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دكتري مديريت آينده پژوهی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشکده مديريت راهبردي ،تهران ،ايران8981 ،
(عنوان رساله :ارائه الگوي راهبردي سرمايه گذاري خارجی بر اساس گفتمان امام و رهبري ،قانون اساسی ،تجارب جمهوري اسالمی ايران و بهره گيري
از تجارب موفق بشري)

كارشناسی ارشد ،مهندسی برق -الکترونيک ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ايران8978 ،
(عنوان پايان نامه :طراحی و ساخت سيستم ادغام كننده  8×8مگابيت بر ثانيه و فشرده سازي آن با استفاده از )PLD

كارشناسی ،مهندسی برق -الکترونيک ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ايران8979 ،
(عنوان پايان نامه :بررسی و شناخت حلقه قفل فاز  PLLخﻄی و استﺨراج پالﺲ ساعت از سيگنال )HDB3

جوايز جشنواره بين المللی خوارزمی
 ك سب رتبه اوّل م شترک تحقيقات كاربردي در سيزدهمين دوره ج شنواره بين المللی خوارزمی براي «طراحی و
ساخت راديو ماكﺲ ديجيتال مايکروويو  8×8مگابيت بر ثانيه در باند  8/1گيگاهرتز» به عنوان مدير پروژه.8974 ،
 كسب رتبه اوّل تحقيقات كاربردي در هشتمين دوره جشنواره بين المللی خوارزمی براي «طراحی و ساخت راديو
 4مگابيت بر ثانيه در باند  8گيگاهرتز» به عنوان همکار گروه.8979 ،
اختراع ثبت شده
سامانه راديوي ماكرويو  SDHدر باند  84 GHzبا ظرفيت .8987 ،STM1
سوابق كار
 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،عضو هيئت علمی( .از  8978تاكنون)
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،مدير دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت 8947( .تا )8982
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،رئيﺲ آزمايشگاه هاي امنيت ارتباطات و فناوري اطالعات 8948( .تا )8947
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،مدير دفتر نظارت و ارزيابی طرحهاي پژوهشی 8948( .تا )8948
 مركز تحقيقات مﺨابرات  ،مجري طرح مديريت تحقيق نظارت و ارزيابی طرح هاي پژوهشی 8948( .تا )8948
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،عضو تيم مديريت تحقيق سيستمهاي انتقال راديوئی پژوهشکده انتقال)8948( .
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،مدير پروژه رابط باند پايه راديو ديجيتال مايکروويو 8971( .تا )8948
 مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،پژوهشگر باند پايه راديو 8972( .تا )8979
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تقدير نامه ها
 دريافت تقديرنامه از سوووي رئيﺲ مركز تحقيقات مﺨابرات ايران براي بومی سووازي دانش توليد سوويسووتم صوونعتی
 DWDMو كسب رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي در بيست و پنجمين جشنواره بين المللی خوارزمی ،سال 8982
 دريافت تقديرنامه از سوووي رئيﺲ مركز تحقيقات مﺨابرات ايران به پاس ثبت اختراع سوويسووتم سووکوي تاييد نمونه
سيگنالينگ  ، STAPسال 8944
 مدير نمونه دستگاهی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در نهمين جشنواره شهيد رجائی ،سال .8941
 دريافت تقديرنامه از سوي رئيﺲ مركز تحقيقات مﺨابرات ايران پﺲاز اخذ تائيد فنی نمونه توليدي -صنعتی راديو
مايکروويو ديجيتال  8×8مگابيت بر ثانيه در باند  8/1گيگاهرتز و قرار گرفتن در شبکه مﺨابراتی كشور ،سال .8948
 دريافت تقديرنامه از سوي رئيﺲ مركز تحقيقات مﺨابرات ايران بواسﻄه تالش هاي سازنده ،موثر و ثمر بﺨش در
جهت انجام وظايف و تحقق اهداف و پيشبرد برنامه هاي مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،سال .8942
مقاالت علمی-پژوهشی
فرشاد حکمی زاده ،نبیاهلل دهقان ( ،)8987ارائه نظريه سرمايه گذاري خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی (اسالمی

