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درباره من

درکنوناهموگیالندانشگاهازایهستهفیزیکرشتهالتحصیلفارغ

درالكترواپتیكفوتونیک،گرایشمهندسیرشتهدرتحصیلحال

.اشترمالکصنعتیدانشگاه

دانشوصنعتیهایشرکتفناوری،وعلمپارکدرفعالیتسابقهبا

.مرتبطبنیان

دارارانامهتقدیرواختراعثبتگواهیطرحچنددارایهمچنین

.میباشد

اطالعات تحصیلی

1398-1394کارشناسی         

15.71معدل ...    -1399کارشناسی ارشد    

دانشگاه گیالن

هسته ای/ فیزیک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

الكترواپتیك/ مهندسی فوتونیک



پروژه ها

1397-1396پروژه مقطع کارشناسی

geant4شبیه سازی رد ذرات هسته ای به کمک نرم افزار 

...-1400پروژه مقطع کارشناسی ارشد

FBGطراحی، شبیه سازی و ساخت سنسور فیبر نوری براگ 

1399-1396پروژه های همکاری با پارک علم و فناوری

طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز رد ذرات هسته ای

طراحی و ساخت دستگاه رل متر دیجیتال



پروژه ها

1400-1396پروژه های همکاری با شرکت دانش بنیان توپا ساخت فناور

درجه آزادی5ربات بازو GUIطراحی بخش 

مشارکت در طراحی و ساخت پروژه های رباتیک و پیچیده

مشارکت در طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی و کنترل

مشارکت در طراحی و شبیه سازی سیستم های اتوماسیون

1400-1397پروژه های همکاری با شرکت صنعت تجارت هیراد

طراحی و شبیه سازی عملکرد سیستم های روانکار پاششی

نعتیحدی فراصوت به صورت ص/طراحی و ساخت سیستم کلید کنترلی سطحی



تحقیقات

تحقیقات مورد عالقه و مرتبط در طی تحصیل

تحقیق و طراحی ماشین پرتو ایکس

مک طراحی سیستم ارسال و دریافت دستورات به صورت رمزنگاری شده به ک

قطبش نور

در لوله ها( گرانروی-سرعت-چگالی)طراحی دستگاه مولتی فلومتر

Shack-hartmannطراحی سیستم  wavefront sensor( جبران کننده

(اعوجاج جبهه نور

شبیه سازی باتری های هسته ای با منبع رادیواکتیو ذرات باردار بتا

سماطراحی و ساخت سنسور سنجش دما به کمک پرتو فروسرخ برای کمان پال

NodeMCUطراحی سیستم یکپارچه انتقال اطالعات به کمک 



مهارت ها

SolidWorkنرم افزار طراحی اجزا 

Proteus Designنرم افزار طراحی مدارات الکترونیک 

Altium Designerنرم افزار طراحی مدارات الکترونیک 

Geant4نرم افزار شبیه ساز رد ذرات هسته ای 

Autodesk 3d maxنرم افزار پویا نمای و مدل سازی 

Zemaxنرم افزار طراحی لنز و سیستم های اپتیکی 

…,Simplify3Dبعدی 3نرم افزار پرینتر 

PLC-TIA-PORTALنرم افزار برنامه نویسی 



مهارت ها

COMSOLنرم افزار شبیه سازی مولتی فیزیک 

Math Labنرم افزار برنامه نویسی و شبیه سازی 

AVR , Arduinoنرم افزار برنامه نویسی میکروکنترلر 

Factory IOدر کارخانه PLCنرم افزار شبیه سازی 

C++/Cنرم افزار برنامه نویسی 

PYTHONنرم افزار برنامه نویسی

FORTRANنرم افزار برنامه نویسی

قطعات الکترونیک و کاربردهای آن



مهارت ها

Optisystemنرم افزار 

Lumericalنرم افزار 

Adobe After Effectنرم افزار جلوه های بصری 

صنعتیتدوین به عنوان تیزرهای تبلیغاتی برای سیستم های

Unityنرم افزار پویا نمای 

Officeمجموعه 


