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و فعالیت های  مناسب
 اجریی 

 های نوین دانشگاه حکیم سبزواریعضو هیات علمی گروه علوم مهندسی از پردیس فناوری -

 مدیره و مدیر عامل شرکت فتح نور میهنعضو هیات  -

 مدیر گروه رشته علوم مهندسی -

 صنایع مهندسیرشته مدیر گروه  -

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه -

 عضو شورای آموزشی دانشگاه -

 عضو شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -

بوا عنوان ااپتیوک و   ISIRI/ISO/TC172  اسووووتوانودارد ایران،    عضووووو کمیتوه فنی متنوا ر -
 فوتونیکا

های: اپتیک هندسووی، اپتیک راه اندازی آزمایشووگاه تحقیقاتی اپتوالکترونیک شووامل مجموعه -
 موجی، فیبر نوری و لیزر

 2راه اندازی آزمایشگاه آموزشی فیزیک پایه  -
 دبیر کمیته اصالح الگوی مصرف -

 
 

و سوابق  تحقیقات
 کاري 

 یا در حال انجام ه ها انجام شد ای از پژوهش خالصه
 

 قرارداد ارتباط با صنعت 
بین دانشووووگاه حکیم   1400این قرارداد در سووووا     طراحی و ساااااخت دوربما دمای با : .1

سوبزواری و شورکت سویمان سر سوبزوار بسوته شود. در  ی این قرارداد یک دوربین برای بینایی 
درجه سوانتی  1100درون کوره سویمان  راحی و سواخته شود. این دوربین توانایی تحمل دمای 

 . اردگراد را د

)طرح  . طراحی و شااابمه ساااازی سااال بره فنش نوری ارابنتش با  را  معل  در هوا .2
سوول برای شووناسووایی و تشوو یع قرات معل  در هوا که آلودگی  اینپژوهشاای خات ه یااته  

 بیولوژیک داشته باشند  راحی شده است.

 این  :WLIبهمنه ساازی اگووریت  بازیابی مشااصاا  اپتمفی ساط  در تداخل سانجی  .3
های نوین سوبزوار و شورکت دانش بنیان فتح نور  رح ارتباط با صونعت بین دانشوگاه فناوری

خواتموه یوافوت، الگوریتم بوازیوابی   1399ی این قرارداد کوه در سوووووا   میهن بسووووتوه شووووود. در  
 راحی و سواخت این دسوتگاه از بهینه سوازی شود.   WLIمشو صوات سودح در میکروسوکو   

  رف وزارت علوم مورد تقدیر قرار گرفت. 

 
 رساگه دکتری 

یکی از پیشووگامان سوواخت  زنجان مرکز تحصوویالت تکمیلی طراحی و ساااخت گمدار رامان. .4
برنامه  راحی و سوووواخت لیدار و مدالعه جو توسووووا ابزارهای   ر با کاربرد جوی اسووووت.لیدا

راهی همدر ابتدا با فرد آغاز شود. ایشوان توسوا دکتر حمیدرضوا خالصوی 1382از سوا   اپتیکی  
را  یسووولس لیدار واقدبشووو  سووواخته وپراکنشوووی دو  و  موجی لیدار پس  دانشوووجویان خود

تر لیدار  ی پیشورفته و کاملنمونه ینجانب  راحی و سواخته شودکه توسوا ا  سواختند. لیدار رامان
پراکنش در دو  و  موج و نیز خاموشوووی در یک جوی اسوووت که قادر اسوووت واقدبش، پس

( که شواخصوی از نو  Lidar Ratioگیری کند. لیدار رامان نسوبت لیداری ) و  موج را اندازه



قرات جو اسووت را اندازه گیری کند. واقدبش ناشووی از قرات که معیاری از ناکره بودن قرات  
پراکنش در دو  و  موج نیز معیاری شوود. نسوبت پسگیری میاسوت نیز به  ور همزان اندازه
انرژی زیاد  کند. در این ابزار، پرتوی لیزر  به صوورت پالسوی و بااز اندازه قرات را گزارش می

های موجود در جو به صوورت کشوسوان به جو فرسوتاده شوده و در ا ر برخورد به قرات و مولکو 
شود. سهمی از سیگنا  برگشتی توسا اپتیک گیرنده دریافت شده  پراکنده میو ناکشسان پس

شود. برای آشکارسازی سیگنا  رامان برگشتی که خیلی ضعیف و به آشکارسازها فرستاده می
های دیگر از از آشووکارسوواز فوتون شوومار اسووتفاده شووده و برای آشووکارسووازی کانا  اسووت

 12ابر را تا ارتفا   گردد. این دسووتگاه قادر اسووت نو یآشووکارسووازهای آنالوت اسووتفاده م
هوایی از گیری کنود. گزارشکیلومتر تشوووو یع داده و میزان آب قوابول بوارش درون ابر را انودازه

ای داخلی و خارجی چا  شووده اسووت و پیشوونویس نتایر کاربردی هاین پژوهش در کنفرانس
 آن نیز آماده چا  است.