ايرانی) بر اساس گفتمان واليت فقيه ،قانون اساسی و تجارب نظام ج ا ا ،فصلنامه علمی-پژوهشی مﻄالعات بينرشته
اي دانشراهبردي ،سال هشتم ،شماره .99-88 ،92
فرشاد حکمی زاده ،پيام برزگر ،حسين ساري ( ،)8988تدوين مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداري كشور بر

اساس سياستهاي كلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري ،فصلنامه علمی-پژوهشی مﻄالعات مديريت راهبردي
دفاع ملی ،سال اول ،شماره .889-848 ،8
فرشاد حکمی زاده ،محمدجواد ايروانی ،نبیاهلل دهقان ،حسن علیاكبري ،فرشيد مظفري خامنه ( ،)8988استﺨراج
مضامين و مؤلفههاي راهبردي جمهوري اسالمی ايران در سرمايهگذاري خارجی براساس گفتمان واليتفقيه ،قانون
اساسی ،سياستهاي كلی و چشمانداز  ،8828فصلنامه علمی-پژوهشی مﻄالعات بينرشتهاي دانشراهبردي ،شماره
.18 - 48 ،84

علی صفايی ،فرشاد حکمی زاده ،)8988( ،نقش بيداري اسالمی در تغييرات ژئوپولتيک دنياي اسالم ،فصلنامه علمی-
پژوهشی مﻄالعات راهبردي ،شماره .81-888 ،19
مقاالت علمی-ترويجی و كنفرانﺲ
فرشاد حکمی زاده ،)8989( ،الگوي تدوين شبکه معنايی شناسايی چالشهاي فناوري اطالعات با روش تحليل محتواي
كيفی ،نﺨستين همايش ملی چالش هاي مديريت فناوري اطالعات در سازمان ها و صنايع ،پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،زمستان .8989
Nasrin Dastranj Mamaghani, Fariborz Mousavi, F. Hakamizadeh and Masoumeh
Sadeghi,(2010), " Proposed Combined Framework of SOA and RUP," ICIS2010, June 23-25,
2010, Chengdu, China.
علی ابولقاسمی ،فرشاد حکمی زاده Push-to-Talk ،)8948( ،و مقايسه پياده سازي آن از طريق شبکه هاي  GSMو

 ،GPRSمجله ماهنامه دنياي مﺨابرات و ارتباطات.
ن سرين تاج ني شابوري  ،فر شاد حکمی زاده ،علی اكبر مح سن زاده ،)8941( ،شاخصهاي انتقال تکنولوژي و كارائی
سنجی آن ،همايش پژوهش ،مركز تحقيقات مﺨابرات ايران.
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فرشوواد حکمی زاده ،مسووعود آرزومند ،)8948( ،نقش راديوهاي مايکروويو در شووبکههاي مﺨابراتی و  ، NGNمجله
دنياي مﺨابرات و ارتباطات ،شماره . 82
M. Arezoomand, H. Aziminezhad, F. Hakamizadeh and S. Sadat, (2005), A Dual Polarized
Aperture Coupled Microstrip Antenna for GSM 900 MHz Systems, IST 2005 Int. Symp,
Shiraaz, IRAN, Sep. 10-12.

تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه در پژوهشگاه
 انجام مﻄالعات و فعاليت هاي مقدماتی و برگزاري كارگاه و سووومينار و پايه گذاري آزمايشوووگاه امنيت شوووبکه و
تجهيزات امنيتی در پژوهشکده امنيت ارتباطات و فناوري اطالعات مركز ،سال .8947
انجام مﻄالعات و فعاليت هاي مقدماتی و برگزاري كارگاه و سوومينار جهت پايه گذاري آزمايشووگاه ارزيابی امنيتی
بر مبناي معيارهاي مشترک  ccدر پژوهشکده امنيت ارتباطات و فناوري اطالعات مركز ،سال .8947
 تجهيز و راه اندازي آزمايشوووگاه باند پايه راديو هاي مايکروويو ديجيتال جهت طراحی ،آزمايش و تائيد نمونه در
محدوده سيگنالهاي  E4,E3,E2,E1از سلسله مراتب  PDHو سيگنال  STM-1از سلسله مراتب  SDHو ديگر دستگاه هاي
ا ندازه گيري پيشووورف ته از قب يل

HIGH IMPEDANCE FET ،HIGH FREQUENCY OSCILLOSCOPE ، LOGIC ANALYZER

 EPLD PROGRAMMER ، ADVANCED NETWORK TESTER ، PROBEو قﻄعات قابل برنامه ريزي  FPGAو . . .

