بسمهتعالی

الف) اطالعات شخصي :
 .1نام و نام خانوادگی  :فرزاد ابراهیمی
 .2تاريخ و محل تولد  1358 :ـ تهران
 .3وضعیت تأهل  :متأهل
 .4وضعیت نظام وظیفه  :پايان خدمت
 .5تلفن تماس 88763905 :و 09123707085
 .6پست الكترونیكی  ebrahimi@bitagrp.com :و ebrahimi@IoTAcademy.ir

ب) سوابق تحصيلي :
 .1دانشجوی دکترای مديريت کسب و کار – دانشكده کارآفرينی دانشگاه تهران – ( 1393تا )1397
 −عنوان تز دکترا :طراحی مدل هوش بازار صنعت اينترنت اشیاء با رويكرد تشخیص فرصت
(Designing a Market Intelligence Model for Internet of Things (IoT) Industry with
)Opportunity Approach

 .2دوره مديريت اجرايی ( – )MBAسازمان مديريت صنعتی – (.)1390-91
 .3کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ مخابرات سیستم از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدين طوسی (-86
)1383
 −عنوان پاياننامه کارشناسی ارشد :بهبود کیفیت تصاوير دوبعدی فراصوتی با استفاده از روش
دکانولوشن.
 −عنوان سمینار کارشناسی ارشد :کاربرد تكینكهای ماشینبینائی و پردازش تصوير به منظور بهینه-
سازی فرآيند بازرسی و کنترل کیفیت خطوط تولید در صنعت فوالد کشور.
 .4کارشناسی مهندسی برق ـ الكترونیك از دانشگاه فردوسی مشهد ()1376-80
 −پروژه فارغالتحصیلی :انتقال اطالعات از طريق شبكه برق )(Power Line Communication

 .5ديپلم رياضی ـ فیزيك با معدل کتبی  18/31از دبیرستان نمونه مالصدرا منطقه  7تهران (.)1376
پ) سوابق اجرایي در بخش دولتي:
 .1مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در امور اجرايی (از آذرماه  96تا تیرماه )98
 .2مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات
مخابرات ايران) – (از ديماه  1392تا آذرماه .)1396
 .3عضو و دبیر هیأت رئیسه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات – ( – 1393تا آذرماه .)1396
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 .4عضو مدعو شورای پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات – ( – 1393تا آذرماه .)1396
 .5سرپرست پژوهشكده فناوری اطالعات – موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات – (.)1391
 .6معاون پژوهشكده فناوری اطالعات موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات –
( 1389لغايت )1391
 .7سرپرست گروه سامانههای چندرسانهای پژوهشكده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات – (.)96-1390
 .8حضور در جلسات شورای راهبری اينترنت اشیاء وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نمايندگی از
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
 .9نماينده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در شورای ملی کاربران سیستمهای مكانی (- )GIS
( - 1391تاکنون).
.10

عضو شورای علمی پژوهشكده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات –

( - 1391تاکنون).
.11

عضو هیأت اجرايی منابع انسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات - 1393( -

تاکنون).
.12

عضو کارگروه راهبری خدمات فاوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات -

( - 1393تاکنون).
.13

عضو و نماينده رئیس پژوهشگاه در کمیسیون معامالت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

اطالعات  – 1393( -تا آذرماه .)1396
.14

عضو کمیته سفرهای خارجی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و

فناوری اطالعات  - 1393( -تاکنون).
.15

عضو کمیته انتشارات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  - 1393( -تاکنون).

.16

نماينده تاماالختیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در کارگروه تخصصی GIS

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  - 1393( -تاکنون).
.17

عضو کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات

– (.)91-1390
.18

عضو شورای سیاستگذاری و راهبری وب سايت موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری

اطالعات .)91-1390( -
.19

عضو هیأت مديره صندوق پس انداز و وام کارکنان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

– ( - 1393تاکنون).
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عضو کمیته ساختمان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات – ( - 1393تاکنون).

.20

ت) فعاليتها در بخش خصوصي در قالب دانشبنيان:
 .1رئیس هیات مديره شرکت «دانشمان اينترنت اشیاء» (آکادمی بینالمللی اينترنت اشیاء) .اين
آکادمی ،عضو آکادمیای اتحاديه جهانی مخابرات ( )ITU Academia Memberاست.
 .2موسس شتابدهنده اکسلیوت ( – )AcceLIoTمرکز شتابدهی تخصصی اينترنت اشیاء
 .3قائم مقام کمیسیون اينترنت اشیاء و دادههای عظیم سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران
 .4مسئول کارگروه فناوری کمیسیون اينترنت اشیاء و دادههای عظیم سازمان نظام صنفی رايانهای
استان تهران
 .5سخنران و مدرس بینالمللی در حوزه اينترنت اشیاء
ITU Expert .6

