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 مدل و ارگانیکی الکترونیک نوری، گیری اندازه دستگاههای هادی، نیمه مدارهای مجتمع نوری، ادوات :زمینه تحقیقاتی

  عصبی های شبکه از استفاده با سازی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کالنتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی 

13876-71557 

 داخلی 071- 37353500تلفن:

 

 

 تحصیلی سابقه 

در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز با معدل  1382تیرماه   

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته  1388شهریور  31) پانزده و شصت و پنج ( فارغ التحصیل شدم. در 65/15

با رتبه اول ) هجده و شصت و سه( 63/18الکترونیک دانشگاه شهید رجایی شدم. ضمنا معدل کل اینجانب  -ی برقمهندس

 .به اتمام رساندم 9/18با معدل   شیرازدوره دکتری دانشکده برق دانشگاه   باشد.میدر بین هم ورودی های خود 

 

 هایی گذرانده در دوره کارشناسی ارشد درس

های عصبی، بینایی ماشین، ، شبکه1های فرکانس باال، الکترونیک نوریتئوری و تکنولوژی ساخت، مدار های مجتمع،مدار

 VLSI پردازش سیگنال دیجیتال و 

 

 هایی گذرانده در دوره دکترادرس

 

 نور غیرخطی -(2تئوری تکنولوژی ساخت )-ادوات نیمه هادی-فیبر نوری -الکترونیک ارگانیکی -نانوتکنولوژی
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 اجرایی  ابق سو

 در دانشگاه صنعتی شیراز شگاه در امور زنان و خانواده رئیس دانمشاور 

 داوری مقاالت سوابق 

 :ایران مهندسی برق و الکترونیک نشریه  ،هیدروفیزیک مالک اشتر مجالت 

  ایران برقمهندسی :  هاکنفرانس (ICEE) ، پتیک و فوتونیک ایران ، الکترومغناطیسا 

  ک علم و فناوری ارا مالکیت پب ثبت اختراع طرح داوری سابقه 

 

 

 

 آموزشیی سابقه 

 اندازه ، 2 لکترونیک  ا، 1 الکترونیک ،معماری کامپیوتر، مدارهای الکتریکی سابقه تدریس درس فیزیک الکترونیک

در دانشکده   ازمایشگاه معماری کامپیوتر ،  2 زمایشگاه الکترونیک آ،  1 کترونیکآزمایشگاه ال، گیری الکترونیکی

 برق دانشگاه صنعتی شیراز 

  ت تکمیلیالصیحی تتدریس دروس الکترونیک ارگانیکی و بلورهای فوتونسابقه 

 

  دریستهای هتجرب

  دو سال سابقه تدریس الکترونیک کاربردی، مدارات مجتمع و برنامه نویسی میکروکنترلر درگروه علمی بخش برق

 .انشگاه شیرازدانشکده مهندسی، د

  در دانشگاه شهید رجایی به صورت  3و 1دو سال سابقه تدریس آزمایشگاههای مدار مجتمع خطی، الکترونیک

 .حق التدریس را دارم

  در دانشکده مهندسی و مدار منطقی  3و  2، 1آزمایشگاه الکترونیک ،  درس تحلیل عددیدو سال سابقه تدریس

  .برق دانشگاه شیراز دارم

 رق دانشگاه پیام نور واحد در دانشکده ب 2و الکترونیک  مدارمنطقی ،1درس الکترونیک ابقه تدریس یک سال س

 دارم. شیراز 

  
 

 

 های پروژهتجربه
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  در صنایع الکترونیک شیراز در راستای موضوع پایان نامه کارشناسی ) تحلیل و طراحی پژوهشی یک سال فعالیت

 کارتهای سوییچ مخابراتی مایتل( 

 وه علمی بخش برق دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز  درگر 8051طراحی و ساخت برد برنامه نویس میکروکنترلر

 و مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان پروژه دوره کار آموزی. 

 درگروه علمی بخش برق دانشکده مهندسی،  80196افزار میکروکنترلر  شناسایی کامل بخش سخت افزار و نرم

 دانشگاه شیراز.  

  طریق خط تلفن ثابت در گروه علمی بخش برق دانشکده مهندسی، طراحی و ساخت برد کنترل وسایل منزل از

 دانشگاه شیراز. 

