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  َچٟبرْ)رتجٝ 1393تب  1389/ عبَ 59/15وبرؽٙبعی ٟٔٙذعی ثزق/ ٌزایؼ لذرت/ دا٘ؾٍبٜ یشد/ ٔؼذ 

 وبرؽٙبعی دا٘ؾٍبٜ یشد(

 ٗدا٘ؾٍبٜ صٙؼتی  ٞبی اِىتزیىی ٚ اِىتزٚ٘یه لذرت/وبرؽٙبعی ارؽذ ٟٔٙذعی ثزق/ لذرت، ٔبؽی

 )رتجٝ دْٚ وبرؽٙبعی ارؽذ دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚد( 1396تب  1394/ عبَ 70/16ؽبٞزٚد/ ٔؼذَ 

 

 

 ( ًٙعبخت ٚ ٔٛ٘تبص تجٟیشات عیغتٓ وٙتزَ ٔب٘یتٛری)ٝ٘ٔحزٔب 

 ٗٞبی ثبدی )ؽٟزن صٙؼتی عبخت ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ؽؼبػی ثزای وبرثزد در تٛرثی

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  –ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -ؽبٞزٚد

 (ٝٔحزٔب٘ٝعزاحی ٔٙجغ تغذی) 

 عی ٌِٛٛ )پزٚصٜ اجزایی تحت ٘ظز دوتز احٕذ اَعبخت عیغتٓ وٙتزَ ٞٛؽٕٙذ ٌّخب٘ٝ ثب ٔیٙی پی

 (09133515483دوتز ٔیزسایی  -دا٘ؾٍبٜ یشد -ٔیزسایی 

 تحصیالت

 سوابق کاری



 ؽزوت  -عبخت تجٟیشات اِىتزٚ٘یىی فزاصٛت)دٚر وٙٙذٜ، ؽغتؾٛی فزاصٛتی، جٛؽىبری ٚ ...( )ٔؾٟذ

 (09151237114ادٜ دوتز دا٘یبَ ٌٙذْ س -سٔزد صٙؼت پیؾٍبْ 

  ٜعبخت ال٘چزٞبی وٛیّی اِمبیی ٚ رِٛوتب٘غی )پزٚصٜ اجزایی تحت ٘ظز پزٚفغٛر احٕذ داراثی، دا٘ؾٍب

 (09122731386دوتز احٕذ داراثی  –صٙؼتی ؽبٞزٚد 

 ؽزوت ثز٘ب  -ٞبی ٘ٛعبسی ٔذارط )ٔؾٟذپزٚصٜ -عبخت ٚ ٘صت تبثّٛٞبی ثزق تبعیغبت ٔزوشی ٔذارط

 (09151114952حٕیذرضب عبثمیٟٔٙذط   -تٟٛیٝ تٛط

 ُٟٔٙذط یؼمٛة  -ؽزوت تبٚر وزیٗ ؽزق-ٞبی تبٚروزیٗ )ٔؾٟذعبخت ٚ ٘صت تبثّٛٞبی ثزق جزثمی

 (09155119147پٛر 

 ٓ(09151163507ٟٔٙذط غفبریبٖ  -پیچی ٔٛتٛرٞبی اِىتزیىی )ٔؾٟذ ؽزوت تٛط ایزاٖعی 

 ٞبی ا٘جبْ تغتOTDR ُؽزوت تالؽٍزاٖ  -صٙؼتی ؽبٞزٚدٞبی فیجز ٘ٛری )ؽٟزن ٔزثٛط ثٝ وبث

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -عپٟز 

 ٞبی فیجز ٘ٛری )ؽٟزن صٙؼتی ٞبی وؾٛر ٚ ٘صت ٔفصُٕٞىبر اجزائی ؽزوت تٛعؼٝ سیزعبخت

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -ؽبٞزٚد

 زوت ثز٘ب تٟٛیٝ تٛط ؽ -ٞبی صٙؼتی خزاعبٖ رضٛی )ٔؾٟذتغت اِىتزیىی خغٛط ا٘تمبَ ٌبس ؽٟزن-  