 .7رئیس کمیته متناظر  ISO/IEC JTC1 SC41در ايران با موضوع اينترنت اشیاء و تكنولوژیهای
وابسته
 .8عضو کمیته ملی برق و الكترونیك ايران ( )INECاز سال  1382تاکنون
 .9مشارکت در تدوين استانداردهای حوزه  ICTاز سال  1383تاکنون (شامل دسته بندی و
اولويتبندی استانداردهای حوزه فناوری اطالعات شامل  1500استاندارد)
 .10عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس تخصصی اينترنت اشیاء ايران در سال 1395
 .11عضو شورای سیاستگذاری نشريه اينترنت اشیاء
ج) سوابق پژوهشي (تخصص کاری) :
✓ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ایران) ،موسسه تحقيقات
ارتباطات و فناوری اطالعات و پژوهشگاه فضای مجازی:

• تاريخ شروع 1379 :
• تاريخ پايان  :تاکنون ()1393
• آدرس  :تهران ـ انتهای خیابان کارگر شمالی ،روبروی سازمان انرژی اتمی
• کارهای انجام شده:
 .1عضو تیم نظارت پروژه « تدوين نقشه راه دادههای عظیم ( )Big Dataو اقدامات اجرايی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (- 1395
تاکنون).
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 .2مسئول گروه نظارتی سه پروژه نقشه طرح جويشگر بومی با نام «مشارکت در تولید و ارايه
محصوالت و خدمات طرح جويشگر (موتور جستجوی نقشه)»  -پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ( 1395تاکنون).
 .3ناظر پروژه های  GISو  SDIوام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
( - 1393تاکنون).
 .4مسئول گروه نظارتی پروژه «ارائه اسناد و ملزومات رگوالتوری جهت صدور پروانه
اپراتورهای شبكههای توزيع محتوا ( - »)CDNپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
(.)1393
 .5ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «بررسی شبكههای توزيع محتوا ( )CDNدر سطح جهان با
هدف ارائه راهكارهای عملیاتی و ملزومات رگوالتوری مورد نیاز جهت صدور پروانه برای
اپراتورهای شبكه توزيع محتوا»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (.)1392
 .6ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «بررسی نیازمندیها و راهكارهای فنی ايجاد سرويس بازی
در محیط ابری ( - »)Cloud gamingپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (.)1392
 .7ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «امكان سنجی ارايه سرويسهای ارزش افزوده مبتنی بر
واقعیت مجازی ) (Virtual Realityو واقعیت افزوده ) (Augmented Realityبر بستر تلفن
همراه»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (.)1392
 .8ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «بررسی نیازمنديهای آزمايشگاهی حوزه فناوری اطالعات با
هدف طراحی آزمايشگاه پژوهشكده فناوری اطالعات»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات (.)1392
 .9ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «تبیین حوزه های پژوهشی در فناوری بیومتريك به منظور
استفاده در فضای مجازی»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (.)1392
.10

ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «بررسی نقش هستان نگار در مدلسازی کاربران

شبكههای توزيع محتوا ) (CDNبا ارزش افزوده»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
(.)1392
.11

ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «مطالعه روشهای پااليش تصاوير رنگی با هدف

توسعه بستر مناسب آزمون سامانههای پااليش تصويری»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات (.)1392
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.12

ناظر پروژه مأموريت مطالعاتی «بررسی و امكانسنجی روشهای بازشناسی گفتار با

هدف استفاده در موتور جستجوی پارسی جو»  -پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
(.)1392
.13

سرتیم نظارت پروژه «مشاوره و نظارت در طراحی و پیادهسازی پروژه مرکز داده

ملی»  -موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات – (.)1390-92
.14

ناظر پروژه «مشاوره و نظارت در تكمیل زيرساخت فیزيكی مراکز داده استان

آذربايیجان شرقی»  -موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات – (.)1391-92
.15

ناظر پروژه «فاز اول طراحی ،توسعه و راهاندازی پورتال پژوهشكده فناوری

اطالعات»  -موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات – (.)1390
.16

مسئول تیم نظارت پروژه «تدوين چارچوبها و تهیه دستورالعملهای دادههای

مكانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات»  -مرکز تحقیقات مخابرات ايران –
(.)90-1389
.17

مجری پروژه "تدوين برنامه پژوهشی توسعه سیستم اطالعات جغرافیايی ()GIS

ملی"  -مرکز تحقیقات مخابرات ايران (.)1388
.18

عضو کمیته تخصصی نرمافزارهای آزاد /متن باز کشور ،شرکت فناوری اطالعات

ايران (.)1388
.19

عضو تیم کمیته تخصصی مراکز خدمات داده اينترنتی ( )IDCمرکز تحقیقات

مخابرات ايران و پروژه "شناسايی و بكارگیری تكنیكهای مجازیسازی در طراحی،
پیادهسازی و بهرهبرداری مراکز داده و ارزيابی عملكرد آنها" – مرکز تحقیقات مخابرات
ايران ( 1387و .)1388
.20

