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 مقطع

 تحصیلی
 وضعیت نامه(عنوان پروژه )پایان محل تحصیل رشته

 یکارشناس

 ارشد

 مهندسی

 برق،

 الکترونیک

 یدانشگاه فردوس

 مشهد

ایجاد بستری برای ارزیابی و مدیریت دمای 

 .هاFPGAهای چندپردازنده بر روی سیستم

اتمام 

3194 

 یکارشناس

 مهندسی

 برق،

 یکالکترون

 یالندانشگاه گ
لر به کمک میکروکنتر دستگاه ضبط و پخش دیجیتال

AVR. 

اتمام 

3193 

 

 سوابق شغلیها و فعالیت

 وضعیت هافعالیت مختصر شرح شرکت یا سازمان نام

 و مراقبت کل اداره

 فاوا ناجا الکترونیک

 (خدمت دوره)تهران، 

( CMOSو  CCD) مداربسته هایدوربین حسگرهای با مرتبط مقاالت ترجمه -

 .فاوا ناجا پژوهشی-علمی مجله جهت انتشار در

 ور.د راه از کنترل های سیستم و مداربسته هایدوربین فراگیری چگونگی نصب -

  31/99پایان

 35/94شروع

 یدها یک سازیپیاده

 ؛از ابتدا تا انتها شخصی

 پخش دستگاه"عنوان  با

 "خودکار صوتی

 (لنگرود، گیالن)

به عنوان پردازنده مرکزی و از  AVRاین دستگاه از میکروکنترلر  ساخت در -

سازی تعداد بیشمار فایل صوتی استفاده برای ذخیره MMC/SDحافظه  هایکارت

 های صوتی با کیفیت از فایل تواندمی VS1003قدرتمند  یکودرد کارگیریبهبا  و شد

mp3/wma/wav ا ر دقیق زمان و تاریخ همچنین دستگاه این. کندشتیبانی و ... پ

، قادر است این. عالوه بررودنمی دست از زمان برق قطع با که بطوری دهد،نمایش می

)زمان طلوع آفتاب، اذان صبح،  یاوقات شرع ،منطقه یایجغراف یتبر اساس موقع

و در  دهد یشنما LCD یک یو بر رو نمودهمحاسبه  یقدق یاراذان ظهر و ....( را بس

همچنین  صورت نیاز در اوقات مذکور یا هر زمان دیگری قرآن،اذان و ... پخش کند.

 قیمت تمام شده آن بسیار کمتر از موارد موجود در بازار است.

 فرمائید. مراجعه بنده سایتوب به می توانید بیشتر اطالعات رای کسبب

 35/94پایان

 1/94 شروع
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 و الکترونیک پژوهشگاه

 نصر مخابرات

 کسر پروژه، تهران)

 (خدمت

 

 .FPGAتراشه  یک روی بر Ethernetواسط پرسرعت  یاندازراه - 

به همراه  axi_ethernet یIPو هسته  MicroBlazeپروژه از پردازنده نرم  ینا در -

نهفته با  یستمس یک سازییادهپ یو ...( برا UART مانند) یقطعات جانب یرسا

 یادهپ صحت این. استفاده شد Ethernetواسط پرسرعت  یقتبادل داده از طر یتقابل

 قرار گرفت. آزمایشمورد  Virtex-5 و Spartan-6 هایتراشه رویبر  هایساز

 1/94پایان

 3/94شروع

 توس ابزار داده شرکت

 (مشهد)
 یقتحق مستندسازی، ،(PCB) الکترونیکی مدارهای هاینقشه رسم و طراحی -

 .و ...( کارییم)لح یکمرتبط با الکترون یامور عمل ،ها و اختراعاتپتنت بارهدر
 1/94پایان

 33/91شروع

 

 افزاریافزاری و سختهای نرممهارت 

مرتبط با 
FPGA 

 افزارهانرم سایر نویسیبرنامه هایزبان افزارسخت میکروکنترلرها

VHDL )عالی( 
AVR 

Microcontrollers 

 ()عالی

Altium Designer  
 ()عالی

C# )خوب( 
Microsoft Word 

& PowerPoint 
 )عالی(

Xilinx ISE Design 

Suite )عالی( 
CodeVisionAVR 

 )عالی(
آشنایی با قطعات 

 الکترونیکی )خوب(
C++ )خوب( 

HSPICE & 

PSPICE (خوب) 

