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سوابق کارهای عملی مرتبط با رشته


همکاری در اجرای کنترل و اتوماسیون آب شیرین کن صنعتی با همکاری تیمی از ا ساتید دانشکده مهندسی
1615



مشاور و ارایه دوره آموزشی سیستم های مقاوم در برابر نقص،صاایران ،شیراز  1617و 1615



مشاور عالی پروژه اتوماسون ،ابزار دقیق و مانیتورینگ مصرف گاز استان بوشهر 1617



مشاور و عضو سابق شرکت دانش بنیان مرزگستران صنعت آینده ایرانیان ،پردیس شرکتهای دانش بنیان،
شیراز 1617-1616



طراحی و ساخت قفل دیجیتال درب با استفاده از یک طرح مکانیکی ابداعی و مدارهای کنترل شده توسط
میکروکنترلر  ،پاییز 1611



مشاور و ناظر علمی گروه رباتیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1612



همکاری و نظارت در پروژه فاصله سنج مبتنی بر التراسونیک ،مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه شیراز،
تابستان 1612



طراحی و ساخت مینیمم بورد مبتنی بر میکروکنترلر ،مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه شیراز 1612

ر زو مه



ت ح ص ی ل ی ،

ف ع ا ل ی ت

ه ا ی

ع ل م ی

و

ف ر ه ن گ ی

/

ام ی ن

ترا بی

ج ه ر م ی

طراحی و ساخت کامل مدار کنترلی چندین ربات تعقیب خط با سیستمهای مکانیکی متفاوت در گروه رباتیک
دانشکده مهندسی1612 ،



طراحی و ساخت تابلو های تبلیغاتی  LEDدانشکده مهندسی دانشگاه شیراز1612 ،



طراحی و ساخت کنترلر فازی سرعت موتور  DCو پیاده سازی آن بر میکرو کنترلر با زبان اسمبلی .این
پروژه بعنوان پروژه درس سیستمهای کنترل فازی طراحی و ارائه شد 1616



طراحی و ساخت دستگاه ذخیره سازی اطالعات با استفاده از کنترلر کامل هارد دیسک توسط پورت پرینتر
کامپیوتر .پاییز 1616



مشاور علمی و نظارت بر گروه طراحی و ساخت دستگاه ارسال اطالعات به پرینتر کامپیوتر با استفاده از
میکروکنترلر ،زمستان 1616



طراحی و ساخت مدار کنترل شده توسط اطالعات وارد شده با استفاده از کی بورد کامپیوتر1617 ،



طراحی و ساخت کیبورد وایرلس برای کامپیوتر با استفاده از کار بر روی پروتکل ارتباطی1616 ،



همکاری در پروژه طراحی ارسال و دریافت اطالعات و صدا بصورت همزمان بر روی خطوط تلفن با فوالد
خوزستان1617 ،



طراحی و ساخت سیستم ارسال و دریافت اطالعات در یک شبکه کامپیوتری داخلی با استفاده از پروتکل
های  TCPو  ،UDPپاییز 1615



بررسی الگوریتم  LPCو کاربرد آن در تشخیص صحبت و رمز نگاری صحبت در پروتکل های  g.723و
 g.711برای رمزنگاری و رمزگشایی صحبت بر روی خطوط تلفن .پروژه ی درس شناسایی سیستم ها .پاییز
1617



کار بر روی سیستم های  Iterative Learning Controlبرای کاربرد تعقیب خروجی سیستم های خطی و
غیرخطی ،پروژه درس سیستمهای کنترل تطبیقی1617 ،



طراحی مدار کنترل الکترونیکی تابلو های تبلیغاتی مبتنی بر  LEDچرخان1617 ،



طراحی سیستم مالتیپلکس خطوط مخابراتی  E1به منظور طراحی سیستمهای سوییچ مخابراتی1615 ،



طراحی سیستم رمزنگاری و رمزگشایی بر روی خطوط پرسرعت  E1با قابلیت کنترل اطالعات عبوری،
1616



