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سابقه تحصیلی
تیرماه  1382در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز با معدل
 ( 15/65پانزده و شصت و پنج ) فارغ التحصیل شدم .در 31شهریور  1388فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته
مهندسی برق -الکترونیک دانشگاه شهید رجایی شدم .ضمنا معدل کل اینجانب  (18/63هجده و شصت و سه) با رتبه اول
در بین هم ورودی های خود میباشد .دوره دکتری دانشکده برق دانشگاه شیراز با معدل  18/9به اتمام رساندم.
درسهایی گذرانده در دوره کارشناسی ارشد
مدارهای مجتمع ،تئوری و تکنولوژی ساخت ،مدارهای فرکانس باال ،الکترونیک نوری ،1شبکههای عصبی ،بینایی ماشین،
پردازش سیگنال دیجیتال و VLSI
درسهایی گذرانده در دوره دکترا
نانوتکنولوژی -الکترونیک ارگانیکی -فیبر نوری-ادوات نیمه هادی-تئوری تکنولوژی ساخت ( -)2نور غیرخطی
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سوابق اجرایی
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده در دانشگاه صنعتی شیراز
سوابق داوری مقاالت


مجالت :هیدروفیزیک مالک اشتر ،نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران



کنفرانس ها  :مهندسی برق ایران) ، (ICEEاپتیک و فوتونیک ایران  ،الکترومغناطیس



سابقه داوری طرح ثبت اختراع با مالکیت پارک علم و فناوری

سابقه ی آموزشی




سابقه تدریس درس فیزیک الکترونیک مدارهای الکتریکی ،معماری کامپیوتر ،الکترونیک ، 1ا لکترونیک  ،2اندازه
گیری الکترونیکی ،آزمایشگاه الکترونیک  ، 1آزمایشگاه الکترونیک  ، 2ازمایشگاه معماری کامپیوتر در دانشکده
برق دانشگاه صنعتی شیراز
سابقه تدریس دروس الکترونیک ارگانیکی و بلورهای فوتونی تحصیالت تکمیلی

تجربههای تدریس



دو سال سابقه تدریس الکترونیک کاربردی ،مدارات مجتمع و برنامه نویسی میکروکنترلر درگروه علمی بخش برق
دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز.
دو سال سابقه تدریس آزمایشگاههای مدار مجتمع خطی ،الکترونیک 1و  3در دانشگاه شهید رجایی به صورت
حق التدریس را دارم.



دو سال سابقه تدریس درس تحلیل عددی ،آزمایشگاه الکترونیک  2 ،1و  3و مدار منطقی در دانشکده مهندسی
برق دانشگاه شیراز دارم.



یک سال سابقه تدریس درس الکترونیک  ،1مدارمنطقی و الکترونیک  2در دانشکده برق دانشگاه پیام نور واحد
شیراز دارم.

تجربههای پروژه
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یک سال فعالیت پژوهشی در صنایع الکترونیک شیراز در راستای موضوع پایان نامه کارشناسی ( تحلیل و طراحی
کارتهای سوییچ مخابراتی مایتل)

 طراحی و ساخت برد برنامه نویس میکروکنترلر 8051درگروه علمی بخش برق دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز
و مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان پروژه دوره کار آموزی.
 شناسایی کامل بخش سخت افزار و نرم افزار میکروکنترلر  80196درگروه علمی بخش برق دانشکده مهندسی،
دانشگاه شیراز.

 طراحی و ساخت برد کنترل وسایل منزل از طریق خط تلفن ثابت در گروه علمی بخش برق دانشکده مهندسی،
دانشگاه شیراز.

 تحلیل کارتهای سوپیچ مخابراتی مایتل به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی زیر نظر آقای دکتر محمد حسن
شیخی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در صاشیراز.


روشهای کاهش اثرات غیر خطی در تداخل سنج لیزری هتروداین به عنوان موضوع سمینار دوره کارشناسی ارشد
زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی در دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه شهید رجایی.