 های سوپیچ مخابراتی مایتل به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی زیر نظر آقای دکتر محمد حسن تحلیل کارت

 شیراز.در صاعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز شیخی 

   لیزری هتروداین به عنوان موضوع سمینار دوره کارشناسی ارشد روشهای کاهش اثرات غیر خطی در تداخل سنج

 زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی در دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید رجایی.

 سنج لیزری هتروداین با کاهش اثرات گیری فواصل نانومتری مبتنی بر تداخلطراحی و شبیه سازی سیستم اندازه

در آزمایشگاه  تحقیقاتی نانوفوتونیک و  دوره کارشناسی ارشد نامه پایانخطی به عنوان موضوع غیر

اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید رجائی زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی در دانشکده 

 مهندسی برق، دانشگاه شهید رجایی.

 پایان نامه های آن به عنوان موضوع اپتیک پلیمری  و بهبود ویژگی  -زنر الکتروطراحی و ساخت مدوالتور ماخ

 در دانشکده برق دانشگاه شیراز دکتری

 در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق، دانشگاه  انجام طرح پژوهشی

لسازی خطای غیرخطی در تداخسازی و جبرانمدل شهید رجائی زیر نظر آقای دکتر سعید علیایی با عنوان :

 های عصبیسنج های لیزری هتروداین به کمک شبکه

 در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه  انجام طرح پژوهشی

  سنج لیزری هتروداینهای سوختی با استفاده از تداخلتعیین ضریب شکست اب در پیل شهید رجائی با عنوان :

 

  96سال نی دورانی انشالیهخت دستگاه اسو طراحی 

  در سال های  ماهواره( فضایی رهایحسگ ختطراحی و ساوهشکده مکانیک )ژپژوهشی با پقرارداد

96-98 

 

 

 هاتوانمندی

 دارای مدرک زبان  ی گواهینامه آموزش دوره مقدماتی و تکمیلی زبان انگلیسی در موسسه زبان شکوه ایران ،دارا

  ، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شیراز تولیمو

 هایافزارتسلط به نرمMatlab, EWB, Hspice, Ledit     و آشنایی بهOrcad  ،Rsoft  ،
Silvaco,LabView 

 8051ویسی میکروکنترلرآشنایی به کدن  

     تسلط بهWord, Power Point،ICDL  زشی آنهاودارای مدارک دوره های آمو 
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 های انتقال داروگواهی حضور در گارگاه نانو سیستم 

  تسلط به ساخت قطعات نیمه هادی 
 

 طیف  و گسیل، تسلط به کار با دستگاه الیه نشانی به روش بخار و اسپین کوتر، اندازه گیری طیف جذبIR کوپلر ،

   AFM ، تصویر برداریمنشوری

 آشنایی با کار با مواد پلیمری و ارگانیکی 

 تجربه ساخت قطعات الکترونیک بر روی زیر پایه های پالستیکی و انعطاف پذیر 

  و کوپلینگ نور به روش  ی انهاروتسلط به خواص غیر خطی مواد پلیمری و طراحی و ساخت موجبرهای نوری بر

 فیبر نوری به موجبرهای نوری منشوری  و

 کنفرانس اپتیک و فتونیک سال  گواهی برگزاری کارگاه اموزشی ساخت مدارهای مجتمع نوری و انواع انها در

 در دانشگاه صنعتی شیراز  92-93

  شرکت در گارگاه آموزشی دستگاهXRD 

  شرکت در گارگاه آموزشی دستگاه میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروسکوپهای نوری لیزری 

 
 
 

 جوایز
 

 دانشجوی پژوهشگر برتر در آموزش و پرورش 
 رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشگاه شهید رجایی 
 ی برتر دانشگاه شهید رجایینامهواره پایانرتبه اول جشن 

 
 
 

 های پژوهشی مورد عالقهموضوع

، ساخت های عصبیشبکه ،های لیزری، فیبر نوریسنجهای اپتوالکترونیک، تداخلگیری نانومتری، مدارهای اندازهسیستم

، موجبرهای یزرهای ارگانیکیل ،های خرشیدیطراحی و ساخت دیودهای نوری گسیل دهنده، سلولو  هادی ادوات نیمه

 و خواص غیر خطی آنها نوری پلیمری  و مدارهای مجتمع نوری بر پایه مواد پلیمری 

 

 های مورد عالقه برای تدریسدرس

درسهایی مرتبط با خواص الکترونیکی مواد ، 1، الکترونیک نوری، تئوری تکنولوژی ساخت، الکترونیکفیزسک الکترونیک

 ردهای آنها  جدید ارگانیکی و کارب

 
 های چاپ شدهمقاله

Journals  
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[2]. S. Olyaee, M. Shams Esfand Abadi, S. Hamedi, and Fatemeh Finizadeh, “Use of 
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[7]. S. Olyaee & S. Hamedi, “Neural network approximation of nonlinearity in laser 
nano-metrology system based on TLMI,” IOP, J. Phys.: Conf. Ser (POEM 2010), 
Vol. 276, pp. 1-9, 2011.  
 