مسئول گروه نظارتی پروژه «طراحی و پیادهسازی يك سامانه نمايهساز فارسی» -

مرکز تحقیقات مخابرات ايران (.)1387
.21

نماينده پژوهشكده فناوری اطالعات در کمیته ملی استاندارد مرکز تحقیقات

مخابرات ايران – اولويتبندی و دستهبندی استانداردهای فناوری اطالعات (سختافزار و
نرمافزار) و تعريف پروژههای الزم جهت برونسپاری (.)1387
.22

عضو کمیته نهايی تدوين "سند راهبردی نرمافزارهای آزاد /متنباز کشور" –

کمیته چهار جانبه متشكل از معاونت فناوری اطالعات وزارت  ،ICTدفتر همكاریهای
فناوری رياست جمهوری ،شرکت فناوری اطالعات و مرکز تحقیقات مخابرات ايران
(.)1387
5

.23

عضو کمیته تخصصی نرمافزارهای آزاد /متنباز پژوهشكده فناوری اطالعات مرکز

تحقیقات مخابرات ايران (.)1387
.24

مجری پروژه "ارائه چارچوب آزمايشگاههای فناوری اطالعات در کشور و تعیین

سرويسهای قابل ارائه توسط آنها" – مرکز تحقیقات مخابرات ايران (.)1386
.25

مسئول محور تحقیقاتی "مهندسی نرمافزار در حوزه فناوری اطالعات" -

پژوهشكده فناوری اطالعات ،گروه بومیسازی نرمافزار و ايجاد فناوريهای جديد (آزمايشگاه
فناوری اطالعات) – (.)1386
.26

نماينده مرکز تحقیقات مخابرات ايران در شرکت فناوری اطالعات جهت مشاوره در

زمینه مراکز خدمات داده اينترنتی (.)1386( – )IDC
.27

عضو کمیته ارزيابی شرکتها متقاضی دريافت وام وجوه اداره شده در پژوهشكده

فناوری اطالعات – (پايیز و زمستان .)1386
.28

عضو کمیته تخصصی نرمافزارهای آزاد /متنباز مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

پیشرفته دانشگاه صنعتی شريف (.)1386
.29

مسئول محور تحقیقاتی (مجری پروژه مديريت تحقیق) " توسعه راهحل جامع

نرمافزاری برای استفاده در مراکز خدمات داده اينترنتی"  -پژوهشكده فناوری اطالعات،
گروه بومیسازی نرمافزار و ايجاد فناوريهای جديد (آزمايشگاه فناوری اطالعات) .)1385( -
.30

مسئول هسته پژوهش "مديريت منابع نرمافزاری" – پژوهشكده فناوری اطالعات،

گروه بومیسازی نرمافزار و ايجاد فناوريهای جديد (آزمايشگاه فناوری اطالعات) .)1385( -
.31

نماينده پژوهشكده فناوری اطالعات در کمیته علمی استاندارد مرکز (کمیته

تصمیمگیرنده تدوين استانداردهای  ICTدر کشور با حضور نمايندگان کلیه سازمانهای
تابعه  ICTدر کشور) – (.)1385
.32

عضو شورای تخصصی آزمايشگاه فناوری اطالعات پژوهشكده .)1385( – IT

.33

عضو کمیته فنی طرح ملی نرمافزارهای آزاد /متنباز – مرکز تحقیقات مخابرات

ايران – (زمستان .)1385
.34

مشاور فنی و ناظر پروژه "ايجاد مرکز خدمات داده اينترنتی ( )IDCمرکز تحقیقات

مخابرات ايران" – (از مهرماه  1385تا فروردينماه .)1386
.35

ناظر (مديريت تحقیق) پروژههای زير (:)1385-1386
✓ پروژه " تدوين برنامه راهبردی نرمافزارهای آزاد  /متنباز کشور" – مجری :شرکت
فناوری اطالعات و ارتباطات متنباز – مهندس آرش معبودی.
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✓ پروژه " راهبری و پشتیبانی طرح ملی نرمافزارهای آزاد  /متنباز" – مجری :مرکز
فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شريف – دکتر محمد
خوانساری.
✓ پروژه " راهبری و مديريت ايجاد مرکز دادههای مرکز تحقیقات مخابرات ايران" ـ
مجری :خانم دکتر میترا کنینژاد فرد.
مشارکت در تدوين " نظام اجرائی تست و تائید نمونه تجهیزات ارتباطات و فناوری

.36

اطالعات" مورد نیاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديوئی – مرکز تحقیقات مخابرات
ايران – (پايیز و زمستان .)1385
مشارکت در تدوين "برنامه و راهبردهای پژوهشكده فناوری اطالعات" مرکز

.37

تحقیقات مخابرات ايران (بخش طرح کالن آزمايشگاه فناوری اطالعات) – (زمستان  84و
بهار .)85
مسئول فعالیت "طراحی و ايجاد يك راهحل نرمافزاری بومی جامع برای استفاده

.38

در  IDCها" ـ (تیرماه تا اسفندماه .)1384
مسئول فعالیت " تجهیز و راهاندازی آزمايشگاه فناوری اطالعات و تأيید نمونه