 
 رساگه کارشناسی ارشد 

ای جدید در علم  قدعات اپتیکی پراشووی شوواخه  طراحی و ساااخت قطعا  اپتمفی پراشاای. .5
ی   راحی و سواخت قدعات اپتیکی اسوت. در این فناوری جبهه موج نور فرودی توسوا قدعه 

شوود که نقش شودت پراکندگی در ای مهندسوی میگیرد به گونهفازی که بر سور راه نور قرار  می
دهی  م. از این فناوری در شوووکلایمیدان دور یا میدان نزدیک همانی باشووود که ما تعریف کرده

سووووازی قدعات اپتیکی متداو  و ...  سووووازی قدعات اپتیکی متداو ، کوچکپرتو، سووووبک
شوود. روشوهای م تلفی برای  راحی انوا  متفاوت قدعات اپتیکی پراشوی موجود  اسوتفاده می

اسووت که تمام آنها به اجما  در رسوواله کارشووناسووی ارشوود اینجانب بررسووی شووده اسووت. برای 
ای پراشی برای تبدیل باریکه گوسی به باریکه ت ت  راحی این فناوری، قدعه  ا بات توانمدی

، تمام روشوهای سواخت این نو  قدعه بررسوی شوده و و سواخته شود. برای اجرا و سواخت نمونه
ترین و قابل دسوووترس ترین روش انت اب شوووده و در سووواخت نمونه از آن شووود. برای ارزان

تاخیرفازهای م تلف از فناوری ماسوک خاکسوتری اسوتفاده گردید. در سواخت سودوح فازی با 
با   Gray Level maskاین کار ماسوک خاکسوتری مورد نیاز برای میکرولیتوگرافی را با روش  

فیلم هولوگرافی سووواختیم. نحوه  راحی و نتایر سووواخت این قدعه در سووویزدهمین کنفرانس  
 اپتیک و فوتونیک ایران ارائه شد.

 
 

 ارشناسی رساگه ک
های مدالعه بر روی کریسوتا   .Nd:YAGشاماراندازی بر روی شامشاه با اساتتاده از گم ر  .6

های گروه  مایع یکی از موارد پژوهشوی در دانشوگاه تبریز بوده و نیز هسوت. یکی از عالقمندی
های های مایع بر روی شویشوه بود. یکی از راهشویاراندازی بر روی شویشوه و قراردادن کرسوتا 

و کندکاری سودح شویشوه اسوت. پالس لیزر را  پالسویازی بر روی شویشوه اسوتفاده از لیزر شویاراند
بر روی سوودح شوویشووه کانونی کرده و با اعما  پالس لیزر سوودح شوویشووه حکاکی شوود. نحوه  

پروژه کارشووووناسووووی  این پژوهش درمانیتورینگ عم  شوووویار مدالعه شوووود ولی اجرا نشوووود.  
 اه تبریز انجام شد.راهنمایی دکتر پیمان زیرک در دانشگبه

 

 جهاد دانشواهی شریف



گیری فاصوووله قابل دید روی باند فرودگاه یک معیار اندازه .RVRطراحی و شااابمه ساااازی  .7
خواهد فرود بیاید. این دسووتگاه یک گیرنده و فرسووتنده  بسوویار مهم برای خلبانی اسووت که می
ناشوی از قرات در زاویه   کانونی کرده و پراکندگی  cm 40اپتیکی اسوت که نوری را در فاصوله  

شوود. از آوری شوده و به آشوکارسواز فرسوتاده میدرجه نسوبت به راسوتای نور ارسوالی جمع 40
ی  ی پراکندگی بدسوت آمده، اندازه و سورعت افتادن قره بدسوت آمده و با تحلیل داده روی داده

ه قابل دید  شوود. این دسوتگاه قادر اسوت فاصولبدسوت آمده میزان خاموشوی نور شوبیه سوازی می
گیری کنود. معوادست این دسووووتگواه بررسووووی شوووووده و کیلومتر را انودازه  75متر توا    200از  

امین کنفرانس  21گزارشووی از این پروژه در  انجام شوود.  MATLABها با محیا سووازیشووبیه
 اپتیک و فوتونیک ارایه شد.