 (09151114952ٟٔٙذط حٕیذرضب عبثمی

  ؽزوت ثز٘ب تٟٛیٝ  -ٞبی ٔزوش تحمیمبت وؾبٚرسی خزاعبٖ رضٛی )ٔؾٟذتؼٕیزات اعبعی تبثّٛ ثزق

 (09151114952ٟٔٙذط حٕیذرضب عبثمی  -تٛط

  ٛطؽزوت ثز٘ب تٟٛیٝ ت –ٞبی ؽٟزن صٙؼتی خزاعبٖ رضٛی )ٔؾٟذ ٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری ٔٛتٛرخب٘ٝؼت-  

 (09151114952ٟٔٙذط حٕیذرضب عبثمی

 

 

 ٝعی ٌِٛٛ )پزٚصٜ اجزایی اَعبسی ٚ عبخت عیغتٓ وٙتزَ ٞٛؽٕٙذ ٌّخب٘ٝ ثب ٔیٙی پیعزاحی، ؽجی

 (09133515483دوتز ٔیزسایی  –تحت ٘ظز دوتز احٕذ ٔیزسایی در دا٘ؾٍبٜ یشد 

  وٙٙذٜ، ؽغتؾٛی فزاصٛتی، جٛؽىبری ٚ ...( عزاحی ٚ ؽجیٝ عبسی تجٟیشات اِىتزٚ٘یىی فزاصٛت)دٚر

 (09151237114دوتز دا٘یبَ ٌٙذْ سادٜ  -)سٔزد صٙؼت پیؾٍبْ 

 هاپروژه



 ٝٔحزٔب٘ٝ(عبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ )عزاحی ٚ ؽجی 

 ٝٞبی عبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ؽؼبػی ثزای وبرثزد در تٛرثیٗعزاحی ٚ ؽجی

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -)ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚدثبدی 

 ٝٞبی عبسی اجشاء ٔحذٚد ص٘زاتٛرٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ؽبر ٔحٛری ثزای وبرثزد در تٛرثیٗعزاحی ٚ ؽجی

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -ثبدی )ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد

 ٝ٘یب در تحت ٘ظز دوتز حغٗ-ی اِمبیی )دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚدعبسی ٔٛتٛرٞبی خغعزاحی ٚ ؽجی

 (09155334296دوتز حغٗ ٘یب  -دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚد

 ٝعبسی ال٘چزٞبی وٛیّی اِمبیی ٚ رِٛوتب٘غی )پزٚصٜ اجزایی تحت ٘ظز پزٚفغٛر احٕذ عزاحی، ؽجی

 (09122731386دوتز احٕذ داراثی  –داراثی، دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚد

 ٚ ویّٛٚات فتِٛٚتبئیه در ؽٟزعتبٖ 5ٚ 100،20ٞبی خٛرؽیذی عبسی ٘یزٌٚبٜؽجیٝعزاحی

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -ؽبٞزٚد)ؽٟزن صٙؼتی ؽبٞزٚد

 ٝؽٟزن ٚات فتِٛٚتبئیه در ٔؼّٕبٖ عٕٙبٖوی100ّٛٞبی خٛرؽیذی عبسی ٘یزٌٚبٜعزاحی ٚؽجی(

 (09124398047دوتز ٔحٕٛدی  -ؽزوت تالؽٍزاٖ عپٟز  -صٙؼتی ؽبٞزٚد

 

 

  اخذ ٔذرن ثیٗ إِّّیICDL ثٙیبد ،ICDL  ،ٖ1398ایزا 

  ٜوبر ثب اخذ ٔذرن دٚرPLC  ٝ1393ای یشد، ، عبسٔبٖ فٙی ٚ حزف 

  ٜثٝ ٕٞزاٜ ٘زْ افشار  ییهفتِٛٚتب یٞب یغتٓع یعزاح یاصَٛ ٚ ٔجب٘اخذ ٔذرن دٚرPvsyst ٕٗا٘ج ،

