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 تحصیالت .1

 شيرازدانشگاه آزاد اسالمي واحد  -سيستم(-ارشد برق )مخابراتکارشناسيالف( 
 ارسال  و تقويت روش بر مبتني کاربره چند رله هایشبكه در توان تخصيص ارشد:نامه کارشناسيپایان

نامه دو ساختار متفاوت برای شبكه رله چند کاربره در نظر گرفته شده است. در ساختار اول چند فرستنده در اين پايان توضیح:
کنند. در اين ساختار اطالعات خود را از طريق چند رله تک آنتنه با پروتكل تقويت و ارسال برای يک گيرنده ارسال مي

های چند کاربره نسل چهارم(. در ساختار ها و گيرنده وجود دارد)لينک فراسو در شبكهدهلينک مستقيم بين تمام فرستن
اند و لينک مستقيم تنها بين فرستنده و ها جفت شدهها، گيرنده در سيستم وجود دارد که با فرستندهدوم به تعداد فرستنده

ها استفاده شده است و تخصيص توان براساس لهدهي پرتو در رگيرنده جفت شده وجود دارد. برای کاهش تداخل از شكل
زاده، دهي پرتو صورت گرفته است.)استاد راهنما: دکتر رضویمينيمم کردن توان رله براساس ماتريس شكل

smrazavi@iust.ac.ir) 

 مي واحد اراکدانشگاه آزاد اسال –ب(    کارشناسي مهندسي برق )الكترونيک( 
 LCD اطالعات آن بر روی نمايشو  8051به ميكروکترلر  Hardاتصال  نامه کارشناسي:پایان

ها و وظيفه هر يک از آنها مشخخص گرديخد. سخبس بخا پرداخته شد و تعداد پين  Hardساختار نامه، ابتدا به بررسيدر اين پايان توضیح:
بررسخي محتخوای هخر بخه  8051(، با استفاده از ميكروکنترلر NTFSو يا  FAT)فرمت  Hardتوجه به فرمت ذخيره داده در 

 نمايش داده شده است. LCDپرداخته شده و اطالعات آن بر روی  Hardيک از درايوهای 

 ديبلم رياضي خ فيزيک ج(    

 
 

 هامهارت .2

  Pspiceو  Matlab افزارهایآشنايي با نرم  ➢

 مبليو اس Cنويسي های برنامهآشنايي با زبان ➢

  (Visual Basic)نويسي ويژوال بيسيکبرنامه آشنايي با زبان ➢

 (Pythonنويسي پايتون)آشنايي با زبان برنامه ➢

 (Raspberry Piآشنا با مدارات رزبری پای) ➢

 (Arduinoآشنا با مدارات آردوينو) ➢

  80156 و  8051های آشنا به  ميكروکنترلر ➢

  Z80ميكروپروسسور  ➢

 ARM7ميكروپروسسور  ➢

  FPGAبه  آشنا  ➢

 آشنا با سيستم عامل لينوکس ➢

 آشنا با سيستم عامل ويندوز  ➢

 Officeتسلط کامل بر نرم افزار  ➢

 های آموزشيدوره .3

 :ارتباطات سیارهای زیر از  شرکت نامهدارای گواهي ➢

 ساعت( 30) اصول پايه موبايل ❖

 ساعتGSM  (40 )سيگنالينگ  ❖

 : ITفرهنگسرای نامه زیر از دارای گواهي ➢
❖ rkingteam wo 

 :مرکز تحقیقات مخابراتهای آموزشي زیر از  دارای گواهي شرکت در کارگاه ➢
❖ Voice over LTE (VoLTE) (2 )ساعت 

 ساعت( 4سيم )های بيهای چندگانه در نسل آتي سيستمآينده تكنولوژی آنتن ❖

 ( ساعت 15سيم )های بيسازی گسسته و کاربرد آن در شبكهبهينه ❖

 (ساعت 1)   WiMAXفناوری  ❖
 ساعت( 1)های مخابراتي تكنولوژی  مديريت  شبكه ❖
 ساعت( 1)امنيت تلفن همراه نسل سوم  ❖
 ساعت( 1) های  نسل آينده مخابرات پيكربندی شبكه ❖
 ساعت( 1)های نسل آينده  مدل سرويس در شبكه ❖
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 ساعتVOIP  (1 )تجزيه و تحليل ساختارها و مدل در شبكه  ❖