 
برای خلبانی که در هنگام فرود بر باند فرودگاه است .  eye safeسازی گمدار  طراحی و شبمه .8

خیلی مهم اسووت که فاصووله ابر زیرینش را با دقت بداند و یا اینکه بداند چند  بقه ابر در زیر 
توانند تنها ابر پایینی نزدیک به زمین را دیده  مسویر پروازش وجود دارد. کارشوناسوان پرواز می

متر تعیین کنند. در برخی موارد گزارش شوووده که عدم   500تا  200و ارتفا  آن را با تقریب 
ا ال  خلبوان از تعوداد سیوه ابر زیرین و نیز ارتفوا  آن، پرواز را بوا خدر مواجوه کرده اسوووووت. 

بوه عنوان  امروزه از نوعی فواصوووولوه برخی در فرودگواه  Ceilometerیواب لیزری ابر  هوا و نیز 
شوود. این  رح له ابر تا زمین اسوتفاده میهای هواشوناسوی برای تعیین تعداد و فاصوایسوتگاه

 پژوهشی در جهاد دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.

 

این دسوتگاه   . Optical Particle Counter)مهندسای و سااخت شا ارنده اپتمفی  را   .9
میکرومتر اندازه   15نانومتر تا   50با اسووتفاده از پراکندگی نور از قرات بسوویار ریز در مقیاس 

 راحی قسوومت اپتیکی این دسووتگاه توسووا اینجانب کند.  قرات ریز را شووناسووایی می  و تعداد
 انجام شده و این دستگاه در جهاد دانشگاهی شریف ساخته شد. 

 
 مرک  پژوهشی اپتمک دانشواه علوم پایه زنجان

 UVاین دسوتگاه یک گیرنده و فرسوتنده   سان  پروتیما.  طراحی و سااخت سانراور تل ت .10
( اسوتفاده HPLCنانومتر اسوت که برای کروماتوگرافی مایع در فشوار باس ) 280در  و  موج 

( را Flow Cellمایع عبور کننده از محفظه جریان ) UVشوووود. این دسوووتگاه میزان ج ب  می
دسوتگاه در تعیین غلظت  دهد. از این گیری کرده و به صوورت آنالوت خروجی جریان میاندازه

این دسوتگاه به سوفارش شورکت سولمان پژوهش فارس سواخته شوده   شوود.پروتئین اسوتفاده می
 است.

 
 پارک اناوری دانشواه علوم پایه زنجان

ای  این دسوتگاه بر اسواس فناوری آشوکارسوازهای آرایهای.  سان  ررایهطراحی و سااخت طمف .11
کند. شوووودت نور دریافت بازتاب یا عبور کرده از نمونه توسووووا فیبر نوری به آینه او  کار می

ها توسووا موجتاباند.  و شووود. آینه او  نور را موازی کرده و به توری پراش میفرسووتاده می
کیک شده توسا آینه دوم بر روی آشکارساز شوند.  یف تفتوری پراش از یکدیگر تفکیک می

موج اسوت. شوود. محل تابش نور بر آشوکارسواز مشو ع کننده اندازه  و ای کانونی میآرایه
بوازه  و این  یف  1.0نوانومتر کوار کرده و دقتی از مرتبوه    1100توا    200موجی  سوووونر در 



مراحل ج ب منابع   فاده کرد.سونر رامان نیز اسوتتوان در  یفنانومتر دارد. از این دسوتگاه می
 سنر رامان در دست قدام است.مالی در خصوص اجرایی شدن  یف

این فناوری بر پایه تداخل سوونجی نور سووفید کار   .اپتمفی  طراحی و ساااخت نانوساافو  .12
. از روش غیر م رب اپتیکی برای اندازه  و با میکروسوکوپی متداو  تلفی  شوده اسوت  کندمی

میکرون اسوتفاده شود.  1نانومتر و دقت جانبی  10ارتفاعی   گیری مشو صوات سودح با دقت
تمام مراحل  رح و توسوعه این محصوو  متر مربع اسوت.  میلی 1×1مقدع سودح نمونه گیری 

این پروژه صونعتی از  رف وزارت علوم مورد بنیان فتح نور میهن انجام شود. در شورکت دانش
 تقدیر قرار گرفت. 

