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ح    حال تخصیصشر
 

 یاطالعات فرد

  ی خرسو ی   رامت   نام:  

،  دانشگاه تهران فن  های دانشکدهس یپرد، کارگر شمایل  یابانخ، تهران  آدرس: 

 وتر یبرق و کامپ مهندیس  دانشکده 

 ۶۱۱۱۴۹۱۸ تلفن: 

ون  ut.ac.ir khosravi@.r : یکیپست الکتر

  پروفایل گوگل اسکالر 

 

 التیتحص

 ف یش   وتر، دانشگاه صنعنر یکامپ  مهندیس  هوتر، دانشکدی کامپ  مهندیس یدکتر  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۶

 ف ی ش   وتر، دانشگاه صنعنر یکامپ  مهندیس هوتر، دانشکدیکامپ  ارشد مهندیس  کارشنایس ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۴

 ف یش   وتر، دانشگاه صنعنر یکامپ  مهندیس هوتر، دانشکدیکامپ   مهندیس  کارشنایس ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۰

 

 دانشگاه  هایموقعیت

 دانشگاه تهران - وتر یمهندیس برق و کامپ هدانشکد 

 افزار عضو هیئت علیم گروه مهندیس نرم  تا اکنون  ۱۳۸۴

 معاون آموزیس  دانشکده مهندیس برق و کامپیوتر  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۲

 افزار مدیر گروه مهندیس نرم  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۱

 ها شپرستی آزمایشگاه 

 ار افز شپرست آزمایشگاه تصدیق کیفیت نرم  تا اکنون  ۱۳۹۰

 افزار آزمایشگاه معماری نرم شپرست   اکنون تا  ۱۳۸۷

 

 های آموزیسر تجربه 

 دانشگاه تهران اکنون  -  ۱۳۷۹

افزار، تحلیل و طرایح  ، مهندیس نرم پیشرفتهسازی های کارشنایس برنامهتدریس درس •

نت، روش پژوهش و ارائهسیستم ءگرا، مهندیس اینتر  ها، طرایح یس 

یابی صوری، افزار، مدلسازی و درسنر نرم های کارشنایس ارشد معماری تدریس درس •

 افزار آزمون نرم 

یف  ۱۳۹۰ -  ۱۳۷۵  دانشگاه صنعتی شر

فته، طرایح زبانسازی، برنامههای کارشنایس مباب  برنامه تدریس درس • های  سازی پیش 

 نوییس وبسازی، برنامهبرنامه 

 

 های پژوهشر پروژه

ونیکارزیابی کارابی سوییچ پرداخت  ۱۳۹۸  مجری پروژه  -  الکتی

کت داتی   )در راستای مهاجرت بانک   ونیک ش  ارزیابی کارابی سامانه سوئیچ پرداخت الکتر

 (سپه

کت   خدمات رایانه امید کارفرما: ش 

mailto:rkhosravi@ece.ut.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=b9ib0IYAAAAJ
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 مجری پروژه  - طرایح معماری هسته معامالت بورس  ۱۳۹۸ -   ۱۳۹۶

 معامالت بویم در کشورطرایح معماری هسته معامالت بورس به منظور تولید هسته  

کت مدیریت فناوری بورس تهران  کارفرما: ش 

 مجری  پروژه –افزار های تاییدنمونه نرم تدوین طرح جامع آزمایشگاه ۱۳۹۴

های ارزیابی کیفیت  های اجرابی ایجاد و نظارت بر آزمایشگاهالزامات و روال تدوین فرآیندها، 

 افزارنرم

 اطالعات ایرانکارفرما: سازمان فناوری 

 مجری  پروژه –رساب  دولتی های خدمتارزیابی کیفیت درگاه ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۰

های  های مبتن  بر وب درگاهتدوین استانداردها، ارزیابی و تصدیق کیفیت سامانه 

 رساب  دولنر خدمت 

 کارفرما: سازمان فناوری اطالعات ایران

 مجری  پروژه  –افزار یابی خطوط محصول نرم درستی سازی و مدل ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۹

یابی کیل خط محصول با های صوری و درسنر افزار با روشسازی خطوط محصول نرممدل 

 روش واریس مدل

 های بنیادی پژوهشگاه دانش –تحت حمایت پژوهشکده علوم کامپیوتر 

  پروژهمجری   –های جامع بانکداری ارزیابی معماری سیستم ۱۳۸۹

پذیری، امنیت و هم پذیری و کنشبرریس معماری سه سیستم جامع بانکداری از ابعاد تغیت 

 آزمون خودکار کارابی جهت انتخاب محصول 

 الحسنه رسالتکارفرما: صندوق قرض 

 مجری پروژه  –افزارهای حوزه مایل آزمون مبتت  بر مدل نرم ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۸

