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 .18نستوه طاهري جوان ،مهدي دهقان" ،ارائه یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری برای شبكههای سیار موردی "،چاپ شده در
مجموعه مقاالت دوازدهمين كنفرانس بين اللملی انجمن كامپيوتر ایران) ،(CSICC'2007صفحات 664 :تا  ،670تهران ،ایران ،اسفند
.1385
ی مجزای ناحیهای برای شبكههای
 .19نستوه طاهري جوان ،مهدي دهقان : ZD-MPDSR" ،یک الگوریتم مسیریابی چند مسیر ِ

سیار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس مهندسی برق ایران ) ،(ICEE'2007مجموعه مقاالت كامپيوتر،
صفحات 309 :تا  ،314تهران ،ایران ،اردیبهشت .1386
 .20نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان : ODCP" ،یک روش خوشهبندی موثر جهت جمعآوری منابع مجاور
در شبكههای حسگر بیسیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت سيزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر ایران (CSICC
) ،2008جزیرة كيش ،ایران ،اسفند .1386
ی چندمسیری مجزای ناحیهای ZD-
 .21نستوه طاهري جوان ،یسنا قنبري بيرگانی ،مهدي دهقان" ،بهبود الگوریتم مسیریاب ِ
 MPDSRبرای شبكههای سیار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت هفدهمين كنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE
) ،2009جلد هشتم ،مجموعه مقاالت كامپيوتر ،صفحات  77تا  ،84تهران ،ایران ،اردیبهشت .1388
 .22نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان" ،یک الگوریتم مسیریابیِ چندمسیریِ پیشدستانه با مسیرهای مجزا
برای شبكههای حسگر بیسیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر ایران (CSICC
) ،2010تهران ،ایران ،اسفند .1388
 .23نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان" ،طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی برای کاربردهای چند

سینكی در شبكههای حسگر بیسیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر ایران
) ،(CSICC 2010تهران ،ایران ،اسفند .1388
 .24سعيد سلطانعلی ،نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی" ،یک الگوریتم مسیریابی با پشتیبانی از گرۀ سینک متحرك جهت

افزایش طول عمر شبكههای حسگر بیسیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت پانزدهمين كنفرانس بين المللی انجمن كامپيوتر
ایران ) ،(CSICC 2010تهران ،ایران ،اسفند .1388
 .25نستوه طاهري جوان ،آرش نصيري اقبالی ،مهدي دهقان" ،یک روش جدید مسیریابی چندمسیریِ حریصانه برای شبكههای
حسگر بیسیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت هجدهمين كنفرانس مهندسی برق ایران ) ،(ICEE 2010اصفهان ،ایران،
اردیبهشت .1389
 .26نستوه طاهري جوان ،وصال حکمی و یسنا قنبري بيرگانی" ،افزایش طول عمر شبكه به کمک توزیع مصرف انرژی در شبكه های
سیار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت هفدهمين كنفرانس انجمن كامپيوتر ایران ،)CSICC2012( ،صفحات  898تا ،903
تهران ،ایران.1390 ،
 .27نستوه طاهري جوان ،بهمن روایی و یسنا قنبري بيرگانی" ،ارائۀ یک الگوریتم جهت توزیع بار ترافیكی در شبكههای سیار
موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012(،ماهشهر،
ایران.1390 ،
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ادامه مقاالت کنفرانس
 .28حسنعلی ناصحی و نستوه طاهري جوان" ،بهبود تاخیر در شبكههای سیار موردی با استفاده از مسیریابی چندمسیری
برحسب تقاضا "،چاپ شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعاتNCSCIT (،
 ،)2012ماهشهر ،ایران.1390 ،