 ساعت( 1) های نسل آتيامنيت در شبكه ❖

 ساعت( 1)های کسب و کارسازمان هوشمند : پارادايمي جديد  در محيط ❖

 ساعت( 1) تضمين امنيت مبتني بر استاندارد معيار مشترک ❖

 ساعتFTTX (1 )شبكه دسترسي نوری نسل جديد  ❖

 :دانشگاه تهراندارای گواهي شرکت در کارگاه آموزشي زیر از   ➢
 (ساعت 6) های ارسال و بهينگي آنها: روشهای پخشيکانال ❖

 :()عامام حسین جامع دانشگاههای آموزشي زیر از  دارای گواهي شرکت در کارگاه ➢
 ساعت( 2) افزاری جهت ثبت تجربيات مديرانارائه نرم ❖

 ساعت( 2) های پروژه محورسازی مديريت دانش در سازمانالگوهای پياده ❖

 ساعت( 3) افزارهای رمزنگاری و سيستم تعبيه شدهامنيت سخت ❖

 :دانشگاه صنعتي شریفاز زیر آموزشي  هایگواهي شرکت در کارگاه دارای ➢

 ساعتSAR (20 )رادارهای روزنه مصنوعي  ❖

 ساعت( 20بينايي ماشين و پردازش تصوير ) ❖

 :مجتمع فني تهرانهای آموزشي زیر از دارای گواهي شرکت در دوره ➢

❖ FPGA (50 )ساعت 

❖ ARM7 (40 )ساعت 

 :گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتي شریفپژوهشکده سیاستزشي زیر از های آمودارای گواهي شرکت در دوره ➢

 ساعت( 8های نهادهای استانداردسازی و تجربيات جهاني )های موبايل براساس توصيهشبكه QoSو  QoEمفاهيم و ابعاد ارزيابي و نظارت بر  ❖

 
 سوابق کاری .4

 تاکنون( 99 ين)فروردماه  11به مدت  ----)کارشناس(  یات شهرداراطالعات و ارتباط یمرکز تهران هوشمند، سازمان فناور ➢

 تاکنون( 99)مهر  ---( يلنسرها )فرآپاستارت ينامه اختصاصنامه شنبه، هفتههفته ➢
 (98اسفند تا  94ماه )خرداد  51به مدت  ----( کارشناسيف )شر يفشرکت مشاوران ط ➢

 (97مرداد تا  93ماه )دی  44مدت  به ----( PBBو  BHSمدير پروژه شرکت صنايع بال ) ➢

 (96آبان تا  95ماه )آذر  11به مدت  ----گروه تحقيقاتي وپس )تحليلگر(  ➢

 (94 خرداد تا 93)خرداد  ماه 12به مدت  ----)همكار پروژه( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  -مرکز تحقيقات مخابرات ايران  ➢

 (93بهمن تا  93 ارديبهشتماه ) 10به مدت  ----)همكار پروژه(  های مجلسپژوهشمرکز  ➢

 (91دی تا  89)آبان  ماه 27به مدت  ----پژوهشي مكانيک هوافضا )معاون مدير اجرايي(  خ جله علميم – )ع(دانشگاه جامع امام حسين ➢

 (84شهريور تا  84 تير) ماه 3به مدت  ----نيروگاه آب سنگين خنداب )دفتر فني برق(  -شرکت ميسان  ➢

 (82)تابستان  ماه 3به مدت  ----های غير مخرب ) دوره کارآموزی ( مجری تست -اعتماد  پرتو  شرکت  ➢

 
 سوابق علمي و آموزشي .5

 هنری ليله القدر –در کانون فرهنگي  E-Citizenو   ICDLتدريس    ➢

 
 زبان .6

 آشنا به زبان انگليسي ➢

 
 داوری مقاالت .7

 مقاله(  5) )ع(امام حسينجامع رعامل دانشگاه های پدافند غيمجله علمي خ پژوهشي علوم و فناوری ➢

