رزومه کاری
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی  :علیرضا ملکی جهان
میزان تحصیالت  :کارشناسی ارشد
پست سازمانی  :مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب غرب
پست الکترونیکmalekijahan@cra.ir :

تلفن تماس 00199131100 :

سوابق شغلی:
 -1مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب از سال  1935تاکنون
 -2سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خوزستان ()1932-35
 -9معاون ادارهکل منطقه جنوب غرب ()1930-32
 -1رئیس اداره امور گمرکی و بازرسی فنی تجهیزات مخابراتی منطقه جنوب غرب ()1933-30
 -5مجری طرح برکت در حوزه ستاد اجرایی امام جهت احداث سایتهای  GSMو دفاتر  ICTروستایی ،شرکت مخابرات استان
خوزستان ()1930 -33
 -0معاون مدیریت مرکز استان شرکت مخابرات استان خوزستان ()1930 -33
 -7مدیر نگهداری و پشتیبانی فنی ارتباطات شهری مخابرات شرکت مخابرات استان خوزستان ()1977 -31
 -3رئیس اداره پشتیبانی فنی مراکز تلفن شهری شرکت مخابرات استان خوزستان ()1979 -77
 -3کارشناس و مسئول واحد پشتیبانی مراکز الکترونیک شرکت مخابرات استان خوزستان ()1971 -79

سوابق تحصیلی :
 -1دکتری مدیریت صنعتی – گرایش استراتژی صنعتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ،در حال تدوین رساله دکتری و پیش دفاع
 -2کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش تولید) ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)31-30( ،
 -9کارشناسی فیزیک ،دانشگاه شهید چمران اهواز)1903-72( ،

سوابق آموزشی :
 -1مربی پدافند غیرعامل مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر عامل کشور ()33 -1100
 -2تدریس مبحث مهندسی ارزش ،اداره کل استاندارد خوزستان ()1933
 -9تدریس در رشته مدیریت دولتی و مخابرات ،مرکز آموزش و مدیریت دولتی خوزستان ()1973-33
 -1تدریس دوره نگهداری سوئیچ  -آشنایی با فیبرنوری و شبکه کابل و هوایی  -نگهداری مراکز کم ظرفیت روستایی ،شرکت
مخابرات استان خوزستان ()1977 -33

سوابق پژوهشی:
مقاالت:
 -1ملکی جهان ،علیرضا ،آیین نامه اجرائی پیشنهادی کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات در حوادث و سوانح غیر مترقبه،
سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی ،دانشگاه تهران( ،زمستان )1930
 -2ملکی جهان ،علیرضا ،مطالعات پیادهسازی مرکز کنترل اتاق بحران مخابرات خوزستان با همکاری استانداری ،چهارمین
کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی ،دانشگاه تهران( ،زمستان )1937
 -9ملکی جهان ،علیرضا ،تهیه و ارائه الگوی سنجش مدیریت کیفیت جامع ( )TQMدر شرکت مخابرات خوزستان براساس
بازنگری مدلها و نقش جوایز در توسعه پایدار بوسیله یک مدل بومی ،کنفرانس بینالمللی مدیریت سرآمدی ،دانشگاه تهران،
(تابستان )1937
 -1ملکی جهان ،علیرضا ،بررسی تاییدیه
دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خوزستان( ،پائیز )1930

Type Approval

جهت تحقیق ،کارگاه پژوهشی در هفته پژوهش ،نمایشگاه

 -5ملکی جهان ،علیرضا ،اصول اساسی ،صرفه اقتصادی و بررسی تجربیات پیاده سازی  USOدر جهان ،اولین همایش ملی
خدمات عمومی و الزامی  ICTدر مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ،دانشگاه تهران( ،تابستان )1931
 -6ملکی جهان ،علیرضا ،تاثیر ITو  ICTدر مدیریت و طرح  ASRدر مراکز شهری و راه دور ،هفته پژوهش در مخابرات ایران،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( ،تابستان )1931
 -7ملکی جهان ،علیرضا ،بررسی کیفیت سیگنالهای ارسالی و دریافتی اپراتور همراه اول در مناطق روستایی (مطالعه موردی:
روستاهای باالی  20خانوار استان ایالم) ،دومین همایش ملی خدمات عمومی و الزامی  ICTدر مناطق روستایی و کمتر توسعه
یافته ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات( ،پائیز )1935
 -8ملکی جهان ،علیرضا ،بررسی کیفیت اینترنت پرسرعت ارائه شده در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته (مطالعه موردی :
روستاهای ایالم) ،دومین همایش ملی خدمات عمومی و الزامی  ICTدر مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ،پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات( ،پائیز )1935

 -9ملکی جهان ،علیرضا ،مقایسه طرحهای امنیتی رایانش ابری تلفن همراه ( )MCCو بررسی چالشهای موجود ،اولین کنفرانس
بینالمللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی ،دانشگاه تهران ()1935
 -01ملکی جهان ،علیرضا ،مقررات و استانداردهای مواجهه تشعشعات منتشره از سیستمهای ارتباطات الکترونیکی بویژه آنتنهای
مخابراتی  BTSو سایر فرستندههای وایرلس ،کارگاه آموزشی بهداشت مواجهه با انرژیهای هستهای و امواج الکترومغناطیس،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز( ،بهار )1935
 -00ملکی جهان ،علیرضا ،مدیریت نوآوری باز در صنعت  ، ICTسمینار علمی پژوهشی ،هفته پژوهش ،دانشگاه شهید چمران،
(پائیز )1930
 -01ملکی جهان ،علیرضا،

مدل پیشنهادی جهت امنیت یکپارچه اینترنت اشیاء و رایانش ابری با استفاده از الگوریتمهای RSA

و  ، AESکنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال (ارائه به صورت شفاهی) ،دانشگاه الزهرا( ،بهار )1937
 -19ملکی جهان ،علیرضا ،یک بازنگری فنی از اینترنت اشیاء و مفاهیم مرتبط با آن (برگزیده سخنران برتر در کنفرانس)،
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال (ارائه به صورت شفاهی) ،دانشگاه الزهرا( ،بهار )1937
 -11ملکی جهان ،علیرضا ،طبقهبندی توسعهدهندگان نرمافزار با استفاده از استخراج ویژگیهای برنامهنویسان از روی دادههای
بزرگ ،کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال ،دانشگاه الزهرا( ،بهار )1937
 -15ملکی جهان ،علیرضا ،استاندارد فراهم ساز فناوری باز مطمئن (،)O-TTPSکاهش تاثیرات محصوالت تقلبی و خرابکارانه
قسمت  :1الزامات و توصیه ها ،سازمان ملی استاندارد ایران ،ادارهکل استاندارد ایالم ،سازمان ملی استاندارد)1933( ،
 -10ملکی جهان ،علیرضا ،استاندارد فراهم ساز فناوری باز مطمئن ( ،)O-TTPSکاهش تاثیرات محصوالت تقلبی و خرابکارانه
قسمت  :2رویههای ارزیابی  O-TTPSو استاندارد ملی ایران  ،13333-1 : 1933سازمان ملی استاندارد ایران ،ادارهکل استاندارد
ایالم ،سازمان ملی استاندارد)1933( ،

