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سوابق کاری در سازمان صدا و سیما
معاونت توسعه و فناوری رسانه -اداره کل فناوریهای نوین

 1397/07/01تا کنون

معاونت توسعه و فناوری رسانه -اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

 1397/10/01تاکنون

معاونت فضای مجازی – اداره کل صدور پروانه انتشار محتوا

 1395/01/01الی 1397/9/30

معاونت توسعه و فناوری رسانه -اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

 1387/11/01الی 1394/12/29

اهم سوابق پژوهشی:

o

بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در  OTTمطالعه موردی Netflix

 oتهیهی  RFPپروژه سیستمهای توصیهگر
 oبررسی جایگاه سامانههای نرم افزاری در تشخیص ردهی سنی محتوا
 oبررسی ضوابط محتوای خدمات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در چند کشور از بُعد سطح جزییات
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 oهمکاری در پروژهی ردهبندی سنی محتوا
 oکارشناس پروژهی تدوین ضوابط محتوای نمایشی
 oتهیه و تدوین چارچوب محتواییِ پخش محتوای نمایشی
 oهمکاری در تامین محتوای کمیسیون محتوای فضای مجازی
o

بررسی و مطالعه تطبیقی رسانههای اجتماعی -وب سایتهای Video Sharing

 oبررسی و مطالعه تطبیقی شبکههای اجتماعی داخلی
 oتهیه طرح پیشنهادی نرخنامه ارائهدهندگان محتوا
 oتهیه سند الزامات تست فنی فایلهای ویدئویی براساس استانداردهای فنی  DPPبرای ارائه محتوا
 oمشارکت در پروژه چشمانداز 1404
 oمشارکت در تهیه طرح شبکه نشاط
 oمطالعه و بررسی تلویزیونهای هوشمند (حوزههای فنی و خدمات)
 oانجام طرح پژوهشی در حوزه محتواهای تولید مردمی ()UGC
 oبررسی سرویس اشتراک ویدئو یوتیوب از منظر سرویسها و ضوابط
 oمشارکت در فرهنگسازی پروژه گذر از آنالوگ به دیجیتال
اهم سوابق نرمافزاری:
 oپیادهسازی سیستم توصیهگر به زبان پایتون
 oهمکاری در تهیه طرح جریان داده و اطالعات برای فرآیند محتوای خطی و زنده
 oهمکاری در طراحی فرآیند داخلی امور محتوای خطی و زنده
 oتحلیل و طراحی اتوماسیون ممیزی محتوای دفاتر کارگزاری
 oتحلیل و طراحی اتوماسیون داخلی ممیزی محتوای ضبط شده
 oطراحی جریان داده و اطالعات برای فرآیند امور محتوای ضبط شده
 oهمکاری در طراحی فرآیندهای مدیریت محتوای ضبط شده
 oتهیه طرح سامانه ایران سیما برای همایش ایدههای نوین رسانهای در فضای مجازی
o

بررسی طرح کاربری وب سایت  Iplayerو Iview

 oارزیابی سامانه

محتوایی Minimam

 oتهیه فرمهای الکترونیکی شورای بررسی فیلم (ماکرو نویسی )VB
 oتهیه بانک فیلمهای ایرانی مجوز دار ( 2000مورد)
o

بررسی قابلیتهای  HTML5در مقایسه با نسخههای پیشین HTML

 oتهیه بانک بیانات مقام معظم رهبری (طی سالهای  1367تا  )1388در خصوص سازمان صدا و سیما
 oساماندهی و نگهداری سیستمهای مدیریت محتوا جهاد
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