مرور سوابق و توانمندی های شرکت

فاوا گستر پارس

پائیز 1393

معرفی
زمینه فعالیت
ترکیب
نیروی انسانی

• طراحی ،مشاوره ،نظارت و آزمایش-تحویل در زمینه شبکه های  IPو NGN/IMS
• طراحی و مشاوره در خصوص سیستم های Cloud ،BSS ،OSS ،NMS
• تحقیق ،توسعه و راه اندازی پایلوت سیستم  IMSملی

•  PHDو دانشجوی دکتری%40 :
• کارشناسی ارشد%54 :
• کارشناسی%6 :

• سابقه  14سال فعالیت تخصصی (  8سال در قالب شرکتی) و تربیت بالغ بر  50نفر نیروی متخصص

موفقیت ها و
افتخارات
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• انتشار بیش از  30عنوان مقاله علمی ،پژوهشی در نشریات و کنفرانس های معتبر بین المللی در حوزه شبکه های  IPو نسل
جدید
• بومی سازی دانش تست تجهیزات و شبکه های  IPدر کشور با همکاری "مرکز تست شبکه های پیشرفته اروپا "EANTC
• بومی سازی دانش شبیه سازی و طراحی مبتنی بر ابزار شبکه های نسل جدید
• تحقیق ،توسعه ،تولید نیمه صنعتی و راه اندازی پایلوت و آزمایشگاه سیستم  IMSملی با همکاری پژوهشکده فناوری اطالعات
و ارتباطات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

معرفی مدیران
دکتر سیاوش خرسندی
• دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• مدرک دکترای شبکه های کامپیوتری از دانشگاه تورنتو ( )1994و سابقه تدریس در دانشگاه های تورنتو و اتاوا
• ریاست پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ()1392-1389
• مدیر نظارت و راهبری پروژه های بومی سازی زیرساخت های شبکه ملی اطالعات ()1391
• موسس و رییس هیئت مدیره شرکت فاوا گستر پارس ( -1386تا کنون)

• عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران ()1390-1383
• مجری پروژه های متعدد ملی در حوزه شبکه های  ( IPمرکز تحقیقات مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات زیرساخت  ،سازمان تنظیم مقررات ،شرکت فناوری
اطالعات و )...
•  5سال سابقه فعالیت در شرکت های  Nortelکانادا در سمت مهندس ارشد و طراح سیستم ()1379-1373
• بیش از  90مقاله در مجالت و کنفرانس های معتبر بین المللی 6 ،عنوان کتاب

مهندس امیر مهدی عبدالحسینی
•دانشجوی دکتری فناوری اطالعات دانشگاه تهران – فعالیت پژوهشی در زمینه تحلیل و پردازش داده های بزرگ( – 1391تا کنون)
•فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مخابرات سیستم و کارشناس برق -مخابرات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ()1385-1378
• موسس و مدیر عامل شرکت فاوا گستر پارس ( – 1386تا کنون)
• مجری و مدیر فنی پروژه های متعدد ملی:
• پروژه طراحی ،پیاده سازی ،تست و تحویل شبکه  IP/MPLSشرکت زیرساخت (طراح و مشاور ،عضو کمیته راهبری پروژه)
•مجری برگزاری پایلوت های پروژه  IP/MPLSشرکت زیرساخت با همکاری شرکت های  HUAWEI ،EANTCو شرکت ارتباطات زیرساخت

•سوابق مدیریت پروژه های مختلف در حوزه های:
• Regulation ،IPv6 Migration ،NMS ،OSS/BSS ،Device and Protocol Test ،Metro Access ، IP Core
•)Big Data Analysis ،NGN/IMS Migration ،Cloud (Open Stack, Cloud Stack, Microsoft private Cloud
•طراحی و پیاده سازی سیستم بومی  ( IMSمجری و مدیر پروژه)
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سوابق پروژه ها

• کارفرما :شرکت ارتباطات زیرساخت
• مسئولیت :طراحی ،برگزاری پایلوت ،انتخاب پیمانکار ،مشاوره ،نظارت ،آزمایش و تحویل
• سایر طرف ها:
• پیمانکار :صا ایران Huawei -

شبکه هسته IP/MPLS
ملی شرکت ارتباطات
زیرساخت

• نظارت عالیه :مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• زمان پروژه 4 :سال 1386 ،لغایت 1390
• فعالیت های مهم:
• طراحی شبکه و سرویس ها ،طرح ریزی ظرفیت به کمک نرم افزار  ،Opnet SP Guruتدوین

RFP
• راه اندازی پایلوت ،تست تجهیزات با استفاده از تسترهای  ،Spirentارزیابی پیشنهادات
• مشاوره در نهایی سازی طرح ها و پیاده سازی
• آزمایش و تحویل با استفاده از روش های استاندارد بین المللی و با استفاده از تسترهای Spirent
• جذب و همکاری مشاوران مستقل بین المللی در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پروژه
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سوابق پروژه ها
• کارفرما :شرکت مخابرات ایران ،مرکز توسعه فناوری اطالعات
• مسئولیت :همکاری در جمع آوری و آماده سازی اطالعات ،انتقال دانش
فنی
• سایر طرف ها:

طراحی کالن شبکه
یکپارچه  IPشرکت
مخابرات ایران

• مجری :شرکت KT
• زمان پروژه 6 :ماه1391-1390 ،

• فعالیت های مهم:
• مشاوره در خصوص جمع آوری اطالعات ،دسته بندی و آماده سازی
جهت ارائه به مشاور خارجی
• همکاری در انتقال دانش فنی
• همکاری در ارائه و دفاع فنی از طرح
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سوابق پروژه ها

• کارفرما :شرکت های مخابرات چهارمحال بختیاری ،ایالم ،مرکزی
• مسئولیت :انجام آزمایش و تحویل شبکه های تجمیع و دسترسی
• سایر طرف ها:
آزمایش و تحویل شبکه های
تجمیع و دسترسی استانی
( 3پروژه)

• مجری :شرکت های HUAwei ،ZTE
• زمان هر پروژه 3 :ماه
• فعالیت های مهم:

• تدوین سند تست بر اساس استاندارد EANTC
• برگزاری جلسات آزمایش و تحویل
• تدوین سند نتایج تست
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سوابق پروژه ها

• کارفرما :شورای عالی توسعه فناوری (عتف)

• مسئولیت :بومی سازی تجهیزات  IMSبا ظرفیت 200k

بومی سازی تجهیزات IMS
(با همکاری پژوهشکده  ICTدانشگاه
صنعتی امیرکبیر)

• سایر طرف ها:
• ناظر :مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• زمان پروژه 4 :سال،
• فعالیت های مهم انجام پذیرفته:
• انجام معماری سیستم
• راه اندازی پایلوت و سیستم آزمایشگاهی
• راه اندازی سرویس های تماس صوتی ،تماس تصویری MMS ،SMS ،و سیستم Billing
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رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
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