 
 پژوهشي -سوابق علمي .8

 
 نامهروزنامه و هفتهمقاالت  ❖

، 209نامخه شخنبه، شخماره هفته ،"چندگانخهای با ارتباطخات حلي هوشمندانه برای آيندهشهرهای هوشمند و نسل پنجم: راه" حسيني،سيدعلي خدامو  محمد پیروی .1
 .1399اسفند ماه 

 .1399، دی ماه 206نامه شنبه، شماره هفته ،"2025به سال  ي: نگاهيدارپا يندهو آ 5G" حسيني،سيدعلي خدامو  یمحمد پیرو .2

 .1399، مهر ماه 200نامه شنبه، شماره هفته ،"مصنوعي هوش حوزه در راهبردی نگاه و قانونگذاری نقش" ،محمد پیرویحسيني و سيدعلي خدام .3

  
 مقاالت ژورنال ❖

 :خابراتم 

  
 خابرات نوری:م •

1. Mahmoud PEIRAVI, Mohammad PEIRAVI, and Majid HEIDARI, "Using of Graphane in the Optical Fiber Amplifier", International 
Journal of Science and Engineering Investigations (ISSN: 2251-8843), Vol. 2, No. 15, pp. 45-48, France, 2013. 

2. Mohammad PEIRAVI, Mahmoud PEIRAVI, and Sheler MAKTOOBI, "Ad-Hoc Optical Network Protocol", International Journal of 
Science and Engineering Investigations (ISSN: 2251-8843), Vol. 2, No. 15, pp. 1-4, France, 2013. 

3. Mohammad PEIRAVI, Mahmoud PEIRAVI, Sheler MAKTOOBI, Mahdi TIZKAR, and Ehsan MOHAMMADI, "Application of 
Chaos Theory Mode Hannon in Optical Communication by Mach-Zehnder Interferometer for Chaotic Information Transference", 
Majlesi Journal of Telecommunication Devices (ISSN: 2322-1550), Vol. 1, No. 1, pp. 1-5, Iran, 2012. 

 
 پردازش سیگنال: •

1. Mohammad PEIRAVI and Mahdi TIZKAR, "Time-Space Noise", Journal of Basic and Applied Scientific Research (ISSN: 2090-
4304), Vol. 3, No. 1(Part IV), pp. 998-1002, Egypt, 2013 (ISI-Listed).   
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 لکترونیک:ا 

 
پژوهشخي فهخم و -آموزشي-،  فصلنامه علمي" ZIMPLافزار متن باز های برق با استفاده از نرمارائه يک روش برای جايابي نيروگاه "و مصطفي اميني،  پیروی محمّد .1

 .90پاييز، 86-94توان، سال دوم، شماره پنجم، صفحه 

 : ITامپیوتر و ک 

 
 خدمات الکترونیکي •

 77-85پژوهشي فهم و توان، سال دوم، شماره پنجم، صخفحه -آموزشي-،  فصلنامه علمي"تلفن همراه و توسعه دانش اکوتوريسم "و مصطفي اميني،  پیروی محمّد  .1
 .90، پاييز 

 
 مقاالت کنفرانسي ❖

 خابرات:م 

 
 مخابرات مشارکتي •

دانشخجويي کنفخرانس ، "مروری بر مخابرات مشارکتي مبتني بر رلخه در شخبكه هخای مخخابرات بخي سخيم"د رضوی زاده و محسن اسالمي، ، سيد محمّمحمّد پیروی .4
 .1393، هفدهمين دوره، کيش، مهندسي برق ايران

دانشخجويي کنفخرانس ، "تي مبتني بخر رلخههای مخابرات مشارکمروری بر مسئله تخصيص توان در شبكه"، سيد محمّد رضوی زاده و محسن اسالمي، محمّد پیروی .5
 .1393، هفدهمين دوره، کيش، مهندسي برق ايران