Xilinx PlanAhead 
 )خوب( Arduiono ()عالی

 کاری قطعاتلحیم

DIP  وSMD )خوب( 

Visual Studio & .NET 

Framework )خوب( Proteus (خوب) 

ModelSim and 

ISim )عالی( 
BascomAVR 

 )خوب( WireShark (متوسط) Matlab )پایه( Allegro (متوسط)

Xilinx EDK 
 )خوب(

ARM 

Microcontrollers 
 )پایه(

 
VB )پایه( 

Microsoft Visio 

& Excel )خوب( 

Verilog (متوسط) 

PIC 

Microcontrollers 
 )پایه(

 
 

سایت با طراحی وب

Joomla  (خوب) 

Xilinx Vivado 
 (پایه)

   
Adobe Photoshop 

 (پایه)

 

 شده های تخصصی گذراندهدوره

 طول دوره در شده فراگرفته مباحث دوره فراگیری یختار و عنوان

 هایکارگاه

 یمدارها سازیپیاده

 بر روی یجیتالد

سطح  کارگاه( 3

 متوسط و مقدماتی

 

 Synthesize (XST Design Flow, Design Goals and Strategies, 

RTL and Technology Viewers) 
 Simulation (Behavioral and Post-Synthesis, ModelSim and 

ISim) 

 Core Generator 



FPGAهای Xilinx 

 

 دانشگاه، 3194)

 شریف، صنعتی

 (تهران

 

 Constraints Entry 

 Implementation (Translate, Map, Place & Route, Post-

Implementation Simulations) 

 Device Configuration/Programming (iMPACT, Boundary Scan 

(JTAG), PROM and System ACE Files, etc.) 

سطح  کارگاه( 5

 یشرفتهپ

 Timing Analysis (Timing Analyzer Tool, Post-Map Static 

Timing, Post-PAR Static Timing) 

 Power Analysis (XPower Estimator, XPower Analyzer Tool) 
 Improving the Implementation Results (Optimizing Timing 

Performance, Reducing Area, Reducing Power Consumption, 

Reducing Runtime) 

 Design Debugging (ChipScope Pro Tool and Cores, Using Core 

Generator with ChipScope Pro Tool) 

 FPGA in the Loop (FIL Design Flow) 

 کارگاه( 1

به  سازییادهپ

کمک ابزار 
PlanAhead 

 Design Creation and Entering Constraint in PlanAhead Tool 

 Using Core Gen. in PlanAhead 

 Synthesis, RTL Analysis and Behavioral Simulation in 

PlanAhead 

 I/O Pin Planning in PlanAhead Tool 

 Design Implementation and Floorplanning 

 Timing Simulation in PlanAhead 

 iMPACT Tool in PlanAhead 

 FPGA Editor and SmartXplorer 

 Power Analysis in PlanAhead Tool 

 Design Debugging in PlanAhead Tool 

 یلتحل افزارهاینرم

 سازییهو شب

 یکمدارات الکترون

 دانشگاه، 3109)

 (گیالن

افزار نرم کارگاه( 3
SPICE 

 افزار نرم هاییتامکانات و قابل یهکل دوره این طی درProteus سازییهشب برای 

  .شد فراگرفته یکیالکترون یمدارها

افزار نرم کارگاه( 5
Proteus 

 افزار نرم هاییتامکانات و قابل یهدوره کل ینا یط درSPICE سازیشبیه برای 

  .شد فراگرفته الکترونیکی مدارهای

 

 های زبانیمهارت 

 خوب( یار)بس انگلیسی 

 (یه)پا عربی 
 

 های ویژهمهارت

 خالق و گرتحلیل انتقادی، تفکر دارای 

 گراو آرمان پذیرمسئولیت یق،دق  

 پروژه از آغاز تا انتها یک مدیریت توانایی 

 و کار گروهی افراد با سریع ارتباط برقراری توانایی 

 محیط تغییرات پذیرش در باال پذیری انعطاف 

 مند به کارآفرینی پرداز و عالقه ایده 
 



 علمی تالیفاتها و همایششرکت در  

 صنعتی دانشگاه، 3194 اردیبهشت) آن در یدهرس چاپو ارائه مقاله به یرانبرق ا یکنفرانس مهندس ینام51 در شرکت 

 (تهران شریف،

 منتشر شده یمقاله: 

P. Raoofi Chafi, M. Moradi, N. Rahmanikia, and Hamid Noori, “A Platform for Dynamic Thermal 

Management of FPGA-Based Soft-Core Processors via Dynamic Frequency Scaling”, IEEE Iranian 
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 (مشهد مشهد،

 