.39

( )ITLمرکز تحقیقات مخابرات ايران" که شامل موارد زير است (تیرماه تا اسفندماه
:)1384
✓ مطالعه و بررسی وضعیت روز آزمايشگاههای  ITLدر دنیا.
✓ مطالعه و بررسی وضعیت سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی کشور در اين
زمینه.
✓ تعیین محورهای ضروری جهت آزمايشگاه  ITLمطابق نیازمنديهای دارای اولويت
باال طبق برنامه پنجساله چهارم توسعه و ديگر اسناد باالدستی.
✓ اقدامات اولیه جهت تجهیز و راهاندازی بخش تست نرمافزار آزمايشگاه . ITL
.40

عضو تیم مديريت تحقیق محور " بومیسازی فناوری اطالعات در حوزه خط و

زبان فارسی" – مرکز تحقیقات مخابرات ايران – (.)1384
.41

فعالیت در آزمايشگاه سختافزار پژوهشكده شبكه مرکز تحقیقات مخابرات ايران ـ

(ارديبهشتماه  1383لغايت تیرماه  - )1384شامل:
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✓ مطالعه به منظور تجهیز آزمايشگاه سختافزار پژوهشكده شبكه از نقطهنظر ايجاد
بستر سختافزاری و نرمافزاری الزم به منظور بكارگیری مدارات پیشرفته  DSPدر
اين آزمايشگاه.
✓ امكانسنجی برای تهیه و طراحی بردهايی با استفاده از DSPهای کمپانی  TIجهت
آزمايشگاه سختافزار پژوهشكده شبكه.
✓ مطالعه سختافزاری و نرمافزاری بردهای  DSPشرکت ( TIشامل بردهای  Floatو
 )Fixedو بررسی  DSPهای کمپانی  TIخانواده  TMS320C6000از نقطهنظر
معماری اين تراشهها و کدنويسی آنها و مقايسه قابلیتها و توانمنديهای اين خانواده با
خانوادههای قبلی.
✓ مطالعه و کار بر روی  Serial Portتراشههای  DSPخانواده TMS320C6000

کمپانی  TIجهت تبادل داده با لینك.E1
✓ مطالعه و بررسی در زمینه  IP Coreسیستمهای مخابراتی و کار بر روی
 IP Coreسیستم فرستنده و گیرنده ( 16-QAMشامل طراحی مدوالتور و
دمدوالتور) به عنوان نمونه.
✓ مطالعه و بررسی در زمینه  Packet-Switchingدر شبكههای مخابراتی و
سختافزارهای موجود در اين زمینه.
.42

مسئول فعالیت "شبیهسازی و آنالیز بردهای مدارچاپی فرکانس باال از نقطهنظر

مشكالت مولفههای ناخواسته" در پروژه " آزمايشگاه تحقیقاتی کاربردی طراحی صنعتی
پیشرفته" ( .)1381-83شامل :
✓ مطالعه و تدوين بستر علمی الزم به منظور شبیهسازی و آنالیز بردهای مدارچاپی
سیستمهای ديجیتال سريع از نقطهنظر مشكالت مولفههای ناخواسته (مسايل SI

و ) EMC/EMIـ (.)1381-83
✓ مطالعه و بررسی به منظور ايجاد بستر نرمافزاری الزم به منظور شبیهسازی و آنالیز
بردهای مدارچاپی سیستمهای ديجیتال سريع در مرکز تحقیقات مخابرات ايران و
ارائه  Platformنرمافزاری مناسب ـ (.)1382-83
.43

همكاری با پروژه  SDHاز گروه مخابرات نوری در زمینه شناسايی ،معرفی و

بكارگیری جديدترين نرمافزارهای تخصصی مهندسی برق به منظور شبیهسازی و آنالیز
سیستمهای الكترونیكی و مخابراتی ـ (.)1379-80
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.44

طراحی و ساخت ) - Automatic Level Controller (ALCبخش انتقال راديوئی

ـ (تابستان .)1379
✓ در دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي

• تاريخ شروع :خردادماه 1385
• تاريخ پايان 1387 :
• آدرس :تهران ـ خیابان شريعتی ـ پايینتر از پل سیدخندان ـ دانشكده برق دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر طوسی.
• شرح کارهای انجام شده :
 .1پژوهش به منظور تشخیص تصاوير غیر اخالقی وب مبتنی بر پردازش تصاوير
 Pornographyبا استفاده از امكانات کتابخانه متنباز .)1387( OpenCV
 .2طراحی و پیادهسازی نرمافزار پردازش تصاوير فراصوتی سیستم سونوگرافی  B-scanساخته
شده در آزمايشگاه مهندسی پزشكی به زبان  Visual C++ 6.0و مبتنی بر کتابخانه متنباز
.)86-1385( OpenCV
✓ در شرکت پرورش دادهها