 
 
 

 ه فاری در طرح
های بین این  رح در قالب همکاری سااااخت دیش مت رک  کننده خورشااامدی:طراحی و  .1

 المللی با چین در حا  انجام است.

ن  رح به  ور مشووترک با دانشووگاه زابل ایاساایالیا:  -حل معادگه شاارودینور به روب بی .2
پژوهشوووی بین المللی از زیر مجموعه  -انجام شووود که دسوووتاورد پژوهشوووی آن یک مقاله علمی

 د. اشلرینگر بو

 
 

 سواب  کاري
در   ژوهشاااورپدر اين شووورکت به عنوان  1387تا  1386در بازه زماني    .شررر پا س ني و    .1

 زمينه ساخت خازن فعاليت داشته ام.

 دفتر ن بگان شهید فهمیده  .2
ا ن  ف ز مط نع تي   امک ن سوجي ا ن ه  (.  LADARهمک   ط ح د  س  ژه ط احي دستگ ه الدا  )

هسته  هم ده م  د ت   د ق ا  گ فته اسا په به عو ان متق ضی ا ج د ط ح د  دفت  وخبگ ن شه د ف
 فع ن ا داشتم.   فناور

 مرکز ت صصي اپتيک جهاد دانشگاهي شريف. .3
به ص  ا س  ه  قا  د  م پز تخصصي جه د داوشگ هي ش  ف 1390ت   1387ی د  ب زه زم و  

 ب ده ام.    مش    مشغ ل به پ     پژوهشگربه عو ان 
  .پارک علم و فناوري دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان .4

 ت  پو ن(  1394ن )از ش پا داوش بو  ن فتح و   م ه امل مدیر ع
 

 مندی:های عالقهزممنه 
رو و نانولیتوگرافی، انرژی های نو و سووونجی، میکسووونجی رامان، تداخل یف،   و اپتیک لیزر -

 تجدید پ یر

 
 تدریس: تدریس 

 ، الکترومغنا یساپتیک -

 3و2و1 فیزیک پایه -
 فیزیک مدرن، خواص الکترونی مواد،  -

 2و  1آزمایشگاه فیزیک پایه  -
 آزمایشگاه اپتیک -



 
 دستمار تدریس: 

 ، دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان. 1388کارشناسی ارشد، بهار و پاییز دوره  2و 1اپتیک آزمایشگاه 
 
 

 اپتيكي قدعه يك ساخت و   راحي  ا، امین بابازاده،هادی برزوییمحمد حسن یوسفی، حمیدرضا فالح،  .1 انتشارات

کنفرانس انجمن اپتیک و  سیزدهمین ، ات ت  باريكه  به ليزر گوسي باريكه تبديل براي (DOE) پراشي
 .  1385، بهمن تهران ،مرکز تحقیقات م ابراتفوتونیک ایران، 

 ليدار از استفاده  با بارانزا ابر ساختار بررسیا  خالصی فرد، حميدرضا ، برزويی هادی مرادحاصلی، روح اله .2

ايران،  فوتونيك مهندسی كنفرانس چهارمين همراه  به ايران فوتونيك  و اپتيك كنفرانس هجدهمين ،اقدبشی
 .  1390دانشگاه تبریز، بهمن  

 خاموشی نمايه گيری اندازه ا فرد،  خالصی محمدی  حميدرضا و مرادحاصلی اله روح ،برزويی یهاد .3

 همراه  به انیرا فوتونيك و اپتيك كنفرانس نوزدهمين،  ا  رامان ليدار از استفاده  با زنجان جو هواويزهای 

 .  1391ايران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهمن  فوتونيك مهندسي كنفرانس پنجمين

4. Moradhaseli, H. Borzouei, and H. R. Khalesifard, "Seasonal evolution         of cirrus 

clouds over northwest of iran", ILRC 2012. 

  و  دو ليدار توسا  غبار و گرد پديده  پايشفرد، ا خالصی  حميدرضاحاصلی،  مراد اله ، روح برزویی هادی .5

ا، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران، دانشگاه صنعتی زنجان شهر در واقدبشي موجي
 . 1392شریف، دیماه 

 ،برزویی هادی  حاصلی، مراد اله  بيات، روح علی معصومی، امير عبدی،  فرهاد  فرد،خالصی  حميدرضا .6
و   زنجان  پايه علوم تكميلي تحصيالت دانشگاه  نوري دور از سنجش  فالمان، ا ايستگاه  پيير و فالمان سريل

ايرانا، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران،   غرب شما  در شده   بت غباري فعاليتهاي
 . 1392دانشگاه صنعتی شریف، دیماه 

فرد، ا مدالعه فاز ترمودینامیکی ابر با استفاده از  خالصی  حميدرضاحاصلی،  مراد اله ، روح برزویی هادی .7
لیدار واقدبشی در شهر زنجانا، شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، دانشگاه تهران، اردیبهشت  

1393 . 

