به نام خدا
رزومه علمی پژوهشی

محل الصاق عکس

 -1مشخصات فردی:

محل الصاق
عکس

نام  :اسدا...
نام خانوادگی :وکیلی
نام پدر  :بیرامعلی

0

تاریخ تولد1356:

کد ملی:

محل تولد :ساوه

شماره شناسنامه240 :

نشانی محل سکونت :ت

تلفن تماس:

تلفن تماس ضروری0 :

پست الکترونیکیasad.vakili@gmail.com :

 -2سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

گرایش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد
آموزشی

کشور /شهر
محل تحصیل

معدل

فوق دیپلم
لیسانس

مهندسی
کامپیوتر

فوق لیسانس
دکترا

مهندسی

معماری

کامپیوتر

کامپیوتر

مهندسی

معماری

کامپیوتر

کامپیوتر

1374

1379

1379

1381

1389

1393

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
دانشگاه علوم و
تحقیقات

ایران/تهران

14/78

ایران/تهران

15/9

ایران/تهران

 -3وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام1382/4/1 :

وضعیت همکاری :تمام وقت-رسمی

مرتبه دانشگاهی :مربی

پایه 11 :

 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

دانشگاه آزاد

حقالتدریس

1379/11/1

1382/4/1

شبکههای کامپیوتری ،مدارهای
منطقی ،مهندسی اینترنت

اسالمی(واحد
ساوه)
دانشگاه آزاد

تمام وقت

1382/4/1

تا کنون

اسالمی(واحد

شبکههای کامپیوتری پیشرفته ،روش
تحقیق ،معماری کامپیوتر

ساوه)

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1
2
3
مقالت علمی پژوهشی:
ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1
2
3

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

ردیف عنوان مقاله
1

طراحی یک پردازنده خاص منظوره برای

زمان برگزاری

نوع ارائه

بهمن  -82نهمین کنفرانس ساالنه ارائه شفاهی و چاپ در

پیادهسازی الگوریتم رمز معماگر بر روی  FPGAانجمن کامپیوتر ایران

مجموعه مقاالت

2
3

سایر مقاالت تحقیقاتی:

" -1پیاده سازی شبکه های  VPNدر بستر ارتباطات ماهواره ای و محدودیت های آن" -مجله فن آوا شماره 2
" -2تکنولوژی  VSATو کاربردهای آن" -مجله فن آوا شماره 4
" -3مقایسه تکنولوژی های ارتباطات ماهواره ای برای پیاده سازی  -"GSM-Backhaulمجله فن آوا شماره 13
رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما3 :
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور3 :
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

تألیف یا ترجمه کتاب :
ردیف

عنوان کتاب

نوع ( تألیف  /ترجمه)

سال انتشار

ناشر  /محل نشر

1
2
...
طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

مدل سازی و پیاده سازی الگوریتم های تشخیص حفره های فرکانسی
در رادیوهای شناختگر

مهرماه 92

مهر ماه 93

2

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف
1
2
...

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

توضیحات

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

1

مدیر گروه کاردانی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسالمی (واحد ساوه)

 88تا 90

2

مدیریت پروژههای فناوری اطالعات

از سال  82تا کنون

...

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان خارجی(انگلیسی) :
خواندن :مسلط

نوشتن :خوب

صحبت کردن :متوسط

نرمافزار:
C/C++, Matlab, VHDL, Verilog, Maxplus II, Modelsim, Proteus, NS2, Colasoft, Ethereal,
…Satmaster, SolarWinds, Packet Tracer, GNS3,

