
 يآتان يرضا ابراهيم  يو عمل يو تحقيقات يخالصه سوابق آموزش

  الکترونيک از دانشگاه علم و صنعت ايران يمهندس يدکتر
 

  دکتر رضا ابراهيمي آتاني

    دانشکده فني دانشگاه گيالن دانشيار

 گروه مهندسي کامپيوتر
 (1400 اسفند)بروز رساني 

 18وضعيت استخدام: رسمي قطعي پایه 

 

 ت تماس:اطالعا
  3756جاده قزوین، دانشگاه گيالن، دانشکده فني و مهندسي، گروه مهندسي کامپيوتر، صندوق پستي  6رشت کيلومتر آدرس: 

   01333341952             :نمابر              09111485220  :تلفن همراه       01333690270 –( 3017) (:ي)دانشکده فن تلفن
 http://staff.guilan.ac.ir/rebrahimi/   گيالن آدرس تارنما در دانشگاه

 rebrahimi@guilan.ac.ir   ،ani@gmail.comreza.ebrahimi.atرایانامه:  
8707-9180-0001-https://orcid.org/0000Orcid Account:      

8index=1-H       s?user=EJ7tdcIAAAAJ&hl=enhttps://scholar.google.com/citation :   Google Scholar 

10index=-H               atani-ebrahimi-https://publons.com/researcher/2660912/rezaPublons Account:  

Index=11-H      https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36738968100Scopus Account:    
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 :اجرایيسوابق 
 1400 ماه  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه گيالن از بهمن. 

  1394ماه سال  نیدانشگاه گيالن از فرورد( رایانه اي)آمادگي، پشتيباني و امداد رخداد هاي مدیر مرکز آپا. 

 1397شهریور  -1395ماه سال  وریاز شهر رانیانجمن رمز ا یياجرا يعضو شورا. 

 1397شهریور  -1395ماه سال  وریاز شهر مسئول کميته بين الملل انجمن رمز ایران. 

  تاکنون 1394دانشيار گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه گيالن از بهمن ماه. 

 1393 وریشهر - 1392دانشگاه گيالن از آبان ماه سال  يآزاد و مجاز يمدیر آموزش ها. 

 1392آبان ماه  - 1390ماه سال  ريمدیر آموزش الکترونيکي دانشگاه گيالن از ت. 

  تاکنون. 1389 از رانیانجمن رمز ا کميته علمي کنفرانس بين الملليعضو 

 1393 وریشهر -1391از مهر ماه  النيالملل دانشگاه گ نيب سیاطالعات پرد يفناور يگروه مهندس ریمد. 

  1393 - 1390 دانشجویان شاهد و ایثار گر گروه مهندسي کامپيوتر از مهر ماه سالمشاور استاد. 

  1390 يتا د 1390دبير کارگروه فني و پشتيباني آموزش الکترونيکي دانشگاه گيالن از تير. 

  1393 وریشهر - 1390عضو شوراي آموزش الکترونيکي دانشگاه گيالن از تير ماه سال. 

 1394بهمن  - 1389ازاردیبهشت ماه  -نشگاه گيالن ندسي کامپيوتر دااستادیار گروه مه. 

 1393خرداد  - 1391 ياز د النيگ قاتينرم افزار دانشگاه علوم و تحق - وتريکامپ يگروه مهندس ریمد. 

  1391آبان  - 1390دبير شوراي پژوهشي دانشکده فني از فروردین ماه  سال. 

  1392 نیتا فرورد 1390کامپيوتر دانشگاه گيالن فروردین نماینده شوراي پژوهشي گروه مهندسي. 

 1389 اسفند – مهر گيالن، دانشگاه کامپيوتر مهندسي گروه افزار سخت هآزمایشگا مسئول. 

 :يو خدمات پژوهش يسوابق کار
  (1391فضا گستران تبادل الکترونيک )تاسيس دانش بنيان صنعتي مدیر عامل شرکت 

 ( 92گرایش هاي سخت افزار و شبکه( )از سال م صنفي رایانه اي کشور ) مشاور پایه سه سازمان نظا 

 رانیا ياديبن يپژوهشگاه دانشها وتريدانشکده علوم کامپ ميمق ريوهشگر غپژ (IPM) 1394و  1393 يدر سالها. 

 1392 وتريکامپ يمهندس يکشور اديالمپ 2قطب  يعلم تهيمسئول کم. 

 1391تا  1390از سال  النيگ يدر استاندار "اطالعات استان يفناور ياهبردسند ر نیطرح تدو" يراهبرد تهيعضو کم. 

