
تحصیل غ الفارام و ساله متولد یزد هستم. کارشناسی الکترونیک را از دانشگاه یزد گرفته 2۵من علیرضا 

مدیریت تردد و  هایبا تیمی مشغول کار بر روی سیستم .دانشگاه تهران هستم ازارشد الکترونیک کارشناسی

صنوعی مهوش ی در زمینهقیقاتی مشغول کار تح هراناه تگشداندر  ر حال حاضربوده و دهوشمندسازی ساختمان 

 .ماهشد مندقهالعنویسی نامهو بریی به الکترونیک از کودکی به برق و از دوره راهنما ستم.ه

قه الوماتیک عهای اتهای سنتی و دستی به دستگاهو تبدیل سیستم عینوهوش مصئل مسا، به هوشمندسازی

 .که انجام کارها را برای مردم ساده کنم کنممی شالدارم و ت

 مشخصات فردی

 

 پور میبدییعلیرضا نب 

 ۰۹۱۳۶۷۱۳۳۵۶:  تلفن تماس

 info@nabipour.me ایمیل :

 www.nabipour.me یت :وب سا

 

 

 ۱۳۷2: متولد 

 اهل : مجردیت تضعو

 تهراناکن : س
 

 سوابق تحصیلی
  دانشگاه تهران –ستمیمدار و س ک،یبرق، الکترون یارشد مهندس یکارشناس

 ذرانده شده:روس گد •

 ۱۷: بی(ادکتر نوذیری )پآزمون  -
 2۰بی )دکتر صفری( :تحمل خرا  -

ز صبی با استفاده اهای عبکهسازی سخت افزاری شپیادهبهبود کارایی در امه : نپایان •
 یبیقرحاسبات تم

 ۱۹نمره : 

 

 ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۵

  زدی دانشگاه – کیبرق، الکترون یمهندس یکارشناس

 دروس گذرانده شده: •

 2۰: وتریکامپ یسیبرنامه نو یمبان -
 8/۱8: یمنطق یمدارها -
 2۰: وتریکامپ یمعمار -

 2۰: کروپروسسورهایم -
-FPGA-VHDL  :۱8 
 ۱8گنال و سیستم : سی -

 به هوشمند یمعمول یزهایو پر دیو ساخت ماژول مبدل کل ینامه: طراحانیپا •

 ۵۰/۱۹نمره : 

 استعداد درخشان •

 ۹۳/۱۵معدل کل :  •

 

 ۱۳۹۵الی  ۱۳۹۱

 اردکان یاخامنه هللاتینمونه آ رستانیدب – کیزیف یاضیر پلمید

 ۴۷/۱۹ :معدل  •

 

۱۳۹۰ 

 سوابق حرفه ای
 زدی – زدیدانشگاه  RFID گروه – D&Rبخش  ریمد

 (۱۳۹۶ – ۱۳۹۴)ساختمان  یتردد و هوشمندساز تیریمد یستمهایس  •

 (۱۳۹۳) برق یکنتورها ( AMR)قرائت از راه دور  ستمیس •

 

 ۱۳۹۶الی  ۱۳۹2

 هرانت – شرکت کاوش –و هوشمندسازی D&Rبخش  ئولمس
 

 ۱۳۹۷الی  ۱۳۹۶

 



 آموزشی سوابق 
 وتریکامپ یسیبرنامه نو یدرس مبان سیتدر تاریدس
 یمنطق یدرس مدارها سیتدر تاریدس

 وتریکامپ یدرس معمار سیتدر تاریدس
 کروپروسسورهایدرس م سیتدر تاریدس
 تالیجید کیدرس الکترون سیتدر تاریدس

 

۹۵-۹۴ مهر و  ۹2-۹۳ بهمن و ۹2-۹۳ مهر   

۹۴-۹۳و بهمن  ۹۴-۹۳مهر   

۹۵-۹۴و مهر  ۹۴-۹۳بهمن   

۹۵-۹۴بهمن   

۷۹-۹۶و مهر  ۹۶-۹۵بهمن   

 مهارتها
 مهارتهای نرم افزاری

 python یسینوبا زبان برنامهو انجام پروژه  ییآشنا •

 Cو ++ C یسینوو انجام پروژه با زبان برنامه ییآشنا •

 C#و انجام پروژه با  ییآشنا •

 visual basicو انجام پروژه با  ییآشنا •

 یاسمبل یسینوبا زبان برنامه هیاول ییآشنا •

 Verilogو  VHDLسخت افزار  فیتوص یهاژه با زبانو انجام پرو ییآشنا •

 ( PCB) یمدار چاپ یطراح یبرا Altium Designerافزار تسلط کامل بر نرم •

 افزار متلبو انجام پروژه با نرم ییآشنا •

 AVRخانواده  یکروکنترلرهایم یبرا یسینوهو برنام Code Vision AVRافزار تسلط کامل بر نرم •

 AVRخانواده  یکروکنترلرهایم یبرا یسینوو برنامه Atmel Studioفزار اتسلط کامل بر نرم •

 CorelDrawافزار و انجام پروژه با نرم ییآشنا •
 

 آشنایی با زبانهای خارجی

 یسیزبان انگل •

 گفتگو: متوسط                  : متوسط دنیشن                 نوشتن: خوب              خواندن: خوب            

 سایر مهارتها
  Kerasو  TensorFlowهای خانهز کتابستفاده ابا ا عیی هوش مصنودر زمینه کارو  لطتس •

 AVRخانواده  یکروکنترلرهایسلط و کار با مت •

 RaspberryPiو انجام پروژه با استفاده از برد  ییآشنا •

 یمیکار ت ییو توانا هیروح •

 مطلوب انیو قدرت ب یاجتماع هیروح •

 یقه کار با ابزار فنالو ع ییتوانا •

 کامل با نصب و مونتاژ برد ییآشنا •

 دهسا یکیبا ساخت قطعات مکان ییآشنا •

 

 انجام شده یاپروژهه

 کوچک یساخت کولر آب •

 یساده خانگ ریساخت دزدگ •

 جیو پک یکولر آب یبرا یبا خروج یخانگ تالیجیساخت ترموستات د •

 ساخت و نصب قفل رمز •

 موتیر با یبرق لیکنترل وسا تیاتاق با قابل کیاجرا طرح خانه هوشمند ساده در قالب  •

 نیو تاچ اسکر یکیگراف شگریبا نما تالیجیساخت ساعت د •

 اهانیگ یاریو آب یماه هیتغذ یبرا مریو ساخت تا یطراح •

 خواندن کنتور برق یبرا یساخت پروب نور •

 و ساخت کنتور برق ساده یطراح •

 وتریدما و رطوبت با استفاده از کامپ نگیتوریمان •

  یبه هوشمند در قالب پروژه کارشناس یمعمول یزهایپر دیو ساخت مبدل کل یطراح •
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