-هاای انادازه  تجربی جداساازی خطاهاای غیرخطای در ساامانه    نظری و آموزش  "سمانه حامدی و سعید علیایی،  [.8]

 .1390،  1، شماره 6جلد نشریه فناوری آموزش، "،گیری

 
[9]. S. Olyaee , S. Hamedi & Z. Dashtban,” Efficient performance of neural networks 

for nonlinearity error modeling of three-longitudinalmode interferometer in 
nano-metrology system,” Elsevier Editorial System(tm) for Precision 
Engineering, Vol. 36, pp. 379-387, 2012. 
 

[10]. S. hamedi and A. Ghaarvi, “ Effect of heat treatment on Optical Properties of 
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[11]. S. hamedi, Z. Kordrostami and A. Yadollahi,"Artificial neural network 
approaches for modeling absorption spectrum of nanowire solar cells," Neural  
Computing and Applications (Springer), Vol. 31, No. 12, pp: ۵8985-8995, 2019. 

 
[12]. Z . Kordrostami, S .Hamedi, F.  Khalifeh.  ,”Design of High Frequency Single and 

Double Gate Laterally-Contacted InGaAs/InAlAs HEMTs.” Journal of Electrical 
and Computer Engineering Innovations (JECEI).  Vol. 7 ,No. 2 , pp:155-162, 2019  

 
 

 
 

 
Book chapter 

nano-metrology based on the laser interferometers: Advances in measurement sciences 

 
conferences 

-در آزمایشگاه تحقیقاتی نظری -های ترکیبی مهارتیآموزش "سعید علیائی، عاطفه نجیبی و سمانه حامدی،  [1]

 30-29آموزشی، تهران، ایران،  دومین همایش ملی روشهای نوین "آموزشی نانوفوتونیک و اپتوالکترونیک، 

 .1389اردیبهشت 

آموزش نحوه تفکیک خطاهای غیرخطی مرتبه اول و دوم در  "عاطفه نجیبی  ،  و سعید علیائی ،سمانه حامدی [2]

 30-29دومین همایش ملی روشهای نوین آموزشی، تهران، ایران،  "، سنج لیزری هتروداین و هموداینتداخل

 .1389اردیبهشت 

 

[3] S. Olyaee and S. Hamedi, “Correction of Nonlinearity in High-Resolution Nano-
Displacement Measurements”, IEEE 5th  International Symposium on High-
Capacity Optical Networks and Enabling Technologies, Penang, Malaysia, Nov 
18-20, pp. 116-119, 2008. 
 

 
[4] S. Olyaee, S. Hamedi and A. Najibi, “Design of Integrated Circuit of Super-

Heterodyne System for Measuring the Nano-Scale Dimensions”, The 1st 
Conference on the Role of Basic Scientifics in Nano-Technology, Imam Hussein 
University, Tehran, Iran, (In Persian), December 10-11, 2009 (The Best Paper 
Award) 

 

[5] S. Olyaee and S. Hamedi, “Refractive Index Determination in Fuel Cells by 
using Laser Heterodyne Interferometer”, 3rd Iranian Conference on Fuel Cells, 
Tehran, Iran, pp. 1-7, October 28-29, 2009 

 

[6] S. Olyaee, R. Ebrahimpour, S. Hamedi and F. M. Jafarlou, “Modeling of the 
nonlinearity in nano-displacement measuring system based on the neural 
network approaches”, Photonics and Optoelectronics Meetings, Proceedings of 
SPIE, Vol. 7515, pp. 75150H-1-8, Wuhan, China, August 8-10, 2009 
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[7] S. Hamedi, S. Olyaee and R. Ebrahimpour, “Modeling of Nonlinearity in 
Nanometrology Interferometric System using Neural Networks Ensemble”, 1st 
National Conference on Optics and Laser Engineering, Isfahan, Iran, pp. 262-
267 (In Persian), May 20-21, 2009 

 
[8] S. Olyaee, F. Abbas Zadeh and S. Hamedi, “The Stabilization of Two-Mode He-

Ne Laser Cavity Based on Thermally Controled Oscillator”, 1st National 
Conference on Optics and Laser Engnieenring, Isfahan, Iran, pp. 70-74 (In 
Persian), May 20-21, 2009. 
 