، بیست و  اگیری نسبت سیگنا  به نوفه در لیدار اندازه امحمدی خالصی فرد،   حميدرضا و برزويی هادی .8
ايران، دانشگاه شهید   فوتونيك مهندسي هفتمین كنفرانس همراه  به ایران فوتونيك و اپتيك انسیکمین كنفر

 .  1393بهشتی، بهمن  

 بین رابده ا بررسی، برزین مجتبی سید و برزويی هادی بنج ی، محسن عجمی، عا فه رنجبران، ملیحه .9

 و اپتيك ، بیست و یکمین كنفرانسافقیا  دید قابلیت کاهنده  جوی قرات برای پراکندگی شدت و زاویه
 . 1393ايران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن  فوتونيك مهندسي هفتمین كنفرانس همراه  به ایران  فوتونيك

؛ چهارسوقی، محمد؛  اهری، سید محمدرضا؛  اهری، فا مه؛ احدی اخالقی،  برزویی، هادی .10
کنفرانس فیزیک، دانشگاه فردوسی  ا ، توری بازتابیای با سنر آرایه سازی  یف  راحی و بهینهااحسان

 . 1394مشهد، شهریور  

  داریل گنا  یس لیو تحل یساز  هیشب، اغالمیمحمدمهدی برزویی، هادی مرادحاصلی، روح اله   .11
، ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صداا، یجو ی زهایمدالعة هواو  یکشسان برا ی پسلراکنش
   . 6139تهران، 

ششمین  ،  "وات 500 راحی و ساخت مولد ترموالکتریک "، برزویی هادی رجب زاده علی رضا،  .12
 . 1396کنفرانس انرژی های تجدید پ یر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه شهید مدنی آقربایجان، اسفند 



ین  ا، بیست و پنجمرامان  یا هیسنر آرا  ف ی ، ا تصحیح ابیراهی آستیگماتیسم وکما در هادی برزویی .13
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه  

 . 1397بهمن  11تا   9شیراز،  

ا،  های حرارتی خورشیدی ای خدی فرنلی برای نیروگاه های آینه راحی متمرکز کننده  ، اهادی برزویی .14
یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک  بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و 

 .1397بهمن  11تا   9 ایران، دانشگاه شیراز، 

15. Hossein Panahifar, Ruhollah Moradhaseli, Hadi Bourzoie, Mahdi Gholami, Hamid 

Reza Khalesifard, “LIDAR MEASUREMNT ON DUST TRANSPORT FROM THE 

SAHARAN DESERT TO THE IRAN PLATEAU”, 29th ILRC conference.  

16. M. Erfanian, H. Zeidabadi, M. Rashki, H. Borzouei, “ Solving a nonlinear fractional 

Schrödinger equation using cubic B-splines”,  Advances in Difference 

Equations volume 2020, Article number: 344 (2020) 

اندازه گیری مش صات اپتیکی آینه متمرکز کننده " آبدار، شریفی سبحان فوالدوند، ابراهیم، برزویی هادی .17
 ، ارسا  شده  انیروگاه حرارتی خورشیدیدر 

 ارسا  شده،  ، سازی فاصله قابل دید در دستگاه لیدار با تلفی  سیگنا  آنالوت و فوتون شماربهینه  .18

 

19. 3D particle tracking of colloidal spheres based on TIE method, optics Express. 

 

20. Micro/nano scale surface engineering to enhance hematocrit inplants: submit 

21. Solving the ISB equation with the time-fractional derivatives by FDM, submitted 

ا،  اندازه گیری نمایه شدت گرما در کانون متمرکز کننده خورشیدی" فوسدوند، ابراهیم، برزویی هادی .22
 . 1400فیزیک ایران، شهریور  کنفرانس

23. Foulaadvand, M.E., et al., Flux profile at focal area of concentrating solar dishes. 

Scientific reports, 2021. 11(1): p. 1-18. 

