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 ی پژوهش کارهای  

 های مختلف بر آنپتانسیلو بررسی اثر شبه محاسبه نرخ پراکندگی فونونی در سیلیکان بالک 1397

و مشخصات   و میدان الکتریکی عمودی بر ساختار (انقباضیکششی و دومحوره )سازی اثر کرنش شبیه 1395

 SIESTAافزار سیلیسن بوسیله نرم، چگالی حاالت و چگالی بار الکترونی( نمودار انرژی) الکترونیکی

 Silvacoافزار سازی مشخصات سلول خورشیدی چند اتصاله بوسیله نرمشبیه 1394

 HSPICEافزار ( بوسیله نرمAPDآشکارساز نوری بهمنی) SPICEسازی و بررسی عملکرد مدل شبیه 1394

 "فیزیک حالت جامد "، پروژه درس"( به روش تنگ بستGNRاستخراج نمودار انرژی نانو نوار گرافنی )" 1393

 1الکترونیک نوری "، پروژه درس"BHJسازی و استخراج مشخصات یک سلول خورشیدی شبیه" 1393

 "VLSI 2"، پروژه درس "multicycleطراحی میکرو پروسسور " 1392

 ، پروژه درس طراحی مدارهای مجتمع خطیOTA سازی یکطراحی و شبیه 1390

 "3الکترونیک "پروژه درس  "PSPICE افزارنرم بوسیله op-ampسازی یک طراحی و شبیه 1389

 سابقه کار آموزشی 

 ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه امیرکبیر"هادیادوات نیمه"درس   یارتدریس 1393- 1395

هادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه  یار درس تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمهتدریس 1395

 تربیت مدرس

 ، دانشگاه تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،"هادیادوات نیمه "یار درستدریس 1394

، دانشکده  IEEEو شاخه دانشجویی  برای انجمن علمی الکترونیک  Silvacoافزار نرم کارگاه آموزشی 1393- 1395

 مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

برای انجمن علمی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه   HSPICEافزار نرم کارگاه آموزشی 1393

 زنجان

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان،  "1الکترونیک "یار درس تدریس 1388- 1390

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان،  "2الکترونیک "یار درس تدریس 1390

 افتخارات جوایز و  

 لوم برای دوره فرصت مطالعاتی ع گرنت وزارت  1397

 جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان برای دوره دکتری 1395- 1396

 دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش میکروالکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1391- 1393

 عضو استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان 1387- 1390



 های داوطلبانه های علمی و فعالیت انجمن 

 دبیر انجمن علمی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس 1395- 1396

مین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک 23عضو کمیته اجرایی  1395

 ایران، دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه زنجان ، )نمایش تصاویر روی اسیلوسکوپ( دبیر اولین مسابقه کشوری آرتوسکوپ 1390

 دبیر انجمن علمی الکترونیک دانشگاه زنجان  1388- 1389

 های علمی در دانشکده برق دانشگاه زنجان ول برگزاری نشستئمس 1387- 1388

 ها مهارت 

 Python, MATLAB, C زبان برنامه نویسی 

  ,DFT codes (Quantum ESPRESSO, EPW, VASP, SIESTA) افزارهای تخصصی و کاربردینرم

Silvaco TCAD (Atlas, Athena), HSPICE, PSPICE, Proteus 

 Machine learning, AVR & ARM microcontrollers, ModelSim های کاربردی مهارت

(SystemVerilog) 

 ویندوز، لینوکس  سیستم عامل

 


