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 .81نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان " ،طراحی یك الگوریتم مسيریابی آگاه از انرژی برای کاربردهای چند

سينكی در شبكه های حسگر بیسيم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر ايران
) ،(CSICC 2010تهران ،ايران ،اسفند .1633
 .02سعيد سلطانعلی ،نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی" ،یك الگوریتم مسيریابی با پشتيبانی از گرة سينك متحرك جهت

افزایش طول عمر شبكههای حسگر بیسيم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر
ايران ) ،(CSICC 2010تهران ،ايران ،اسفند .1633
 .08نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان" ،یك روش جدید مسيریابی چندمسيریِ حریصانه برای شبكه های
حسگر بیسيم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت هجدهمين كنفرانس مهندسی برق ايران ) ،(ICEE 2010اصفهان ،ايران،
ارديبهشت .1631
 .00نستوه طاهري جوان ،وصال حکمی و يسنا قنبري بيرگانی" ،افزايش طول عمر شبكه به کمك توزیع مصرف انرژی در شبكه های
سيار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت هفدهمين كنفرانس انجمن كامپيوتر ايران ،)CSICC2012( ،صفحات  313تا ،116
تهران ،ايران.1611 ،
 .08نستوه طاهري جوان ،بهمن روايی و يسنا قنبري بيرگانی" ،ارائۀ یك الگوریتم جهت توزیع بار ترافيكی در شبكه های سيار
موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012(،ماهشهر،
ايران.1611 ،
 .01حسنعلی ناصحی و نستوه طاهري جوان" ،بهبود تاخير در شبكه های سيار موردی با استفاده از مسيریابی چندمسيری
برحسب تقاضا "،چاپ شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعاتNCSCIT (،
 ،)2012ماهشهر ،ايران.1611 ،

 .01مانی حمزيان و نستوه طاهري جوان" ،بهبود کيفيت ارسال ویدئو در شبكه های سيار موردی "،چاپ شده در مجموعه
مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012( ،ماهشهر ،ايران.1611 ،
 .01بهمن روايی و نستوه طاهري جوان" ،ارائۀ یك پروتكل مسيریابی جغرافيایی خوشه ای برای شبكه ميان خودرویی "،چاپ
شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012( ،ماهشهر ،ايران.1611،
 .01نستوه طاهري جوان ،هوتن ژيان ،علی جوكار و مسعود صبايی" ،افزایش قابليت اطمينان در ارسال ویدئو بر روی شبكه های
سيار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت بيستمين كنفرانس مهندسی برق ايران ،)ICEE 2012( ،تهران ،ايران.1611 ،
 .01وصال حکمی و نستوه طاهري جوان " ،خوشه بندی خود پایاساز با قابليت محدود سازی خطا در شبكه های حسگر بی
سيم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت بيستمين كنفرانس مهندسی برق ايران ،)ICEE 2012( ،تهران ،ايران.1611 ،
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پایان نامه ها


دورة کارشناسی( :ارائه شده به زبان انگليسی)
Design and Implementing a Chat Server with ASP.NET & C# and Introduction to IRC



دورة کارشناسی ارشد:
افزایش تحمل پذیری خطا در شبكه های سيار موردی با استفاده از مسيریابی چند مسيری



دورة دکتری:
بهبود کارآیی شبكههای بیسيم چندگامه به کمك کدینگ شبكه

سوابق تحقيقاتی و طرح های پژوهشی
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی با مركز تحقيقات مخابرات ايران) ،(ITRCتحت عنوان "افزایش تحمل پذیری خطا در شبكههای سيار
موردی بر اساس مسيریابی چندمسيری 1636 "،تا .1631
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی  ،ICTپژوهشکدۀ امنيت اطالعات و ارتباطات ،تحت عنوان
" بررسی و ارزیابی دیواره های آتش موجود جهت انتخاب و به کارگيری در سازمان های نظامی کشور "،تابستان ،پاييز و
زمستان .36
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی  ،ICTپژوهشکدۀ امنيت اطالعات و ارتباطات ،تحت عنوان
" ارائۀ یك متدولوژی جهت ارزیابی و رتبه بندی دیواره های آتش توليد شده در کشور جهت استفاده در سازمانهای
نظامی 1631 "،تا .1631
 طرح پژوهشی با عنوان "ارائه یك الگوریتم مسيریابی چندمسيری جدید جهت توزیع بار و مصرف انرژی در شبكههای
موردی سيار "،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان مجري طرح.1631 .
 طرح پژوهشی با عنوان "افزایش طول عمر شبكه های حسگر بیسيم با استفاده از کاهش مصرف انرژی در گرهها هنگام جمع
آوری دادهها (به همراه پياده سازی ایدة پيشنهادی در یك بستر واقعی) "،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان
مجري طرح.1611 .
 طرح پژوهشی با عنوان " بهبود تاخير انتها به انتها در شبكه های اقتضایی با استفاده از مسيرهای مجزا "،در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق به عنوان همکار مجري طرح.1611 .
 طرح پژوهشی با عنوان " بهبود کيفيت ارسال ویدئو در شبكه های سيار موردی با استفاده از مسيریابی چندمسيری "،در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان همکار مجري طرح.1611 .
اختراعات ثبت شده
 سامانه هوشمند فراخوان و اعالم نوبت بی سيم ،به شماره  /116313الف  ،31 /سازمان ثبت اسناد و امالک كشور.
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سوابق اجرایی


مدیرعامل و عضو هيات مدیرة شرکت سامانه فناوران باربد( .اسفند  8811لغایت اردیبهشت )8810
 oفعاليت شركت در زمينۀ طراحی و توليد سخت افزار خاص منظوره.



