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 (19فارغ التحصیل:)دانشگاه اصفهانکامپیوتر  هایمعماری سیستمارشد کارشناسی -
  کسب معدل الف در دوره کارشناسی ارشد  -

 (58التحصیل:)فارغکامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان  افزارسختمهندسی کارشناسی  -

 

 های کاری:فعالیت

 های دولتی و غیردولتیدر دانشگاه ICTکامپیوتر و  ،ITهای مهندسی سال تدریس دروس رشته 3سابقه  -

 ایحرفههای تحت نظر سازمان فنی و سال تدریس در آموزشگاه 9سابقه  -

 

 :آموزشیمهم های فعالیت

، هاهای معماری کامپیوتر و انتقال دادهمدرس گروه سخت افزار دانشگاه شیخ بهایی در درس -

 ،مدارهای واسط ، VLSIهای طراحی سیستم ،، طراحی خودکار مدارهای دیجیتالمدارهای منطقی

  (19 زا)گبی درنای نهفته و سیستم ه ،ها ها و سیستم یگنالس

نور فارسان دانشگاه پیام ITو  کامپیوتر، علوم گروه مهندسی کامپیوتردر  سابقه تدریس -

 (19الی  51، وبختیاری)چهارمحال

های مختلف با موضوعات کاربردی و پروژه کارشناسی و کاردانی در دانشگاه 02راهنمایی بیش از  -

 تحقیقاتی

 (51الی  55فارس، -استهبانای جهاد)سابقه تدریس بعنوان مربی در آموزشگاه فنی و حرفه -

، ساختمان گسسته، مدارهای الکتریکی، مدارهای  های کامپیوتریشبکه،  مدار منطقیتدریس دروس  -

 ( 51های فوق)از در دانشگاهالکترونیکی و محاسبات عددی 

برگزار شده توسط انجمن  -19کارگاه آموزشی طراحی مدارهای دیجیتال و آنالوگ)آذر  یدارای گواهینامه -

ICIC )در دانشگاه اصفهان 

 

 :مهم آثار و مقاالت

دکتر هومان زیر نظر  "بیتی تخمینی با دقت پیش رونده 46کننده ترتیبی ضرب" ارشد:نامه کارشناسیپایان -

  .مهریکن
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به کنگره مهندسی برق و  "ی ترتیبی برش یافته با قابلیت جبران خطای پویاکنندهضرب"عنوان ی یک مقاله با ارائه -

 کامپیوتر دانشگاه خیام مشهد
 

 

 ”a truncated sequential multiplier with dynamic error compensation“ارائه یک مقاله با عنوان  -

 Computer Oxford Journal ،2990 در

 دیگر در حال نگارش دو مقاله  -

با  Coolrunner Wireless Transceiverسازی سیم و شبیههای محلی بیبررسی شبکه " پروژه کارشناسی: -

 (9358) به عنوان پروژه کارشناسی " VHDLزبان 

 (19اردیبهشت  )" FPGAو  ASICبیتی بر روی  61ی سازی یک پردازندهپیاده" -

 (19) مرداد"  FPGAبر روی  5از  0آشکارساز خطای کد مدار سازی پیاده " -

 

 :اجرایی -فعالیت های پژوهشی
، دانشکده فنی و ، دانشگاه اصفهان12فروردین  29) ول برگزاری کارگاه آشنایی با طراحی خودکار مدارهای مجتمع دیجیتالئمس

 (مهندسی

 

 مهندسی:

 پیوتریهای کامبا شــبکهکامل آشنایی  -

 ,Modelsim ,Active HDL, Xilinx_ISE, Synopsys افزارهایی مانند آشنایی کامل با ابزارهای سنتز و نرم -

Cadence, Leonardo Spectrum 
 های مختلف آنToolboxو کار بار  Matlabافزار با نرم آشنایی -

 

 

 

 :های آموزشیسایر فعالیت

 ITدروس تخصصی گروه کامپیوتر و ناپیوسته و کارشناسیارشد های خصوصی آمادگی آزمون کارشناسیمدرس دوره -

سازی نویسی، برنامه( در دروس مبانی کامپیوتر و برنامهTeacher Assistantتمرین )سابقه تدریس به عنوان استاد حل -

 در گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر...  وهای کامپیوتری شبکه های گسسته، مدار منطقی،رفته، ساختمانپیش

روزی وابسته به سازمان بهزیستی به صورت خیریه )دروس ر مراکز شبانهتدریس دروس دوره راهنمایی و دبیرستان د -

 (53و52های )کرمان، سالسرپرست حادثه زلزله بم آموزان بیریاضی، فیزیک و عربی( ویژه دانش

 و ...( ICDLنویسی، ای )برنامهوحرفههای آموزشی سازمان فنیسابقه تدریس دوره -

نویسی در سطوح مقدماتی و پیشرفته در انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه های ویژه برنامهسابقه آموزش دوره -

 (56و53های )سالشهید باهنر 

 )نشریه تخصصی بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر( "جهان هوشمند"عضو گروه اجرایی و فرهنگی نشریه  -
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