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  BLE برم تنی 

 

 

 

 



 

3 
 

 سوابق کاری 

 سوابق انرایی:

 محقق در وا د تحقیق و توسعه شرکت نورسافرم 

   های  وزه آب و انرژی ستاد توسعه فناوری کارشناس در 

 در پنیمین دوره طرح شهید ا مدی روشن   ۵۲۱۶۱۴هسته  گروه هوشمندسازیمشاور

   ا مدی روشن شهید  در چهارمین دوره طرح   ۶۱هوشمندسازی هسته گروه مدیر

 محقق در پردیس نوآوری  

های نوین اطالعات و ارت اطات دانشگاه  پژوهشکده علوم و فناوری  - طرح نامع پایش امواج رادیوییدوم مدیر فاز  

 شاهد

 در پروژه ماهواره شریفمحقق در 

 غرب-تدریس در دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه آزاد تهران

 شرکت نداپرداز انفورماتیک  کارآموز در 

 

 ی دانشگاهی هاپروژه 

 با شکل دلخواه  پالسمونیکی  نانوذره Tعنوان پروژه پسادکتری: استخراج ماتریس 

نایگتین های ندید به نای  در نظر گرفتن الیه در تراشه با  عنوان پروژه دکتری: طرا ی بهینه اتصاالت چند 

 مس

 الکترونی عنوان پروژه کارشناسی ارشد: کنترل نس ت عناصر در سیستم الیه نشانی آلیاژ با تفنگ 

   تیونینگ   نوار نمایش همراه به   تلویتیون اتوماتیک یاب کانال ساخت و  : طرا یکارشناسیه  ژ عنوان پرو

 

 مهارت ها 

 ARM LPC1768 , AVR, Nordicهای  کنترلرکار با میکرو

 ESP8266 وای فای    کار با ماژول

 PLC Siemens s7 300 گذراندن دوره 

   FPGAگذراندن دوره 

 ,C, Phyton, Java HTML های برنامه نویسی  زبان آشنایی با 
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 نرم افتارهای  کار با 

MATLAB, ORCAD, FEKO, LATEX, SIMATIC MANAGER, ISE Design Suite, Altium Designer, ICS 
Telecom, Android Studio, SEGGER Embedded Studio 

 EMCآشنایی با اصول  

  یادگیری ماشینآشنایی با م ا ث 

 نویسی اندروید برنامه 

 های مختلف توانایی یادگیری م ا ث در  وزه 
 


