به نام خدا
کارگاه آموزشی رمزنگاری مشبکه-مبنا
http://ee.sharif.edu/~lattice
در مورد سخنرانان

•

خانم دکتر ترانه اقلیدس  ،دانشیار پژوهشکده الکترونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صسسنعتی شسسریف هسسستند .ایشسسان در سسسال
مهسسای رمسسز بلسسوکی مشسسابه
 ۲۰۰۰میلدی مدرک دکتری خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه گیسن آلمان در زمینسسه امنیسست الگوریت ه
 DESدریافت کردههاند و پس از تجربه کاری کوتاهی در آلمان ،از بهمن  ۱۳۸۰تسساکنون عضسسو هیئسست علمسسی پژوهشسسکده الکترونیسسک
هستند .ایشان علوه بر تدریس دروس رمزنگاری و رمزنگاری مبتنی بر مشبکه ،مقالت متعددی را در زمینهههای مرتبسسط نگاشسستههاند و
راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را در این زمینههها به عهده دارند .ایشان علوه بر این ،نماینده انجمن رمسسز در دانشسسگاه
لهای مختلف بودههاند.
سهای انجمن رمز در سا ه
صنعتی شریف و از اعضای کمیته علمی کنفران ه
صفحه شخصیhttp://sharif.ir/~teghlidos :

•

لهای  ۱۳۹۰و
آقای مهندس رحیم طلوعی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق بسسه ترتیسسب در سسسا ه
ماکنون دانشجوی دکتری در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صسسنعتی شسسریف اسسست.
 ۱۳۹۲از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرد .وی ه ه
لهای رمزنگسساری ،امنیسست شسسبکه ،سسسامانهههای رادار،
یهای پژوهشی ایشان مشتمل بر رمزنگاری ،طراحی و پیادههسازی پروتک ه
علهقههمند ه
کدگذاری منبع ،و کدگذاری کانال است.
صفحه شخصیhttp://ee.sharif.ir/~rtoluee :

•

آقای مهندس احمد بورقانی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به ترتیسسب در رشسستهههای مهندسسسی نرهمافسسزار و مهندسسسی
لهای  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۱از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کسسرد .وی در حسسال حاضسسر دانشسسجوی دکسستری مهندسسسی
فناوری اطلعات در سا ه
یباشسسد .علهقههی تحقیقسساتی وی،
کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف است و در آزمایشگاه امنیت داده و شبکه مشسسغول بسسه پژوهسسش م ه
تافزارهایی بسسا تسسوان
رمزنگاری مشبکه-مبنا است و پژوهش ایشان بر روی بهبسسود سسساختارهای مشسسبکه-مبنسسا بسسرای اسسستفاده در سسسخ ه
محاسباتی محدود متمرکز شده است.
صفحه شخصیhttp://ce.sharif.edu/~boorghany :

•

خانم دکتر فرخ لقا معظمی گودرزی  ،استادیار مرکز پژوهش فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی هسسستند .ایشسسان مسسدرک دکسستری
خود را در سال  ۱۳۹۱در رشته ترکیبیات و رمزنگاری از دانشگاه الزهسسرا )س( دریسسافت نمودههانسسد .ایشسسان پسسس از یسسک سسسال فعسسالیت
پژوهشی پسا-دکتری در دانشگاه صنعتی شریف ،از سال  ۱۳۹۲به عضویت هیئت علمسسی مرکسسز پژوهسسش فضسسای مجسسازی در آمدههانسسد.
زمینهههای علهقمندی ایشان در حوزه رمزنگاری عبارتند از :رمزنگاری مشبکه-مبنا ،توزیع کلیسسد و تسسسهیم راز .همچنیسسن ترکیبیسسات و
یهای متعسسددی در
یهای ایشان در حوزه ریاضیات است .ایشان علوه بر سابقه تسسدریس ،مقسسالت و سسسخنران ه
فها از علهقمند ه
نظریه گرا ه
زمینهههای مرتبط داشتههاند.

•

لهای  ۱۳۸۹و
آقای مهندس حسین پیل آرام مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق به ترتیب در سا ه
ماکنون دانشجوی دکتری در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صسسنعتی شسسریف اسسست.
 ۱۳۹۱از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرد .وی ه ه
یسیم
لهای رمزنگاری ،امنیت شبکه و طراحی شبکه ها ،و سیستم های ب ه
یهای پژوهشی ایشان مشتمل بر رمزنگاری ،پروتک ه
علهقههمند ه
است.
صفحه شخصیhttp://ee.sharif.ir/~h_pilaram :

نبندی
جدول زما ب
شروع

پایان

جلسه

توضیح

۸:۳۰
۹:۰۰

۹:۰۰
۱۰:۱۰

پذیرش و افتتاحیه
جلسه اول :دیباچه و مقدمات

هقرائت هقرآن و پخش سرود جمهوری اسلمی ایران
سخنران :سرکار خانم دکتر ترانه اهقلیدس

۱۰:۱۰
۱۰:۲۵

۱۰:۲۵
۱۱:۳۵

پذیرایی
جلسه دوم :توابع چکیدههساز مشبکه-مبنا

سخنران :جناب آهقای مهندس رحیم طلوعی

۱۱:۳۵
۱۱:۵۰

۱۱:۵۰
۱۳:۰۰

پذیرایی
جلسه سوم :رمزنگاری کلید همگانی مشبکه-مبنا

سخنران :جناب آهقای مهندس احمد بورهقانی

۱۳:۰۰
۱۴:۰۰

۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

ناهار و نماز
جلسه چهارم :تحلیل رمز با ابزار مشبکه

سخنران :سرکار خانم دکتر فرخ لقا معظمی

۱۵:۰۰
۱۵:۱۵

۱۵:۱۵
۱۶:۳۰

پذیرایی
جلسه پنجم :ساختارهای نوین رمزنگاری مشبکه-مبنا

سخنران :جناب آهقای مهندس حسین پیل آرام

 ۱۷:۰۰اختتامیه
۱۶:۳۰
یباشد.
یها ،پذیرایی بین جلسات ،و ناهار م ه
توجه :ثبت نام در کارگاه مشتمل بر شرکت در سخنران ه

اطلعات بیشتر
یتوانید با مسئول شاخه دانشجویی آهقای صادق دری نوگورانی از طریق داخلی  ۶۶۷۷دانشگاه صنعتی شسسسریف
برای کسب اطلعات بیشتر م ه
یا شماره مستقیم  (۰۲۱) ۶۶۱۶۶۶۷۷تماس بگیرید یا با  lattice@ee.sharif.eduمکاتبه نمایید.

