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 سوابق پژوهشی :

 
تصویر برداری از داخل کوره سيمان در " با موضوع طرح پژوهشی با شرکت سيمان سبزوار قرارداد

 "درجه سانتيگراد 1200دمای 

با قابليت رسم نمودارهای  "تست قدرت شيشه باالبر برقی اتومبيل )هوشمند (  "ثبت اختراع 

 مختلف .

 . "ل )هوشمند ( تست دوام شيشه باالبر برقی اتومبي "ثبت اختراع 

 . "کنترل تصویری شرکت یا موسسه از طریق خط تلفن  "ثبت اختراع 

 کی با امکانات ویژه .يساخت قفل الکترون

 . "تالی دستگاه سنگ شکن کليه يکنترل دیج "انجام پروژه 

 ."دستگاه سنگ شکن کليه KV 20 -  KV14کنترل زمانی اتصال کوتاه های برق   "انجام پروژه 

آمپرمتغيير با   A 30  0ولت متغيير و  V 30  0ه  یمنبع تغذ "در طرح پژوهشی  همکاری

 "قابليت تنظيم خودکار ولتاژ خروجی 

که توسط شرکت  "آشنایی عمومی با نانو"سمينار علمی نانوتکنولوژی تحت عنوان شرکت در 

در مجتمع به مدت یک روز  17/12/1389صنعت پژوهان کوشای سپاهان )اسپيکو( از تاریخ 

 آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان برگزار گردید.

 (  1390از سازمان آموزش فنی  حرفه ای کشور ) تابستان سال  ICDLدارنده گواهی 

دارنده گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان        

 (12/08/1390) 

 

 زمان فنی و حرفه ای کشور :کارگاه های آموزشی و مدارک سا

که توسط شرکت  "آشنایی عمومی با نانو"( شرکت در سمينار علمی نانو تکنولوژی تحت عنوان 1

به مدت یک روز در مجتمع  17/12/1389صنعت پژوهان کوشای سپاهان )اسپيکو( از تاریخ 

 آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان برگزار گردید.

رگاه مقاله نویسی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان ( دارنده گواهی شرکت در کا2

(12/08/1390) 

 (  1390از سازمان آموزش فنی  حرفه ای کشور ) تابستان سال  ICDL( دارنده گواهی 3

( دارنده گواهی برق صنعتی درجه یک از سازمان آموزش فنی  حرفه ای کشور ) تابستان سال 4

1391 ) 



 

 سوابق کاری :
 

 مدت موسسه فعاليت

 ماه 4 بهساز طب )شرکت تجهيزات پزشکی( همکاری در شرکت بهساز طب

همکاری در شرکت فنی مهندسی صنعت 

 گستر بيهق

شرکت فنی مهندسی صنعت گستر 

 بيهق

 سال 3

همکاری در شرکت فنی مهندسی پارت کنترل 

 کویر 

 سال 2 شرکت مهندسی پارت کنترل کویر

 زفناورانيتجه انيدانش بن شرکت همکاری بصورت پروژه ای

 امرتات

از سال 

1396 

عضو هيات علمی مجتمع آموزش عالی 

 فنی و مهندسی قوچان

آز الکترونيک "و  "ميکروپروسسور"و تدریس  

و            "مدارهای الکتریکی "و  "کاربردی

 "آزميکروپروسسور"و   "الکترونيک کاربردی "

 "مبانی مهندسی برق"و 

فنی و مهندسی  مجتمع آموزش عالی

 قوچان

از مهر 

الی  88

94 

عضو هيات علمی دانشگاه فناوری های 

 نوين سبزوار

دانشگاه فناوری های نوين 

 سبزوار

 94از 

 98الی 

دبير برگزاری اولين دوره مسابقات 

 روباتيک 

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 

 قوچان

28/2/90 

مدیریت آموزش مجتمع آموزش عالی فنی و 

 قوچان مهندسی

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 

 قوچان

از 

1/8/88 

و دوم  مسئول برگزاری امتحانات نيم سال اول

89-88 

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 

 قوچان
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 انجمن مخترعين جوان خراسان عضویت در انجمن مخترعين جوان 

 نوبیج

 سال 2

 - رانیانجمن مخترعين ا رانین ايععضو انجمن مختر

 ترم 1 دانشگاه پيام نور قوچان ق التدریس )از الکترونيک و الکترونيک(ح

 1و الکترونيک 1مدار  "کالسهای حل تمرین 

 "و آمار و احتمال  2و الکترونيک 

 ترم 8 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار

 نیيدانشکده فنی مهندسی امام خم "ک يمبانی الکترون "ن یکالس حل تمر

 سبزوار()

 ترم 1



 ترم 1 دانشگاه بيرجند "آز مدار"تدریس الحق 

 - دانشگاه بيرجند عضویت در استعدادهای درخشان

 ترم 2 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان حق التدریس کاربرد برق و الکترونيک

آز ميکرو "و  "ميکروپروسسور "حق  التدریس 

 "پروسسور

 ترم 12 غير انتفاعی ابن یمين سبزوار

 ترم 2 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نيشابور حق التدريس دانشجويان ارشد

 ترم 1 غير انتفاعی ابن یمين سبزوار حق التدريس دانشجويان ارشد
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و دلفی ) نرم    AVRبا استفاده از نرم افزار  "تست دوام شيشه باالبر برقی اتومبيل ) هوشمند (  "

 .  Porotelوتری ( و افزار کامپي

 

 پايان نامه کارشناسی ارشد:
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 پژوهشگر برتر در دوران دکترا -

 رتبه اولی در بين دانشجويان دکترا -

تاليف آقای دکترر هرادی    "آموزش مفاهيم پايه در پردازش تصوير"داوری کتاب  -

 1394هادی زاده در سال 

س تاليف آقای مهنرد  " 1مدارهای منطقی و سيستم های ديجيتال "داوری کتاب  -

 1394حسين زارعی در سال 

 intelligence robotic systems"کسررع عنرروان مقالرره نررويس برتررر در  -

applications lab" 
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