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 رزومه

 

 زارعند سه

 09367770014: تلفن همراه

  sahandzare@aut.ac.irایمیل :

 31/2/1375 :متولد 

  تهرانساکن : 

 0019091753شماره شناسنامه :                             0019091753:کد ملی

 مجرد وضعیت تاهل :                 معافیت تحصیلی وضعیت نظام وظیفه :
 

 وابق تحصیلیس
 دانشگاه شیراز – مخابرات کارشناسی: مهندسی برق گرایش

 ی دریایطراحی و شبیه سازی سونار دام دهانه کشتی و زیرروژه کارشناسی : پ

 .جهت بهبود انتقال داده

  : با کمک نرم افزار  ی مدارات تطبیق در درس مایکروویوطراحپروژه درسیADS. 

  : با کمک نرم افزار  طراحی مدارات میکروپروسسورپروژه درسیOrCad Pspice. 

 81/12:  کل معدل 

 

 1398الی شهریور  1393شهریور 

دانشگاه صنعتی  –مخابرات میدان: مهندسی برق گرایش کارشناسی ارشد

 امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

 فراسطح  طراحی و شبیه سازی : (شدهتصویب  )کارشناسی ارشد ه ژوپر

ادان است )دور. توان از  سیستم های انتقالدر ی افزایش بازدهمناسب جهت 

 (دهخدا دکتر  –دکتر توکلی  :راهنما 

 با  طراحی فراسطح ( دکتر دهخدا ) :درس الکترومغناطیس پیشرفته ه ژپرو

ی ضریب مغناطیس شوندگی منفی و صفر برای افزایش بازدهی در سیستم ها

 .HFSSبا کمک نرم افزار  از دورن انتقال توا

 یه شبطراحی و  (دکتر عبدی پور  ) :مایکروویو درس مدارات فعال ه ژپرو

 . ADSتوسط نرم افزار  Balanced pin diode attenuatorسازی 

 با  نتنآ و شبیه سازیطراحی  (ا دکتر دهخد ) :نتن پیشرفته آدرس ه ژپرو

و  تننآبین دو برای کاهش تزویج دارای باند دوتایی فراسطح  استفاده از 

 .  CSTپهنای باند با کمک نرم افزار افزایش 

 سازی  طراحی و شبیه (زادی نمین آدکتر  ) :درس فرامواد ه ژپروpatch 

antenna برای افزایش گین و پهنای باند با کمک نرم افزار امواد با کمک فر

CST  . 

 ر پایان دارائه چگونگی ارجاع به شکل و جداول  : (دکتر قربانی  ) :ر سمینا

 نامه و مقاالت . 

  17:  99ر بهامعدل تا انتهای ترم 

 

  1398شهریور 

 سوابق حرفه ای
 هران ت - مخابرات شرکت  – کارآموز

  96-95در تابستان در شرکت دانیال کیا کاراموزی 

 در شرکت دانیال کیا وری اسناد مناقصه آ جمع 

 1397تابستان 

 

 

 عکس
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  با کمک نرم افزار مخابراتی شبکه طراحیvisio  دانیال کیادر شرکت 

 سازب فایل ها و ویدیو های شرکت دانیال کیارتب م 

 
 
 

 مهارتها
 مهارتهای نرم افزاری

 کامل با برنامه شنایی آCST  در  ای پریودیکو ساختار هنتن آجهت طراحی و شبیه سازی ساختار های الکترومغناطیسی نظیر

 فرکانس های باال.

 کامل با برنامه شنایی آHFSS در فرکانس های باالساختار های الکترومغناطیسی  و طراحی  جهت شبیه سازی . 

 کامل با برنامه شنایی آADS باند مایکروویو.در  ترونیکیکمدارات ال جهت شبیه سازی و طراحی 

 نسبی با برنامه شنایی آComsol . جهت شبی سازی و طراحی ساختار های پریودیک 

 کامل با شنایی آMATLAB  الکترومغناطیسی.جهت کد نویسی و تحلیل های عددی برای حل مسائل 

  آشنایی کامل با نرم افزار هایOffice. 

  آشنایی با زبان برنامه نویسیC++ 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی

  زبان انگلیسی ، پیشرفته 

 
 

 سوابق علمی و آموزشی
  واقع در طبقه ششم دانشکده برق امیرکبیرزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی آه ارشد در ژپروانجام 

  (1397الی تابستان  1395در دانشگاه شیراز )تابستان انجمن علمی عضو 

 
 
 

 

 افتخارات
  مهندسی برق کنکور کارشناسی ارشد 105رتبه 

 (1395بهار  )اول تیمی فوتسال در دانشگاه شیراز قام م 

  (1392 )تیمی فوتسال بین مدارس عالمه طباطبایی اول مقام 

 

 