سوابق تحقيقاتی و پژوهشی
 مشاركت در تدوين برنامه راهبردي پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوري اطالعات در راستاي برنامه ششم توسعه .8987
 مﻄالعة تﻄبيقی مراكز تحقﻄقاتی فنّاوري اطالعات و ارتباطات و بررسی روند هاي صنعت فاوا .8987
 ارائه الگوي ارتقاء بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه فنّاوري اطالعات و ارتباطات .8987
 ارائه نظريه سرمايه گذاري خارجی صادرات گرا .8988 – 8981
 ارائه الگوي راهبردي سرمايه گذاري خارجی .8981-8982
 ارائه مدل باز مهندسی ساختار نظام اداري كشور .8988
 ارائه راهبردهاي باز مهندسی ساختار نظام اداري كشور .8989
 ارائه روش نو در حوزه آينده پژوهی با عنوان تحليل حاشيه روند .8988
 بهكارگيري مدلهاي ماركوفی در پيش نگري بافت سرمايه انسانی پژوهشگاه .8988
 بررسی و امکان سنجی طراحی راديوهاي مايکروويو باند موج ميلی متري ،سال .8948
 انجام فاز صفر طراحی آزمايشگاه ارزيابی امنيتی محصوالت  ICTبر مبناي معيارهاي مشترک  CCو تهيه  ،RFPسال
هاي .8947-8944
 انجام فاز صفر طراحی آزمايشگاه امنيت شبکه .8948
 انجام فاز صفر "سيستمراديوئی  IPبیسيم باند وسيع" .8948
 طراحی فرايند مديريت تحقيق و ارائه آئين نامه اجرائی مربوطه.8948-8941 ،
 تهيه  RFPجهت برونسپاري "سيستمراديوي  nx2باند فركانسی .8948 ،"24 GHz
 مشاركت در تهيه  RFPجهت برونسپاري " سيستم راديوي ماكرويو  SDHباند فركانسی .8948 ،"18 GHz
 مﻄالعه و برر سی نقش راديوهاي مايکروويو در شبکه هاي مﺨابراتی ن سل جديد  ( NGNفاز صفر ) به همراه ارائه
سمينار در شركت ارتباطات زيرساخت.8949 ،
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 مﻄالعه و بررسی روند فناوري نسل جديد راديوهاي ديجيتال وارائه سمينار در شركت ارتباطات زيرساخت.8949 ،
 نظارت ،راه اندازي و بهينه سوووازي خط توليد  982لينک راديو  8× 8مگابيت بر ثانيه در كارخانجات شوووركت
تجهيزات مﺨابراتی و شركت كامکار سيستم.8948-8948 ،
 بهينه سازي مودم  QPSKراديو  8×8و بهبود مشﺨصه پايداري فركانسی و حرارتی آن.8948- 8948 ،
طراحی و ساخت نمونه صنعتی و توليدي رابط باند پايه ديجيتال  ،8×8 Mb/sمسئول پروژه.8942 ،
بهينه سازي و رفع اشکاالت رابط باند پايه ديجيتال  8×8 Mb/sبر اساس اعالم نياز شركت مﺨابرات ايران  ،مسئول
پروژه.8978 ،
 فشرده سازي كليه مدارات رابط باند بوسيله آي سی هاي ، FPGAمسئول پروژه 8974 ،تا .8942
 مﻄالعه ،بررسی و حل مشکل  EMIدر بردهاي مدارات ديجيتالی.8942 ،
 استﺨراج پالﺲ ساعت و مبدل كد  CMIاز سيگنال  SDH-STM1در فركانﺲ  ،155 Mb/sمسئول پروژه.8978 ،
 طراحی و ساخت سيستم انتقال آالرم از طريق فريم راديو ،مسئول پروژه.8942- 8978 ،
 طراحی و شبيه سازي سوئيچ حفاظتی راديوي  ، SDHمسئول پروژه.8978-8974 ،
 كنترل دستگاه اندازه گيري خﻄا و جيتر  PFG-8با استفاده از كامپيوتر و پورت ، GPIBمسئول پروژه.8974-8977 ،
 طراحی و ساخت سﺨت افزار و نرم افزار آزماينده كارت ، BUFمسئول پروژه.8977 ،
 مﻄالعه و بررسی سيستمهاي ارتباطی  SDHو شبيه سازي مبدل سيگنال  E3به ، TU-3مسئول پروژه.8977 ،
 بررسی و شبيه سازي جيتر زمان انتظار در  PLLاستﺨراج پالﺲ ساعت ،مسئول پروژه .8977
 طراحی و سوواخت  Order wireديجيتال با اسووتفاده از مدوالسوويون دلتا بانضوومام سوويگنالينک به روش، Selective
مسئول پروژه.8978 ،
 طراحی و ساخت نمونه آزمايشگاهی رابط باند پايه ديجيتال  ، 8×8 Mb/sمسئول پروژه.8974-8971 ،
 طراحی و ساخت نمونه آزمايشگاهی ماكﺲ  8×8رابط باند پايه ديجيتال  ، 8×8 Mb/sمسئول فعاليت.8978 ،
 طراحی و سوواخت اينترفيﺲ هاي سوووپروايزري راديو ديجيتال  4مگابيت بر ثانيه و طراحی منبع تغذيه سوووئينينگ
سوپروايزري ،پژوهشگر همکار .8979
 نمايشگر  ،LED 32*32بصورت سنکرون با VGA

