نام :بهروز
نام خانوادگي :الیاسی
تاريخ تولد۱۳۴۳/۱۱/۲ :
شماره شناسنامه۲۳۰۲ :
محل تولد :آبادان
تلفن۸۴۹۷۷۲۶۹ :
پست الكترونيكeliasi@itrc.ac.ir :

سمت و عنوان شغلي :مربی پژوهشی  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  -رزومه تا  ۱۰دی ماه ۱۳۹۸

 -1سوابق تحصيلي
مقطع

محل تحصيل و

رشته

سال فراغت

تحصيلي

نام دانشگاه

تحصيلي

از تحصيل

تهران -دانشگاه

كارشناسي

صنعتي خواجه

مخابرات

ارشد

نصيرالدين طوسي

(سيستم)

شبيهسازي يك پروتكل
٧٤/1/1٦

كارشناسي

 DAMA/TDMبا الگوريتم
LOMA-FIFO
(استاد پروژه دكتر هرمز بوذري)

پيادهسازي نرمافزار آناليز

مشهد  -دانشگاه
فردوسي

عنوان پاياننامه

الكترونيك

٦٨/٤/٢٥

مدارات مخابراتي بر اساس
توپولوژي مداري

 -٢سوابق كاري
 ۲-۱پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات(مركز تحقيقات مخابرات ايران)
 ٢-1-1فعاليتهاي اجرايي و پژوهشي

رديف

سمت و عنوان پروژه

1

مسئول تيم نظارت  :تدوين طرح جامع  GIS/SDIوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

٢

مسئول تيم نظارت :امكانسنجي طراحي و ساخت ايستگاههاي زميني گيرنده ماهوارههاي سنجش از راه دور
در باند  Lو  Xتوجيه فني و اقتصادي و تهيه  RFPساخت ايستگاهها.

٣

عضو تيم نظارت :بهينه سازي و تست آزمايشگاهي ايستگاه زميني ماهواره زهره در فيلد ماهوارهاي

٤

مسئول تيم نظارت :پروژه تهيه  RFPبراي اجراي پايلوت شبكه هوشمند ترابري ملي

٥

مسئول تيم نظارت :مطالعات پيادهسازي سيستم اطالعات جغرافيائي()GISشركت ارتباطات زيرساخت

٦

مسئول تيم نظارت :تدوين برنامه پژوهشي توسعه سيستم اطالعات جغرافيايي( )GISملي

٧

مسئول گروههاي مطالعاتي و تدوين استاندارد در گروه فناوري فضائي (سال)1٣٨٢-٨٣

٨

عضو تيم نظارت :پروژه تبديل متن به گفتار فارسي

9

همكار پروژه :راهبري و پايش تبديل متن به گفتار فارسي

10

عضو شوراي تخصصي گروه ارتباطات ماهوارهاي تا سال  -1٣٨9پژوهشكده فناوري ارتباطات

قراردادها و پروژههاي خارج از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
رديف

سمت

عنوانپروژه/درصد انجامكار

1

مجري

ساخت فرستنده/گیرنده  ۲۴كاناله نظامی
 PCMو با مدوالسیون . FSK

نوع قرارداد :قراردادی تمام
وقت.
مبلغ قرارداد:
 ۱۷۰۰۰۰۰ريال
زمان :مهر  - ۶۷مهر ۶۸

مركز تحقیقات
جنگ جهاد خراسان،
(مشهد)

٢

”

تهیه نرمافزار تحلیل مداراتمخابراتی ،با
استفاده از توپولوژی مداری.

نوع قرارداد:
پروژه دانشجوئی
زمان :مهر - ۶۷خرداد۶۸

”

٣

”

میز شتاب موشك ،با دقتهای نظامی.
میزان پیشرفت :فاز مطالعاتی و طراحی
سیستمی كامل انجام شد.

