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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
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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.
 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  ،26شماره  2جهاددانشگاهی ،داده پردازي ايران ،مسکن و شهرسازي تهران ،مجتمع فنی تهران و بانک كشاورزي.

 راهنمايیِ بيش از  01پروژه 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


شبکه هاي بیسيم.



تئوري .Network Coding



امنيت شبکه و رمز نگاري.



مدلسازي و بهينه سازي در شبکه هاي بیسيم.



تحليل فرآيندهاي تصادفی در شبکه هاي بیسيم.



بکارگيري يادگيري ماشين و تئوري بازيها در شبکههاي بیسيم.

عالقه مندی ها


موسيقی و نوازندگی.



عکاسی.



شنا.



مطالعه و تحقيق پيرامون فلسفۀ اديان.
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