  در رشته  النيدر استان گ "يدانشگاه آزاد اسالم يعلم أتيجذب ه یياجرا أتيه يعلم یيتوانا يبررس"عضو کارگروه

 .1394 - 1390از سال  وتريکامپ

 تاکنون 1390آبان ماه سال  استاد مشاور و بنيان گذار انجمن علمي رمز دانشگاه گيالن از. 

 کيبرق و الکترون يالملل نينماینده انجمن ب IEEE 1400تا 1391 نیدر دانشگاه گيالن از فرورد. 

  1392-1389 يطوس نیالد ريخواجه نص شرفتهيپ يپژوهشگاه توسعه فناورپژوهشگر در. 

 1389رمز از آذر ماه  در دانشگاه گيالن و مسئول شاخه دانشجویي انجمن رانینماینده انجمن رمز ا. 

 1387 - 1388ن پژوهشگر در پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم وصنعت ایرا. 

  پروژهاجرایي مدیر FPGA 1388در پژوهشکده ميکروالکترونيک ایران  يمل. 

 پژوهشگر در گروه COSIC دانشگاه KUL  2008 –بلژیک. 

 پژوهشگر در دانشگاه FHNW  2007 – 2008سویيس. 

 1384 – 1385یع مخابرات صا ایران وژه در صناکارشناس پر. 

 1381 – 1386انشگاه علم وصنعت ایران پژوهشگر در پژوهشکده الکترونيک د. 



  1380مرکز تعميرات مخابرات استان گيالن تابستان . 

 و افتخارات نیعناو
 1399ر در سال و پژوهشگاه هاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري کشو مجري طرح صنعتي برگزیده دانشگاه ها . 

 1399اوري کشور در سال پژوهشگر برتر ارتباط با صنعت کشور، وزارت علوم تحقيقات و فن . 

  1396سال حوزه فني و مهندسي در در  النيگ استانپژوهشگر برتر. 

 1398، 1397، 1394، 1392، 1391 يدر سال ها النيپژوهشگر برتر دانشگاه گ. 

 1399، 1396، 1395 هاي در سال النيپژوهشگر برتر ارتباط با صنعت دانشگاه گ. 

 1398، 1397، 1396، 1395، 1394، 1393، 1392، 1391 يدر سال ها النيدانشگاه گ وتريکامپ يپژوهشگر برتر گروه مهندس ،

1399. 

 1397، 1396، 1395در سال   رانیرمز و افتا انجمن رمز ا يمناد يجیو ترو يعلم هیداور برتر نشر. 

 1389سال در  يطوس نیرالديدر دانشگاه خواجه نص رانیانجمن رمز ا يالملل نيکنفرانس ب نهفتمي برتر داور. 

 سوابق علمي
 مقاله 102: يبين المللملي و  يمقاالت چاپ شده در مجله ها 

  مقاله 268: يبين الملل ملي و کنفرانس هايمقاالت چاپ شده در 

  در دانشگاه گیالن و سایر دانشگاه های  رساله دکتری دوکارشناسی ارشد و پایان نامه  150بیش از راهنمایی و مشاوره

 .ایران

 هاي تدریستوانایي 
 و کارشناسي  دوره هاي تحصيالت تکميلي

 اصول رمزنگاري )مقدماتي( اصول رمزنگاري )پيشرفته( نظریه کد ها و رمز ها )دکتري ریاضيات(

 اصول طراحي نرم افزار مطمئن امنيت سيستم هاي تجارت الکترونيک ترونيکيسيستم هاي پرداخت الک

 مدیریت ارتباط با مشتري امنيت شبکه هاي کامپيوتري ريمدل سازي و ارزیابي سيستم هاي کامپيوت

 اصول بانکداري الکترونيکي امنيت سيستم هاي کامپيوتري )دکتري نرم افزار( شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته

 FPGA مدیریت شبکه هاي مخابراتي و کامپيوتري VLSIل طراحي مدارات اصو

 ریاضيات گسسته مهندسي اینترنت مدار منطقي

  I ،II ،IIIآزمایشگاه الکترونيک  مدار هاي ميکرو الکترونيک ریاضيات رمزنگاري

 آزمایشگاه شبکه هاي کامپيوتري  FPGAآزمایشگاه  آزمایشگاه الکترونيک دیجيتال

 در انجمن هاي علمي ملي و بين المللي بق عضویتسوا
 ( عضو انجمن بين المللي تحقيقات رمزنگاريIACR   )2018 - 2007 

 ع( ضو موسسه مهندسين برق و الکترونيکIEEE    )2019 - 2007 

  تاکنون. 1386عضویت در انجمن رمزنگاري ایران   از 

  تاکنون 1390عضویت در انجمن علمي تجارت الکترونيکي ایران   از. 

 1395از سال   نجمن مهندسين برق و الکترونيک ایرانعضویت در ا. 