 –های مایل از روی توصیف صوری آزمون برخط سیستم تولید خودکار موارد آزمون و  

ونیک آزمون پروتکل   های پرداخت الکتر

ک با آزمایشگاه کیفیت نرم   افزار دانشگاه صنعنر آیندهوونپروژه مشتر

کت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آرین )فناپ(  کارفرما: ش 

 همکار پروژه  –یس ی زبان سیستمیابی صور سازی و درستی توسعه ابزار مدل ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶

بخیس  از پروژه برریس و درسنر یابی صوری سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری 

 یسشده در زبان سیستممدل 

 کارفرما: مرکز صنایع نوین 

 مجری پروژه  –های تلماتیک خودرو افزار برای سیستممعماری نرم ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۴

ونیک خودرومطالعابر نقشهی بخیس  از پروژه  ی راه صنعت الکتر

 های نوین در صنعت خودروکارفرما: مؤسسه پژوهیس  فناوری

 
 دانشگاه تهران - های تحصیالت تکمییل نامهشپرستی پایان 

 تا کنون ۱۳۸۵
ی  رساله دکتی

 تا کنون( ۱۴۰۰) تابیع  فیتوص  یمبنا  بر  هیآزما ار کخود  د یتول •

  ستمیس یهالکپروت یصور  لیتحل و  یساز مدل  •
 

تا  ۱۴۰۰) متصل ار کخود  رانندگ

 کنون(

 یو  لیتحل •
 

 شدهعی    توز  یهاستم یس در  اجرا  زمان در  داد یرو  بر  مبتن   یهاژگ

 تا کنون( ۱۳۹۷)ناهمگام

 در  مقصود  بر  مبتن   یهااستیس از   استفاده با  داده خصویص میحر  حفظ •

 تا کنون( ۱۳۹۷) تور ک ا  یهاستمیس
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 یو  ابی یدرسنر  •
 

 ( ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۴)  کمتحر  یهاربات یبرا  د ید تیقابل بر  مبتن   یهاژگ

 ( ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱دار )های اکتور زمانسازی و تحلیل سیستم مدل  •

یس داده خطوط محصول نرم • پذیری در الیه دستر  ( ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۹افزار )مدیریت تغیت 

تا   ۱۳۸۸های واکنیس  ) سازی صوری و واریس مدل خطوط محصول سیستممدل  •

۱۳۹۲ ) 