 طراحی و شبیه سازی سیستم اندازهگیری فواصل نانومتری مبتنی بر تداخلسنج لیزری هتروداین با کاهش اثرات
غیرخطی به عنوان موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و
اپتوالکترونیک ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه شهید رجائی زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی در دانشکده
مهندسی برق ،دانشگاه شهید رجایی.
 طراحی و ساخت مدوالتور ماخزنر الکترو -اپتیک پلیمری و بهبود ویژگی های آن به عنوان موضوع پایان نامه
دکتری در دانشکده برق دانشگاه شیراز
 انجام طرح پژوهشی در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه
شهید رجائی زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی با عنوان  :مدلسازی و جبرانسازی خطای غیرخطی در تداخل
سنج های لیزری هتروداین به کمک شبکههای عصبی
 انجام طرح پژوهشی در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه
شهید رجائی با عنوان  :تعیین ضریب شکست اب در پیلهای سوختی با استفاده از تداخلسنج لیزری هتروداین
 طراحی و ساخت دستگاه الیهنشانی دورانی سال 96
 قرارداد پژوهشی با پژوهشکده مکانیک (طراحی و ساخت حسگرهای فضایی ماهواره) در سال های
98-96

توانمندیها


دارا ی گواهینامه آموزش دوره مقدماتی و تکمیلی زبان انگلیسی در موسسه زبان شکوه ایران  ،دارای مدرک زبان
تولیمو ،دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز



تسلط به نرمافزارهای  Matlab, EWB, Hspice, Leditو آشنایی به ، Rsoft ،Orcad
Silvaco,LabView
آشنایی به کدنویسی میکروکنترلر8051




تسلط به  ICDL،Word, Power Pointو دارای مدارک دوره های آموزشی آنها
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گواهی حضور در گارگاه نانو سیستمهای انتقال دارو



تسلط به ساخت قطعات نیمه هادی



تسلط به کار با دستگاه الیه نشانی به روش بخار و اسپین کوتر ،اندازه گیری طیف جذب و گسیل ،طیف  ،IRکوپلر
منشوری ،تصویر برداری AFM



آشنایی با کار با مواد پلیمری و ارگانیکی



تجربه ساخت قطعات الکترونیک بر روی زیر پایه های پالستیکی و انعطاف پذیر



تسلط به خواص غیر خطی مواد پلیمری و طراحی و ساخت موجبرهای نوری بر روی انها و کوپلینگ نور به روش
منشوری و فیبر نوری به موجبرهای نوری



گواهی برگزاری کارگاه اموزشی ساخت مدارهای مجتمع نوری و انواع انها در کنفرانس اپتیک و فتونیک سال
 93-92در دانشگاه صنعتی شیراز



شرکت در گارگاه آموزشی دستگاه XRD



شرکت در گارگاه آموزشی دستگاه میکروسکوپ الکترونی  SEMو میکروسکوپهای نوری لیزری

جوایز




دانشجوی پژوهشگر برتر در آموزش و پرورش
رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید رجایی
رتبه اول جشنواره پایاننامهی برتر دانشگاه شهید رجایی

موضوعهای پژوهشی مورد عالقه
سیستمهای اندازهگیری نانومتری ،مدارهای اپتوالکترونیک ،تداخلسنجهای لیزری ،فیبر نوری ،شبکههای عصبی ،ساخت
ادوات نیمههادی و طراحی و ساخت دیودهای نوری گسیل دهنده ،سلولهای خرشیدی ،لیزرهای ارگانیکی ،موجبرهای
نوری پلیمری و مدارهای مجتمع نوری بر پایه مواد پلیمری و خواص غیر خطی آنها
درسهای مورد عالقه برای تدریس
فیزسک الکترونیک ،الکترونیک نوری ،تئوری تکنولوژی ساخت ،الکترونیک ،1درسهایی مرتبط با خواص الکترونیکی مواد
جدید ارگانیکی و کاربردهای آنها
مقالههای چاپ شده
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