  
 

 
 به باريكه ليزر گوسووي باريكه تبديل براي (DOE) پراشووي اپتيكي قدعه يك سوواخت و  راحي .1 ها سخنرانی

قیقات م ابرات، ، مرکز تحسااااام ده ما کنترانس انج ا اپتمک و اوتونمک ایران ت وت، 
 . 1385تهران، بهمن 

 . 1392ساز با استفاده از روش ماره، صنعت اپتیک اصفهان، زمستان تنظیم موازی .2

اپتمک و اوتونمک  بمرت و یف ما کنترانس،   گیری نسوبت سیگنا  به نوفه در لیداراندازه .3
 .1393تهران، بهمن  گاه شهید بهشتی،دانش، ایران 

مرک   ،  زا و بوارش تگرتهوای اپتیکی ابرهوای بوارانگیری مشوووو صوووووهمعرفی لیودار و انودازه .4
 .1393اسفند ، یزدبارورسازی ابرها، 

 1394سامانه لیزری اخدار و هشدار برای بالگرد، جهاد دانشگاهی شریف،  .5

 1397فتونیک، دانشگاه شیراز،  راحی  یف سنر رامان، کنفرانس اپتیک و  .6

 

 

 و   هاکنفرانس
 مطالعاتی  هایدوره

 
 

 آموزشی -های مدالعاتیدوره 
 .1378شرکت در اولین جشنواره جوان خوارزمی،  .1
عر الله تعالی فرجه الشوریف( عصر) شورکت در دومین کارگاه آموزشوی موجکها در دانشوگاه ولی .2

 رفسنجان.
 شرکت در کارگاه آموزشی اپتیک کوانتومی در دانشگاه اصفهان.  .3

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/13662
https://link.springer.com/journal/13662


 شرکت در اولین کارگاه ت صصی نانوقرات در دانشگاه صنعتی مالک اشتر.  .4

 .1385شرکت در هشتمین جشنواره جوان خوارزمی،  .5
ركت در كارگاه آموزشووي بين المللي توفانهاي گرد و غبار ، سووازمان هواشووناسووي كل كشووور شوو .6

(IRIMO)  و سازمان هواشناسي جهاني(WMO)1390مهر   ن،، تهرا  
فرصت پژوهشی در خصوص اندازه گیری مش صات اپتیکی نیروگاه های حرارتی خورشیدی،   .7

 ، ایتالیا. 1398آقر 

 1399دوره  بت پتنت، آقرماه  .8

 
 پوف اوي ه 

 .1380سبزوار، شهریور  تربیت معلم دانشگاه کنفرانس ساسنه فیزیک ایران، .1
 .1382شر کت در دهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، کرمان، بهمن  .2
 . 1384یراز، بهمن نیک ایران، ششرکت در دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتو .3

کنفرانس مهنودسووووی  وخسرررررت ن فوتونيوک ايران وکنفرانس اپتيوک و  سر وزدهم نشررررر پرا د    .4
 .اصفهان -دانشگاه اصفهان  ،1387بهمن   ،فوتونيک

 .1390شر کت در هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز، بهمن  .5
شورکت در دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صودا، تهران، دانشوگاه صونعتی شوریف،  .6

 .  1392دیماه 

 .1393یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شهید بهشتی، بهمن شر کت در بیست و  .7
 
 

 ها مهارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های تکنیکی: مهارت 

 افزارهای خارجی با کاملیوترها و س تارتباط و کنتر  دستگاه -

 MATLABتسلا کامل به زبان برنامه نویسی  -

 ZEMAXمحیا  راحی اپتیکی  کامل بهتسلا  -

 LabViewتسلا کامل به محیا برنامه نویسی  -

 SolidWorksتسلا کامل به محیا برنامه نویسی  -

 (SIESTAآشنایی با محیا شبیه سازی نانو قرات: کوانتوم اسلرسو، سیستا ) -
 
 

 های کامپیوتری: مهارت 

  SolidWorkتسولا به محیا  راحی  ،  MATLABتسولا کامل به  های برنامه نویسوی:زبان -
 LabView  تسلا به محیا کاربری

 ویندوزعامل:  سیستم -

   شینتک، ستک و بستٔه زی پر  محیا نوشتاری: نوشتاری -
  word, excel, power point: مجوعه آفیس -

 
 

 های زبان: مهارت 

 (متوسا انگلیسی ) -
 عربی )مبتدی( -

 ایتالیایی )مبتدی( -

 



 

  

` 