بررسی پروتکل ارتباطی  E1و الگوریتمهای ارسال و دریافت داده بر این خطوط1616 ،



مطالعه کتب شیمی پایه بعنوان فعالیت فوق برنامه و گذراندن این دروس در دانشگاه پیام نور1616-1615 ،



کار بر روی زبانهای برنامه نویسی مرتبط با  FPGAمانند  VHDLو Verilog



طراحی سیستم های مخابراتی و شبیه سازی آنها با استفاده از نرم افزار  ،OPNETبهار 1616
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مشارکت در طراحی سیستم های مانیتورینگ و پیشبینی خطا و طول عمر در یک پروسه ساخت و تولید
قطعات هوافضا ،SIMTech ،سنگاپور1611-1611 ،



آشنا به زبانهای برنامه نویسی  Cو  C++و کار با  Visual C++و زبان اسمبلی 1316



آشنا با برنامه نویسی های مرتبط با وب مانند  HTMLو Java Script



آشنایی کامل با نرم افزار های پردازش متن مبتنی بر Latex

 آشنایی با تکنیکهای پردازش داده مانند آنالیز فوریه و ویولت در سیستم های آشکارسازی خطا


آشنایی با برنامه نویسی موبایل های مجهز به سیستم عاملهای ویندوز فون و اندروید

سوابق شرکت در همایشها و کارگاه های تخصصی آموزشی



شرکت در همایش آموزشی "ثبت اختراعات و اکتشافات" در سال  1616در محل پارک علم و فناوری
شیراز



شرکت در دوره آموزشی  GSMو دریافت مدرک رسمی از شرکت ارتباطات سیار1616



دیدار از شرکت  Alignment Toolسنگاپور در راستای انجام تحقیقات مشترک در زمینه بهبود طراحی تیغه
های برش تولیدی این شرکت – 1619



دوره آموزشی عملی پردازش سیگنال و کشف خطا با استفاده از الگوریتم های هوشمند ،شرکت تحقیقاتی
پژوهشی  SIMTechسنگاپور1611 -



شرکت در دوره ی آموزشی پیشرفته مدلسازی آماری با استفاده از نرم افزار ،نمایندگی نرم افزار SPSS
سنگاپور



دوره آموزشی استفاده از میکروسکوپهای سه بعدی و دو بعدی شرکت 1611 – Taylor-Hobson



دوره ی آموزشی برنامه نویسی موبایل های مجهز به سیستم عامل ویندوز فون 1931 -

سوابق تدریس


تدریس دوره سیستم های مقاوم در برابر نقص ،صاایران1617 ،
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تدریس دروس سیستمهای مقاوم در برابر نقص ،کنترل مدرن ،کنترل فازی ،معماری کامپیوتر ،میکروپروسسور،
مدار منطقی ،کنترل خطی ،کنترل صنعتی ،مدار واسط ،ریاضیات مهندسی ،مدار الکتریکی در دانشگاه های
خلیج فارس بوشهر ،مرکز آموزش عالی جهرم ،دانشگاه فنی و حرفه ای کشور دانشکده فنی باهنر شیراز و
دانشکده فنی امام خامنه ای بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس و آزاد جهرم 1611
– 1616



تدریس دروس ریاضی مهندسی و آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ،دانشگاه  NTUسنگاپور 1611



استاد حل تمرین درس کنترل فازی ارشد ،دانشگاه شیراز – 1616



تدریس دروس مدار واسط ،دیجیتال پیشرفته ،الکترونیک عملی ،دیجیتال مقدماتی ،میکروکنترلر در مرکز
تحقیقات دانشجویی دانشکده مهندسی 1615 - 1613



تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان 1611 -1617



تدریس در گروه الکترونیک و نظارت و مشاوره پروژه های ارسالی به جشنواره خوارزمی ،آزمایشگاه مرکزی
رازی منطقه دو آموزشی شیراز–  1615تا 1616