• تاريخ شروع  :خردادماه 1387
• تاريخ پايان  :خردادماه 1388
• آدرس  :تهران ـ خیابان میرزای شیرازی شمالی ،کوچه شهدا ،پالک .4
• شرح کارهای انجام شده :
 .1مشاور پروژه "تدوين برنامه جامع فناوری اطالعات ايران (تكفا  ")2بخشهای:
 oروند فناوری اطالعات در جهان و ايران
 oوضعیت موجود صنعت نرمافزار ايران
 oوضعیت موجود صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در ايران
 oوضعیت مطلوب فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت نرمافزار
✓ در وزارت صنایع و معادن – مرکز صنایع نوین

• تاريخ شروع  :ديماه 1382
• تاريخ پايان  :ديماه 1383
• آدرس  :تهران ـ خیابان عباسآباد ـ خیابان بخارست ـ مرکز صنايع نوين وزارت صنايع
و معادن.
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• شرح کارهای انجام شده :
 .1ارزيابی سطح تكنولوژی در صنعت مخابرات کشور ـ ارزيابی توانمندی در حوزه طراحی،
تولید ،مونتاژ و تست برد مدارچاپی.
✓ در اداره ششم ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمي ایران :

• تاريخ شروع  :آبان 1381
• تاريخ پايان  :ارديبهشت 1383
• آدرس  :تهران ـ خیابان دکتر شريعتی ،چهارراه قصر ،ابتدای خیابان شهید قدوسی ـ
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران.
• شرح کارهای انجام شده :
 .1مجری پروژه " تهیه مجموعه چكیده استانداردهای ملی مخابرات ايران (در قالب چهار
جلد)" ـ با همكاری طرح تدوين استانداردهای ملی مخابرات ايران (از مرکز تحقیقات
مخابرات ايران) و معاونت تحقیقات و استانداردها (از اداره ششم ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسالمی ايران) ـ (.)1381-82
 .2مجری پروژه " تهیه مجموعه چندرسانهای استانداردهای ملی مخابرات ايران (در قالب يك
لوح فشرده)" ـ با همكاری طرح تدوين استانداردهای ملی مخابرات ايران و اداره ششم ستاد
مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران ـ (.)1382
✓ در دانشگاه فردوسي مشهد :

• تاريخ شروع 1377 :
• تاريخ پايان 1380 :
• آدرس  :مشهد ـ فلكه پارک ،ابتدای بلوار وکیلآباد ،خیابان باهنر ،دانشكده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد.
• شرح کارهای انجام شده :
 .1انتقال اطالعات از طريق شبكه برق ) ،(Power Line Communicationپروژه کارشناسی ـ
پروژه  2نفره ـ (بهار و تابستان .)1380
 .2ارتباط با کامپیوتر از طريق پورت سری با امواج راديوئی ،کانون تحقیقات برق دانشكده
مهندسی ـ پروژه  3نفره ـ (بهار .)1379
 .3میكروفون جهتدار -پروژه  3نفره ـ (تابستان .)1378
 .4کنترل از راه دور ديمر (مادون قرمز) ،ارائه شده در دومین نمايشگاه تخصصی پروژههای برق
دانشجويان دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ـ پروژه انفرادی ـ (مهرماه .)1378
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 .5ريموت کنترل مادون قرمز ،ارائه شده در دومین نمايشگاه تخصصی پروژههای برق
دانشجويان دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ـ پروژه انفرادی ـ (مهرماه .)1378
 .6فرستنده  10وات  ،FMارائه شده در نخستین نمايشگاه تخصصی پروژههای برق دانشجويان
دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ـ پروژه دو نفره ـ (مهرماه  -)1377منتخب به
عنوان پروژه برتر و شرکت آن در نخستین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق کشور،
دانشگاه صنعتی شريف ـ (آبان .)1377
 .7ريموت کنترل (تله کامند) ،ارائه شده در نخستین نمايشگاه تخصصی پروژههای برق
دانشجويان دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ـ پروژه انفرادی ـ (مهرماه .)1377
د) سوابق تدریس و مشاورهای :
 .1مشاوره پاياننامه کارشناسی ارشد رشته الكترونیك با عنوان " ارائه يك روش بهینه جهت
تخمین تابع  PSFبرای رفع تاری تصاوير ناشی از حرکت در تصاوير هوايی" – دانشگاه
مالك اشتر (.)1387
 .2برگزاری دوره تخصصی  Digital & Data Communicationدر ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسالمی ايران ـ (پائیز و زمستان .)1381
 .3برگزاری دورههای آموزشی ” نرمافزارهای تخصصی مهندسی برق شامل  Orcad 9.2و
) ،“ Pspice (full versionدانشگاه فردوسی مشهد ـ (تابستان .)1380
 .4برگزاری دورههای آموزشی ” اپراتوری کامپیوتر“ در اداره ششم ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسالمی ايران ـ (زمستان .)1382
 .5سرپرست  24کارآموز در مرکز تحقیقات مخابرات ايران (.)1383-93
ر) تقدیرنامهها و مدارك اخذ شده :
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 .1دريافت  5لوح تقدير از رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ( - 1393تاکنون)
 .2دريافت تقديرنامه از رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران برای مشارکت در
برگزاری دومین همايش مديران فناوری اطالعات مراکز علمی کشور – .1393
 .3دريافت تقديرنامه از قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) برای
مشارکت در برگزاری همنشست ارزيابی طرحهای کالن پژوهش و فناوری کشور– .1393
 .4دريافت لوح تقدير از رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات برای تالش و
فعالیت موثر در مسئولیت سرپرست پژوهشكده فناوری اطالعات – .1392
 .5دريافت لوح تقدير از رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات برای تالش و
فعالیت موثر در مسئولیت معاون پژوهشكده فناوری اطالعات – .1392
 .6دريافت لوح تقدير از رئیس موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات برای تالش بی-
وقفه در دستیابی به اهداف موسسه – .1392
 .7دريافت لوح تقدير از قائم مقام وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس موسسه تحقیقات
ارتباطات و فناوری اطالعات  -برای برنامهريزی و اجرای سیزدهمین مسابقه برنامهنويسی
 ACMسايت تهران – .1390
 .8دريافت لوح تقدير از رئیس دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و رئیس
منطقهای مسابقات  - ACMبرای برنامهريزی و اجرای سیزدهمین مسابقه برنامهنويسی
 ACMسايت تهران – .1390
 .9دريافت تقديرنامه از بیستمین همايش ملی نقشه و اطالعات مكانی (ژئوماتیك – )92
سازمان نقشهبرداری کشور – .1392
.10