 
 پردازش تصویر •

 .1390، چهاردهمين دوره، کرمانشاه، دانشجويي مهندسي برق ايران، کنفرانس "بندی معنايي تصاويردسته " د نينوايي،و محمّ د پیرویمحمّ .1

 
 گفتارپردازش  •

 .1390، چهاردهمين دوره، کرمانشاه، دانشجويي مهندسي برق ايران، کنفرانس "پذير پردازش گفتاريافتن نقاط بهينه شبكه آموزش" ،د پیرویمحمّ .1

 
 های آماریپردازش سیگنال •

ي، ات مخخابرات مجلسخادو يمهندسخ وميسخمبوز، "هابررسي خاصيت فضای باناخ در فضای سيگنال "و احسان محمدی،  ، پارسا اميدی، مجيد حيدریمحمّد پیروی .1
 .1392دومين دوره، تهران، 

 .1390 ،کرمانشاه ، چهاردهمين دوره،دانشجويي مهندسي برق ايرانکنفرانس ، "مكاني-فرآيند تصادفي زماني " عمله،و معصومه حسيني د پیرویمحمّ .2

 
 کوانتومي-مخابرات نوری •

 .1391، پانزدهمين دوره، کاشان، دانشجويي مهندسي برق ايران، کنفرانس "شبكه نوری اقتضايي "و شلير مكتوبي،  محمّد پیرویمحمود پيروی،  .1

 .1391های فيبر نوری، کرمان، کننده، همايش ساليانه تقويت"مخابرات نوری هوشمند"، محمّد پیرویمحمود پيروی و  .2

، دومخين کنفرانس ملي مهندسي اپتيک و ليخزر ايخران ،"اتای يادگيرندهکاربرد نانوحسگرها در مخابرات کوانتومي با استفاده از آتام  " و محمود پيروی، د پیرویمحمّ .3
 .1390اصفهان،  دوره،

 
 : ITامپیوتر و ک  

 
 خدمات الکترونیکي •

پژوهشخي -، کنفرانس ملي علمي"کارکردهای بيمارستان سيار در تحويل خدمات سالمت الكترونيک همه جا حاضر در زمان بحران "و مصطفي اميني،  محمّد پیروی .1
 .1390دافندغيرعامل، سومين دوره، ايالم، پ

بيمارستان الكترونيكي و تلخه  سمبوزيوم ،"بيمارستان هوشمند در RFID ايده پيشنهادی برای استفاده از يک " ،د پیرویمحمّفرد و مصطفي اميني، سعيده پارسايي .2
 .1389، اولين دوره، تهران،  مديسين

، بيمارستان الكترونيكي و تلخه مديسخين سمبوزيوم ،" راهكار پيشنهادی برای بهبود بيماريهای انسان مدرن نيكي يکمسجدالكترو " ،د پیرویمحمّمصطفي اميني و  .3
 .1389 ، تهراناولين دوره، 

ولخين دوره، تهخران، ، اکنفرانس بين المللي شخهروند الكترونيخک و تلفخن همخراه، "کاربرد پليس الكترونيكي در کاهش جرائم پيام کوتاه تلفن همراه " ،د پیرویمحمّ .4
1389. 

، تهران، همايش سراسری  حفاظت اطالعات آينده ،"ارائه مدلي پيشنهادی برای برقراری امنيت در فضای سايبر "، مصطفي اميني و دانيال ناظری، د پیرویمحمّ .5
1389. 

 مدیریت دانش •
همايش تخصصي علوم ، فناوری و سامانه های مهندسي برق،  ،"يت دانشپيشنهاد پورتال سيار آموزش الكترونيكي در مدير"، و سيد حامد قدری محمّد پیروی .1

 .1392اولين دوره، تهران، 

 فناورى همايش تخصصي محدود  نقش ،"های نظاميهای صريح سازماني در سازمانهايي برای ساماندهي بهتر دانشتوصيه"و مصطفي اميني،  د پیرویمحمّ .2