 .29مانی حمزیان و نستوه طاهري جوان" ،بهبود کیفیت ارسال ویدئو در شبكه های سیار موردی "،چاپ شده در مجموعه
مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012( ،ماهشهر ،ایران.1390 ،
 .30بهمن روایی و نستوه طاهري جوان" ،ارائۀ یک پروتكل مسیریابی جغرافیایی خوشه ای برای شبكه میان خودرویی "،چاپ
شده در مجموعه مقاالت دومين كنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوري اطالعات ،)NCSCIT 2012( ،ماهشهر ،ایران.1390،
 .31نستوه طاهري جوان ،هوتن ژیان ،علی جوكار و مسعود صبایی" ،افزایش قابلیت اطمینان در ارسال ویدئو بر روی شبكههای
سیار موردی "،چاپ شده در مجموعه مقاالت بيستمين كنفرانس مهندسی برق ایران ،)ICEE 2012( ،تهران ،ایران.1391 ،
 .32وصال حکمی ،نستوه طاهري جوان و مسعود صبایی " ،خوشه بندی خود پایاساز با قابلیت محدود سازی خطا در شبكههای
حسگر بی سیم "،چاپ شده در مجموعه مقاالت بيستمين كنفرانس مهندسی برق ایران ،)ICEE 2012( ،تهران ،ایران.1391 ،
پایان نامهها


دورۀ کارشناسی( :ارائه شده به زبان انگلیسی)



دورۀ کارشناسی ارشد:

Design and Implementing a Chat Server with ASP.NET & C#

افزایش تحمل پذیری خطا در شبكههای سیار موردی با استفاده از مسیریابی چند مسیری


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



دورۀ پسا دکتری:
ارائۀ یک راهكار یادگیری تقویتی برای مواجهه با بازخوردهای تاخیری در شبكه های بی سیم

سوابق تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی با مركز تحقيقات مخابرات ایران) ،(ITRCتحت عنوان "افزایش تحمل پذیری خطا در شبكههای سیار
موردی بر اساس مسیریابی چندمسیری 1384 "،تا .1385
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی مجتمع دانشگاهی  ،ICTپژوهشکدة امنيت اطالعات و ارتباطات ،تحت عنوان "بررسی و ارزیابی دیوارههای
آتش موجود جهت انتخاب و به کارگیری در سازمان های کشور "،تابستان ،پایيز و زمستان .86
 قرارداد تحقيقاتی/پژوهشی مجتمع دانشگاهی  ، ICTپژوهشکدة امنيت اطالعات و ارتباطات ،تحت عنوان "ارائۀ یک متدولوژی جهت
ارزیابی و رتبه بندی دیوارههای آتش تولید شده در کشور جهت استفاده در سازمانها 1387 "،تا .1389
 طرح پژوهشی با عنوان "ارائه یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری جدید جهت توزیع بار و مصرف انرژی در شبكههای موردی
سیار "،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان مجري طرح.1389 .
صفحه  4از 6

ادامه سوابق تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی
 طرح پژوهشی با عنوان "افزایش طول عمر شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از کاهش مصرف انرژی در گرهها هنگام جمع
آوری دادهها (به همراه پیاده سازی ایدۀ پیشنهادی در یک بستر واقعی) "،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان
مجري طرح.1390 .
 طرح پژوهشی با عنوان " بهبود تاخیر انتها به انتها در شبكه های اقتضایی با استفاده از مسیرهای مجزا "،در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شرق به عنوان همکار مجري طرح.1390 .
 طرح پژوهشی با عنوان " بهبود کیفیت ارسال ویدئو در شبكه های سیار موردی با استفاده از مسیریابی چندمسیری "،در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق به عنوان همکار مجري طرح.1391 .

اختراعات ثبت شده
 سامانه هوشمند فراخوان و اعالم نوبت بیسيم ،به شماره  /003808الف  ،89 /سازمان ثبت اسناد و امالک كشور.
سوابق تدریس (شروع از ترم مهر سال تحصيلی )1383


عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه امام خمینی قزوین ،استادیار مهندسی کامپیوتر
 oكارشناسی :دروس برنامه سازي مقدماتی ،مهندسی اینترنت ،امنيت اطالعات.
 oتحصيالت تکميلی :دروس مباحث ویژه در شبکههاي سيار و بیسيم و مباحث ویژه در امنيت شبکه.



