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 :خاتمه یافتهصنعتی های ( پروژه3-ث

 سمت زمان پایان زمان شروع محل عنوان ردیف

1 
طراحی و ساخت سیستم پاور کنترل 

 slit lampروشنایی دستگاه 

شرکت نامی 

 طب امین
 مجری 1400 1400

1 
طراحی و ساخت بوردهای الکترونیکی 

ساخت شرکت  OMS600میکروسکوپ 

TOPCON ژاپن 

شرکت نامی 

 طب امین
 مجری 1399 1399

2 
تعمیر و به روزرسانی میکروسکوپ 

OMS300  ساخت شرکتTOPCON ژاپن 

شرکت نامی 

 طب امین
 مجری 1399 1399

3 

طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند 

سرعت، گشتاور و جریان سرو موتور 

BLDC  با استفاده از میکروکنترلر
STM32F765VIT 

صنایع 

الکترونیک ایران 

 )صا ایران(

 مجری 1398 1396

4 

 3سیستم کنترل حلقه بسته )درایو( 

به  BLDCکیلووات به منظور کنترل موتور 

 روش کنترل برداری

صنایع دریایی 

 شهید قربانی
 مجری 1394 1393

5 
خانه، موتور پیشران طراحی مفهومی باتری

 هاو سیستم تحریک بالک

دانشگاه صنعتی 

 مالک اشتر
 مجری 1393 1392

6 
مدیریت و سازی سیستم طراحی و پیاده

 توزیع توان الکتریکی

دانشگاه صنعتی 

 مالک اشتر
 مجری 1394 1393

7 

بومی سازی و انتقال دانش فنی طراحی و 

 DCکنترل کننده دور موتورهای ساخت 

 DSP ربمبتنی 

 دانشگاه اصفهان

 
 همکار 1394 1393

 

 

 

 



 در حال اجرا:های صنعتی ( پروژه4-ث

 سمت پایانزمان  زمان شروع محل عنوان ردیف

1 

دستبند شناسایی طراحی و ساخت 

هوشمند بیمار قادر به اندازه گیری 

SpO2 و ضربان قلب بیمار 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
1400 

در حال 

 اجرا
 مجری

-LCD Eطراحی و ساخت دستگاه  2

chart  

شرکت فناوران 

 سالمت رویش
1399 

در حال 

 اجرا
 مجری

 Eye Trackerطراحی و ساخت دستگاه  3
دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
1399 

در حال 

 اجرا
 همکار

4 
طراحی و ساخت گوشی طبی بی سیم 

  مورد استفاده در عمل جراحی

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
1400 

در حال 

 اجرا
 مجری

5 

طراحی و ساخت افزاره پوشیدنی جهت 

و شناسایی آریتمی  ECGثبت سیگنال 

 های مرگ آور 

 دانشگاه علوم

 پزشکی اصفهان
1400 

در حال 

 اجرا
 مجری

6 

اندازی تعمیر، به روز رسانی و راه

دستگاه تقطیر در خالء اتوماتیک ساخت 

 Herzogشرکت 

دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان و 

شرکت پاالیش 

 نفت اصفهان

1401 
در حال 

 اجرا
 مجری

 

 :های آموزشیکارگاه برگزاری( 1-ج

خانواده  ARMهای صنعتی با استفاده از میکروکنترلرهای سازی پروژهراحی و پیادهمدرس کارگاه ط[ 1]

STM32Fxxx ساخت شرکت STMicroelectronics 1400؛ سال علوم پزشکی اصفهان دانشگاه ؛ 

  99؛ سال علوم پزشکی اصفهان دانشگاه ؛ کاربرد الکترونیک در مهندسی پزشکیمدرس کارگاه آموزشی [ 2]

خانواده  ARMهای صنعتی با استفاده از میکروکنترلرهای سازی پروژهپیادهراحی و مدرس کارگاه ط[ 3]

STM32Fxxx ساخت شرکت STMicroelectronics 98؛ سال آموزشگاه جوانه ؛ 

 ؛ simulinkافزار متلب با موضوع شبیه سازی مدارات الکترونیک قدرت در محیط مدرس کارگاه آموزشی نرم[ 4]

  96؛ سال دانشگاه آزاد اسالمی



 ARMهای صنعتی با استفاده از میکروکنترلرهای سازی پروژهمدرس کارگاه آموزشی طراحی و پیاده[ 5]