تدریس کنکور ارشد دروس کنترل ،ریاضیات مهندسی ،مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی1616 ،
1617-

پروژه های کارشناسی سرپرستی شده
 -1کنترل بیسیم وسایل خانگی (ورودی به راهکارهای تحقق خانه های هوشمند) علیرضا میرزایی مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر
خرداد 17
 -2کنترل وسایل خانگی با خط تلفن (ورودی به راهکارهای تحقق خانه های هوشمند) محمد خدادادی مجتمع فنی امام خامنه ای
بوشهر خرداد 17
 -6کنترل سطح مایع در یک مخزن با استفاده از سطح سنج غیر تماسی اولتراسونیک و ارتباط بدون سیم علی میرزایی مجتمع فنی امام
خامنه ای بوشهر مهر 17
 -7کنترل نور ال ای دی  RGBتوسط اپلیکیشن اندروید ،مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر پژمان خجسته بهمن 17
 -5ارتباط ماژول وایرلس به لب تاب و ارسال و دریافت اطالعات به صورت دو طرفه ،مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر ،مجید
رزمجویی بهمن 17
 -6مانیتورینگ کمیت های فیزیکی دما و فشار بر روی موبایل ،مجتمع فنی امام خامنه ای بوشهر ،بهنام رضاییان بهمن 17
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ناظر علمی ژورنال ها و کنفرانس ها


ناظر علمی مدعو مقاالت ارسال شده به کنفرانس های بین المللی



ناظر علمی مدعو مقاالت ارسال شده به ژورنال های معتبر بین المللی



داور مدعو جشنواره

o ACC09
o ICIEA09
o ISEI 2012
IEEE Transaction of Neural Networks
IEEE Transaction of Fuzzy Systems
Fuzzy Sets and Systems
Neuro-computing
IEEE Systems Journal
)Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST

o



o
o
o
o
o
o

داور جشنواره دانایی خلیج فارس 1616

داور مدعو پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر

مهارتهای تخصصی


آشنایی با زبانهای برنامه نویسی مانند Basic :و  Cو  C++و  Visual C++و اسمبلی  1316و  1351و



آشنایی با برنامه نویسی  MATLABو جاوااسکریپت و  HTMLو  VHDLو Verilog

AVR



طراحی سیستمهای مبتنی بر میکروکنترلر های



طراحی سیستم های مانیتورینگ و خطایابی مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند و هوش مصنوعی



طراحی برنامه های کاربردی برای پلت فرم های سیستم های موبایل مجهز به سیستم عامل های اندروید و

 AVRو ARM

ویندوز فون با استفاده از  HTML5و جاوااسکریپت


کار با Visual Studio Expressبرای طراحی برنامه های کاربردی برای موبایل



طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال و آنالوگ



طراحی سیستمهای مخابرات دیجیتال



تسلط کامل بر زبان انگلیسی و آشنایی با زبانهای آلمانی و عربی
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عضویت در گروه ها و انجمن های تخصصی


عضو اصلی کانون فرهنگی هنری الغدیر جهرم مستقر در مسجد سروی1611 -1696 ،



عضو اصلی و ناظر پروژه و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و کارآفرینی دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه
شیراز1619-1613 ،



عضو تیم جودو دانشجویی دانشگاه شیراز1613 ،



مشاور و همکار پروژه شرکت جویندگان پرتو  -1616اکنون



همکاری پروژه تحت دوره کارآموزی در کارخانجات مخابراتی راه دور ایران



عضویت بصورت همکار پروژه در شرکت تحقیقات علمی  SIMTechسنگاپور 1611-1619

فعالیت های فرهنگی


عضو اصلی کانون فرهنگی هنری الغدیر جهرم مستقر در مسجد سروی1611 -1696 ،



عضو اصلی و ناظر پروژه و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و کارآفرینی دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه
شیراز1619-1613 ،