 .1389 ه، تهران،، اولين دورسباه دانش مديريت در اطالعات

 در اطالعات فناورى همايش تخصصي محدود  نقش ،"مروری بر  موضوعات کشف و استفاده از دانش در پدافندغيرعامل نظامي"و مصطفي اميني،  د پیرویمحمّ .3
 .1389سباه، اولين دوره، تهران،  دانش مديريت

 
 های پژوهشيهمکاری .9



 ير،فراگ يرمقررات صوت و تصو يمسازمان تنظ کارفرما:، «يرفراگ يررقابت در حوزه صوت و تصو گریيمم تنظنظا یسازيادهمذاکره و کمک به پ ي،طراح»پروژه .1
 .1398محقق،  سمت: يف ،شرکت پژوهش و توسعه فاوا ط :یمجر

 يف،شر يفشرکت مشاوران ط :یمجر ،شرکت توانير کارفرما:، «به کارگيری در مديريت مصرف برقجهت   IoTتدوين دستورالعمل و استاندارد مبتني بر»پروژه .2
 .1398محقق،  سمت:

 .1398محقق،  سمت: يف،شر يفشرکت مشاوران ط :یمجر شرکت همراه اول، کارفرما:، «يتاباندل د يدجد هایمدل سازیيادهو پ يطراح »پروژه .3

مقررات و ارتباطات  يمسازمان تنظ کارفرما:، «يط مربوطه( در کشور و تدوين ضوابط و شراFMCمطالعه و بررسي همگرايي ارائه خدمات ثابت و سيار)»پروژه .4
 .1398محقق،  سمت: يف،شر يفشرکت مشاوران ط :یمجر يويي،راد

 سمت:يف، شر يفشرکت مشاوران ط مجری:يويي، مقررات و ارتباطات راد يمسازمان تنظ کارفرما:، «م مقررات ارتباطاتيبررسي مصوبات کميسيون تنظ»پروژه .5
 .1396محقق، 

مقررات و  يمسازمان تنظ: کارفرما، «مقررات يمثر بر رشد آن از منظر نهاد تنظؤم يدیکل یهاو شاخص يرانا ICTساختار و اندازه بازار  يلمطالعه، تحل»وژه پر.6
 .1396: محقق، سمتيف، شر يفشرکت مشاوران ط: مجریيويي، ارتباطات راد

 .1395: محقق، سمت، يفشر يفمشاوران طشرکت : کارفرما، («IoTرل آن)های اتصال هواساز به اينترنت و کنتبررسي روش»پروژه  .7

: کارفرما، «در راستای ارتقاء کيفيت خدمات ارتباطي مشتريان در حوزه سيار QoEو  QoSگيری های عملياتي برای اندازهحلشناسايي مشكالت و ارائه راه»پروژه  .8
 .1394: محقق، سمتيف، شر يفت مشاوران طشرک: مجریيويي، مقررات و ارتباطات راد يمسازمان تنظ

: محقق، سمتيف، شر يفشرکت مشاوران ط: مجریيويي، مقررات و ارتباطات راد يمسازمان تنظ: کارفرما، «انويه طيفثنامه تجارت تهيه و تدوين آئين»پروژه  .9
1394. 

های ، لينکWi-Fi ،WiMAXسيم)ل و يا دريافت داده از طريق ارتباطات بيهای غيرمجاز ارساهای ثابت و سيار شناسايي تجهيزات و شبكهطراحي سامانه»پروژه  .10
 .)فاز اول(1393: محقق، سمت: شرکت آرين ماهواره، کارفرما، «نقطه به نقطه، يک نقطه به چند نقطه(

پژوهشگاه ارتباطات و : کارفرما، «مربوطههای فناوری اطالعات و طراحي سامانه های کيفيت و پشتيباني سرويساستخراج و تعيين سطوح مجاز شاخص»پروژه  .11
 .1393، (پروژه )همكار مشاور: سمت)مرکز تحقيقات مخابرات(، فناوری اطالعات

های سيار باند : گروه تحقيقاتي شبكهمجریهای مجلس شورای اسالمي، : مرکز پژوهشکارفرما، «نقش آن در کشور: مزايا و تلفن همراه اپراتورهای مجازی»پروژه  .12
 .1393: محقق، سمت وسيع،

