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تحصیالت
 وبرؽٙبعی ٟٔٙذعی ثزقٌ /زایؼ لذرت /دا٘ؾٍب ٜیشدٔ /ؼذَ  /15/59عبَ  1389تب (1393رتج ٝچٟبرْ
وبرؽٙبعی دا٘ؾٍب ٜیشد)
 وبرؽٙبعی ارؽذ ٟٔٙذعی ثزق /لذرتٔ ،بؽیٗٞبی اِىتزیىی  ٚاِىتز٘ٚیه لذرت /دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی
ؽبٞزٚدٔ /ؼذَ  /16/70عبَ  1394تب ( 1396رتج ٝد ْٚوبرؽٙبعی ارؽذ دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد)

سوابق کاری
 عبخت ٘ٛٔ ٚتبص تجٟیشات عیغتٓ وٙتزَ ٔب٘یتٛریٔ( ًٙحزٔب٘)ٝ
 عبخت ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ؽؼبػی ثزای وبرثزد در تٛرثیٗٞبی ثبدی (ؽٟزن صٙؼتی
ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز – دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
 عزاحی ٔٙجغ تغذیٔ(ٝحزٔب٘)ٝ
 عبخت عیغتٓ وٙتزَ ٛٞؽٕٙذ ٌّخب٘ ٝثب ٔیٙی پیاَعی ِ( ٌٛٛپزٚص ٜاجزایی تحت ٘ظز دوتز احٕذ
ٔیزسایی  -دا٘ؾٍب ٜیشد -دوتز ٔیزسایی )09133515483

 عبخت تجٟیشات اِىتز٘ٚیىی فزاصٛت(دٚر وٙٙذ ،ٜؽغتؾٛی فزاصٛتی ،جٛؽىبری ٔ( )... ٚؾٟذ -ؽزوت
سٔزد صٙؼت پیؾٍبْ  -دوتز دا٘یبَ ٌٙذْ ساد)09151237114 ٜ
 عبخت ال٘چزٞبی وٛیّی اِمبیی  ٚرِٛوتب٘غی (پزٚص ٜاجزایی تحت ٘ظز پزٚفغٛر احٕذ داراثی ،دا٘ؾٍبٜ
صٙؼتی ؽبٞزٚد – دوتز احٕذ داراثی )09122731386
 عبخت ٘ ٚصت تبثّٞٛبی ثزق تبعیغبت ٔزوشی ٔذارط -پزٚصٜٞبی ٘ٛعبسی ٔذارط (ٔؾٟذ -ؽزوت ثز٘ب
تٟٛی ٝتٛطٟٙٔ -ذط حٕیذرضب عبثمی)09151114952
 عبخت ٘ ٚصت تبثّٞٛبی ثزق جزثمیُٞبی تبٚروزیٗ (ٔؾٟذ-ؽزوت تبٚر وزیٗ ؽزقٟٙٔ -ذط یؼمٛة
پٛر )09155119147
 عیٓپیچی ٔٛتٛرٞبی اِىتزیىی (ٔؾٟذ ؽزوت تٛط ایزاٖٟٙٔ -ذط غفبریبٖ )09151163507
 ا٘جبْ تغتٞبی ٔ OTDRزثٛط ث ٝوبثُٞبی فیجز ٘ٛری (ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ
عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
ٕٞ ىبر اجزائی ؽزوت تٛعؼ ٝسیزعبختٞبی وؾٛر ٘ ٚصت ٔفصُٞبی فیجز ٘ٛری (ؽٟزن صٙؼتی
ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
 تغت اِىتزیىی خغٛط ا٘تمبَ ٌبس ؽٟزنٞبی صٙؼتی خزاعبٖ رضٛی (ٔؾٟذ -ؽزوت ثز٘ب تٟٛی ٝتٛط -
ٟٔٙذط حٕیذرضب عبثمی)09151114952