 1396ا٘زصی ایزاٖ،

  ٜثٝ ٕٞزاٜ ٘زْ افشار ییهفتِٛٚتب یٞب یزٌٚبٜ٘ یالتصبد یبثیارساخذ ٔذرن دٚر Retscreen ا٘جٕٗ ا٘زصی ،

 1396ایزاٖ،

  ٜوبرٌبٜ آٔٛسؽی وغت ٚ وبر دا٘ؼ ٔحٛر، دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚداخذ ٔذرن دٚر 

 ٝٔعی ٌِٛٛاَ٘ٛیغی ٔیٙی پیتغّظ وبُٔ ثٝ ثز٘ب 

 ْعیِٕٛیٙهٚ  افشار ٔتّتتغّظ وبُٔ ثز ٘ز 

 ٗٞبی ٔغٙبعیظ دائٓ ٚ اِمبیی(ٞبی اِىتزیىی )ٔبؽیٗتغّظ وبُٔ ثٝ عزاحی ٔبؽی 

  ٝافشار اجشاء ٔحذٚدٞبی اِىتزیىی در ٘زْعبسی ٔبؽیٗتغّظ وبُٔ ثز رٚی ؽجی JMAG-Designer 

 دانش و مهارت



 ْافشارٞبی ٔغّظ ثٝ ٘زICDL 

   ٔغّظ ثٝ ٘زْ افشار ؽجیٝ عبسی ٘یزٌٚبٟٞبی خٛرؽیذیPVSYST 

  ٝ٘زْ افشار تحّیُ التصبدی ٘یزٌٚبٟٞب  ٔغّظ ثRETSCREEN 

  آؽٙبیی ثٝ ثز٘بٔٝ ٘ٛیغی پی اَ عیTIA PORTAL 

  آؽٙبیی ثٝ ثز٘بٔٝ ٘ٛیغی پی اَ عیSIMATIC MANAGER 

  آؽٙبیی ثب ثز٘بٔٝ ٘ٛیغی ٔیىزٚوٙتزِزٞبیAVR ٖثب وذٚیض 

 ْافشار پزٚتئٛطآؽٙبیی ثب ٘ز 

 ْافشار آؽٙبیی ثب ٘زAltum designer 

  آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار عیغتٓ ٞبی رٚؽٙبییDIALUX 

 تغّظ ٔتٛعظ ثٝ سثبٖ اٍّ٘یغی 

 

 

  دا٘ؾىذٜ ثزق –اعتبد ٔذػٛ دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ ٔٙتظزی ٔؾٟذ 

  دا٘ؾىذٜ وؾبٚرسی –اعتبد ٔذػٛ دا٘ؾٍبٜ صٙؼتی ؽبٞزٚد 

 

 

 عزاحی ٚ عبخت تبثّٛٞبی ثزق لذرت 

 ٝٞبی اِىتزیىیعبسی ٚ عبخت ٔبؽیٗعزاحی، ؽجی 

  وبر ثبPLC  عبخت تبثّٛٞبی ثزق وٙتزِی ٚ 

 ٝٞبی اِىتزٚ٘یىی آِتزاعٛ٘یهعبسی ٚ عبخت عیغتٓعزاحی، ؽجی 

  وبر ثبAVR  ٖثز٘بٔٝ ٘ٛیغی ٔزثٛط ثٝ آ ٚ 

 عیٓ پیچی ٔٛتٛرٞبی اِىتزیىی 

 تذریظ درٚط ثزق لذرت 

 های کاریزمینه

 سوابق تدریس



 وّیٝ خذٔبت ٟٔٙذعی ٔزتجظ ثب  ثزق 

 

 

 ٗعزاحی ٚ ثزرعی تأثیز تغییز  " (،1397فزد ٚ،)  ٘یب خیجزی ا. ٚ ٔٙصٛری  ؽزیفی ْ. داراثی ا. حغ

اِىتزٚٔغٙبعیظ  إِّّی  ثیٗوٙفزا٘ظ  ؽؾٕیٗ، " ییاِمبپبرأتزٞبی وٛیُ ثز رٚی ػّٕىزد تفًٙ وٛیّی 

