دکترای مکاترونیک  -روباتیک

ایمیل:

 5سال سابقه کار پژوهشی پسادکترا

گوگل اسکالر
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زمینه های پژوهشی مورد عالقه :روباتیک جراحی ،روباتیک بازپروری جسمانی

تحصیالت
مهر  - ۶۸۳۱دی ۶۸۳۱

دکترا ،مکاترونیک (روباتیک) ،دانشگاه پیر و ماری کوری (پاریس  ،)۶فرانسه

عنوان پایان نامه:

Serial Comanipulation for Minimally Invasive Surgery

درجه:

بسیار عالی

توضیحات:

پایان نامه به زبان انگلیسی

مهر  - ۶۸۳۱خرداد ۶۸۳۱

کارشناسی ارشد ،مهندسی برق (الکترونیک) مدرسه عالی ملی الکترونیک و کاربردها ( ،)ENSEAفرانسه

عنوان پایان نامه:

Reliability of Lead-free Electronics

توضیحات:

دوره ی  ۲ساله به زبان فرانسه و با استفاده از بورس ایفل .پایان نامه برای شرکت  Schlumbergerدر نروژ انجام شد.

مهر  - ۶۸۳۳بهمن ۶۸۳۸

کارشناسی ،مهندسی برق (قدرت) ،دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان پروژه:

طراحی وساخت ترانسفورماتور  ۵5کیلووات  ۰۴۴هرتز برای منبع تغذیه ی فول بریج

توضیحات:

پایان نامه برای پژوهشکده ی ارتباطات و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.

سوابق کاری  -پژوهشی

تیر  -۳۱امروز

استادیار دانشکده ی فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اردیبهشت  -۳۱فروردین ۳۳مدیر تحقیق و توسعه ،شرکت مهندسی سالمت یار حکیم
مدیریت طراحی ،و ساخت پنج محصول پزشکی مطابق الزامات اداره ی کل تجهیزات پزشکی
-

سوزن نمونه برداری مغز استخوان

-

کاتتر IUI

-

کاتتر پایپل

-

پنس نمونه برداری آندوسکوپی

-

تردمیل آبی

مسئول مستقیم:

دکتر احمدرضا پورقادری

ایمیل:

ar.pourghaderi@gmail.com

اردیبهشت  -۳۹فروردین ۳۱پژوهشگر پسا دکترا ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اصفهان (بورس پسادکترای بنیاد ملی نخبگان)
طراحی روبات لوله پیما برای بازرسی لوله های آب شبکه ی شهری

مرداد  - ۳۱دی ۳۹

پژوهشگر پسا دکترا ،دانشکده مهندسی کنترل و سیستمها ،دانشگاه شفیلد ،انگلستان
طراحی ،ساخت و آزمایش روبات کوچک اکتشاف ،ارزیابی و نقشه برداری لوله های شبکه ی آب شهری شامل
-

طراحی و ساخت مکانیسم حرکتی روبات

-

سخت افزار سیستم الکترونیک کنترل و پردازش سیگنال

-

الگوریتم و نرم افزار کنترل و پردازش سیگنال

مسئول مستقیم:

پروفسور تونی داد

ایمیل:

t.j.dodd@sheffield.ac.uk

مهر  – ۳۸مرداد ۳۱

مهندس تحقیق و توسعه ،مرکز تحقیقات روباتیک سازمان انرژی اتمی ( ،)CEAساکلی ،فرانسه
مشارکت در برنامه نویسی (به زبان  ،)Cو آزمایش نرم افزار جامع کنترل بازوی روبات  ۶محوربر روی پلت فورم آرم ()ARM
-

برنامه نویسی درایور اترکت و ماژولهای کنترل

-

آزمایش و بهینه سازی روی پردازنده ی  ARMو بازوی روباتیک

مسئول مستقیم:

دکتر زاویر المی

ایمیل:

xavier.lamy@cea.fr

دی  - ۳۶اسفند ۳۹

پژوهشگر پسا دکترا ،مرکز تحقیقات الکترونیک ،دانشگاه پاریس جنوب ( ،)Paris Sudفرانسه
بهینه سازی و مطابقت الگوریتم پردازش تصویر (برای ردیابی و تشخیص رویداد در تصاویر ویدیوئی) با معماری پردازنده ی آرم

مسئول مستقیم:

-

برنامه نویسی (زبان  )Cو بهینه سازی الگوریتم روی پردازنده ی آرم تحت لینوکس

-

آزمایش و پروفایلینگ الگوریتم روی پردازنده های مختلف با معماری آرم برای بررسی تکنیک های مختلف بهینه سازی

پروفسور لیونل الکاسان و دکتر میشل گوئیفس

ایمیل:

Lionel.Lacassagne@lip6.fr

بهمن  - ۳۱اسفند ۳۶

مهندس تحقیق و توسعه ،شرکت دانش بنیان الوسیس ( ،)Elvesysپاریس ،فرانسه
-

michele.gouiffes@limsi.fr

مسئول طراحی ،ساخت و آزمایش مدارهای الکترونیک و کنترل محصوالت شرکت :شامل دستگاه های کنترل فشار،
جریان و دمای سیاالت برای آزمایشگاه ها میکروفلوئیدیک.

