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 فارغ التحصیل از دانشکده فنی شهید چمران کرمان در مقطع کاردانی الکرتونیک با معدل ۱۷.۳۳ در سال ۹۵

 فارغ التحصیل از دانشکده فنی شهید چمران کرمان در مقطع کارشناسی الکرتونیک با معدل ۱۷.۵۲ در سال ۹۷

در حال  ورود به مقطع کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی و رباتیک 
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 linux و سیستم عامل python و C++ برای شبیه سازی و کنرتل ربات ها با استفاده از زبان ROS مسلط به نرم افزار

 C# برنامه نویسی برای سیستم عامل ویندوز با زبان

 C با زبان PIC برنامه نویسی میکروکنرتلر های

 C با زبان ARM برنامه نویسی میکروکنرتلر های

 C با زبان AVR برنامه نویسی میکروکنرتلر های

 Java با زبان Android برنامه نویسی

  PHP , JavaScript برنامه نویسی وب با

 C++ با زبان Cross Platform برنامه نویسی

 Node js با Cross Platform برنامه نویسی

 CSS , HTML طراحی صفحات وب با اسکریپت

 mongo db و sqlite , mySql , sqlServer , msAccess طراحی و پیاده سازی دیتابیس های

طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال الکرتونیکی 

 Altium Designer طراحی برد های الکرتونیکی با نرم افزار

 Cisco طراحی توپولوژي های شبکه با استاندارد های

 LtSpice , Altium Designer طراحی و آنالیز مدارات الکرتونیکی با نرم افزار های

 (PWB) بررسی امنیت و تست نفوذ در شبکه ها

 3Ds Max ساخت و رندرگیری انیمیشن های ساده با

 Unity 3D آشنایی با ساخت بازی و اپلیکیشن برای انواع پلتفرم ها با موتور

مهارت های فنی



رتـبه چـهارم جـهان در مـسابـقات WorldSkills2017 در ابـوظبی در رشـته الکرتونیک(بـزرگرتین و معتربترین املپیاد فنی 
جهان) 

دارنده مدال افتخار و مدال بهرتین عضو تیم ایران در مسابقاتWorldSkills2017 ابوظبی رشته الکرتونیک 

رتبه دوم مسابقات بین املللی روبوکاپ آسیا اقیانوسیه robocup asia-pacific 2018 در لیگ ربات های کارگر صنعتی 

 (worldskills جهت اعزام به مسابقات دوساالنه) نفر اول برگزیدگان املپیاد الکرتونیک ایران در  سال های ۹۴ و  ۹۵

رتبه اول کشوری پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۹۲ در گروه برق و الکرتونیک 

رتبه چهارم آموزش و پرورش چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۹۱ در گروه مکانیک 

رتبه دوم و مدال نقره کشوری چهاردهمین املپیاد ملی مهارت در سال ۹۲ در رشته الکرتونیک 

رتبه دوم روبوکاپ آزاد ایران (IranOpen) در سال ۹۳ بخش منایشی دانش آموزی با ارایه سیستم جدید حرکتی 

رتبه اول روبوکاپ آزاد ایران (IranOpen) در سال ۹۵ بخش ربات های کارخانه ای 

رتـــبه اول روبـــوکاپ آزاد ایران (IranOpen) ســـال ۹۶ بـــخش ربـــات هـــای کارخـــانـــه ای بـــا شکست تیم اول 
جهان(LUHbotsآملان) 

رتبه اول کشوری مسابقات رباتیک امیرکبیر در سال ۹۴ لیگ ربات های کارخانه ای 

رتبه نخست کشوری مسابقات رباتیک امیرکبیر در سال ۹۵ لیگ ربات های کارخانه ای 

رتبه سوم کشوری اولین دوره مسابقات  RoboLandدر سال ۹۱ لیگ ربات های آزاد 

پژوهشگر برتر عرصه دانش آموزی استان کرمان در سال ۹۲ 

حضور در اردو های آماده سازی املپیاد بین املللی مهارت برزیل (WorldSkills) در سال ۹۳ 

حضور در اردو های آماده سازی املپیاد بین املللی مهارت ابوظبی (WorldSkills) در سال های ۹۵ و ۹۶ 

کارشناس الکرتونیک در شانزدهمین املپیاد ملی مهارت در سال ۹۴ 

کارشناس و داور الکرتونیک در هفدهمین املپیاد ملی مهارت در سال ۹۵ 

کارشناس ، داور و مرتجم در هجدهمین املپیاد ملی مهارت سال ۹۷ 

دبیر لیگ سه دوره مسابقات کشوری و بین املللی رباتیک RoboSkill - اولین مسابقات رباتیک پخش تلویزیونی ایران 

همکاری در ساخت دستگاه CNC سه محوره با میز کار ۱در ۱.۵ مرت در سال ۹۶ 

همکاری در ساخت بازو نیمه صنعتی با پنج درجه آزادی و راه اندازی آن با استفاده از IK در سال ۹۶ 

تولید نرم افزار کنرتل آبنامهای موزیکال در سال ۹۵ 

تولید نرم افزار موبایل کنرتل حرکت دوربین فیلم برداری از مناظر در سال ۹۶ 

سوابق فنی و افتخارات



تولید نرم افزار ثبت اطالعات و گزارش گیری از دستگاه های پخش صدای سازمان صدا و سیام استان کرمان در سال ۹۵ 

تولید دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته مایعات در سال ۹۵ 

راه اندازی انجمن و آموزشگاه آنالین الکرتونیک ویژه مسابقات ملی مهارت در سال ۹۵ (نسخه وب و نرم افزار اندروید) 

نـوشـنت برنـامـه برد هـای الکرتونیکی مـورد اسـتفاده در تیر هـای روشـنایی مـعابـر هـوشـمند بـه جهـت رصفه جـویی در مرصف 
زایش امنیت شـبکه بیسیم تـولید شـده تـوسـط  رای افـ زنـگاری end-to-end-encryption بـ انـرژی  و نـوشـنت پـروتکل رمـ

ماژول sim20 در سال ۹۷ 

رای اسـتفاده در بـروزرسـانی از طـریق  رهـا از طـریق کارت حـافـظه بـ رنـامـه بـروزرسـانی سیستم عـامـل میکروکنرتلـ نـوشـنت بـ
اینرتنت. 

رد هـای  زار انـدروید بـازرسی و ثـبت وقـایع دسـتگاه هـای صنعتی در نیروگـاه بـرق - در رشکت دانشـبنیان بـ رم افـ تـولید نـ
هوشمند. 

تـولید نرم افزار انـدروید و وب سـایت، جهـت مـشاهـده و کنرتل خـودرو در همکاری در سـاخـت دسـتگاه ردیاب خـودرو بـه 
 rad-yab.com آدرس

برگزاری دوره های آمورش رباتیک در آموزشگاه های فنی وحرفه ای 

 ROS مولف اولین کتاب فارسی برنامه نویسی رباتیک با نام سیستم عامل ربات

تدریس دوره های برنامه نویسی رباتیک در فرادرس  

مـدیرعـامـل رشکت آریا صـنعت آبی در سـال ۹۷  بـه شامره ثـبت ۱۴۱۱۵ ( تحقیق و تـوسـعه دربـاره سیستم هـای حرکتی 
رباتیک ، کنرتل بازو های رباتیک و تولید پلتفرم های پرکاربرد رباتیک مانند ربات های انباردار) 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 











 









 



 

 





گواهی نامه ها و دوره های گذرانده شده
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