عضو سابق هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسالمی ،واحدتهران شرق ،مربی( ،از سال  88لغایت )91
 oكارشناسی :دروس ذخيره و بازیابی اطالعات و سيستم و ساختار فایلها ،مهندسی اینترنت ،امنيت اطالعات و شيوه ارائه
مطالب( .از سال  88لغایت )91



دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تكنیک تهران)
 oكارشناسی :درس سيستم عامل و درس امنيت اطالعات (از ترم مهر سال  94تا كنون)
 oتحصيالت تکميلی :درس شبکههاي حسگر بیسيم (ترم مهر )90



موسسه آموزش عالی پارسه
 oآمادگی كنکور كارشناسی ارشد :دروس ذخيره و بازیابی اطالعات ،ساختمان دادهها و اصول طراحی سيستم عامل( .از سال
 85لغایت )88



دانشگاه آزاد تهران شمال
 oكارشناسی :درس مهندسی اینترنت( .از سال  90لغایت )93



دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 oتحصيالت تکميلی :درس مباحث پيشرفته در امنيت اطالعات و درس روش تحقيق( .ترم مهر )91



دانشگاه جامع علمی کابردی
 oكارشناسی :دروس شبکههاي كامپيوتري ،امنيت شبکه ،ذخيره بازیابی اطالعات ،برنامه سازي مقدماتی ،برنامه سازي پيشرفته،
ساختمان دادهها ،مفاهيم  ،TCP/IPمسيریابی در شبکههاي كامپيوتري ،اصول طراحی سيستم عامل در واحدهاي شماره
 ،10شماره  ،18شماره  ،6شماره  ،23شماره  2جهاددانشگاهی ،داده پردازي ایران ،مسکن و شهرسازي تهران ،مجتمع فنی
تهران و بانک كشاورزي( .از سال  83تا )94
 oتحصيالت تکميلی :دروس امنيت در سامانه یکپارچه بانکی و امنيت در سامانه مبادالت بانکی در دانشگاه جامع علمی
كاربردي واحدهاي بانک كشاورزي و داده پردازي تهران( .از سال  94تا )96
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افتخارات علمی -پژوهشی
 عضو بنياد ملی نخبگان
 برگزیدة ممتاز استعدادهاي درخشان ،ورود بدون آزمون دكتري مهندسی كامپيوتر ،دانشگاه صنعتی اميركبير ،بهمن .89
 پژوهشگر برتر اعضاي هيات علمی دانشگاه آزاد تهران شرق ،سال .89
 پژوهشگر برتر اعضاي هيات علمی دانشگاه آزاد تهران شرق ،سال .90
مهارتها


ارزیابی و مدلسازي شبکههاي بیسيم.



طراحی ،پيادهسازي و مدیریت شبکههاي كامپيوتري مقياس بزرگ.



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



تسلط كامل به زبانهاي برنامه سازي  ANSI Cو .C++



تسلط كامل به زبانهاي دلفی و سی شارپ.



آشنایی كامل با زبانهاي توصيف سخت افزاري  VHDLو .Verilog



طراحی و تحليل بوردهاي الکترونيکی با استفاده از  Orcad ،Altum Designerو .Proteus



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 ،ارزیابی ،تست و رتبه بندي دیوارههاي آتش.

حوزههای تحقیقاتی


مدلسازي ،بهينه سازي ،تحليل فرآیندهاي تصادفی ،مدیریت و تخصيص منابع در شبكههای بیسیم.



تئوري .Network Coding



امنيت شبکه و رمزنگاري.



تئوري بازيها.



یادگيري ماشين.

عالقهمندیها


موسيقی و نوازندگی سازهاي ایرانی.



خيام!



ورزش پدل.
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