
قرب یسدنهم  یسانشراک 

لرتنک شیارگ :

یتلود نانمس  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

۱۷.۴۱ لدعم : 

قرب یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

تردق کینورتکلا  شیارگ :

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

matlab , simulink رازفا Hardware & Software in loopمرن 

Embeded Controllerاه متسیس  عاونا  لرتنک  ییاسانش و 

ARM,PIC,AVR Microcontrolleraltium designer رازفا مرن 

C++,C#,C یسیون همانرب  یاه  رازفا Mathematicaنابز  مرن 

سانشراک

پتسا رویارد  یحارط  ادیمراپ -  یزاس  کیتسال  هناخراک  تکرش :

DC یاهروتوم ورس  روتوم و 

رویرهش ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۶  -

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

نیبروت - یدیشروخ یاه  لولس  - یکیرتکلا یاهروتوم  عاونا  لرتنک  ویارد و  -UPS هیذغت عبانم  یحارط  هنیمز  رد  تیلاعف  هب  دنم  هقالع 

رد یلرتنک  یاه  متسیس  عاونا  یحارط  هب  طلسم  .مشاب  یم  تردق  کینورتکلا  یاه  لدبم  عاونا  یحارط  اهرزیالباتسا و  - یداب یاه 

هژورپ تخاس  یحارط و  رد  هبرجت  نتشاد  قرب و  یسدنهم  یاهرازفا  مرن  نیرت  مهم  اب  راک  هب  طلسم  .تردق  کینورتکلا  یاهدربراک 

.قرب یسدنهم  رد  فلتخم  یاه 

بسن ییافص  ریما 

تردق کینورتکلا  - قرب سدنهم 

۱۳۷۳/۱۲/۲۱ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

safaeinasab@email.kntu.ac.ir 

(+۹۸)۹۳۵۱۰۵۶۲۰۵ 

نارهت  

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

اه تراهم 

یلغش قباوس 

نابز



ARM یرس یاهرلرتنکورکیم  یسیون  همانرب  یشزومآ  هرود 

سردم تیبرت  هاگشناد  یملع  نمجنا  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

لرتنک یاه  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و  یشزومآ  هرود 

لدم رب  ینتبم  یحارط  شور  هب  راکوت 

فیرش یتعنص  هاگشناد  لرتنک  تیاده و  یروانف  رتفد  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

هطقن لرتنک  یارب  دیدج  درکیور  کی  هارمه  هب  یقیقح  نامز  یلارگتنا  - یبسانت - یشزغل دم  هدننک  لرتنک  هئارا  هلاقم :  ناونع 

انیو هدننکوسکی  کی  یارب  ینزدیلک  لودج  دوبهب  یثنخ و 

زیربت هاگشناد  ناریا -  قرب  یسدنهم  سنارفنک  نیما  28 رشان :

دادرخ ۱۳۹۹  : خیرات

تردق کینورتکلا  یاه  لدبم  رد  یسنادپما  یاه  هکبش  عاونا  یسررب  دشرا :  یسانشراک  رانیمس 

ریت ۱۳۹۸  : خیرات

هداز سابع  میرک  رتکد  امنهار :  داتسا 

فلتخم ماسجا  یور  رب  پاچ  تهج  یطخ  تکرح  هب  رتنیرپ  ینارود  تکرح  لیدبت  یسانشراک :  همان  نایاپ 

نمهب ۱۳۹۶  : خیرات

نایردنکسا رصان  رتکد  امنهار :  داتسا 

eskandarian.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=43&pageid=2454 هطوبرم :  کنیل 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  رد  ییوجشناد  رانیمس  هئارا  نیرترب  ناونع  هب  باختنا 

ید ۱۳۹۸  : خیرات

نانمس هاگشناد  رد  لرتنک  شیارگ  رترب  هبتر 

نمهب ۱۳۹۶  : خیرات

PFC زاف هس  زاسوسکی  لدبم  کی  یارب  یطخ  ریغ  لرتنک  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

هدننک لرتنک  نیا  .تسا  هدش  یحارط  یطخ  ریغ  لرتنک  متسیس  کی  زاف  هس   PFC زاسوسکی کی  یارب   ARM رلرتنکورکیم زا  هدافتسا  اب 

.دشاب یم  اراد  ار  هکبش  دصرد  دص  تردق  بیرض  یجورخ و   DC کنیل نتشاد  هگن  تباث  تیلباق  اهراب  یمامت  رد  هراومه 

هاتوک مایپ  لاسرا  تیلباق  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تخاس  یحارط و 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

ار تیلباق  نیا  تسا و  هدش  یزاس  هدایپ  متسیس  نیا  هاتوک  مایپ  لاسرا  لوژام  -ARM رلرتنکورکیم - تشگنا رثا  روسنس  زا  هدافتسا  اب 