مسئول پروژه.8978 ،

 طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتی رابط باند پايه راديو ديجيتال  4مگا بيت بر ثانيه.8972 – 8978،
 امکان سنجی خط چند اليه در مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،مسئول فعاليت.8972 ،
انجام فعاليت براي اولين بار در ايران
”طراحی و ساخت ادغام كننده

Mb/s

 “ 8×8مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،مسئول و مجري پروژه ،فروردين 71

لغايت شهريور  ،74احراز رتبه اول جشنواره خوارزمی در قالب طرح راديو .8×8
”طراحی و سوواخت رابط باند پايه راديو  8×8 Mb/sبا اسووتفاده از آي سووی هاي  “FPGAمركز تحقيقات مﺨابرات
ايران ،فروردين  71لغايت خرداد  ،42مسئول و مجري پروژه ،احراز رتبه اول جشنواره خوارزمی در قالب راديو .8×8
عضويت در هيات تحريريه نشريه علمی
ويژه نامه و نشريه داخلی فن نگار ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات.
فصلنامه آرا-آينده راهبردي ايران.
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پايان نامه هاي هدايت شده
 شعبان طاهري” ،طراحی و شبيه سازي سوئيچ حفاظتی راديو “، SDHپايان نامه كار شنا سی ار شد ،مهند سی برق
مﺨابرات ،دانشگاه آزاد اسالمی.8978 ،
اسماعيل محمدي” ،طراحی و شبيه سازي مبدل سيگنال  E3به  TU-3سيستم  “، SDHپايان نامه كارشناسی ،مهندسی
برق مﺨابرات ،دانشگاه علم و صنعت ايران.8977 ،
نسوويم جعفري  ،هسووتی اهل حق” ،طراحی و سوواخت سووﺨت افزار و نرم افزار آزماينده كارت “، BUFپايان نامه
كارشناسی ،مهندسی برق مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8977 ،
حميدرضووا كريمانپور،

”بررسووی و طراحی تبديل سوويگنال  TU-12به سوويگنالTUG-2

سوويسووتم  “، SDHپايان نامه

كارشناسی ،مهندسی برق مﺨابرات ،دانشگاه علم و صنعت ايران.8977 ،
خليل دولتيار” ،كنترل دسوووتگاه اندازه گيري

