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سیون همانرب   ، ژاتنوم حارط ، سدنهم 
تکرش ) سراف ناتسا  يروانف  ملع و  كراپ  داهن : / نامزاس

( تعنص رترب  دنمشوه  رگشزادرپ 

THT،SMD تاعطق عاونا  ژاتنوم 
ناوت تکرش  ) سراف ناتسا  يروانف  ملع و  كراپ  داهن : / نامزاس

( زادرپ يژرنا 
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یربهر داهن  اب  یراکمه  یگنهرف و  تیلاعف 
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یزوما شناد  جیسب  اب  یراکمه 
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altium designer رازفا مرن 
يا هفرح  ینف  هسسوم :

matlab بلتم رازفا  مرن 
يا هفرح  ینف  هسسوم :

اه متسیس  یزادنا  هار  هکبش و  لوصا 
يا هفرح  ینف  هسسوم :

SPSS , ENDNOTE رازفا مرن 
راهباچ ییایرد  مولع  يدرونایرد و  هاگشناد  هسسوم :

یاه متسیس  رد   ISO9001-2015 تامازلا اب  ییانشآ 
تیفیک تیریدم 

ایلاتیا  Rina یگدنیامن هسسوم :

Spc دنیارف یرامآ  لرتنک 
سراف ناتسا  يروانف  ملع و  كراپ  هسسوم :

MSA یریگ هزادنا  یاه  متسیس  لیلحت  هیزجت و 
سراف ناتسا  يروانف  ملع و  كراپ  هسسوم :

HSE
، تفن عیانص  تیروحم  اب  تسیز  طیحم  تشادهب و  ینمیا  و 

یمیشورتپ زاگ ،
زاریش رد   QA TECHNIC تکرش هسسوم :

ناردوخ یاه  یتشک  رد  طابترا  لاصتا و  هوقلاب  یاه  شلاچ  هلاقم 
رتویپماک قرب و  یسدنهم  رد  نیون  ياه  يروانف  یلم  سنارفنک  نیموس  رشان :

www.civilica.com هطوبرم :  کنیل 

ناردوخ یاه  یتشک  رب  دیکات  اب  یناریتشک  رد  قیمع  ینیشام و  یریگدای  میهافم  هلاقم 
ور شیپ  نرق  رد  يروانف  تاعالطا و  مولع  یسدنهم ، رد  نیون  ياهراکهار  یللملا  نیب  سنارفنک  نیموس  رشان :

www.civilica.com هطوبرم :  کنیل 

بآ ریز  کیتسوکآ   OFDM یاه متسیس  یارب  یقیبطت  تروص  هب  لاناک  نیمخت  هلاقم 
ور شیپ  نرق  رد  يروانف  تاعالطا و  مولع  یسدنهم ، رد  نیون  ياهراکهار  یللملا  نیب  سنارفنک  نیموس  رشان :

www.civilica.com هطوبرم :  کنیل 

ییایرد تارباخم  تسیز و  طیحم  رب  اهنآ  تاریثأت  اهروتوم و  لزید  یرگن  هدنیآ  هلاقم 
ناریا تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  يزرواشک ،  مولع  يروانف  شناد و  یلم  شیامه  نیمجنپ  رشان :

ییایرد تسیز  طیحم  ینمیا و  ظفح  رد  ناردوخ  یاه  یتشک  شقن  هلاقم 
ناریا تسیز  طیحم  یعیبط و  عبانم  يزرواشک ،  مولع  يروانف  شناد و  یلم  شیامه  نیمجنپ  رشان :

یدرونایرد ینمیا  ءاقترا  یناسنا و  یاهاطخ  شهاک  رد  ناردوخ  یاه  یتشک  شقن  هلاقم 
يروا نف  یسدنهم و  سنارفنک  نیلوا  رشان :

یرون دنمشوه  لرتنک  زکرم  هلاقم 
يروا نف  یسدنهم و  سنارفنک  نیلوا  رشان :

بآریز یرون  میس  ¬ یب تاطابترا  یفرعم 
يروا نف  یسدنهم و  سنارفنک  نیلوا  رشان :

ایرد ریز  یدعب  هس  طیحم  رد  ششوپ  وجتسج و  تهج  لیابوم  رگسح  هکبش  مازعا 
شراگن تسد  رد 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/


بآ ریز  هدش  صخشم  طاقن  یور  تابر  تکرح  یزاس  هیبش 
بلتم رازفا  مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

یرادرب هنومن  خرن  شهاک  لانگیس و  شزادرپ 
بلتم رازفا  مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

ARM STM32 رلرتنک ورکیمزا  هدافتسا  اب   LCD یور رب  خیرات  تعاس و  شیامن 
Kail , Cube رازفا مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

نیالنآ تروص  هب  کرحتم  ایشا  صیخشت  ریوصت و  شزادرپ 
بلتم رازفا  مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

AC, DC ومید درب  یحارط 
Altium designer رازفا مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

رتست درب  یحارط 
Altium designer رازفا مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

نکشراشف درب  یحارط 
Altium designer رازفا مرن  طیحم  رد  يزاس  هدایپ 

( دنتسه یدرز  هب  التبم  هک  ینادازون  هب  رون  ندنابات  نامز  لرتنک   ) یپارتوتوف
ARM STM32 زا هدافتسا  اب  هلر  يزادنا  هار  هیلوا و  رادم  نتسب 

اهروسنس عاونا  یزادنا  هار 

زا هدافتسا  اب  اه  هژورپ  عاونا  یزاس  هدایپ 
ARM STM32 , LED , I2C ,DAC ,) رلرتنکورکیم

( ADC ,RTC ,LCD ,GPIO , USART

تاریمعت ژاتنوم ، یحارط ، یرازفا  تخس  یاه  هژورپ  عاونا  یزاس  هدایپ 

(Python , C , C  )++ یسیون همانرب  یاه  هژورپ  عاونا  یزاس  هدایپ 

دیوردنا تابر  کیناکم  هنیمز  رد  یراکمه 
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اه هژورپ 

یعامتجا هکبش 
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