تؼٕیزات اعبعی تبثّ ٛثزقٞبی ٔزوش تحمیمبت وؾبٚرسی خزاعبٖ رضٛی (ٔؾٟذ -ؽزوت ثز٘ب تٟٛیٝ
تٛطٟٙٔ -ذط حٕیذرضب عبثمی)09151114952



تؼٕیز ٍٟ٘ ٚذاری ٔٛتٛرخب٘ٞٝبی ؽٟزن صٙؼتی خزاعبٖ رضٛی (ٔؾٟذ – ؽزوت ثز٘ب تٟٛی ٝتٛط-
ٟٔٙذط حٕیذرضب عبثمی)09151114952

پروژهها
 عزاحی ،ؽجیٝعبسی  ٚعبخت عیغتٓ وٙتزَ ٛٞؽٕٙذ ٌّخب٘ ٝثب ٔیٙی پیاَعی ِ( ٌٛٛپزٚص ٜاجزایی
تحت ٘ظز دوتز احٕذ ٔیزسایی در دا٘ؾٍب ٜیشد – دوتز ٔیزسایی )09133515483
 عزاحی  ٚؽجی ٝعبسی تجٟیشات اِىتز٘ٚیىی فزاصٛت(دٚر وٙٙذ ،ٜؽغتؾٛی فزاصٛتی ،جٛؽىبری )... ٚ
(سٔزد صٙؼت پیؾٍبْ  -دوتز دا٘یبَ ٌٙذْ ساد)09151237114 ٜ

 عزاحی  ٚؽجیٝعبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ (ٔحزٔب٘)ٝ
 عزاحی  ٚؽجیٝعبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ؽؼبػی ثزای وبرثزد در تٛرثیٗٞبی
ثبدی (ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
 عزاحی  ٚؽجیٝعبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ٔحٛری ثزای وبرثزد در تٛرثیٗٞبی
ثبدی (ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
 عزاحی  ٚؽجیٝعبسی ٔٛتٛرٞبی خغی اِمبیی (دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد-تحت ٘ظز دوتز حغٗ٘یب در
دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد -دوتز حغٗ ٘یب )09155334296
 عزاحی ،ؽجیٝعبسی ال٘چزٞبی وٛیّی اِمبیی  ٚرِٛوتب٘غی (پزٚص ٜاجزایی تحت ٘ظز پزٚفغٛر احٕذ
داراثی ،دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد– دوتز احٕذ داراثی )09122731386
 عزاحی ٚؽجیٝعبسی ٘یزٌٚبٜٞبی خٛرؽیذی 5 ٚ100،20ویّٚٛات فتِٚٛتبئیه در ؽٟزعتبٖ
ؽبٞزٚد(ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047
 عزاحی ٚؽجیٝعبسی ٘یزٌٚبٜٞبی خٛرؽیذی 100ویّٚٛات فتِٚٛتبئیه در ٔؼّٕبٖ عٕٙبٖ(ؽٟزن
صٙؼتی ؽبٞزٚد -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -دوتز ٔحٕٛدی )09124398047

دانش و مهارت
 اخذ ٔذرن ثیٗ إِّّی  ،ICDLثٙیبد  ICDLایزاٖ1398 ،
 اخذ ٔذرن دٚر ٜوبر ثب  ، PLCعبسٔبٖ فٙی  ٚحزفٝای یشد1393 ،
 اخذ ٔذرن دٚر ٜاصٔ ٚ َٛجب٘ی عزاحی عیغتٓ ٞبی فتِٚٛتبییه ثٕٞ ٝزا٘ ٜزْ افشار  ،Pvsystا٘جٕٗ
ا٘زصی ایزاٖ1396،
 اخذ ٔذرن دٚر ٜارسیبثی التصبدی ٘یزٌٚبٞ ٜبی فتِٚٛتبییه ثٕٞ ٝزا٘ ٜزْ افشار  ،Retscreenا٘جٕٗ ا٘زصی
ایزاٖ1396،
 اخذ ٔذرن دٚر ٜوبرٌب ٜآٔٛسؽی وغت  ٚوبر دا٘ؼ ٔحٛر ،دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد
 تغّظ وبُٔ ث ٝثز٘بٔٛ٘ٝیغی ٔیٙی پیاَعی ٌِٛٛ
 تغّظ وبُٔ ثز ٘زْافشار ٔتّت  ٚعیِٕٛیٙه
 تغّظ وبُٔ ث ٝعزاحی ٔبؽیٗٞبی اِىتزیىی (ٔبؽیٗٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ  ٚاِمبیی)