[9] . S. Olyaee and S. Hamedi, “Subnanometer Heterodyne Interferometer Based 
the Optical Head with Quadrupled Measurement Resolution”, 17th Iranian 
Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science and  
Technology, Tehran, Iran, pp. 290-294, May 12-14, 2009 

 
[10] . R. Ebrahimpour and S. Hamedi, “Hand Written Digit Recognition by 

Multiple Classifier Fusion: based on Decision Templates Approach”, World 
Academy of Science, Engineering and Technology 57, pp- 245-250, 2009. 
 

[11] Saeed Olyaee, Mohammad Shams Esfand Abadi, Samaneh Hamedi, and 
Fatemeh Finizadeh, “Adaptive RLS Algorithm and Neural Network Method for 
Nonlinearity Modeling in the Nanometrology System: A Comparison,” 18th 
Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran University of Science and 
Technology, Isfahan, Iran, May 12-14, 2010. 

 

[12] Saeed Olyaee, Mohammad Shams Esfand Abadi, Samaneh Hamedi, and 
Fatemeh Finizadeh, “Adaptive Algorithms for Nonlinearity Modeling in Laser 
Heterodyne Interferometer, ” 7th IEEE, iet international symposiumn 
communication systems, networks and digital signal processing,  U.K, pp. 21-
23, July 2010. 
 

 شبکه استفاده از با لیزری نانومترولوژی سامانه در غیرخطی خطای مدلسازی "،  سعید علیائی ،سمانه حامدی[ 13]

 1389 اسفند 13-14،، تهران، ایراننهمین همایش دانشجویی فناوری نانو "،  پذیرآموزش ترکیبی عصبی

 

اری دپولینگ کرونا در یک پلیمر نوری غیرخطی آزو با دمای گذار شیشه و پای "، علیرضا غروی ،سمانه حامدی[ 14]

 بهمن  3-5، ایران،زاهدان، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فتونیک ایران "،  زمانی

 .شفاهی .1391

 

 کنفرانس اپتیک و  بیستمین "،  زنر پلیمری آزواپتیک ماخ -ساخت مدوالتور الکترو "، علیرضا غروی ،حامدیسمانه [ 15]

 شفاهی.1392 بهمن 10-8ایران، دانشگاه صنعتی شیراز،  ،شیراز، کنفرانس مهندسی فتونیک ایران ششمینفتونیک ایران و 
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[16]  S. Hamedi, A. Rashidi, H. Dehdashti Jahromi and A. Gharavi, “Optical Properties 
of azo Chromophore (DR1) Doped in Poly Amic Acid”, 23th Iranian Conference on 
Electrical Engineering, Iran, Tehran, May 12-14, pp. 1286:1289, 2015. (Oral) 
 
[17]  S. Hamedi, and  A. Gharavi,” Optical Channel Waveguide on Disperse Red 1/ Poly Amic Acid 

(DR1: PAM) as Guest-Host Fabricated by Using Laser-Direct Writing System,” the ۵th Iranian conf 

on engineering electromagnetics (ICEEM2۰17), Iran, Tehran, Shahid Rajaee Teacher Training 

University, 1۹, 2۰ April , pp. 1۰8, 2۰17. (Oral) 

 

های عصبی  مدلسازی شدت نور خروجی موجبرهای پلیمری با استفاده از شبکه "و علیرضا حامدی  حامدی هسمان[15 ]

 1بنیان و نوآوری، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش  "هوشمند، 

 شفاهی.1396 دی ماه 

اپتیک  -های هسته و پوشش برای مدوالتور الکترو سازی الیه طراحی و شبیه "و امیدرضا دانشمندی  سمانه حامدی[ 16]

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران،  "پلیمری،

 ، شفاهی1396بهمن ماه  12تا  10شهرکردف دانشگاه شهرکرد، 

های پلیمری با استفاده از پردازش تصویر نور تزویج محاسبه تلفات انتشاری فیلم "، پیمان امیری، سمانه حامدی[  17]
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