دريافت لوح تقدير از رئیس پژوهشكده فناوری اطالعات پژوهشگاه فضای مجازی –

.1391
.11

دريافت لوح تقدير از رئیس پژوهشكده فناوری اطالعات موسسه تحقیقات

ارتباطات و فناوری اطالعات – .1390
.12

دريافت تقديرنامه از هجدهمین همايش ملی نقشه و اطالعات مكانی (ژئوماتیك

 – )90سازمان نقشهبرداری کشور – .1390
.13

دريافت تنديس مقاله برتر از اولین کنفرانس ملی دولت همراه  -مشهد  9و10

ديماه .1388
.14

تقديرنامه از کمپانی  UpCodeدر اولین کنفرانس ملی دولت همراه  -مشهد 9

و 10ديماه .1388

12

.15

دريافت تقديرنامه برترين مقاله کنفرانس فناوری اطالعات و ارتباطات ،دستاوردها و

پیشرفتها – تهران  4آذر .1387
.16

دريافت لوح تقدير کارگاه آموزشی برتر گرايش مخابرات در هفتمین کنفرانس

دانشجويی مهندسی برق ايران ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ـ ( 9الی 12
شهريورماه . )1383
.17

دريافت لوح تقدير پژوهش از رياست محترم اداره ششم ستاد مشترک ارتش

جمهوری اسالمی ايران ـ (ارديبهشت .)1383
.18

دريافت لوح تقدير اولین نمايشگاه تخصصی پروژههای برق دانشجويان دانشكده

مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ـ (مهر .)1377
.19

گواهینامه  – ICDLمرکز تحقیقات مخابرات ايران – پايیز .1385

ز) وضعيت زبان خارجي :
• تسلط به زبان انگلیسی در حد خوب.
ن) مقاالت ،کارگاههای آموزشي ،سمينارها و سخنرانيهای ارائه شده :
1. Workshop Presentation, Farzad Ebrahimi, Maryam Tayefeh Mahmoudi, “Internet of
Things and Web Applications”, At the 2nd International Conference on Web Research,
Tehran-IRAN, 27th- 28th April 2016.

2. Paper, Fahimeh Salimi, Hadi Farzin, Farzad Ebrahimi, " A Novel Skin Detection Method
using Generalized Discriminant Analysis", 2012 IEEE International Conference on
Computer Systems and Industrial Informatics (ICCSII’12), Dubai, December 2012.

3. Journal Paper, Kambiz Borna, MohamadReza Rajabi, Majid Hamrah ,Ali Mansourian,
Farzad Ebrahimi, "Design and Development of an Event-based model for Geo-spatial
Information System in Accordance to The Concept of Dynamic Version", International
Review on Computers and Software, 2011.