-

طراحی و ساخت دستگاه کنترل سریع دمای نمونه ی بیولوژیک برای تصویر برداری میکروسکوپی

مسئول مستقیم:

دکتر ژان باتیست رنژ

ایمیل:

jb.runge@elvesys.com

فروردین  - ۳۶مهر ۳۶

پژوهشگر  ،دانشکده ی شیمی ،دانشگاه نرمال پاریس ( ،)ENSفرانسه
پژوهش در زمینه ی طراحی و ساخت تراشه های میکروفلوئیدیک برای کنترل دمای نمونه های بیولوژیک زیر میکروسکوپ

مسئول مستقیم:

پروفسور یونگ چن

ایمیل:

yong.chen@ens.fr

مهر  - ۳۱اسفند ۳۱

پژوهشگر مرکز تحقیقات روباتیک و سیستمهای هوشمند ،دانشگاه پیر و ماری کوری ( ،)UPMCپاریس ،فرانسه
پژوهش در زمینه ی استفاده از ابزارهای روباتیک در جراحی با حداقل تهاجم .این پژوهش منجر به طراحی و ساخت یک سیموالتور
الپاروسکوپی و اولین ابزار روباتیک الپاروسکوپی  5میلی متری ارگونومیک با  ۶درجه آزادی شد.

مسئول مستقیم:

پروفسور ژروم شوچیک

ایمیل:

sz@isir.upmc.fr

 نروژ، اسلو، شرکت شلومبرژر،مهندس الکترونیک

۳۱  شهریور- ۳۱ فروردی

پژوهش در زمینه ی قابلیت اطمینان مدارهای الکترونیک بدون سرب در شرایط محیطی سخت در قالب پایان نامه ی کارشناسی
.ارشد
مهندس ژوستین فونلند

:مسئول مستقیم

j.fonneland@slb.com

:ایمیل

 آمریکا، شیکاگو، دانشگاه صنعتی ایلینوی، آزمایشگاه الکترونیک قدرت،پژوهشگر

۳۹  شهریور- ۳۹ خرداد

.سیمولینک و بهینه سازی آن در قالب پروژه ی کارشناسی ارشد-شبیه سازی مدار شارژ باتری ماشین هیبریدی در نرم افزار متلب
)پروفسور علی عمادی (در حال حاضر استاد دانشگاه مک مستر کانادا

:مسئول مستقیم

ali.emadi@mcmaster.ca

:ایمیل

سوابق آموزشی
 فرانسه،)۵۱  دانشگاه پاریس جنوب (پاریس،استاد پاره وقت درس روباتیک

۳۹  اسفند- ۳۹ مهر

 فرانسه، پاریس، مدرسه عالی مکانیک والکترونیک سودریا،استاد پاره وقت درس الکترونیک

۳۹  اسفند- ۳۹ مهر

 فرانسه،)۵۲  دانشگاه پاریس شرق (پاریس،دستیار آموزشی درس و آزمایشگاه الکترونیک

۳۳  خرداد- ۳۱ مهر
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*ساخت اولین نمونه ی آزمایشگاهی ابزار روباتیک  5میلی متری برای جراحی الپاروسکوپی
نمونه ی صنعتی این ابزار توسط شرکت دانش بنیان  EndoControl Medicalفرانسه با نام تجاری  JAIMYبه بازار جهانی عرضه شده است.

نرم افزارها و زبان های برنامه نویسی
نرم افزارها
Matlab - Simulink, SolidWorks, Altium Designer, Orcad-PSpice, Latex, GNU Compiler & Tools, Git, Eclipse,
Linux, ARM development tools

زبان های برنامه نویسی
C, C++, Python, Matlab, html

زبان های خارجی
انگلیسی:

مسلط ،نمره تافل  ،۵۴۳سابقه ی کار و زندگی در محیط انگلیسی زبان در آمریکا ،انگلستان و نروژ

فرانسه:

مسلط ۵۴ ،سال سابقه ی کار و تحصیل در فرانسه

آلمانی:

سطح B1

معرفان علمی
پروفسور تونی داد ،استاد دانشکده ی کنترل اتوماتیک و مهندسی سیستم دانشگاه شفیلد
ایمیل:

t.j.dodd@sheffield.ac.uk

پروفسور لیونل الکاسان ،استاد دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه پیر وماری کوری (پاریس  ،)۶فرانسه
ایمیل:
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ایمیل:

michele.gouiffes@limsi.fr

دکتر احمدرضا پورقادری ،استادیار دانشکده ی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
ایمیل:
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دکتر مریم ملک زاده ،استادیار دانشکده ی فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
ایمیل:
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