.دنک لاسرا  امرفراک  متسیس  هب  زین  ار  دارفا  یراک  تعاس  عمتجم  کی  رد  دارفا  بایغ  روضح و  رب  هوالع  هک  دراد 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

تاراختفا

اه هژورپ 

http://eskandarian.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=43&pageid=2454


( یسانشراک هژورپ   ) فلتخم ماسجا  یور  رب  پاچ  تهج  یطخ  تکرح  هب  رتنیرپ  ینارود  تکرح  لیدبت 

نمهب ۱۳۹۶  : خیرات

رب دناوتب  هک  تسا  هدش  لیدبت  یطخ  تکرح  هب  رتنیرپ  ینارود  تکرح  یکیناکم  فلتخم  یاه  مزیناکم  زا  هدافتسا  اب  متسیس  نیا  رد 

یارب  PIC رلرتنکورکیم زا  هدافتسا  اب  متسیس  نیا  رد  .دهد  ماجنا  ار  پاچ  تایلمع  یسنج  ره  یتماخض و  ره  اب  فاص  مسج  ره  یور 

نیا رد  .تسا  هدش  هدافتسا  # C رازفا مرن  اب  رتویپماک  قیرط  زا  ربراک  طسوت  متسیس  عافترا  میظنت  تهج  روتوم  پتسا  کی  لرتنک 

.تسا هدش  یحارط  رتنیرپ  یطخ  تکرح  لرتنک  تهج   DC روتوم رویارد  متسیس 

RFID لوژام هلیسوب  دنمشوه  نکزاب  برد  متسیس  تخاس  یحارط و 

ید ۱۳۹۶  : خیرات

یزیر همانرب  لباق  یکینورتکلا  یاه  تراک  زا  هدافتسا  اب  هک  دیدرگ  یحارط  دنمشوه  نکزاب  برد  متسیس   RFID لوژام زا  هدافتسا  اب 

.دنک هدافتسا  متسیس  زا  دناوت  یم  ربراک 

تعرس تیعقوم و  لرتنک  تهج  روتوم  پتسا  رویارد  تخاس  یحارط و 

رهم ۱۳۹۶  : خیرات

همست لرتنک  تهج  رتویپماک  هب  لاصتا  تیلباق  رلرتنکورکیم PIC و  لاه و  رثا  روسنس  تردق -   BJT زا هدافتسا  اب  رویارد  یزاس  هدایپ 

.ربراک طسوت  # C رازفا مرن  هلیسوب  هلاقن 

لرتنک تومیر  اب  تعرس  لرتنک  تهج  لاسروینوی  روتوم  رویارد  تخاس  یحارط و 

دنفسا ۱۳۹۵  : خیرات

لرتنک تهج   ARM رلرتنکورکیم نورد  لاتیجید   PID هدننک لرتنک  یزاس  هدایپ  تردق و  یاهروتسیرت  زا  هدافتسا  اب  متسیس  نیا  رد 

.دنک لرتنک  ار  روتوم  تعرس  دناوت  یم  زمرق  نودام  لرتنک  تومیر  قیرط  زا  ربراک  متسیس  نیا  رد  .تسا  هدش  هدافتسا  تعرس  قیقد 

نییاپ ناوت  هدنهاک   DC-DC لدبم تخاس  یحارط و 

نیدرورف ۱۳۹۵  : خیرات

یم لاتیجید   PID هدننک لرتنک  یاراد  متسیس  نیا  .تسا  هدش  یحارط   AVR رلرتنکورکیم تردق و   BJT زا هدافتسا  اب  متسیس  نیا  رد 

ژاتلو ناسون  راب  ریز  .دنک  لرتنک  یبولطم  وحن  هب  ار  یجورخ  ژاتلو  دناوتب  راب  ریز  ات  هدش  یزیر  همانرب  رلرتنکورکیم  نورد  هک  دشاب 

.تسا هدش  تست  یریگ و  هزادنا  راک  هطقن  لوح  دودح 10  % یجورخ 

لاتیجید  PID هدننک لرتنک  اب  امد  لرتنک 

نیدرورف ۱۳۹۵  : خیرات

.تسا هدش  یحارط  متسیس  نیا  ییامد  یاهروسنس  رلرتنکورکیم ARM و  تردق -  یاهروتسیرت  یتعنص -  یاه  تنملا  زا  هدافتسا  اب 

قیرط زا  متسیس  کبدیف  .تسا  هدش  هدافتسا  رلرتنکورکیم  نورد  لاتیجید   PID هدننک لرتنک  زا  متسیس  نیا  رد  امد  قیقد  لرتنک  یارب 

.تسا هدش  هداد  لاصتا  رلرتنکورکیم  هب  لبوکومرت  روسنس 