تغّظ وبُٔ ثز رٚی ؽجیٝعبسی ٔبؽیٗٞبی اِىتزیىی در ٘زْافشار اجشاء ٔحذٚد JMAG-Designer

ٔ غّظ ث٘ ٝزْافشارٞبی ICDL


ٔغّظ ث٘ ٝزْ افشار ؽجی ٝعبسی ٘یزٌٚبٟٞبی خٛرؽیذی PVSYST



ٔغّظ ث٘ ٝزْ افشار تحّیُ التصبدی ٘یزٌٚبٟٞب RETSCREEN

 آؽٙبیی ث ٝثز٘بٔٛ٘ ٝیغی پی اَ عی TIA PORTAL
 آؽٙبیی ث ٝثز٘بٔٛ٘ ٝیغی پی اَ عی SIMATIC MANAGER
 آؽٙبیی ثب ثز٘بٔٛ٘ ٝیغی ٔیىزٚوٙتزِزٞبی  AVRثب وذٚیضٖ
 آؽٙبیی ثب ٘زْافشار پزٚتئٛط
 آؽٙبیی ثب ٘زْافشار Altum designer

 آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار عیغتٓ ٞبی رٚؽٙبیی DIALUX
 تغّظ ٔتٛعظ ث ٝسثبٖ اٍّ٘یغی

سوابق تدریس
 اعتبد ٔذػ ٛدا٘ؾٍب ٜؽٟیذ ٔٙتظزی ٔؾٟذ – دا٘ؾىذ ٜثزق
 اعتبد ٔذػ ٛدا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽبٞزٚد – دا٘ؾىذ ٜوؾبٚرسی

زمینههای کاری
 عزاحی  ٚعبخت تبثّٞٛبی ثزق لذرت
 عزاحی ،ؽجیٝعبسی  ٚعبخت ٔبؽیٗٞبی اِىتزیىی
 وبر ثب  ٚ PLCعبخت تبثّٞٛبی ثزق وٙتزِی
 عزاحی ،ؽجیٝعبسی  ٚعبخت عیغتٓٞبی اِىتز٘ٚیىی آِتزاع٘ٛیه
 وبر ثب  ٚ AVRثز٘بٔٛ٘ ٝیغی ٔزثٛط ث ٝآٖ
 عیٓ پیچی ٔٛتٛرٞبی اِىتزیىی
 تذریظ درٚط ثزق لذرت

