رزومه كاري
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي  :علیرضا درویشي
میزان تحصیالت  :کارشناسي ارشد
پست سازماني  :مدیرکل سازمانهاي تخصصي بینالمللي
پست الكترونیكي darvishi@cra.ir :
10226698 :
تلفن تماس
سوابق شغلي:
 -8مدیرکل سازمانهاي تخصصي بین المللي ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي از سال  8811تاکنون
 -6کارشناس مسئول مدیریت سازمانهاي تخصصي بینالمللي ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي ()8811- 11
 -8کارشناس مسئول اداره مدیریت طیف ،ادارهکل ارتباطات رادیوئي ()8812-11

 -4رئیس و یا عضو هیاتهاي نمایندگي جمهوري اسالمي ایران در جلسات مختلف منطقهاي و بینالمللي از سال  6991تاکنون
 -5معاون جلسات آمادگي کشورهاي عضو جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه ( )APTبراي کنفرانس سران مختار ،سال 6966
()PP-22
 -2نایب رئیس گروه مطالعاتي  5بخش ارتباطات رادیویي  ITUدر سطح بینالمللي با عنوان "سرویسهاي ترستریال" با انتخاب
مجمع ارتباطات رادیویي اتحادیه در سالهاي  (RA-19( 6980از سال  6980تاکنون
 -1نایب رئیس گروه مطالعاتي  4بخش ارتباطات رادیویي  ITUدر سطح بینالمللي با عنوان "سرویسهاي ماهوارهاي" با انتخاب
مجمع ارتباطات رادیویي اتحادیه در سالهاي  6986و )6986-6980( )RA-12, RA-15( 6985
 -1معاون جلسات آمادگي کشورهاي عضو جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه براي کنفرانس سران مختار ،سال )PP-18( 6981
 -0مسئول گروه کاري "ارتباطات رادیویي" اجالسهاي آمادگي کشورهاي عضو جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه ( )APTبراي
کنفرانس سران مختار سال )PP-14( 6984
 -89مسئول و گزارشگر گروه  )CG4( 4جلسات آمادگي  APTمربوط به کنفرانس نمایندگان مختار سال  6989درخصوص
مسائل ارتباطات رادیوئي ()PP-10
سوابق تحصيلي :
 -8کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات ،دانشكده مهندسي برق دانشگاه امیرکبیر ()8818- 15
 -6کارشناسي مهندسي مخابرات ،دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت ایران ()8821 – 18

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

 -8تدریس به عنوان مدرس  ITUدر زمینه موضوعات مربوط به مدیریت طیف و نرمافزار اتحادیه ( ،)SMS4DCتخصیص و
واگذاري فرکانس و انجام محاسبات مربوط به هماهنگي و تداخل فرکانس -از سال  6992تاکنون
 -6مدرس مرکز قطب علمي  ITUدر منطقه آسیا و اقیانوسیه ) (COEدر زمینه موضوعات مربوط به مدیریت طیف فرکانس،
سال 6991
 -8ارائه دورههاي آموزشي مرتبط با مجامع بینالمللي و شبكههاي ماهوارهاي در سازمان و یا سایر سازمانهاي کشور -از سال 8819
تاکنون
سوابق پژوهشي:
 -8عضو تیم تهیهکننده نرمافزار مدیریت طیف  ITUبراي کشورهاي در حال توسعه ( )SMS4DCدرخصوص هماهنگي و
واگذاري فرکانس ،ثبت بینالمللي ایستگاههاي رادیوئي و  ...از سال  6995تاکنون
 -6عضو تیم تهیهکننده برنامه آموزشي مدیریت طیف  ، (SMTP) - ITUسال 6988
 -8تهیه و ارائه دهها سند به گروههاي مطالعاتي اتحادیه بینالمللي مخابرات ،کنفرانسها و مجامع منطقهاي و بینالمللي درخصوص
مدیریت تداخل ،شبكههاي ماهوارهاي ،ایستگاههاي زمیني ماهوارهاي ،مقررات بینالمللي و  ...از سال  8812تاکنون
 -4مطالعه و تحقیق اسناد فني  -مقرراتي گروههاي مطالعاتي  ،ITUکنفرانسهاي جهاني و جوامع مخابراتي مختلف
(… )WRC,WTDC,WTSA,PP,WCIT,از سال  8812تاکنون
 -5مطالعه و تحقیق در زمینه موضوعات رگوالتوري ،مقررات ارتباطات رادیویي ( )Radio Regulationsو مقررات
بینالمللي ارتباطات ( ،)ITRاساسنامه و مقاولهنامه  ITUو  APTو  ...از سال  8812تاکنون
کتاب:
 -درویشي ،علیرضا ،)8810( ،مقدمهاي بر موقعیت یابي ،انتشارات دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،تهران