 نامه کارشنایس ارشد پایان 

 اتصال در سیستم •
 

 ۱۳۹۸ های چند ربابر با شعاع ارتبایط محدود برریس ویژگ

 ۱۳۹۸ های توزی    ع شده در زمان اجرا با خصوصیات زمان دارتحلیل سیستم •

 یابی سیستم های اكتور زمان دار با بازه های زماب   •
 ۱۳۹۸ مدل سازی و درسنر

 ۱۳۹۷ زبان مدل سازی ربكا   ارزیابی كاربردپذیری •

 ۱۳۹۶ اجرای پیش بین  پذیر برنامه های اکتور در جاوا  •

 ۱۳۹۵ نگاشت پویای اکتور به ریسمان •

 یابی سیستمهای توزی    ع شده شامل مولفه های نامشخص  •
 ۱۳۹۵ درسنر

 ۱۳۹۴ نگاشت کاربردهای مبتن  بر اکتور بر شبکه های روی تراشه  •

 در واریس مدل برن •
 

 ۱۳۹۴ امه های مبتن  بر اکتورتحلیل درشت دانیک

 ۱۳۹۴ مدل سازی و تحلیل اکتورها با قابلیت همه پخیس   •

 ۱۳۹۲ مدیریت تغیت  پذیری در الیه واسط کاربر خطوط محصول نرم افزار •

 یابی سیستم های اکتور با توپولوژی پویا •
 ۱۳۹۲ مدل سازی و درسنر

 ۱۳۹۲ بازنوییسمدل سازی و تحلیل اکتورهای زمان دار مبتن  بر منطق  •

 ۱۳۹۱ مدلسازی و واریس مدل سیستمهای احتمایل مبتن  بر اكتور  •

 ۱۳۹۱ طرایح منطق دامنه بر اساس تبادل ناهمگام پیغام  •

 ۱۳۹۱ آزمون مبتن  بر مدل خط محصول نرم افزار •

 ۱۳۹۱ آزمون مبتن  بر مدل با استفاده از توصیف های ربکا •

 ۱۳۹۱ از روشهای آزمون  اعتبارسنجی مدل های شبیه سازی با استفاده •

 ۱۳۹۰ معماری نرم افزار در متدولوژی های چابك توسعه نرم افزار  •

 ۱۳۸۹ طرایح معماری نرم افزارهای سازماب  با كاربردپذیری باال  •

 ۱۳۸۹ یکپارچه سازی روشهای کارکردی و ساختاری در آزمون مبتن  برمدل  •

 ۱۳۸۸ برریس انطباق معماری با کد نرم افزار •

 ۱۳۸۸ و تحلیل زبان ریو با منطق رابطه ای   معنا شنایس •

ی محتوای وب در سیستمهای پیشنهادگر وب •  ۱۳۸۷ به كارگت 

 ۱۳۸۷ استفاده از زبانهای خاص دامنه در مدلسازی معماری نرم افزار •

ی زبان مدلسازی   •  ۱۳۸۷ در روش طرایح مبتن  بر دامنه  Alloyبه کارگت 
 ۱۳۸۶ اطالعابر   مدلسازی تغیت  پذیری در خط تولید سیستمهای •

 

 های دانشگاه مالقات

 ۸۹شهریور   –خرداد 

 

 ۸۸تت   –خرداد 

 علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی آیندهوون، هلند  دانشکده •

ونیک توصیف صوری و آزمون مبتن  بر مدل پروتکل   های پرداخت الکتر

 علوم کامپیوتر، دانشگاه ریکیاویک، آیسلند  دانشکده •

 های ناهمگام شده با مدل درنگ توزی    عهای بی یابی سیستمدرسنر سازی صوری و مدل 

 

 صنعتی  یهاتجربه

کت  اکنون  – ۹۹فروردین  فته رادین بورستوسعه فناوری شر  های پیرسر

 مشاور توسعه پلتفرم معامالت سهام رادین •

کت اطالعات مدیریت همکاران سیستم  اکنون  -   ۹۶خرداد   شر

 عضو هیئت مدیره  •

 فرآیند مهاجرت به چارچوب اسکراممشاور  •
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کت مبتن  بر مایکروشویس و  های نرمحلمشاور طرایح معماری جدید راه  • افزاری ش 

 ورمح- طرایح دامنه

کت  ۹۷بهمن  – ۹۵شهریور   (پالسفناپاپسان )شر

 افزار مشاور فرآیند توسعه نرم  •

کت داتی    ۹۵شهریور  – ۹۲تت    شر

برای  اسکراممبتن  بر متدلوژی  افزار متدلوژی توسعه نرم در طرایح و استقرار مشاور  •

