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طرحهای پژوهشی
 -0طراحی  ,آنالیز و شبیه سازی کوپلرهای  MMIبرای استفاده در دی مالتی پلکسرها و سوئیچ هدای شدبکه فیبدر
نوری
 -2طراحی منابع تغذیه سوئچینگ رزونانسی 51V-34A
 -3طراحی و ساخت یک دریل با قابلیت کنترل دقیق سرعت
 -5بررسی موجبرهای مخروطی در موجبرهای نوری و کاربرد آن در کوپلرهای MMI
 -4ساخت روبات کوسه ماهی
 -6بررسی و حل معادله موج در موجبرهای نوری ساخته شده بدا مدواد دسدتگردان ) (chiralبدا اسدتفاده از رو
finite Difference
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Finite Difference Time Domain

 -1بررسی بهره یا تلف حلقوی در موجبرهای چند حفره ای حلقوی در حوزه نانو فوتونیک (در حال اجرا )
 -3بررسی توانایی های سری مدال در برآورد حالت و کنترل سامانه های غیرخطی و آزمایش آن بوسیله یک سامانه
غیرخطی

مهارتهای کامپیوتری
زبان برنامه نويسی:

MATLAB – C

عمومی:

نرم افزارهای مهندسی

Microsoft Office-Internet – Excel – Power point
برق:

EWB- ORCAD – S8- PROTUSE
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رتبه سوم در تمامی گرایش های برق در مقطع کارشناسی
رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
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الکترونیددک  0و  – 2ریاضددی مهندسددی  -آز
مدار منطقی – آز الکترونیک
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دانشگاه آزاد اسالمی واحدد شدیراز از سدال
 0313تا 0314

آز معماری  ,الکترونیک عمومی

