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سوابق شغلي:
 رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئي( ،آبان  8099تاكنون) رئيس مركز آموزش مهارتهای تحول دیجيتال (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات( ،آبان  -8099فروردین )8099 رئيس دانشكده علمي كاربردی پست و مخابرات( ،اسفند  -00اردیبهشت )8901 مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت( ،اردیبهشت -01آبان )8901 معاون بررسيهای فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات وارتباطات رایوئي( ،آبان  -01دی )8906 رئيس پژوهشكده فناوری اطالعات ،مركز تحقيقات مخابرات ایران)8908-06( ، پژوهشگر و مجری پروژه ،مركز تحقيقات مخابرات ایران)8909-08( ، معاون فني و امور بينالملل /رئيس مركز امور بينالملل و مهندسي ارتباطات ،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوئي،()8911-09
 مدیر گروه پژوهشي مخابرات نوری ،مركز تحقيقات مخابرات ایران)8911-11( ، معاون ادارهكل طرح و مهندسي انتقال ،شركت ارتباطات زیرساخت)8910-11( ، كارشناس مسئول طراحي سيستمهای فيبرنوری ،شركت ارتباطات زیرساخت)8919( ، كارشناس حوزه معاونت توسعه و مهندسي ،شركت مخابرات ایران)8916-19( ، كارشناس ارزیابـي و تجزیـه و تحليـل شبكـه مایكروویـو كشـور ،شركت مخابرات ایران)8916-11( ،سوابق تحصيلي :
 دكتری ) ،(phDمخابرات (شبكههای نوری) ،دانشگاه بریستول انگلستان)8911-16( ، كارشناسي ارشد ) ،(MScمهندسي برق -مخابرات ،دانشگاه صنعتي شریف)8918-10( ، -كارشناسي ) ،(BScمهندسي برق  -مخابرات ،دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي)8911-19( ،
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سوابق آموزشي) :تدریس در رشته یا شغل مورد تصدی)

 همكاری در تدوین سرفصلهای دوره كارشناسي ارشد مخابرات نوری و تصویب آن در وزارت علوم ()8911 راهنمائي  6پروژه و مشاوره  1پروژه كارشناسي ارشد تدریس دروس "سيگنالها و سيستمها" و "مخابرات نوری" در دانشگـاه آزاد اسالمـي دورههای آموزشي  DWDMبرای كاركنان و مدیران شركت زیرساخت تدریـس دروس "تكنيكهای ارتباطـات نوری" و "تجهيزات ابزارها و المانهای نوری" در دانشكده علمي -كاربردیمخابرات
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 صادق عباسي شاهكوه و محمود تبياني" ،محاسبه همشنوائي و روشي برای كاهش آن در یك شبكه نوری  WDMازنوع مسيریابي طول موج مبتني بر منحرف كننده براگ" ،سومين كنفرانس مهندسي برق ایران ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
( ، )8910صفحات  868تا  861مجموعه مقاالت
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