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 ژورنالیمقاالت 

 پايان -سال شروع مقطع تحصيلي محل تحصيلي رشته تحصيلي معدل

 7831-7832 کارشناسي دانشگاه سراسری صنعتي شاهرود رباتيک مهندسي 72.61

 7836- 7831 کارشناسي ارشد دانشگاه سراسری صنعتي شاهرود نترل(مهندسي برق)ک 73.16

 تاکنون-7838 دکتری تخصصي دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي برق )کنترل( 73

 مقطع تحصيلي   عنوان  استاد  راهنما

 کارشناسي شبيه سازی و کنترل تطبيقي ربات صنعتي اسکارا فاتح پروفسور

کنترل فازی تطبيقي بازوهای ماهر رباتيک با مفاصل  پروفسور فاتح

 انعطاف پذير

 کارشناسي ارشد

بهبود همزمان شفافيت و پايداری در سيستم ربات جراح  پروفسور اکبرزاده

 کنترل از راه دور
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 "ه در نمونه برداری جهت کنترل ديجيتال سيستم های ديناميکي با استفاده از الگوريتم های هوشمندتعيين زمان بهين "ع.عرب، م.سوزنچي، م.صدرنيا 

 7837، شهريوراولين کنفرانس دانشجويي پيشرفت های نوين مهندسي. پرديس بين المللي دانشگاه صنعتي شريف

اولين کنفرانس  "سيار با استفاده از دوربين برای شناسايي محيط مدل سازی،ساخت و کنترل فازی سلسله مراتبي ربات"ع.عرب، م.سوزنچي، و.خوشدل 

 7831آذر61و73ربات های متحرک ايران، تهران مرکز همايش های بين المللي رازی، 



 

 کتب تاليف شده

 کتاب کمک آموزشي کنترل پيشرفته )متلب و سيمولينک، کنترل غير خطي و فازی(

 

 

اختراعات    

 امکان ارائه دفترچه ديجيتالربات توانبخش زانو با 

 ر بات سيار خدمتکار هوشمند با توانايي شناسايي و تعقيب افراد توسط بينايي ماشين

   ربات سيار کاشي کار تمام خودکار

 

 عضویت در مجامع علمی

 عضو بنياد ملي نخبگان رياست جمهوری

 عضو قطب علمي محاسبات نرم و پردازش هوشمند 

 عضو قطب علمي سيستم های فازی

 

 

 

ها و مدارکرتبه  

 آلمان SIEMENSزير نظر شرکت  QESHM VOLTAGEپيشرفته( از شرکت  PLC)  PLC S7 300 (II)دارای مدرک 



 آلمان FESTOدارای مدرک مکاترونيک از شرکت 

 رونيککسب رتبه اول در مسابقات ملي مهارت در مرحله شهرستاني و استاني در رشته مکات

 التحصيلي در دوره کارشناسي ارشد در دانشکده برق دانشگاه صنعتي شاهرودکسب رتبه دوم فارغ

 التحصيلي در دوره کارشناسي رشته رباتيک دانشگاه صنعتي شاهرودکسب رتبه سوم فارغ

 های صنعتي، از شرکت تام ايران خودرودارای مدرک پايان دوره آشنايي با ربات

 ای کشورهای صنعتي، از سازمان آموزش فني و حرفهرکت در کارگاه آموزشي آشنايي با رباتدارای مدرک ش

 کسب رتبه چهارم مسابقات رباتيک دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

 کسب رتبه چهارم مسابقات رباتيک دانشگاه زاهدان

 کسب رتبه چهارم مسابقات رباتيک دانشگاه صنعتي شاهرود

 

 تا اکنون( 8317از سال ) سوابق آموزشی

 استاد حق التدريس دانشگاه سراسری قوچان 

 استاد حق التدريس دانشگاه غير انتفاعي خراسان 

  کابردی مرکز آموزش عالي علمي کاربردی فراز صنعت آيريا  –دانشگاه جامع علمي استاد حق التدريس 

 های ساخت ربات در دانشگاه صنعتي شاهرودبرگزاری دوره 

 گاه برگزاری کارPLC در دانشگاه صنعتي شاهرود 

 های مشهد های ساخت ربات در دبيرستانبرگزاری دوره 

 های ساخت ربات در دبيرستان تيزهوشان شاهرودبرگزاری دوره 

 افزارهای آموزش نرمCAD, CAM در دانشگاه صنعتي شاهرود 

 افزار آموزش نرمPCS7 خراسان -در بخش رنگ در کارخانه ايران خودرو 

 
 

 کاری سوابق

 در قسمت طراحي ربات همکاری با شرکت اتوماسيون کاج 

 طراحي و پياده سازی سيستم اتوماسيون شرکت آب و فاضالب شهرستان ميانه 



 مشهد -شرکت نويد مکاترونيک پارتسازی اتوماسيون صنعتي، طراحي و پياده 

 مکاترونيک شاهوار طراحي و ساخت بردهای الکترونيکي، شرکت نويد مکاترونيک پارت و شرکت گسترش 

 طراحي و پياده( سازی کنترل خط توليد کارخانه برش سراميکWATERJETمهندسين هومر ،) 

 آشنايي با نرم افزارهای برنامه نويسي,Simatic S7,Codvision,Matlab 

 مکانيکي    آشنايي با نرم افزارهایCatia,Solidwork   

 الکترونيکي    آشنايي با نرم افزارهایPorotel,Proteus 

 سوابق پژوهشی

 سازی پارک دوبل هوشمند خودروطراحي و شبيه 

 توانبخش زانو طر احي و ساخت ربات 

 طراحي و ساخت بردهای (Building Management System )BMS  افزار آن بوسيله نرمو کنترلLABVIEW 

 های مکانيکيافزار تحليل شفتطراحي نرم 

 افزار تحليل فنرهای مکانيکينرم طراحي 

 های کابليافزار تعيين مسير برای دوربينطراحي نرم 

 ساخت ربات جنگجو 

 شرکت در مسابقات زاهدان و بابل جهت ساخت ربات آتشنشان 

  ساخت ربات امدادگر جهت شرکت در مسابقاتIRAN-OPEN  

  طراحي مکانيکي رباتROMBOOT 

 جهت شرکت در مسابقات دانشگاه صنعتي شاهرود ساخت ربات مسيرياب 

 

 