PFG-8

با اسوووتفاده از كامپيوتر از طريق پورت “، GPIBپايان نامه

كارشناسی ،مهندسی برق الکترونيک ،دانشگاه تهران.8977 ،
عباس نايبی  ،دارا رحمتی” ،طراحی و پياده سازي سيستم ضبط و نگهداري اطالعات شبکه  OWمﺨابراتی “،پايان
نامه كارشناسی ،دانشگاه تهران.8974 ،
م سلم گنجی ” ،شبيه سازي كارت “، SEPپايان نامه كار شنا سی ،مهند سی الکترونيک ،مركز آموزش عالی شهيد
شمسی پور8978 ،
زهرا تکلو” ،شبيه ساري بﺨش  Bit Insertion and Extractionراديو  8× 8مگابيت بر ثانيه  “،پايان نامه كارشناسی،
مهندسی برق مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8978 ،
مريم رضی” ،طراحی و ساخت كارت انتقال عالئم خﻄا “،پايان نامه كارشناسی ،مهندسی برق مﺨابرات ،دانشگاه
تهران8978 ،
 شيما معين” ،مﻄالعه و شبيه سازي اثرات  EMIدر بردارهاي  BBو طراحی  MBبدون “، EMIپايان نامه كارشناسی،
مهندسی برق مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8942 ،
مريم صداقت” ،طراحی و شبيه سازي مبدل كد  CMIبه  NRZسيستم “، SDHپايان نامه كارشناسی ،دانشگاه علم و
صنعت ايران.
سوابق تدريﺲ
درس مديريت امنيت فناوري اطالعات ( ،)ISMSكارشناسی ارشد نيمسال اول سال تحصيلی .84-88
درس هوشمندي كسب و كار (هوش تجاري) ،كارشناسی ارشد نيمسال اول سال تحصيلی .84-88
درس مديريت امنيت فناوري اطالعات ( ،)ISMSكارشناسی ارشد ترم دوم سال تحصيلی .84-87
درس هوشمندي كسب و كار (هوش تجاري) ،كارشناسی ارشد ترم دوم سال تحصيلی .84-87
درس آينده نگاري راهبردي ( ،)TAدانشگاه عالی دفاع ملی ،دكتري مديريت آينده پژوهی ،سال تحصيلی .88-87
درس معماري سازمانی ،دانشگاه پيام نور واحد غرب ،كارشناسی ارشد ترم اول سال تحصيلی .88-87
برگزاري كارگاه آموزشوووی«تحليل محتواي كيفی و نرم افزار تحليل محتواي  ،»MAXQDAبه مدت  88سووواعت،
سازمان برنامه و بودجه.
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برگزاري دوره «روش تحقيق پايه» به مدت  88ساعت ،پژوهشگاه فضاي مجازي ،اسفند  8988لغايت تير .8988
برگزاري كارگاه آموزشوووی«مفاهيم و مبانی روش هاي آينده پژوهی و كاربرد آن در فاوا» ،نمايشوووگاه بين المللی
صنايع مﺨابرات ،ارتباطات و تکنولوژي اطالع رسانی (تلکام .)8288
دوره نصب و راه اندازي راديو ديجيتال  ،8×8دانشکده علمی كاربردي مﺨابرات ،اجراي چهار دوره.
دوره نگهداري راديو ديجيتال  ،8×8دانشکده علمی كاربردي مﺨابرات ،اجراي چهار دوره(8948( .
دوره آموزش توليد راديو ديجيتال  ،8×8مركز تحقيقات مﺨابرات ايران ،اجراي دو دوره(8948( .