 های توسعه سامانه جامع بانیک تیم

 وکارمبتن  بر فرآیندهای کسب  سیستم و طرایح برگزاری دوره آموزیس  مباب  تحلیل •

کت پویا  ۹۵فروردین  – ۹۳مهر   شر

 افزاررچوب جدید توسعه نرمدر مهاجرت به چا افزار مشاور فناوری و معماری نرم  •

کت سگال ۹۴بهمن  – ۹۲مرداد   شر

 های حوزه بازار سهام مشاور هیئت مدیره در پروژه توسعه سامانه  •

کت مهندیس کیفیت سامانه ۹۲مهر  – ۹۰آبان   های اطالعابی )مکسا(شر

 افزارمشاور توسعه و آزمون نرم

 افزاری نرمهای مشاوره در اجرای آزمون کارابی سیستم •

 های سازماب  های پایش عملکرد سیستممشاوره در توسعه ابزار  •

 افزارهای حوزه بانیک و مایلمشاوره در ارزیابی معماری نرم  •

کت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ(  ۹۲مهر  – ۸۵تت    شر

 ( ۸۹آذر  – ۸۸)تت  افزار شپرست آزمایشگاه کیفیت نرم

 یکپارچه پایش سیستم جامع بانکداری  ی ابزار توسعه  •

ونییک •  آزمون کارکردی سوئیچ پرداخت الکتر

ونییک •  آزمون کارابی سوئیچ پرداخت الکتر

 آزمون کارابی سیستم جامع بانیک  •

 ( ۸۷اسفند  – ۸۷)تت  شپرست تیم توسعه 

یان در پروژه نرم Scrumافزار چابک استقرار فرایند توسعه نرم  • افزار باشگاه مشتر

 رگادپاسا

 ( ۹۲مهر  – ۸۵)تت  مشاور 

 افزار سیستم جامع بانیک مشاوره بهبود فرایند توسعه نرم  •

 مشاوره در طرایح معماری سامانه هوشمند حمل و نقل عمویم  •

 مشاوره توسعه سیستم جامع بانیک  •

کت خدمات رایان اقتصاد نوین  ۹۱خرداد  – ۹۰تت    شر

 مشاور 

ی پروژه توسعه  •  سامانه جامع بانیک عضو کمیته راهتی

 مشاوره در ایجاد سیستم ارزیابی کیفیت  •

ش اندیشه پویا  ۹۰اسفند  – ۹۰مرداد  کت گستی  شر

 مشاور و ناظر کیفیت 

ت اطالعات خدمات دولت یر ی ش مدیپا یاطالعات برا یداشبورد فناور  طرایح •

ون   ابی یو ارز  یکیالكتر
 

ون آمادگ  ICTلوت در وزارت یپا یساز اده یو پ یکیالكتر

کت شوش )زیرمجموعه صنایع میکروموج(  ۹۰بهمن  – ۸۹آذر   شر

 افزارمشاور توسعه نرم

 افزاراستقرار نظام آزمون نرم •

 های تلویزیون تعامیلی خط محصول سیستمتوسعه  •

کت بیمه ایران  ۸۸تت   – ۸۵مرداد   شر

 مشاور 



5 
 

ءگرا برگزاری کالس •  های تحلیل و طرایح یس 

 های موجود مشاوره فن  در اجرای پروژه •

 مجری پروژه

 های عملیابر بیمهافزار سیستمطرایح معماری نرم هپروژ  •

کت جوانه ۸۲ور یشهر   – ۷۹ ت  ت  افزار  نرم شر

 ستم یلگر س ی تحل

ونیس یهایازمندیمجدد ن مهندیس •  یکیستم آموزش الکتر

 ObjectJ یتجار  یهاندیمجدد فرا چارچوب مهندیس طرایح •

کت امدادخودرو ایستم عملیس یهایازمندیل ن یندها و تحلیفرا یساز مدل •  رانیات ش 

 افزار معمار نرم

 Sonata ۲ هپروژ  •

ون ید محتوایافزار تولنرم  J۲EE یبر معمار  مبتن   یکیآموزش الکتر

 nextMove هپروژ  •

ون  Pocket PC یهادستگاه یشده رو  یساز ادهیپ mobile یکیراه حل آموزش الکتر

 ISIS-RE هپروژ  •

ونیر یستم مدیآزمون س یهاد مؤلفهی معکوس و تول مهندیس   )مبتن   یکیت آموزش الکتر

کت J۲EE یبر معمار   کانادا  ISOPIA( متعلق به ش 

 آموزیسر  ی هاکارگاه

کت یبرا  J۲EE یفناور  کارگاه آموزیس    یبرگزار  •  مرتبط با طرح پورتال میل یهاش 

 طرح تکفاب   –سالمت 

 ف ی ش   دانشگاه صنعنر  AICTCمرکز  یبرا  UML کارگاه آموزیس    یبرگزار  •

کت همکاران س یبرا  J۲EE کارگاه آموزیس    یبرگزار  •  ستمیش 

 

  – ۷۸بهشت یارد

 ۷۹ ت  ت

ت  همؤسس کت تول)عتی  (پایخودرو و سارانیا ی قطعات برا هکنندی   تأم  –د قطعات خودرو یش 

 ستم یلگر س ی تحل

 UMLبر  سازمان مبتن   یندهایفرا یمدلساز  •

 س ی نو افزار و برنامهطراح نرم

 ، فروش، انبار و دفتر فن  د، بازرگاب  یتول یز یر برنامه یافزارهاد نرمیتول •

 

کت صنا ۷۷اسفند  – ۷۳مهر  کت تول)ر یض غدیع فیشر ران  یا یقطعات برا ه کنندی   تأم  –د قطعات خودرو یش 

 (پایخودرو و سا

 ستم یلگر س ی تحل

کت ی ستم تولی س مهندیس •  د قطعات خودرو ش 

 د قطعات خودرویستم تولیس یندهایفرا یمدلساز  •

 س ی نو افزار و برنامهطراح نرم

کت ستم اطالعابر یس یافزارهاد نرمیتول •  ش 

 

 
 هاعضویت در کمیته 

عضو کمیته صنعت فناوری اطالعات، معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری  •

 ( ۹۳مهر  – ۹۲اطالعات )مرداد 

 ( ۸۷خرداد  – ۸۵افزار مرکز صنایع نوین )مهر عضو گروه نرم •
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 مستقل  همشاور 

 در مؤسسات زیر افزار توسعه چابک نرم کارگاه آموزیس    •

o  کت ابر آروان  ش 

o کت کافه بازار  ش 

o کت پایانه  ای نوین های دادهش 

o کت فناپ  پالسش 

o دانشگاه آزاد قزوین 

ش اند –  UMLءگرا با یس   ل و طرایحیآموزش تحل هدور  • کت گستر  ایپو  هشیش 

کت  –  RUPند یآموزش فرا هدور  •  Digital Cloneش 

کت  – RUPند یفرا development caseن یمشاوره تدو  •  Digital Cloneش 

به مدل   CDM هافتیافزار از مدل ساختد نرمی روش تولیت  تغ roadmap طرایح •

 )ع(، ناجا  امام عیل هپروژ   –ءگرا یس  

کت پارس اب –افزار ستم آزمون نرمیمشاوره در استقرار س •  ستمی ست   ش 

 
 

 