عضو تیم جودو دانشجویی دانشگاه شیراز1613 ،



شرکت مستمر در مسابقات فرهنگی قرآنی در طول دوران تحصیل



احراز رتبه دوم مسابقات منطقه پنجم کشوری حفظ قرآن سال 1699



احراز رتبه سوم مسابقات استانی حفظ نهج البالغه سال 1696



تسلط به زبان انگلیسی از طریق شرکت در کالس های کانون زبان



آشنایی با زبانهای آلمانی و عربی بصورت مقدماتی



شرکت در همایش آموزشی "ثبت اختراعات و اکتشافات" در سال  1616در محل پارک علم و فناوری
شیراز



شرکت فعال در جلسات و ارتباط با شیعیان جوان سنگاپور



تشکیل جلسات تفسیر قرآن دو هفته ای دانشجویان ایرانی ساکن سنگاپور



ادامه جلسات تفسیر قرآن با حضور فارغ التحصیالن دانشگاه های سنگاپور در ایران
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تشکیل جلسات آموزش زبان فارسی به شیعیان سنگاپور



شرکت در اردوهای مختلف فرهنگی اسالمی مرکز شیعیان سنگاپور



میزبانی شیعیان سنگاپور در تور ایران گردی  1616و 1615



کسب مقام دوم کیفیت آموزشی در بین تمامی دانشکده های فنی کشور سال 11-13



برنده جایزه مسابقات کتابخوانی کشوری سال 1611

ج ه ر م ی

افتخارات احراز شده


احراز رتبه سوم مسابقات ریاضی در منطقه پنج آموزش و پرورش سال 1695



احراز رتبه دوم مسابقات منطقه پنجم کشوری حفظ قرآن سال 1699



احراز رتبه سوم دانشجویان پیش دانشگاهی مفتح 1691



احراز رتبه  797کنکور کارشناسی سال 1691



احراز رتبه سوم مسابقات جودو دانشجویی سال 1613



احراز رتبه  21کنکور کارشناسی ارشد سال 1616



احراز رتبه چهارم دانشجویان گرایش کنترل دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1616



احراز رتبه سوم دانشجویان گرایش کنترل ارشد 1616



دریافت لوح سپاس سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه مالک اشتر با طرح موبایل روستایی 1616



کسب بورس تحصیلی از دو دانشگاه مطرح کشور سنگاپور – دانشگاه ملی سنگاپور رتبه  63دانشگاههای
جهان و دانشگاه تکنولوژیک نانیانگ رتبه  63دانشگاه های دنیا – 1616



کسب جایزه بهترین تحقیقات مهندسی موسسه  IESسنگاپور بصورت گروهی سال 1613



برنده جایزه مسابقات برنامه نویسی  windows phoneاز نمایندگی شرکت  Microsoftسنگاپور – 1611



برنده جایزه مسابقات کتابخوانی کشوری سال 1611



کسب مقام دوم کیفیت آموزشی در بین تمامی دانشکده های فنی کشور سال 11-13



احراز رتبه اول در بین اساتید گروه برق و الکترونیک از نظر دانشجویان 1931
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عالقه مند به تحقیق در زمینه های
Dynamic Fuzzy Neural Networks
Data mining
Clustering Techniques
Diagnosis, Prognosis and Monitoring Systems
Fault Tolerant Systems and Control
Info-Communication Systems
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Control Theory
Data Mining and Data Clustering
Signal Feature Extraction Techniques
Artificial Intelligence
Neural Networks
Fuzzy Clustering
Complex Nonlinear Systems Analysis and Modeling
Practical aspects of Control theory
Fuzzy logic and neuro-fuzzy systems and neural networks
Game Theory
Control on Communication systems
General Fuzzy Automata
Design Adaptive and Optimal Controllers
Digital Control systems
Transient Analysis of Real Systems
Computer Hardware and Software
Computer Aided Design of Control Systems
Control of Chemical processes
MEMS Technology
Production and Manufacturing Techniques Analysis
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