش ارتباطات رادیویي اتحادیه بينالمللي ارتباطات ( )ITU-Rاز سال 2980-2929؛
 -82همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم شرایط و ضوابط واگذاری باند فرکانسي  2999و  9699مگاهرتز؛
 -89همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات ارائه خدمات دسترسي ماهوارهای ()SAP؛
 -84همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم دستورالعمل مربوط به اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات دسترسي
ماهوارهای ()SAP؛
 -86همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم موافقتنامه پروانه ارائه خدمات دسترسي ماهوارهای ()SAP؛
 -81همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم اصالح مصوبه شماره  280کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان اصول حاکم
بر پروانه فعاليت اپراتور ماهوارهای مخابراتي؛
 -88همکاری و مشارکت در تهيه و تنظيم مقررات حاکم بر حقوق سرزميني ارائه خدمات ارتباطي ماهوارهای در ج.ا.ا.

