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 2390تا  2391بهمن                                            فیروزآباد و جهرم هایاستاد دانشگاه 

 هامهارت
 

 هاینرم افزار  Matlab  ،Opto sym ،Comsol ،Lumerical،SPSS ، در حد مطلوب   
 

 های خارجیآشنایی با زبان 

 نوشتارپیشرفته جهت محاوره و مطالعه و  انگلیسی در حد 

   شتارنوفرانسه در حد مقدماتی جهت محاوره و مطالعه و 
 

 مهارتهای عملی 
 راه اندازی ادوات لیزری 

 راه اندازی خطوط انتقال اطالعات نوری و فیبرهای نوری 

 عمیرکار موبایل ت 

   تعمیرکار لوازم خانگی 

 برق کشی ساختمان 

 تاسیسات ساختمان 

  کشی خودروبرق 
 

 

 دوره های مرتبط
 

 2300سال اخذ :  -گواهی نامه مهارت اموزش  فنی و حرفه ای  برقکار صنعتی     

 2300سال اخذ :  - میزیزش  فنی و حرفه ای تعمیر تلفن روگواهی نامه مهارت امو     

 2309سال اخذ :  - گواهی نامه مهارت اموزش  فنی و حرفه ای  تعمیرکار تلفن همراه     

 2309سال اخذ :  - نات خودروئیگواهی نامه مهارت اموزش  فنی و حرفه ای  برق و تز     

 2309سال اخذ :  - واهی نامه مهارت اموزش  فنی و حرفه ای سیستم سوخت رسانی و انژکتور خودروگ    

 2309سال اخذ :  - گواهی نامه مهارت اموزش  فنی و حرفه ای  موتور وگیر بکس خودرو     

 2391سال اخذ :  - فیبر نوری  گواهی نامه مهارت اموزش    

  گواهی نامه مهارت آموزش نرم افزارComsol -  2391سال اخذ 

 گواهی نامه مهارت آموزش نرم افزار Lumerical -  :2391سال اخذ 

  یآموزش هایدورهگواهی نامه PLC ،HSE ،ICDL 2392سال اخذ:  -و زبان فرانسه 

  2390سال اخذ:  –گواهی نامه دوره مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

  2390سال اخذ:  –دوره عاملین توسعه خوشه های کسب و کار نامه گواهی 
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 مقاالت کنفرانس:

 ایران تحت عنوان: دارویی علوم همایش چاپ مقاله کنفراس در چهاردهمین 

“Inorganic Nanoparticles for Photo Thermal Therapy of Cancers” 

 و کمکانی برق، مهندسی در کاربردی های پژوهش المللی-بین کنفرانس چاپ مقاله کنفراس در سومین 

 مکاترونیک تحت عنوان:

“Application of Plasmonic Nanoparticles in Cancer Therapy” 

 برق تحت عنوان: مهندسی المللی-بین چاپ مقاله کنفراس در کنفرانس 

“Application of Carbon Nanotube and Titanium Dioxide in Cancer Photo 

Thermal Therapy” 



 د

 

  مسکو تحت عنوان:نانوتکنولوژی کنفرانس بین المللی هشتمین چاپ مقاله کنفرانس در 

“Application of Titanium Dioxide Nanoparticles in Photo-Thermal Therapy of Cancer” 

 

 

پژوهشی:طرح های   

 میدان اثر بررسی"طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوان  و اتمام انجام -2

 کد با نیت برون محیط در انسانی چربی بافت از مشتق مزانشیمی سلول های بنیادی بر الکترومغناطیسی

21817-12-82-97"  

 میدان اثر بررسی" طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوان و اتمام انجام -1

 به مبتال هندی خوکچه زانوی در شده تزریق بنیادی های سلول رشد روند بر الکترومغناطیسی

 "97-82-12-22092با کد  تنی درون محیط در استئوآرتریت

 اتتحریک اثر بررسی"پزشکی شیراز تحت عنوانطرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم و اتمام انجام  -3

-21119بالغ با کد  نر صحرایی موش در پروستات خیمخوش هایپرپالزی بر پالزمونیکی نانوذرات لیزری

12-82-97" 

 اتتحریک اثر بررسی" طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوانو اتمام انجام  -1

 "97-82-31-21829 کد با حیوانی مدل در تومور درمانجهت  اکسید دی تیتانیوم نانوذرات لیزری

 داربست ساخت و طراحی" انجام طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوان -7

یستی داربست ز خصوصیات بررسی و نانوکیتوزان -کاپروالکتون پلی پلیمری کامپوزیت جنس از نانوفیبری

 " 97-82-21-21321با کد  in vitroدر محیط 

 اتتحریک اثر بررسی" طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوانو اتمام انجام  -1

 "21132-02-82-2391 موش با کد  در شده القا پوستی تومور درمان جهت نانوتیوب کربن لیزری

 تتحریکا اثر بهبود" طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوانو اتمام انجام  -2

د موش با ک در شده القا پوستی تومور درمان جهت نقره نانوذرات از استفاده با تیوب نانو کربن لیزری

2391-82-12-27901" 
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 سایر:

  مقاله از ژورنال معتبر  18داوری بیش ازLasers in Medical Science  از انتشاراتSpringer 

 عضو بنیاد ملی نخبگان 

 نجفیاندکتر آقای  -استاد مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

 مهرزاد دکتر آقای  -استاد مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  خلیج فارس سازمان فنی و حرفه ای استان فارس آموزشی مربی رسمی حوزه برق و الکترونیک در مرکز

 و آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

  طراحی و ساخت سیستم" طرح فناورانهعنوان  –دانشجوی پسا دکتری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  "تزریق اتوماتیک رادیودارو با دوزهای مختلف

 

 


