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 التيتحص

 ستميمخابرات س -برق  يمهندس -يدکتر 

 (2)رتبه  40/19:  کل معدل - (2/8/95)تاریخ دفاع  1395آبان  -1389مهر  - فیشر یدانشگاه صنعت –تهران     

 های مخابراتی مشارکتیدر شبکهخل مهار تداعنوان پایان نامه: 

 استاد راهنما: دکتر معصومه نصیری کناری

 

 فرصت مطالعاتي دوره دکتري 

 1394بهمن  -1394آبان  - دپارتمان سیگنال و سیستم –دانشگاه چالمرز  -گوتنبرگ  –سوئد     

 ای بیسیمهای چند رلهدر شبکه مخابرات سبززمینه تحقیقاتی: 

 تامی اسونسون و دکتر بهروز مکیاساتید راهنما: دکتر 

 

 ستم يمخابرات س -برق  يمهندس -ارشد يکارشناس 

 )رتبه اول( 29/19: کل  معدل - 1389خرداد  -1386مهر  - رانیدانشگاه علم و صنعت ا –تهران     

ه شبکعنوان پایان نامه: ارائه الگوریتمی جدید جهت بهبود عملکرد سنجش طیف همیار در کانالهای همبسته در 

 رادیو شناختگر

 استاد راهنما: دکتر بهمن ابولحسنی

 

 مخابرات -برق  يمهندس -يکارشناس 

 )رتبه اول( 49/17معدل کل:  - 1386ور یشهر -1382مهر  -ران یدانشگاه علم و صنعت ا –تهران     

 با استفاده از کدینگ حذفی چند جمله ای OFDMعنوان پایان نامه: بررسی عملکرد و شبیه سازی سیستم 

 استاد راهنما: دکتر بهمن ابولحسنی
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 افتخارات

 1389سال  –دانشگاه علم و صنعت -ستم یرشته مخابرات س -ارشد یمقطع کارشناسالن یفارغ التحص رتبه اول 

 1386سال  – رانیدانشگاه علم و صنعت ا -دانشکده برق -یالن مقطع کارشناسیفارغ التحص رتبه اول 

  1395سال  – صنعتی شریفدانشگاه  -دانشکده برق -دکتریمقطع  -دانشجویان برتر )از نظر معدل( دومرتبه 

 1381سال  -ک یزیف یاد دانش آموزیالمپ -و مدال برنز يرتبه سوم کشور 

 1386سال  -برق یمهندس ییاد دانشجویالمپ - يرتبه هشتم کشور  

 1392تا  1386سال  از  – نخبگان ياد مليعضو بن 

 
 

 زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقه

 مخابرات سيار شامل: گوناگونهاي زمينه 

o )های رله کردنو استراتژی مخابرات همیار )مشارکتی 

o مخابرات سبز 

o  5مخابرات نسل (5G) 

o  سنجش طیف –رادیو شناختگر 

o  سیستم( های چند آنتنیMIMO) 

o سیستم OFDM 
 

 )دانشگاهي( سوابق پژوهشي

 هاي تحقيقاتيآزمایشگاه

 ( عضویت در آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات بیسیمWRL )–  تاکنون 1389از  –دانشگاه صنعتی شریف 

 ( ،عضویت در آزمایشگاه مخابرات سیار، تست و توسعهMCL-TD )–  تاکنون 1389از  –دانشگاه صنعتی شریف 

  1394از آبان تا بهمن  –فرصت مطالعاتی در گروه مخابرات، دپارتمان سیگنال و سیستم، دانشگاه چالمرز سوئد 

 ( عضویت در آزمایشگاه مخابرات بیسیمWCL )–  1389تا  1386از  –دانشگاه علم و صنعت ایران 
 

 پروژه هاي تحقيقاتي

 ت تداخل در شبکه یریمدCDMA اریهم یهاتوسط کنترل توان و رله 

 های چندآنتنیآشکارسازی توامان در کانال 

 یچند آنتن یهاستمینگ در سیپلکسیو مالت یتیورسین داینه بینه از نظر مصالحه بهیبه یکدها 

 ه فمتوسل و کنترل توان در آنیدو ال یسلول یهاشبکه 

 فینگ کاغذ کثیکد یاده سازیپ یتودرتو برا یسهایاستفاده از لت 

 ید حذف خودیعملکرد روش جد یبررس ICI  یستم هایدر س  OFDM 

 ینوسیجمع س یتخت با استفاده از روشها یکانال محوشدگ یمدلساز 

 تهافیم یژه تعمیه مقدار ویتفاده از روش تجزکور منابع با اس یجداساز 

 گنال یق سیدق ییشناساAM ک با استفاده از یباند بارDFT 

 هاهارسال داد تیرنده و دو فرستنده بر ظرفیدو گ یاریهم یبررس 
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 (و پروژه پژوهشي )سوابق کاري سوابق

 موبایل 3و  2تجهيزات ایستگاه پایه نسل  هايطراحي و اجراي تست  

 سازي لينک طيف گسترده بررسي عملکرد و شبيهFHSS/DSSS در مقابل انواع جمر 

  شبيه سازي پروتکلMAC  در استانداردIEEE 802.11 و کدگذاري شبکه 

 طراحي مفهومي و طراحي سيستمي مقدماتي لينک داده 

  بررسي جامع رادار روزنه مصنوعي(SAR) 

 هاي آکوستيک فروصوتپردازش سيگنال 

 هاي محيطي مکانيکي و الکترومغناطيسبررسي استانداردها و طراحي روال تست 
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 در نوزدهمین کنفرانس شده ، ارائه و چاپ "سنجش طیف همیار وفقی در شبکه رادیو شناختگر"، ب. ابوالحسنی، م. حجازي

 .1390برق ایران، مهندسی 

 

 مجالت و کنفرانسهاداوري  سوابق

  داوری برای ژورنالIEEE Transactions on Communications 

  داوری برای کنفرانسIEEE International Conference on Communications (ICC) 

  داوری برای کنفرانسIEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) 

  داوری برای کنفرانسIran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT) 

 

 دروس تخصصي گذرانده شده
  :تئوری –آشکارسازی چند کاربره  –های طیف گسترده سیستم -بهینه سازی محدبدروس گذرانده شده

یار مخابرات س -تئوری کدینگ  -تئوری اطالعات  -های مخابراتی بیسیم شبکه -کدینگ فضا زمان  -آشکارسازی 

 تخمین طیف -مخابرات پیشرفته  -پردازش سیگنالهای دیجیتال  -فرایندهای اتفاقی  -

  :ای هشبکه –های مخابراتی داده شبکه –تئوری تخمین  –های مخابراتی سازی سیستمشبیهحضور در کالس

العات تئوری اط –اطالعات شبکه تئوری  -فیلترهای وفقی  –اصول رمزنگاری – سازی عددیبهینه –داده پیشرفته 

 اصول سیستمهای رادار -های تقریبی الگوریتم –کوآنتومی 

 