سرپرستی كارآموزي ،مريم رضی ،مهندسی مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8974 ،
سرپرستی كارآموزي ،ر .محمد پور راد ،مهندسی مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8977 ،
سرپرستی كارآموزي ،بی بی انسيه حائري ،مهندسی مﺨابرات ،دانشگاه تهران.8978 ،
سرپرستی كارآموزي ،فاطمه بابانيا ،مهندسی الکترونيک ،دانشگاه آزاد اسالمی.8971 ،
الکترونيک  )TA( ،8دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ايران.8971 ،
زمينه هاي پژوهشی مورد عالقه
 مﻄالعات راهبردي و اقتصادي مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات.
 مﻄالعات آينده پژوهی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات.
طراحی و پياده سازي سيستمهاي مﺨابراتی مدرن.
گزارشهاي فنی
فرشاد حکمی زاده " . . . ،تدوين برنامه راهبردي پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوري اطالعات در راستاي برنامه ششم
توسعه "  ،سال .8987
 . . .فر شاد حکمی زاده " . . . ،مﻄالعة تﻄبيقی مراكز تحقﻄقاتی فنّاوري اطالعات و ارتباطات و برر سی روند هاي
صنعت ، " ICTسال .8987
فرشووواد حکمی زاده " . . . ،ارائه الگوي ارتقاء بهره وري در پؤوهش و نوآوري پژوهشوووگاه فنّاوري اطالعات و
ارتباطات "  ،سال .8987
فرشوواد حکمی زاده ،زين الدين پاكدامن" گزارش فاز آشوونايی با آزمايشووگاه ارزيابی امنيتی محصوووالت فناوري
اطالعات بر مبناي معيار مشترک "  ،سال .8947
فر شاد حکمی زاده ،تيم آزماي شگاه" گزارش فاز راه اندازي ب ستر اوليه امنيت شبکههاي مبتنی بر  IPبا ا ستفاده از
امکانات موجود" ،سال .8948
فر شاد حکمی زاده ،مجيد نيلی ،تورج يو سفی ،فرهاد جنتی ،مح سن شفيعی" گزارش عملکرد و تحليل و ضعيت
مديريت تحقيق در مركز تحقيقات مﺨابرات ايران"  ،سال .8941
فرشوواد حکمی زاده ،كوروش سووليمی ،مرواريد بصووير ،مجيد نيلی ،نسوورين تاج ،شوويرين كيانی ،فرشوواد كسووائی "
مباحث نظري در دانش و تحقيقات" ،سال .8941
فرشوواد حکمی زاده ،مسووعود آرزومندTechnical Specification for Digital Radio Systems, n x 2 " ،
.8948 " Mb/s(n≤8) 18 GHz band
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فرشوواد حکمی زاده ،مسووعود آرزومندTechnical Specification for Digital Radio Systems, n x 2 " ،
. 8948 " Mb/s(n≤8) , 1+1 , 23 GHz band
 م سعود آرزومند ،فر شاد حکمی زادهTechnical Specification for Digital SDH Radio Systems with " ،

" .8948 , STM-1 Capacity
فرشوواد حکمی زاده ،مسووعود آرزومند  ”،فاز صووفر مﻄالعه و بررسووی نقش راديوهاي مايکروويو در شووبکه هاي
مﺨابراتی نسل جديد .8949 “ NGN
 مسعود آرزومند ،فرشاد حکمی زاده ” ،مﻄالعه و بررسی روند فناوري نسل جديد راديوهاي ديجيتال“ .8949
فرشووادحکمی زاده” ،گزارشووهاي مربوط مدارک و مسووتندات نهائی رابط باند پايه راديو  8×8مگابيت بر ثانيه “،
ارديبهشت .8942
فرشاد حکمی زاده” ،گزارشهاي مربوط به عملکرد رابط باند پايه و عيب يابی آن “،ارديبهشت .8978

فرشاد حکمی زاده ،م .رضی” ،گزارش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمايشگاهی كارت سوپروايزري جهت انتقال
آالرمهاي راديو “،ديماه .8978
فرشاد حکمی زاده ،شعبان طاهري ”طراحی و شبيهسازي سوئيچ حفاظتی راديو بوسيله زبان “، VHDبهمن .8978

مسوولم گنجی ،فرشوواد حکمی زاده” ،گزارش فنی شووبيه سووازي كارت  SEPرابط باند پايه راديو "، 8×8 Mb/s
اسفند .8974
فرشاد حکمی زاده ،مريم صداقت” ،گزارش فنی طراحی و ساخت استﺨراج كننده پالﺲ ساعت و مبدل كد CMI

