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Design and Implementing a Chat Server with ASP.NET & C# and Introduction to IRC
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افزایش تحمل پذیری خطا در شبكه های سیار موردی با استفاده از مسیریابی چند مسیری



دورۀ دکتری:
بهبود کارآیی شبكههای بیسیم چندگامه به کمك کدینگ شبكه



دورۀ پسا دکتری:
استفاده از یادگیری ماشین در شبكههای بیسیم
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سوابق اجرایی


مدیرعامل و عضو هیات مدیرۀ شرکت سامانه فناوران باربد( .اسفند  1387لغایت اردیبهشت )1392
 oفعاليت شركت در زمينۀ طراحي و توليد سخت افزار خاص منظوره.



مدیرعامل و عضو هیات مدیرۀ شرکت مهندسی باربد پردازان باران( .اردیبهشت  1392تا حال حاضر)
 oفعاليت شركت در زمينۀ طراحي و توليد سخت افزارهاي خاص منظوره.



عضو هیات مدیرۀ شرکت پردازش ایده های هزارۀ سوم( .بهمن  1389تا حال حاضر)
 oفعاليت شركت در زمينۀ امنيت شبکه و طراحي سخت افزار.

سوابق تدریس (شروع از ترم مهر سال تحصيلي )1383


عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسالمی ،واحدتهران شرق (از سال .)88



مقطع تحصیالت تكمیلی
 oدروس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار و روش تحقیق ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات.
 oدرس مباحث پیشرفته در امنیت سیستم های بانكداری در مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه داده پردازي تهران.
 oدروس امنیت در سامانه یكپارچه بانكی و امنیت در سامانه مبادالت بانكی در مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه
جامع علمي كاربردي ،واحد بانک كشاورزي.



مقطع کارشناسی
 oدرس سیستم عامل ،مقطع كارشناسي ،دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تکنيک تهران).
 oدروس برنامه سازی مقدماتی و برنامه سازی پیشرفته ،مقطع كارشناسي ،دانشگاه صنعتي خواجه نصير.
 oدروس ذخیره و بازیابی اطالعات و سیستم و ساختار فایلها ،ساختمان داده ها و اصول سیستم عامل در موسسۀ
آموزش عالي پارسه.
 oدروس ذخیره و بازیابی اطالعات و سیستم و ساختار فایل ها ،مهندسی اینترنت ،گرافیك کامپیوتری ،مباحث
ویژه در امنیت شبكه و شیوه ارائه مطالب در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق( .از سال )88
 oدرس مهندسی اینترنت در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال.
 oدروس شبكه های کامپیوتری ،امنیت شبكه ،ذخیره بازیابی اطالعات ،برنامه سازی مقدماتی ،برنامه سازی
پیشرفته ،ساختمان داده ها ،مباحث ویژه ،مفاهیم  ،TCP/IPمسیریابی در شبكههای کامپیوتری و اصول
طراحی سیستم عامل ها در مقطع كارشناسي در دانشگاه جامع علمي كاربردي ،واحدهاي شماره  ،10شماره  ،18شماره
 ،6شماره  ،23شماره  2جهاددانشگاهي ،داده پردازي ايران ،مسکن و شهرسازي تهران ،مجتمع فني تهران و بانک كشاورزي.

 راهنماييِ بيش از  90پروژه پاياني كارشناسي كامپيوتر ،در دانشگاه آزاد اسالمي و جامع علمي كاربردي.


سمت استاد مشاور براي  5پايان نامۀ کارشناسی ارشد در حيطۀ امنيت شبکه هاي كامپيوتري و معماري شبکه هاي كامپيوتري،
دانشگاه هاي صنعتي مالک اشتر و آزاد اسالمي.
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مهارتها


تسلط كامل به زبان هاي برنامه سازي  ANSI Cو .C++



تسلط كامل به زبان هاي دلفي و سي شارپ.



آشنايي كامل با زبان هاي توصيف سخت افزاري  VHDLو .Verilog



طراحي و توسعه وب با استفاده از  ASP.NETو .PHP



طراحي و توسعه بانکهاي اطالعاتي با استفاده از  SQL Serverو .MySql



طراحي و توسعه نرم افزار با استفاده از متدهاي  SSADMو .UML



طراحي ،پياده سازي ،مديريت شبکه هاي كامپيوتري مقياس بزرگ.



ارزيابي ،مدلسازي و بهينه سازي شبکه هاي كامپيوتري.



شبيه سازي شبکه هاي كامپيوتري به كمک  GloMoSim ،NS2و .OmNet++



طراحي ،ارزيابي ،تست و رتبه بندي ديواره هاي آتش.

حوزه های تحقیقاتی


شبکه هاي بيسيم.



تئوري .Network Coding



امنيت شبکه و رمز نگاري.



مدلسازي و بهينه سازي در شبکه هاي بيسيم.



تحليل فرآيندهاي تصادفي در شبکه هاي بيسيم.



بکارگيري يادگيري ماشين و تئوري بازيها در شبکههاي بيسيم.

عالقه مندی ها


موسيقي و نوازندگي.



عکاسي.



شنا.



مطالعه و تحقيق پيرامون فلسفۀ اديان.
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