نوع قرارداد :كارمند
قراردادی تمام وقت.
مبلغ قرارداد ۹۰۰۰۰۰:ريال
زمان :فروردين  -شهريور۶۸

”

٤

”

ارتقاء عرض باند (و تعدادكانال) گیرندههای نوع قرارداد:
نظامی بیسیم سروش  ،از  ۳۶-۷۲مگاهرتز خدمت نظام وظیفه
زمان:آبان  - ۶۸خرداد۷۰
به  ۲۰تا  ۹۰مگاهرتز.

٥

”

بررسی روند تكنولوژی مخابرات
ماهوارهای تا سال  ۲۰۰۲م.

نوع قرارداد :پروژهای
مبلغ قرارداد:
 ۹۰۰هزار تومان
زمان :فروردين-اسفند۸۱

٦

”

بررسی وضعیت بازار بالفعل مخابراتی ايران
در سالهای .۱۳۷۹-۸۲

نوع قرارداد :پروژهای
مبلغقرارداد ۱:میلیونتومان
زمان  :پائیز و زمستان۸۳

مشخصات پروژه

محل و سابقهكار

وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح – صنايع
مخابرات شهید بهشتی-
تهران
مركز تحقیقات وزارت
صنايع و معادن

مركز تحقیقات وزارت
صنايع و معادن

٧

٨

”

”

انجام مطالعات و ايجاد ايستگاههای زمینی
مكمل سیستمهای ملی مكان ياب مبتنی
بر ماهواره ()SBAS

نوع قرارداد :پیمانی
مبلغ قرارداد:
بالغ بر  ۱5۰میلیون تومان
زمان:
مرحله اول  -سال ۸۶
مرحله دوم – سال ۸۸

طراحی و برآورد فنی/مالی پیادهسازی
ايستگاه مركزی پايانههای
ماهوارهای( ،)Hubمبتنی بر فناوری
كمپانی آمريكايی Hughes

نوع قرارداد :پیمانی
مبلغ قرارداد:
 ۸۰۰هزارتومان
زمان:يك ماه طی سال۷۶

سازمان فضايی ايران
(متولی  :شركت نقشه
پردازان پارس)

شركت مهندسی
رستافن ارتباط

قراردادها و پروژههاي داخل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
پروژه ساخت ترمینال زمینی ماهواره
با تكنولوژی . SCPC-PAMA
نوع قرارداد :امانی
وظايف محوله:
 طراحی و ساخت فیلتر  FIRبخش مبلغ قرارداد ۳۰۰ :میلیون تومانزمان :فروردين  - ۷۴اسفند ۷5
فرستندگی ترمینال SCPC-PAMA
 طراحی و ساخت DDS طراحی و ساخت مدار NCOGEO

1

همكار
پروژه

٢

”

فاز امكانسنجی پیادهسازی پروتكلها و نوع قرارداد :امانی
مبلغ قرارداد  ۱۰۰ :میلیون تومان.
بخش  Basebandترمینالهای
زمان ۷۷-۷۶ :
VSAT-Hughes

٣

”

ساخت واحد  TT&Cنمونه آزمايشی نوع قرارداد :پیمانی
ماهواره سبك -طراحی و ساخت  PLLو مبلغ قرارداد ۲5 :میلیون تومان
زمان  :تیرماه  - ۷۸اسفند ۷۹
تركینگ با GPS

٤

”

پیادهسازی نرمافزار Hubدر يك شبكه  -نوع قرارداد :پیمانی
شبیهساز نرمافزار ( NCCمركز كنترل مبلغ قرارداد ۱۰۰ :میلیون تومان
زمان :تیرماه  - ۷۸اسفند ۸۰
شبكه) با فناوری SCPC-DAMA

٥

”

طراحی و پیادهسازی نرمافزار /سختافزار
بخش  Hubترمینالهای ماهوارهای
نوع قرارداد :امانی -پیمانی
( SCPC-DAMAماهواره  ،)GEOشامل:
مبلغ كل قرارداد 5۰۰ :میلیون تومان
 طراحی و ساخت سختافزار باند پايهزمان :فروردين  - ۸۱آذر ۸۲
ايستگاه مركزی()Hub
 -طراحی و ايجاد سايت Hub