 96اصفهان؛ سال دانشگاه  ؛ NXPeriaساخت شرکت  LPC17xxخانواده 

 

 ( سوابق تدریس:2-ج

 .1401اصفهان؛  علوم پزشکی انشگاهمقطع دکتری؛ د ؛ های نوین در ابزار دقیق پزشکیفناوری[ 1]

؛ معماری کامپیوتر؛ مبانی برق؛ مباحث ویژه در مهندسی برق 1الکترونیک صنعتی؛ ماشین های الکتریکی [ 2]

 .96-93دانشگاه اصفهان؛ ؛ ARMبا موضوع میکروکنترلرهای 

؛ آزمایشگاه الکترونیک؛ آزمایشگاه اندازه 1آزمایشگاه الکترونیک صنعتی؛ آزمایشگاه ماشین های الکتریکی [ 3]

 .96-91دانشگاه اصفهان؛ گیری و مدار؛ 

تئوری جامع ماشین های الکتریکی؛ بهره برداری از سیستم های قدرت؛ توزیع انرژی الکتریکی؛ الکترونیک [ 4]

مقطع کارشناسی ارشد؛ دانشگاه  وِیژه با موضوع کنترل دور موتورهای الکتریکی؛  ؛ کنترل مدرن؛ مباحث1قدرت 

 .  96-95آزاد اسالمی واحد لنجان 

مقطع    FPGA، ریزپردازنده پیشرفته،(VHDL)های توصیف سخت افزار منابع تغذیه سوئیچینگ، زبان [5]

 . 99-97کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی؛ 

مقطع کارشناسی، موسسه آموزش ، ، تکنیک پالس، الکترونیک صنعتی2و  1تکنیک پالس، میکروکنترلر  [6]

 . 99-97عالی راغب اصفهانی؛ 

 90-89، از سال تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی ،مدارهای الکتریکی، مدارهای منطقی، مبانی مهندسی برق [7] 

 .92-91تا 

 ارشد و دکتری: هایپایان نامهراهنمایی ( چ

-پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند با واسط گرافیکی برای سیستماستاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان [ 1]

  98؛ موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی ؛های اتوکالو

با استفاده از  EEGافزار ثبت سیگنال سازی سختطراحی و پیادهاستاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان [ 2]

 98موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی؛ ؛ NeuroSkyساخت شرکت  TGAMماژول 



افزار تشخیص بیماری صرع با استفاده از طراحی و ساخت سختاستاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان [ 3]

 98موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی؛ ؛ EEGپردازش سیگنال 

و تشخیص  ECGافزار ثبت سیگنال سازی سختطراحی و پیادهاستاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان [ 4]

 98موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی؛ ؛ بیماری های قلبی با استفاده از پردازش سیگنال ثبت شده

ان موتور سنکرون استاد مشاور رساله دکتری با عنوان طراحی و پیاده سازی کنترل کننده پیش بین جری[ 5]

  96دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان؛ مغناطیس دائم ؛ 

در یک شبکه  DSTATCOMاستاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان ارائه الگوریتم بهینه به منظور جایابی [ 6]

  96دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین؛  شعاعی با هدف حداقل سازی تلفات؛

استاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان حداقل سازی تلفات شبکه توز یع با استفاده از الگوریتم رقابت [ 7]

  96دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین؛ استعماری؛ 

استاد راهنما پایان نامه ارشد با عنوان بررسی اثر سایه، آلودگی، گرد و غبار، دما و سایر عوامل محیطی بر [ 8]

  96دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان؛ های خورشیدی؛ قابل استخراج از سلولروی توان 
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  STM32F103[ بورد آموزشی میکروکنترلر 1]

 

 

 

 

 



  Eye Tracker[ دستگاه 2]

 

 



  LCD E-chart[ دستگاه 3]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



؛ صا STM32F765وات با استفاده از میکروکنترلر  500با توان  BLDCکنترل حلقه بسته موتور [ سیستم 4] 

 ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؛ شرکت نامی طب امینOMS600بورد کنترلی مرکزی دستگاه میکروسکوپ [ 5]

 



 

 کیلووات؛ دانشگاه اصفهان 3تا توان  ACحلقه بسته موتورهای سیستم کنترل [ 6]

 

 



 

 کیلووات؛ دانشگاه اصفهان 1با توان  ACکنترل سرعت، گشتاور و جریان انواع موتورهای [ سیستم 7]
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