مدیرعامل و عضو هيات مدیرة شرکت مهندسی باربد پردازان باران( .اردیبهشت  8810تا حال حاضر)
 oفعاليت شركت در زمينۀ طراحی و توليد سخت افزارهاي خاص منظوره.



عضو هيات مدیرة شرکت پردازش ایده های هزارة سوم( .بهمن  8811تا حال حاضر)
 oفعاليت شركت در زمينۀ امنيت شبکه و طراحی سخت افزار.

سوابق تدریس (شروع از ترم مهر سال تحصيلی )1636


عضو هيات علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسالمی ،واحدتهران شرق (از سال .)11



مقطع تحصيالت تكميلی
 oدروس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار و روش تحقيق ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقيقات.
 oدرس مباحث پيشرفته در امنيت سيستم های بانكداری در مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه داده پردازي تهران.
 oدروس امنيت در سامانه یكپارچه بانكی و امنيت در سامانه مبادالت بانكی در مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه
جامع علمی كاربردي ،واحد بانک كشاورزي.



مقطع کارشناسی
 oدرس سيستم عامل ،مقطع كارشناسی ،دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی تکنيک تهران).
 oدروس برنامه سازی مقدماتی و برنامه سازی پيشرفته ،مقطع كارشناسی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصير.
 oدروس ذخيره و بازیابی اطالعات و سيستم و ساختار فایلها ،ساختمان داده ها و اصول سيستم عامل در موسسۀ
آموزش عالی پارسه 6( .سال)
 oدروس ذخيره و بازیابی اطالعات و سيستم و ساختار فایل ها ،مهندسی اینترنت ،گرافيك کامپيوتری ،مباحث
ویژه در امنيت شبكه و شيوه ارائه مطالب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق( .از سال )33
 oدرس مهندسی اینترنت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
 oدروس شبكه های کامپيوتری ،امنيت شبكه ،ذخيره بازیابی اطالعات ،برنامه سازی مقدماتی ،برنامه سازی
پيشرفته ،ساختمان داده ها ،مباحث ویژه ،مفاهيم  ،TCP/IPمسيریابی در شبكههای کامپيوتری و اصول
طراحی سيستم عامل ها در مقطع كارشناسی در دانشگاه جامع علمی كاربردي ،واحدهاي شماره  ،11شماره  ،13شماره
 ،6شماره  ،06شماره  0جهاددانشگاهی ،داده پردازي ايران ،مسکن و شهرسازي تهران ،مجتمع فنی تهران و بانک كشاورزي.
(بيش از  11سال)

 راهنمايیِ بيش از  11پروژه پايانی كارشناسی كامپيوتر ،در دانشگاه آزاد اسالمی و جامع علمی كاربردي.


سمت استاد مشاور براي  1پايان نامۀ کارشناسی ارشد در حيطۀ امنيت شبکه هاي كامپيوتري و معماري شبکه هاي كامپيوتري،
دانشگاه هاي صنعتی مالک اشتر و آزاد اسالمی.
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مهارتها


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



تسلط كامل به زبان هاي دلفی و سی شارپ.



آشنايی كامل با زبان هاي توصيف سخت افزاري  VHDLو .Verilog



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



طراحی و توسعه بانکهاي اطالعاتی با استفاده از  SQL Serverو .MySql



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



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



ارزيابی ،مدلسازي و بهينه سازي شبکه هاي كامپيوتري.



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



طراحی ،ارزيابی ،تست و رتبه بندي ديواره هاي آتش.

حوزه های تحقيقاتی


معماری شبكههای کامپيوتری:
 oمديريت ،مسيريابی و تخصيص منابع در شبکه هاي سيار .Ad-Hoc
 oمديريت و تخصيص منابع در شبکه هاي حسگر بیسيم.
 oتئوري .Network Coding
 oمدلسازي و ارزيابی كارآيی شبکههاي بی سيم چند گامه.
 oكاربرد تئوري بازيها در شبکه هاي بی سيم چندگامه.
 oكاربرد يادگيري ماشين در شبکه هاي بی سيم چندگامه.
 oبهينه سازي در شبکه هاي كامپيوتري.
 oبررسی ،تحليل و ارزيابی فرآيندهاي تصادفی در شبکه هاي كامپيوتري.



امنيت شبكههای کامپيوتری:
 oرمزنگاري.
 oبررسی ،طراحی و ارزيابی معماري ديواره هاي آتش.
 oتست نفوذپذيري و ارزيابی امنيتی شبکه هاي كامپيوتري.

عالقه مندی ها


موسيقی و نوازندگی.



عکاسی.



شنا.



مطالعه و تحقيق دربارۀ فلسفۀ اديان.
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