به  NRZجهت سيگنال  STM1بر مبناي فركانﺲ پالﺲ ساعت .8974 “،MHz 811
فرشواد حکمی زاده ،ر .محمد پور” ،گزارش فنی تحليل و فشوورده سووازي كارتهاي  APS2و  APS1رابط باند پايه
راديو  “،8×8 Mb/sديماه .8974

فرشاد حکمی زاده ،خليل دولتيار” ،گزارش فنی كنترل دستگاه اندازه گيري خط و جيتر  PFJ-8توسط كامپيوتر از
طريق پورت “، GPIBخرداد .8974
فرشاد حکمی زاده ،زهرا تکلو” ،گزارش فنی شبيه سازي بﺨش  BIو  BEرابط باند پايه راديو" ،اسفند .8974

فرشوواد حکمی زاده ،نسوويم جعفري ،هسووتی اهل حق” ،گزارش فنی طراحی و سوواخت سووﺨت افزار و نرم افزار
آزماينده كارت  BUFرابط باند پايه راديو  “، 8×8 Mb/sآبان .8977

فر شاد حکمی زاده ،عباس نايبی ،دارا رحمتی” ،گزارش فنی طراحی و پياده ساري سي ستم ضبط اطالعات شبکه
راديويی مانند  OWبر روي هارد ديسک كامپيوتر “،اسفند .8977

فرشووواد حکمی زاده ،ر .محمد پورراد،

”گزارش فنی شوووبيه سوووازي جيتر زمان انتظار تحليل و اصوووالح PLLهای

كارتهاي  SEPو  SYNSرابط باند پايه راديو “،اسفند .8977
فرشاد حکمی زاده ،ر .محمد پور” ،گزارش بررسی و حذف جيتر زمان انتظار كارت “، SEPشهريور .8977
فرشاد حکمی زاده ،علی زارعی” ،گزارش فنی بررسی سيستم “، SDHتير .8977
فرشاد حکمی زاده ،علی زارعی” ،گزارش فنی آشنايی با راديوي “، SDHآبان .8977

فر شاد حکمی زاده ،خليل دولتيار” ،گزارش فنی تکميل نرم افزار ت ست رابط باند پايه راديو  8*8تو سط د ستگاه
 “،PFG-8اسفند .8977
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فر شاد حکمی زاده ،ا سماعيل محمدي” ،گزارش فنی طراحی و شبيه سازي مبدل سيگنال  PDHرده سوم  E3به
سيگنال  TU-3جهت ساخت سيستم “، SDHارديبهشت .8977

محمد حسين راضی  ،فرشاد حکمی زاده” ،گزارش طراحی كارت سيگناليک

 Delta Modulationجهت Order

Wireديجيتال “،شهريور .8978

فرشاد حکمی زاده  ،علی زارعی” ،گزارشهاي فنی (سه گزارش) طراحی و شاخت سوئيچ حفاظتی راديو ديجيتال
 “ 8×8 Mb/sشهريور  8971لغايت .8978

محمد كاظم شکوهی  ،فرشاد حکمی زاده ” ،گزارش فنی طراحی و ساخت  OWديجيتال با استفاده از مدوالسيون
دلتا جهت راديو ديجيتال  “ 8×8 Mb/sخرداد .8978
 فرشاد حکمی زاده  ،محمد حسين راضی” ،گزارش تکميلی طراحی كارت سيگناليک  Deltaجهت Order Wire

راديو  “ 8×8 Mb/sاسفند .8978

فر شاد حکمی زاده ،فاطمه بابانيا” ،گزارش فنی تحليل جيتر تک فركانﺲ بر روي سيگنال  E1و شبيه سازي “ مهر
.8978