٦

”

نوع قرارداد :امانی
ايجاد پايلوت سامانهی پااليش محتوای
مبلغ قرارداد :حدود  ۱۲۰میلیون تومان
تصويری اينترنت در سطح ترافیك سازمانی
زمان۹۲ – ۹۱ :

٧

”

بررسی و امكانسنجی روشهای بازشناسی
گفتار با هدف استفاده در موتور جستجوی
پارسیجو

نوع قرارداد :ماموريت مطالعاتی
زمان۱۳۹۲ :

٨

”

تعیین نحوه فعالیت سرويسدهندگان
 OTTو پیشنهاد راهكارها و ضوابط
موردنیاز جهت ارايه خدمات OTT

نوع قرارداد :امانی
مبلغ قرارداد ۶5۰ :میلیون تومان
زمان ۳ :آذر  ۳ -۹۳مرداد ۹۴
(در همان بازه زمانی با پروژه بند )۱۶

9

”

تدوين مستندات و ملزومات الزم جهت
صدور پروانه اپراتورهای شبكههای توزيع
محتوا ()CDN

نوع قرارداد :امانی
مبلغ قرارداد :مبلغ  ۶۸۰میلیون تومان
زمان ۲۷ :مرداد  ۲۷ - ۹۳مرداد ۹۴

10

”

نوع قرارداد :امانی
راهبری و پايش پروژههای تبديل متن به
مبلغ قرارداد ۱۰۰ :میلیون تومان
گفتار فارسی
زمان :خرداد  – ۹۰مرداد ۹۱

11

”

نوع قرارداد :امانی
پايلوت سامانه پااليش تصويری اينترنت در
مبلغ قرارداد ۲۰ :میلیارد ريال
سطح ترافیك سازمانی
زمان :فروردين  – ۹۱شهريور ۹۲

1٢

”

تدوين نقشه راه كالندادهها

نوع قرارداد :امانی
زمان :مرداد  - ۹5شهريور ۹۶

1٣

”

تعیین ابعاد فنی ،حقوقی ،مقرراتی و تدوين
پیشنويس اليحهی حكمرانی داده در
كشور

نوع قرارداد :امانی
زمان :آذر  ۹۷تا آذر ۹۸

1٤

”

تدوين مدل مفهومی و برنامه اجرايی مركز
نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات

نوع قرارداد :امانی
زمان ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ :تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

1٥

”

تدوين مدلهای ارزيابی كمی و كیفی
محتوای الكترونیكی بومی

نوع قرارداد :امانی
زمان :شهريور  ۹۸تا اسفند ۹۸

1٦

”

شناخت ابعاد و الزامات دو برابر كردن
محتوا

نوع قرارداد :امانی
زمان :اسفند  ۹5تا تیر ۹۶

عضو
1

تيم
نظارت

٢

1

”
سرتيم
نظارت

نوع قرارداد :پیمانی
ارزيابی و تست نمونه آزمايشگاهی ايستگاه
مبلغ قرارداد ۲۸5/۴5 :میلیون تومان
زمینی ماهواره زهره در فیلد ماهوارهای
زمان :سال ۱۳۸5
نوع قرارداد :امانی
راهبری و پايش پروژههای تبديل متن به
مبلغ قرارداد ۱۰۰ :میلیون تومان
گفتار فارسی()TTS
زمان :ارديبهشت  – ۹۰مرداد ۹۱
نوع قرارداد :پیمانی
تدوين طرح جامع  GISو  SDIوزارت
مبلغ قرارداد ۱۱۸ :میلیون تومان
ارتباطات و فناوری اطالعات
زمان :خرداد  – ۸۷اسفند ۸۷

”

نوع قرارداد :پیمانی -برونسپاری
مطالعات سیستم اطالعات جغرافیائی ()GIS
مبلغ قرارداد  ۱۳۲ :میلیون تومان
شركت ارتباطات زيرساخت
زمان  :فروردين  - ۸۸فروردين ۸۹

٣

”