 .4ارائه مقاله پوستری "برنامه پژوهشی توسعه سیستم اطالعات جغرافیايی ( )GISملی" –
فرزاد ابراهیمی ،محمود تسیه و فاطمه سلیمانی  -کنفرانس ژئوماتیك  – 90تهران .1390
 .5سخنران تخصصی مراسم چهلمین سالگرد تأسیس بخش ايران  ،IEEEعنوان سخنرانی " & IEEE

 ،"Standardsسالن همايشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی ،دوم اسفندماه .1388
 .6ارائه مقاله "طراحی معماری مناسب برای سیستمهای پرداخت سیار در سطح ملی" -
فرزاد ابراهیمی و شیما احمدی  -اولین کنفرانس ملی دولت همراه  -مشهد  9و 10ديماه  1388و
انتخاب اين مقاله به عنوان يكی از  5مقاله برتر کنفرانس.
13

 .7ارائه مقاله " پرداخت سیار و راهكارهای توسعه آن در شبكه بانكی کشور" -شیما احمدی و فرزاد
ابراهیمی – کنفرانس فناوری اطالعات و ارتباطات دستاوردها و پیشرفتها – تهران
 4آذر  1387و انتخاب اين مقاله به عنوان برترين مقاله کنفرانس و چاپ آن در مجالت زير:
 oمجله ارتباطات – شماره ( 145آذرماه )1387
 oدنیای کامپیوتر و ارتباطات – شماره ( 73ديماه  – )1387بخش اول مقاله
 oدنیای کامپیوتر و ارتباطات – شماره ( 74بهمنماه  – )1387بخش دوم مقاله
 .8ارائه مقاله " بررسی المانهای مدلهای کاربردی پرداخت سیار در جهت ارائه راهكار به منظور استفاده
در شبكه بانكی کشور" – شیما احمدی و فرزاد ابراهیمی – سومین کنفرانس
بینالمللی تجارت الكترونیك با رويكرد به کشورهای در حال توسعه – اصفهان  1تا  2آبان .1387
 .9ارائه کارگاه آموزشی "نیازمنديهای مربوط به ارائه سرويسهای فناوری اطالعات مكان محور در بستر
وب"  -در نمايشگاه بینالمللی صنايع مخابرات ،ارتباطات و تكنولوژی اطالعرسانی (تلكام - )2009
( 2آذرماه .)1388
.10

ارائه مقاله "تعیین میزان پرزدهی پارچه توسط فرآيند پردازش تصوير" – فرشاد ابراهیمی،

علی شمس ناتری و فرزاد ابراهیمی – اولین همايش منطقهای مهندسی نساجی – مهرماه – 1387
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری.
.11

سمینار ارائه دستاوردهای پروژه "ارائه چارچوب آزمايشگاههای فناوری اطالعات در کشور و

تعیین سرويسهای قابل ارائه توسط آنها" – مرکز تحقیقات مخابرات ايران (.)1387
.12

ارائه سمینار تخصصی کاربردهای بینائی ماشینی و پردازش تصوير در صنعت فوالد کشور

(برای مديران عامل شرکتهای فعال در صنعت فوالد و اساتید دانشكده برق) ـ دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدين طوسی – (تابستان .)1384
.13

ارائه کارگاه آموزشی  High Speed PCB Designدر هفتمین کنفرانس دانشجويی

مهندسی برق ايران ـ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ـ ( 9الی  12شهريورماه .)1383
.14

ارائه کارگاه آموزشی  Design Automationدر دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ايران ـ

مشهد – ( 20-21ارديبهشتماه .)1383
.15

ارائه کارگاه آموزشی ” بررسی روند طراحی و پیادهسازی پروژههای تحقیقاتی و صنعتی با

استفاده از نرمافزارهای تحلیلگر“ در چهارمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ايران ـ دانشگاه
تهران( ،شهريور .)1380
.16

ارائه مقاله ” انتقال اطالعات از طريق شبكه برق ) ،“ (Power Line Communicationفرزاد

ابراهیمی و فرشاد سرابچی  -چهارمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ايران  -دانشـگاه تهـران-
(شهريور .)1380
14

.17

ارائه سـمینار ”  “ High Speed Printed Circuit Board Analysis and Designدر مرکـز

تحقیقات مخابرات ايران ـ (ديماه .)1381
.18

ارائه سمینار ”بررسی قابلیتها و امكانات نرمافزارهای تحلیلگر مهندسی برق“ در دانشگاه

فردوسی مشهد ،دانشكده مهندسی( -ارديبهشت .)1380
.19

ارائه سمینار” بررسی نقش نرمافزارهای تحلیلگر در طراحی مدارات الكترونیكی و

مخابراتی“
در مرکز تحقیقات مخابرات ايران ـ (شهريور .)1379
و) دورههای تخصصي و کارگاههای گذرانده شده :
 .1دوره مذاکره حرفهای – موسسه آتیه (مدرس :مهندس شعبانعلی) – .1392
 .2کارگاه آموزشی «استقرار سیستم مديريت دانش در سازمان»  -موسسه ره آوران آفاق صنعت –
.1391
 .3دوره مديريت کنترل پروژه – شرکت کاويان مهر کیان پژوه – .1391
 .4دوره  – COBIT V4.1شرکت پیام ارتباطات رايانه – .1390
 .5دوره  – ITIL Foundation V3شرکت پیام ارتباطات رايانه – .1390
 .6دوره مديريت استراتژيك – انجمن مديريت استراتژيك ايران – .1389
 .7دوره يك روزه شبكه علمی کشور – مفاهیم کلی مراکز داده ( – )Data Centerدانشكده مهندسی
برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی – ديماه .1386
 .8دوره تخصصی مديريت کنترل کیفیت پروژه – مرکز تحقیقات مخابرات ايران – پايیز .1386
 .9کارگاه آموزشی "پردازشگرهای وب ،موتور جستجو و فراجستجو" در هشتمین نمايشگاه بینالمللی
صنايع مخابرات ،ارتباطات و تكنولوژی اطالعرسانی (تلكام  – )2007آبانماه .1386
.10

