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 سوابق: -1

 جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهانبرق کار در گروه پژوهشی  -

  گروه صنعتی انتخاب )اسنوا(واحد فنی و مهندسی کار در  -

موسسه جهاد  در )تئوری و آزمایشگاهی( مهندسی برقرشته  تدریس دروسو  ترم( 2) تدریس درس کارورزی در دانشگاه صنعتی اصفهان -

 ترم( 1) و شاهین شهر ترم( 2)دولت آباد ،ترم( 2)های نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد و ترم( 2)دانشگاهی

 گذراندن دوره کارآموزی در مرکز دیسپاچینگ و گروه لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان -

 از سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهانساعت(  50)شایستگی کارآفرینی گواهیکسب  -

 (100از  74)نمره ساعت( از سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 600) حرفه ابزار دقیق کسب گواهی -

 MSRT: 58/100مدرک زبان  -

 عضویت در بسیج اساتید استان اصفهان -

 

 :ی عملیهانمونه کار -2

 با استفاده از داده های زمانی آالرم الگوریتم هایطراحی  -

 های جریان و ارتعاش در حوزه زمان و فرکانس پردازش داده با استفاده از در موتورهای الکتریکی تشخیص عیب -

 خط تولید کارخانه PLCبرنامه ریزی  -

  LabVIEWدر نرم افزار  Advantechکارت های نمونه برداری خواندن داده های سنسور با استفاده از  -

 MATLABبرای سیستم های رباتیک در نرم افزار  (و ... PIDمد لغزشی، ، )پیش بین طراحی کنترل کننده -

 زیرآب  سنسور تشخیص میدان الکتریکی و تست ساختهمکاری در پروژه  -

  LabVIEWبا نرم افزار درجه آزادی  4با راه اندازی سیستم بازوی ربات  -

 کیفیت خمیر اندازه گیریساخت دستگاه مجری  -

 ساخت شارژر فندکی موبایل -

 USBطراحی و ساخت واتمتر و کسینوس فی متر با قابلیت اتصال به پورت  -

 

 عنوان مقاالت -3

1- Short Survey on Monitoring Vibration Levels in Generator Stator End-winding Using Fiber Optic Accelerometer 

2- Supercontinuum generation in organic liquid-liquid core-cladding photonic crystal fiber in visible and near-

infrared regions 

 عالقه مندی ها: -4

 (Condition Monitoringپایش وضعیت )الگوریتم های  -

 با استفاده از پردازش داده در حوزه زمان و فرکانس در ماشین آالت دوار و رفتی برگشتی شناسایی و تشخیص عیب -

 تحقیق و توسعه -