نوع قرارداد :امانی -درونسپاری
تدوين برنامه پژوهشی توسعه سیستم
مبلغ قرارداد  ۱۳۲ :میلیون تومان
اطالعات جغرافیايی ( )GISملی
زمان  :تابستان  -پايیز ۸۸

٤

”

تهیه  RFPبرای پايلوت شبكه هوشمند
ترابری ملی

٥

”

امكانسنجی طراحی و ساخت ايستگاه های
نوع قرارداد :پیمانی
زمینیگیرندهماهوارههای سنجش از راه دور
مبلغ قرارداد ۱۹۰ :میلیون تومان
در باند  Xو  Lو توجیه فنی اقتصادی و
زمان :مهر  - ۸5شهريور ۸۶
تهیه  RFPساختايستگاهها.

1

مجري

٢

”

بهبود پروتكلهای اليه لینك و حفظ نوع قرارداد :امانی -درونسپاری
مشخصه  end to endبرای  VPNپايانههای مبلغ قرارداد ۴۶ :میلیون تومان
زمان  :مهر  – ۸۶تیر ۸۷
زمینی ماهوارهای

٣

”

تدوين برنامه اجرائی بهبود عملكرد نوع قرارداد :امانی
ايستگاههای زمینی ماهوارهای از ديدگاه مبلغ  ۲5 :میلیون تومان
زمان  :شهريور  – ۸۷دی ۸۷
شبكه ،كاربرد ،و سرويس

٤

”

راهاندازی پايلوت شبكه بحران تركیبی
نوع قرارداد  :امانی
 HAPSو ماهواره برای پشتیبانی مشتركین
مبلغ ۲۰۰ :میلیون تومان
ارتباطات سیار ايران(همراه اول) در نقاط
كارفرما :شركت ارتباطات سیار ( -)MCIهمراه اول
آسیبديده

٥

”

٢

مطالعه و شناخت سیستمهای  TT&Cبر
اساس استانداردهای CCSDS

نقش اپراتورهای شبكه مجازی همراه
( )MVNOدر اينترنت اشیاء()IoT

نوع قرارداد :امانی -درونسپاری
زمان :اسفند  -۸۶ارديبهشت ۸۷
مبلغ  ۱۰ :میلیون تومان

نوع قرارداد :پیمانی
مبلغ قرارداد 5/۶ :میلیون
زمان :دی ماه  - ۷۹مرداد ۸۰

نوع قرارداد :ماموريت مطالعاتی
زمان :بهار ۹5

 ٢-1-٢دستاوردهاي مطالعاتي
نام و نام خانوادگی مؤلفین" ،عنوان گزارش" ،كد گزارش (در صورت وجود) ،ناظرين پروژه ،محل ارائه ،زمان ارائه.
بهروز الیاسی ،آيلین پريچهره ،اعظم عیدی ،نهال ملكی" ،بررسی و تحلیل روشهای بهبود پروتكلهای اليه لینك و حفظ
مشخصه  E2Eبرای  VPNدر ارتباطات ماهوارهای" ، CTI.PCL.DIR.8631113.1 ،دكتر ناصر يزدانی(دانشگاه تهران) ،مركز
تحقیقات مخابرات ايران. ۸۶/۱۱/۱۳ ،
بهروز الیاسی  ،آيلین پريچهره ،اعظم عیدی ،مرتضی مردانی ،محمدمهدی خداياری ،حسین فريدونی" ،دستاوردهای
تحقیقاتی در بهبود پروتكلهای اليه لینك و حفظ مشخصه  E2Eبرای  VPNدر ارتباطات ماهوارهای"
 ، CTI.SCG.TCH.8631113.02v01دكتر ناصر يزدانی(دانشگاه تهران) ،مركز تحقیقات مخابرات ايران. ۸۷/۴/۱5 ،

