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دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

1390



کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی
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تدریس چندین درس در دانشگاه شیراز به عنوان TA
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دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

1396
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رساله دکتری با موضوع " طراحی  ،تحلیل و ساخت آنتن دوقطبی تاشده پالسمایی " استاد راهنما  :آقای دکتر غالمرضا
مرادی
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تحریک ها و شکل های مختلف" استاد راهنما  :آقای دکتر فرزاد مهاجری با نمره 20



پایان نامه کارشناسی با عنوان" طراحی و ساخت دستگاه  Thickness monitoringدستگاه های الیه نشانی " استاد
راهنما  :آقای دکتر محمدحسین شیخی با نمره 20



ترجمه اولین کتاب تخصصی آنتن پالسمایی با عنوان " آنتن های پالسمایی" در سال  ،1396انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر



ثبت اختراع آنتن پالسمایی یاگی – یودا در سال 1394



چاپ اولین کتاب تخصصی در طراحی آنتن فراپهن باند در کشور با عنوان "آنتن های فراپهن باند میکرواستریپ" در سال
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طراحی آنتن فوق پیشرفته پرتوان ایرا 1396



طراحی و ساخت چندین نمونه آنتن پالسمایی 1393



طراحی و ساخت منبع تغذیه فرکانس و ولتاژ متغیر چند کیلو ولت کیلوهرتزی 1391



طراحی چندین نمونه آنتن فراپهن باند مورد استفاده در کاربردهای جنگ الکترونیک 1388



طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ،پردازش  Real-Timeو انتقال بی سیم اطالعات سنسور سنجش
شدت تابش های خورشیدی  -بهار 1385



طراحی و ساخت دستگاه  13 Data acquisitionکاناله – بهار 1388



طراحی و ساخت دستگاه درایور پرتوان  - Piezoelectricبهار 1388



طراحی و ساخت  UPSبا خروجی سینوسی اصالح شده و توان  - 700VAبهار 1386



طراحی و ساخت سیستم " موبایل روستایی " بهار 1386



طراحی و ساخت بورد های کنترلی و فرستنده و گیرنده درب های اتوماتیک  -پاییز و زمستان 1385



تدریس بیش از  8دوره کامل میکروکنترلرهای  AVR , 8051در مرکز رادیوآماتوری 1389-1383



تدریس  3دوره کامل الکترونیک و دیجیتال عملی در مرکز رادیوآماتوری

مهارت های کامپیوتری


نرم افزار های تخصصی حوزه مخابرات – میدان :



تسلط به نگارش و مطالعه زبان های عربی و انگلیسی
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