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ظَاتك تحصیلی  

فارغ التحصیل محل تحصیل  رشته تحصیلی گرایش  مقطع   

57بهمه  22دبیرستان  1384  ---- ریاضی فیسیک  دیپلم   

داوشگاه آزاد اسالمی ياحذ  1394

شهرری  

 لیساوس مهىذسی برق مخابرات

 

 ظَاتك کاری

(1387-1388. )طالماًی –کارهٌذ در تٌیاد ؼْیذ -1  

1390-1391ظال تحصیلی  -57تْوي  22یکعال هرتی پرٍرؼی در هذرظِ -2  

1390-1393در ظوت دتیر ریاضی تیسَّؼاى ظِ ظال ّوکاری تا هجتوع دکتر حعاتی -3  

1391-1393دٍ ظال ّوکاری تا آهَزؼگاُ هثتکراى در ظوت دتیر ریاضی تیسَّؼاى-4  

آغاز ّوکاری 1394دٍظال ّوکاری تا دتیرظتاى صلحا در ظوت دتیر ریاضی پایِ ّؽتن ٍ ًْن -5  

یِ دّن ٍ ٌّذظِ ظال ظَم دتیرظتاى ؼْرری در ظوت دتیر ریاضی پا 57تْوي  22دٍظال ّوکاری تا دتیرظتاى -6  

یک ظال ّوکاری تا دتیرظتاى تحرالعلَم در ظوت دتیر ریاضی ّفتن ّؽتن ٍ ًْن-7  

تصَرت پراکٌذُ آهَزؼگاّی ٍ خصَصی 1385تذریط در زهیٌِ ریاضی از ظال-8  

 

ّا پصٍّػ  

Smart home and BMS )Building  Management System(     تحمیماتی ٍ تا هَضَعپرٍشُ لیعاًط تِ صَرت  

صفحِ 300در   

 

:کار تا آؼٌایی  

...ٍ ظیگٌال شًراتَر -دظتگاُ اظیلَظکَج -  

 

 هْارتْای کاهپیَتری

MATLAB   آؼٌا تِ ًرم افسار  

PSPICE       آؼٌا تِ ًرم افسار 

C  ِترًاهِ ًَیعی تِ زتاىآؼٌا ت  

(پاٍرپَیٌتاکعل ٍ ٍرد ٍ )کار تا ترًاهِ ّای هایکرٍظافت   

 



 هْارتْای زتاى

 در دٍرُ ای ؼرکت ًکردُ ام اها در تارُ ترجوِ ٍ زتاى عوَهی هطالعِ داؼتن ٍ آؼٌا تِ ترجوِ هتَى تخصصی ترق ّعتن

 

 ظایر هْارتْا

ًَجَاًاى ٍ خاًَادُ ٍ هَفمیتدر زهیٌِ رٍاًؽٌاظی هؽاٍرُ -1  

ٍایجاد اًگیسُ تحصیلی ٍ پیؽرفت اخاللی ٍ درظیهعلط تِ ترلراری ارتثاط هَثر تا ًَجَاًاى ٍ جَاًاى -2  

کتاب ریاضی پیؽرفتِ ترای همطع راٌّوایی ترای هجوَعِ دکتر حعاتیظِ  تالیف -3  

تالیف ظِ جلذ کتاب ترای اًتؽارات کَلِ پؽتی کتاتْای آهَزغ ریاضی ّفتن ّؽتن ٍ ًْن-4  

ترای اًتؽارات هرات در تخػ ریاضی تالیف یک هجوَعِ کار آزهَى-5  

تعلط تِ ًماؼی ٍ طراحی تا هذاد رًگی ٍ ظیاُ للن-5  

1387فراگیری دٍرُ فَریتْای پسؼکی همذهاتی ظال -6  

1387ّای اتَهاتیک ظال بفراگیری دٍرُ تعویرات هَتایل ٍ ًصة در-7  

در اهَر تاظیعاتی  کار-8  

 