 وّی ٝخذٔبت ٟٔٙذعی ٔزتجظ ثب ثزق

مقاالت-اختراعات

 ؽزیفی ْ .داراثی ا .حغٗ٘یب خیجزی اٙٔ ٚ .صٛریفزد  " ،)1397(،ٚعزاحی  ٚثزرعی تأثیز تغییز
پبرأتزٞبی وٛیُ ثز رٚی ػّٕىزد تف ًٙوٛیّی اِمبیی " ،ؽؾٕیٗ وٙفزا٘ظ ثیٗإِّّی اِىتزٔٚغٙبعیظ
ٟٔٙذعی ایزاٖ (وبْ) ،دا٘ؾٍبٔ ٜبِه اؽتز.
 ؽزیفی ْ .داراثی ا .حغٗ٘یب خیجزی اٙٔ ٚ .صٛریفزد " ،)1397(،ٚعزاحی وٛیُ درای ٚ ٛثزرعی تأثیز
پبرأتزٞبی ٔختّف آٖ ثز ٘ح ٜٛػّٕىزد تف ًٙوٛیّی رِٛوتب٘غی" ،ؽؾٕیٗ وٙفزا٘ظ ثیٗإِّّی
اِىتزٔٚغٙبعیظ ٟٔٙذعی ایزاٖ (وبْ) ،دا٘ؾٍبٔ ٜبِه اؽتز.
 ؽزیفی ْ .حغٗ٘یب خیجزی ا"،)1395(،ثٟجٛد ػّٕىزد ٔٛتٛر اِمبیی خغی ثب تضؼیف اثز دِفیٗ"،
ٞؾتٕیٗ وٙفزا٘ظ ٟٔٙذعی ثزق  ٚاِىتز٘ٚیه ایزاٖ( ،)ICEE2016دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٌٙبثبد.
 ؽزیفیٔ .صغفی ،احٕذی ،عیذ ٔحغٗ" عزاحی  ٚؽجیٝعبسی ص٘زاتٛر  10 ٚ 20ویِّٚٛت آٔپز ٛٞایی
ٔغبثك ثب اعتب٘ذاردٞبی ٘ظبٔی" ،اِٚیٗ ٕٞبیؼ ٘مؼ صٙؼت ٛٞایی در لذرت ٛٞایی وؾٛر ،عبسٔبٖ
صٙبیغ ٛٞاییٚ ،سارت دفبع  ٚپؾتیجب٘ی ٘یزٞٚبی ٔغّح ،تٟزاٖ ،تیز .1397
 ثجت اختزاع تف ًٙاِىتزٔٚغٙبعیغی تزویجی رِٛوتب٘غی-اِمبیی ثب لبثّیت اختفب در ؽت  ٚپزتبة دٌِّٝٛ ٚ
وٛچه  ٚثشري در یه ٔجٕٛػ ،ٝوٕیغی ٖٛػبِی ثجت اختزاػبت دفبػی ٚسارت دفبع  ٚپؾتیجب٘ی
٘یزٞٚبی ٔغّحٔ(1397،زحّ ٝداٚری ٟ٘بیی)
 ؽزیفی ْ ،ػجبعی ٌْٙ ،ذْساد ،ْ ٜعبثمی ي ")1398(،ثزرعی ػّٕىزد دعتٍبٜٞبی دٚروٙٙذٜی
فزاصٛتی فزوب٘ظ ٔتغیز  ٚفزوب٘ظ ٔذ ِٝٚؽذ٘ ،"ٜؾزی ٝػّٕی تزٚیجی صٛت  ٚارتؼبػ وذ JVS-

).1906-1187 (R1
 ثجت اختزاع دفغوٙٙذ ٜآفبت  ٚحیٛا٘بت ٔشاحٓ ثز پبی ٝأٛاج ٔىب٘یىی فزوب٘ظ ثبال ثب لبثّیت تغییز
فزوب٘ظ ،تٙظیٓ سٔب٘ی  ٚتغییز ثزد ث ٝصٛرت دعتی  ٚخٛدوبرٔ(.زحّ ٝداٚری ٟ٘بیی)
 ثجت اختزاع ٘ؾبٍ٘ز خغز ث ٝوٕه وٕزثٙذ ؽجزً٘ ؽتز ٔجٟش ث ٝعیغتٓ ردیبةٔ( GPSزحّ ٝداٚری
ٟ٘بیی)
 وغت رتج ٝع ْٛدر ٕٞبیؼ ّٔی فٗ آفزیٙی ثزق (تبریخ ثزٌشاری 1398/02 /05دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ ٔٙتظزی
ٔؾٟذ)

M.sharifi, A.darabi, a.hassannia, D.gandomzadeh"Improving the performance of single 
stage indction launcher actuator", IEEE Traansaction on Plasma Science(Under Rewiev)