: مجری)مرکز تحقيقات مخابرات(، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات: کارفرما، «5Gهای مرتبط با نسل پنجم گيریها و جهتشناسايي و تحليل فناوری»پروژه  .13
 .1393: محقق)همكار پروژه(، سمت های سيار باند وسيع،گروه تحقيقاتي شبكه

: محقق، سمت های سيار باند وسيع،: گروه تحقيقاتي شبكهمجری، های مجلس شورای اسالميپژوهش: مرکز کارفرما، «يار نسل پنجمهای مخابرات سشبكه»پروژه  .14
1393. 

ناوری اطالعات : مرکز تحقيقات فمجری: سازمان پدافند غيرعامل، کارفرما، «ط آنها با پدافند غيرعاملهای نوظهور در فناوری اطالعات و ارتبامطالعه فناوری»پروژه  .15
 .1389، : محققسمت، مبين

 
 سخنراني و ارائه .10

 .1399دی ماه  دانش(، یگذارتهران هوشمند )اشتراک يتخصص ينارهایسلسله وب، «مرکز شهروند هوشمند در دانمارک یمورد يبررس » ➢

 .1399آذر ماه  دانش(، یگذارتهران هوشمند )اشتراک يصصتخ ينارهایسلسله وب، «متحده ياالتدر ا ياءاش ينترنتا يشتابده يقاتيپروژه تحق یمورد يبررس » ➢

 .1399آبان ماه  دانش(، یگذارتهران هوشمند )اشتراک يتخصص ينارهایسلسله وب، «یشهر ینوآور یدر پلتفرم ها یمشارکت شهروند » ➢

 .1399، آبان ماه يجهان هایيتهوشمند: از روندها تا روا یشهرهاهای آموزشي ، سلسله دوره«هوشمند یدر شهرها ینوآور » ➢

 آبان ماه، يجهان هایيتهوشمند: از روندها تا روا یشهرها های آموزشيدوره، سلسله «و سناريوهای پيش رو 19-نقش شهرهای هوشمند در مواجه با کوويد» ➢
1399. 

 .1399دانش(، مهرماه  گذاری، سلسله وبينارهای تخصصي تهران هوشمند )اشتراک«GCCجايي هوشمند در شهرهای مروری بر جابه» ➢

 .1399گذاری دانش(، مهرماه ، سلسله وبينارهای تخصصي تهران هوشمند )اشتراک«مروری بر راهبردهای شهر هوشمند ميالن» ➢

 .1399گذاری دانش(، مهرماه ، سلسله وبينارهای تخصصي تهران هوشمند )اشتراک«استانداردهای هوشمند برای شهرهای هوشمندتر» ➢

 .1399گذاری دانش(، مهرماه ، سلسله وبينارهای تخصصي تهران هوشمند )اشتراک«اني برای هوشمندتر شدن شهرهابالکچين: پيشر» ➢

 .1399گذاری دانش(، مهرماه ، سلسله وبينارهای تخصصي تهران هوشمند )اشتراک«ای بر شهرهای هوشمندترمقدمه» ➢

 .1399گذاری دانش(، مردادماه ران هوشمند )اشتراک، سلسله وبينارهای تخصصي ته«آشنايي با مراکز شهروند هوشمند» ➢

 
 و طراحي سایت های کامپیوتریبرنامه .11

 1397، برنامه انبارداری با قابليت دريافت اطالعات از طريق اسكنر بارکدخوان )با استفاده از ويژوال بيسيک( ➢

  .1397، مجری سمت:، www.dystrophy.ir ، «روفيسايت انجمن حمايت از مبتاليان به ديستروزرساني و دو زبانه نمودن وببه» وب: ➢

 
 کارهای اجرایي .12

 .1398، "برق طيف تحليلي - يملع نشريه " تحريريه دبير ➢

 .1393، دانشگاه علم و صنعت ايران، "های مخابراتي در شرايط اضطراری و بحرانشبكه"دبير اجرايي همايش ➢
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