بهروز الیاسی ،آيلین پريچهره ،اعظم عیدی ،محمدمهدی خداياری ،پروين سجودی ،پیمان پروند ،غالمرضا ضمیريان ،لیال
محمدی ،نادر موالنیان ،سیروس اكبری" ،برنامه اجرائی پیشنهادی بهبود عملكرد پايانههای زمینی ماهوارهای در حوزه
نیازمنديهای  ICTتا انتهای برنامه چهارم توسعه" ، CTI.SCG.PRG.8731132.01v02 ،دكتر محمد عروتینیا(سازمان
فضائی ايران) ،مركز تحقیقات مخابرات ايران. ۸۷/۱۱/۱۶ ،
محمدجواد ولدان زوج " ،سند راهبردی و توسعهای  GISو  SDIوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات"،
 ،CTI.SCG.PRG.8731114.02vبهروز الیاسی  ،آيلین پريچهره ،محمدعلی رجبی ،مجید توكل ،مركز تحقیقات مخابرات
ايران۸۷/۱۱/۳۰ ،
محمدجواد ولدان زوج " ،شناخت و نیازسنجی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از نقطه نظر  GISو ( SDIفاز اول و
دوم)" ، CTI.SCG.STR.8731114.00v ،بهروز الیاسی ،آيلین پريچهره ،محمدعلی رجبی ،مجید توكل ،مركز تحقیقات
مخابرات ايران. ۸۷/۱۰/۳۰ ،
محمدجواد ولدان زوج " ،شناخت سازمانی و نیازسنجی معاونت ها ،مركز تحقیقات مخابرات ايران ،سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات راديوئی ،شركت خدمات هوائی پیام و شركت پست بانك وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از نقطهنظر GIS
و  ، CTI.SCG.STR.8731114.01v02 ،"SDIبهروز الیاسی ،آيلین پريچهره ،محمدعلی رجبی ،مجید توكل ،مركز تحقیقات
مخابرات ايران. ۸۷/۱۰/۳۰ ،
محمدجواد ولدان زوج " ،شناخت و نیازسنجی شركت ارتباطات زيرساخت از نقطه نظر  GISو ،"SDI
 ،CTI.SCG.STR.8731114.02v02بهروز الیاسی ،آيلین پريچهره ،محمدعلی رجبی ،مجید توكل ،مركز تحقیقات مخابرات
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مسعود محمدزاده ،بهروز الیاسی و ديگران« ،تعیین نحوهی فعالیت سرويسدهندگان  OTTو پیشنهاد راهكارها و ضوابط
موردنیاز جهت ارائه خدمات ۹۴/۴/۲۰ ،OTT
مهدی حسینپور ،بهروز الیاسی ،و ديگران « ،اسناد پشتیبان طرح تجاری كالن اپراتوری شبكههای توزيع محتوا()CDN
در ايران(قسمت اول :ابعاد فنی و فناوری ۹۴/۶/۲۲ ،»)CDN
مهدی حسینپور ،بهروز الیاسی ،و ديگران «،اسناد پشتیبان طرح تجاری كالن اپراتوری شبكههای توزيع محتوا( )CDNدر
ايران(قسمت دوم :بررسی بازار و آمار و اطالعات)»۹۴/۶/۲۲ ،
مهدی حسینپور ،بهروز الیاسی ،و ديگران «،طرح تجاری كالن اپراتوری شبكههای توزيع محتوا( )CDNدر ايران»۹۴/۷/۳ ،
بهروز الیاسی« ،ماموريت مطالعاتی :نقش اپراتورهای شبكه مجازی همراه( )MVNOدر اينترنت اشیاء(۹5/۰۳/۱5 ،»)IoT
محمدشهرام معین ،بهروز الیاسی ،و ديگران«،تدوين نقشه راه كالندادهها» ،شهريور .۹۶
مجید خاری ،افسانه واحديان ،مريم عسگری ،وحید چیذری ،بهروز الیاسی« ،سامانه مديريت حقوق رقومی محتوا ،»DRM
خرداد .۹۶

بهروز الیاسی ،مهدی حسنینسب ،فهیمه سلیمی ،مسعود محمدزاده« ،مدلهای مختلف حكمرانی دادهها و مالحظات
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