 تاکنون 1389ش تصویر ایران   از عضویت در انجمن بينایي ماشين و پرداز. 

    عضو انجمن ارتباطات  IEEE Communication Society 2011 - 2008 . 

 اتعضویت در انجمن بين المللي علوم کامپيوتر و فناوري اطالع(IACSIT)  2018  - 2010. 

    عضو انجمن ارتباطات  IEEE Smart Cities Community  تاکنون 2020از. 

    عضو انجمن ارتباطات  IEEE Smart Grid Community  تاکنون 2020از. 



 

 کتاب هاي چاپ شده

 آموزش تخصصي شبيه سازي شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي با OPNETچاپ دوم( .1392ماه  آذر ارات کيان،، انتش( 

  1392مباني ریاضيات، انتشارات شمس کهن، اسفند ماه. 

  چاپ دوم( .1394اصول طراحي و توسعه نرم افزار هاي مطمئن، انتشارات ناقوس، شهریور( 

 آموزش MPLS/VPN مبتني بر CISCO  چاپ سوم( .1396انتشارات ناقوس شهریور( 

 م شدهي و صنعتي انجاپروژه هاي تحقيقاتبخشي از 
 طراحي یک الگوریتم رمز دنباله اي جهت کاربرد هاي مخابرات سيار 

  امکان سنجي طراحي و ساختFPGA  ملي 

 امکان سنجي و طراحي حمله کانال جانبي الکترومغناطيسي روي تجهيزات شبکه 

  طراحي رجيستر فایل یک تکRFID  ميکرومتري 0.13با تکنولوژي 

 اي رمز دنباله با رویکرد کاهش مصرف توان و سخت افزارازي الگوریتم هبهينه سازي پياده س 

 بررسي و ارزیابي پياده سازي امن و کم مصرف نود هاي حسگر بيسيم 

 طراحي و پياده سازي تروژان هاي سخت افزاري روي تجهيزات شبکه 

 ه پذیر بررسي و امکان سنجي استفاده از توابع کپي ناپذیر فيزیکي روي تراشه هاي برنامFPGA ت حفاظت از برنامه و جهIP  

 راه اندازي مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه گيالن 

 طراحي و راه اندازي سامانه صدور دانشنامه دانشگاه گيالن 

 طراحي و راه اندازي سامانه شوراي آموزشي دانشگاه گيالن 

 طراحي و راه اندازي سامانه شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه گيالن 

 ي سامانه تصحيح الکترونيکي اوراق امتحاني دانشگاه گيالنحي و راه اندازطرا 

 طراحي و راه اندازي سامانه نرم افزاري تسویه حساب دانشجویان دانشگاه گيالن 

 طراحي و راه اندازي سامانه مدیریت دروس دانشگاه غير انتفاعي قدر کوچصفهان 

 ادوس رشتغير انتفاعي ک طراحي و راه اندازي سامانه مدیریت دروس دانشگاه 

 طراحي و راه اندازي سامانه ارتباطي دانشجویان آموزش الکترونيکي دانشگاه گيالن 

 طراحي و راه اندازي سامانه استعداد هاي درخشان دانشگاه گيالن 

 .طراحي و تست یک سيستم عامل سبک وزن براي کارت هاي هوشمند 

 ورش گيالناني آموزش و پرتوليد محتواي الکترونيکي دروس قرآني پيش دبست 

  طراحي و پياده سازي استانداردITCP براي بخش تردد فوالد مبارکه اصفهان 

  منطقه آزاد انزلي. یيخودرو هوشمندطراحي، پياده سازي و اجراي سامانه 

  منطقه آزاد انزلي. صنایع هوشمندطراحي، پياده سازي و اجراي سامانه 

  منطقه آزاد انزلي. ايپرداخت ه وشمندهطراحي، پياده سازي و اجراي سامانه 

 .طراحي و اجرا پروژه هوشمند سازي جرثقيل منگان اداره کل بنادر و دریانوردي استان گيالن 

 .تدوین سند جامع فناوري اطالعات اداره کل شيالت استان گيالن 

  .مشاور پروژه تدوین سند جامع فناوري اطالعات و ارتباطات استان گيالن 

  

 وهشی به  رزومه کامل پژ جهت دریافت  rebrahimi@guilan.ac.ir .ایمیل بزنید 

  به  با حفظ محرمانگی  پروژه های انجام شده لیست کامل صنعتی وجهت دریافت رزومه کامل

 rebrahimi@certcc.ac.ir .ایمیل بزنید 

mailto:rebrahimi@guilan.ac.ir
mailto:rebrahimi@guilan.ac.ir
mailto:rebrahimi@certcc.ac.ir