 ٔبِه اؽتز.، دا٘ؾٍبٜ وبْ() یزاٖأٟٙذعی 

 ٗتأثیز ثزرعی ٚ درایٛ وٛیُ عزاحی"(، 1397فزد ٚ،)  خیجزی ا. ٚ ٔٙصٛری ٘یب  ؽزیفی ْ. داراثی ا. حغ 

إِّّی  ؽؾٕیٗ وٙفزا٘ظ ثیٗ ،"رِٛوتب٘غی وٛیّی تفًٙ ػّٕىزد ٘حٜٛ ثز آٖ ٔختّف پبرأتزٞبی

 ، دا٘ؾٍبٜ ٔبِه اؽتز.اِىتزٚٔغٙبعیظ ٟٔٙذعی ایزاٖ )وبْ(

 ٗاِمبیی خغی ثب تضؼیف اثز دِفیٗثٟجٛد ػّٕىزد ٔٛتٛر "(،1395٘یب خیجزی ا،)ؽزیفی ْ. حغ" ،

 (، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٌٙبثبد.ICEE2016ٞؾتٕیٗ وٙفزا٘ظ ٟٔٙذعی ثزق ٚ اِىتزٚ٘یه ایزاٖ)

 ییآٔپز ٞٛا یِّٛٚتو 10ٚ  20ص٘زاتٛر  عبسییٝٚ ؽج یعزاح "ٔحغٗ یذع ی،احٕذ ی،. ٔصغفیفیؽز 

وؾٛر، عبسٔبٖ  ییدر لذرت ٞٛا یی٘مؼ صٙؼت ٞٛا یؼٕٞب یٗ، اِٚ"ی٘ظبٔ یٔغبثك ثب اعتب٘ذاردٞب

 .1397 یزٔغّح، تٟزاٖ، ت یزٚٞبی٘ یجب٘یٚسارت دفبع ٚ پؾت یی،ٞٛا یغصٙب

  اختفب در ؽت ٚ پزتبة دٚ ٌِّٛٝ  یتثب لبثّ ییاِمب-یرِٛوتب٘غ یجیتزو یغیتفًٙ اِىتزٚٔغٙبعثجت اختزاع

 یجب٘یٚ پؾت ٚسارت دفبع یثجت اختزاػبت دفبػ یػبِ یغیٖٛوٕ، ٔجٕٛػٝ یهوٛچه ٚ ثشري در 

 )ٔزحّٝ داٚری ٟ٘بیی(1397،ٔغّح یزٚٞبی٘

 ْی  ٞبی دٚروٙٙذٜ ثزرعی ػّٕىزد دعتٍبٜ "(1398سادٜ ْ، عبثمی ي،)ؽزیفی ْ، ػجبعی ْ، ٌٙذ

-JVSوذ  ، ٘ؾزیٝ ػّٕی تزٚیجی صٛت ٚ ارتؼبػ"فزاصٛتی فزوب٘ظ ٔتغیز ٚ فزوب٘ظ ٔذِٚٝ ؽذٜ

1906-1187 (R1). 

  حیٛا٘بت ٔشاحٓ ثز پبیٝ أٛاج ٔىب٘یىی فزوب٘ظ ثبال ثب لبثّیت تغییز وٙٙذٜ آفبت ٚ  دفغثجت اختزاع

 (ٟ٘بیی .)ٔزحّٝ داٚریفزوب٘ظ، تٙظیٓ سٔب٘ی ٚ تغییز ثزد ثٝ صٛرت دعتی ٚ خٛدوبر

  ٘ؾبٍ٘ز خغز ثٝ وٕه وٕزثٙذ ؽجزً٘ ؽتز ٔجٟش ثٝ عیغتٓ ردیبةثجت اختزاع GPSٔزحّٝ داٚری( 

 (ٟ٘بیی

  ٗدا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ ٔٙتظزی  02/1398/ 05آفزیٙی ثزق )تبریخ ثزٌشاریوغت رتجٝ عْٛ در ٕٞبیؼ ّٔی ف

 ٔؾٟذ(

 تراعاتاخ-مقاالت
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