محمد حسووين راضووی  ،فرشوواد حکمی زاده” ،گزارش مقدماتی طراحی سوويگناليک  ORDER WIREديجيتال “
خرداد .8978
فرشاد حکمی زاده ،محمد كاظم شکوهی” ،سيستم مدوالسيون دلتا “ آذر .8971
فرشاد حکمی زاده” ،گزارش فنی ساخت و تست مدارات نمونه ادغام كننده  “ 8×8اسفند .8978
فرشاد حکمی زاده” ،گزارش فنی طراحی ادغام كننده  “ 8×8 Mb/sشهريور .8978
فرشاد حکمی زاده” ،گزارش مقدماتی ادغام كننده رابط باند پايه راديو “ اسفند .8979

فرشوواد حکمی زاده”،گزارش طراحی و سوواخت اينترفيﺲ هاي سوووپروايزري راديو ديجيتال  4مگابيت بر ثانيه و
طراحی منبع تغذيه سوئينينگ سوپروايزري.8979 “،

فر شاد حکمی زاده” ،گزارش فنی طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتی رابط باند پايه راديو ديجيتال  4مگا بيت بر
ثانيه“ .8978
فرشاد حکمی زاده” ،گزارش فنی امکان سنجی خط چند اليه در مركز تحقيقات مﺨابرات ايران “ . 8972
دوره هاي تﺨصصی و كوتاه مدت
 مروري بر مفاهيم و معماري فناوري زنجيره بلوكی و بررسی دو پلتفرم مﻄرح به مدت  8ساعت ،سال .8987
 يادگيري عميق ( )Deep Learningبه مدت  98ساعت ،سال .8988
 كارگاه آموزشی پياده سازي و توسعه پنجره واحدبازخوانی تجارب موفق جهانی به مدت  88ساعت ،سال .8948
 اقتصاد مقاومتی ( )8به مدت  88ساعت ،سال .8988
 روش و مديريت تحقيق به مدت  88ساعت ،سال .8988
 مديريت دانش سازمانی به مدت  4ساعت ،سال .8988
 پيوست نگاري فرهنگی به مدت  4ساعت ،سال .8988
 حاكميت اينترنت اشيا ،تجربيات كشورهاي جهان و نقشه راه به مدت  8ساعت ،سال .8988
 دوره  ITIL foundation V3به مدت  99ساعت ،سال .8982
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 دوره  COBIT V4.1به مدت  99ساعت ،سال .8982
 ارزش گذاري و تجاري سازي نتايج تحقيقات به مدت  8ساعت ،سال .8948
 دوره رگوالتوري به مدت  82ساعت ،سال .8948
 دوره  RUP-Appliedبه مدت  82ساعت ،سال .8944
 دوره  Virtual Science and Technology Park and e-City Developmentبه مدت  88ساعت ،سال .8944
 آشنايی با كليات و مفاهيم حقوق مالکيت فکري (با تاكيد بر ثبت اختراع) به مدت  88ساعت ،سال .8944
 دوره راهبرد علوي دولت اسالمی به مدت  82ساعت ،سال .8944
 دوره آشنايی با ساختار و چگونگی حضور فعال در مجامع بين المللی به مدت  82ساعت ،سال .8947
 دوره تضمين مديريت و ارزيابی كيفيت به مدت  82ساعت ،سال .8948
 كارگاه آموزشی مديريت پروژه به مدت  8ساعت ،سال .8948
 دوره گزارش نويسی و تهيه و تنظيم نامه هاي اداري به مدت  4ساعت ،سال .8941
 مديريت پروژه استاندارد  PMBOKتوسط سازمان مديريت صنعتی به مدت  882ساعت ،سال .8941
 سرمايه گذاري بين المللی در پروژه هاي زيرساختی ( )Financing in Infrastructure Projectsبه مدت 98
ساعت توسط دكتر رضوي از بانک جهانی و دانشگاه صنعتی شريف ،سال .8941
 Business Planning به مدت  88ساعت ،موسسه  ،IMQسال .8941
 برنامه ريزي استراتژيک به مدت  98ساعت ،سال .8941
 سيستم هاي ماهواره اي  ،LEOسال .8977
 فناوري هاي نو در مﺨابرات ديجيتال ،سال .8977
تهران  -انتهاي خيابان كارگر شمالی  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقيقات مﺨابرات ايران) كد پستی 8898811878
نمابر +84 )88( 44891144 :

تلفن تماس+84 )88( 48877922 :
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