کارگاه بینالمللی سهروزه مديريت پروژههای فناوری اطالعات ( Project

IT

 )Managementو اخذ گواهینامه رسمی نمايندگی موسسه  PMIبه ارزش  18 PDUـ شرکت
مديريت پروژه آريانا با همكاری نماينده رسمی  PMIدر ترکیه  16( -لغايت  18اسفندماه .)1385
.11

دوره تخصصی مديريت پروژه بر مبنای استاندارد )( PMBOK Third Edition (2004ويژه

مديران مرکز تحقیقات مخابرات ايران) ـ سازمان مديريت صنعتی ( -پايیز و زمستان .)1385
.12

دوره تخصصی سیستمعامل لینوکس (از منظر  -)Administrationمرکز تحقیقات مخابرات

ايران ـ (بهار و تابستان .)1387
.13

دوره سیستمعامل لینوکس ـ مرکز تحقیقات مخابرات ايران ـ (پايیز .)1385
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.14

دوره آموزشی DSPهای کمپانی  TIشامل سختافزار و نرمافزار تراشههای خانواده

) TMS320C6000 (Fixed & Floatـ مرکز تحقیقات مخابرات ايران ـ (پايیز .)1383
ه) دیگر مهارتها :
 .1نرمافزارهای تخصصی مهندسی برق و زبانهای برنامهنويسی :
• تسلط در کدنويسی به زبان مطلب جهت کاربردهای پردازش تصوير و بینائی ماشینی.
• تسلط بر زبان برنامهنويسی  Visual C++جهت کاربردهای پردازش تصوير و بینائی ماشینی.
• تسلط بر ابزارهای تخصصی مكمل برای زبان برنامهنويسی  Visual C++جهت کاربردهای پردازش
تصوير و بینائی ماشینی (نظیر  OpenCVمحصول  Intelو .)...
• تسلط بر نرمافزارهای )Orcad (ver 9, 9.1, 9.2, 9.2.23, 10) ، Pspice (ver 6.2, 7.1 , 8.0

 MultiSim2001،و ).Proteus VSM (ver 5.2 , 6.0
• آشنايی کامل با نرمافزار ) Code Composer Studio(CCSکمپانی  TIجهت برنامه نويسی برای
تراشههای  DSPخانواده ) TMS320C6000 (Fixed & Floatاين کمپانی.
• آشنايی کامل با نرمافزارهای تخصصی آنالیز و شبیهسازی بردهای مدارچاپی فرکانس باال نظیر
 SPECCTRAQuestشرکت  HyperLynx ،Cadenceشرکت  Mentor Graphicsو ديگر نرم-
افزارهای آنالیز بردهای  RFنظیر.Sonnet :
• آشنايی کامل با نرمافزار مطلب ToolBoxهای ،Communications ،Image Processing
 Simulinkو . ...
• آشنايی با نرمافزار برنامهنويسی برای .Xilinx Foundation (ver 2.1 , 3.1) ،FPGA
• آشنايی با نرمافزارهای طراحی  PCBنظیر  Protel 99SEو . ...
• آشنايی با اسمبلی خانواده .Z-80 ، MCS51
 .2ديگر نرمافزارها :
• تسلط بر  HyperCam ،Demo Shield ،Adobe Acrobat Professionalو  ...به منظور تهیه
CDهای چندرسانهای (. )Multimedia
• آشنايی کامل با نسخههای مختلف نرمافزار  Microsoft Officeو تسلط بر  Wordو Power

.Point
• آشنايی با نرمافزار .Microsoft Office Project
• آشنايی با نرمافزارهای طراحی گرافیكی همانند Photoshop :و .Corel
 .3سیستمعامل :
16

• آشنايی با سیستم عامل لینوکس و نرمافزارهای آزاد  /متنباز.
• آشنايی کامل با سیستم عامل  Dosو ) Windows (98, Me, 2000, XPو نرمافزارهای خاص
مرتبط نظیر  Partion Magic ، Norton Ghost ،True Imageو  ...به منظور  Imageگیری از
Partionها  ،مديريت پارتیشنبندی و . ...
ی) عضویت در انجمنها و کميتهها :
 .1عضويت در  IEEEطی سالهای .1377-78
 .2عضويت در  IEEدر سال .1378
 .3عضويت در انجمن مهندسین برق و الكترونیك ايران از سال .1379-81
 .4عضويت در کمیته ملی برق و الكترونیك ايران ( )INECاز سال  1382تاکنون.
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