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 سوابق تحصیلي: -3

 (1354-1349دانشکده فني ). تهران( دانشگاه الکترونیکگرايش ) برقمهندسي  :و كارشناسي ارشد كارشناس 

  (Ann Arbor)انااربرر  -میشیگان(، دانشگاه آنتن و نظريه الکترومغناطیس-مخابرات) برقرشته مهندسي دكتري :  

  Meander Antennasمرضرع رساله: ( 1357-1361)

 

   زمینه هاي مورد عالقه حرفه اي و تحقیقاتي: -4

 آنتن ها و نظريه الکترومغناطیس 

 سازگاری الکترومغناطیسي(EMC) 

  تحلیل و طراحي مدار های خطي و غیرخطي 
  محیط های الکترومغناطیسي پیچیده(Complex Media) 

 رياضیات کاربردی 
 

 برگزيده اي از سوابق آموزشي و پژوهشي: -5

 ماايکرووير ، پرديس دانشکده های فني دانشگاه تهران. سرپرست آزمايشاگاه  برق و کامپیرتر دانشکده مهندسي استاد ،

رياضاي  در مقطا  کارشناساي و    الکتريکي، رياضاي مهندساي، الکترومغنااطیس، آناتن،....     مدار هایتدريس دروس 

ر مقطا   د .....و  ، داياد های گرين در الکترومغناطیس، سازگاری الکترومغناطیسي، آناتن پیشارفته  پیشرفتهمهندسي 

 تحصیالت تکمیلي

  کارشناسي ارشد و دکتری( پروژه در مقط  تحصیالت تکمیلي 80هدايت بیش از( 

  مقاله علمي و پژوهشي در مجالت معتبر داخلي و خارجي 110انتشار بیش از 

  الملليمقاالت کنفرانس های داخلي و بینمقاله در مجمرعه  110انتشار بیش از 

  دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتي و صنعتيپروژه تحقیقاتي با  10بیش از اجرای 

  کتاب در زمینه های مهندسي برق و رياضیات مهندسي (يک)تالیف )سه( و ترجمه 
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 برگزيده اي از سوابق اجرايي: -6

 (  1359-1361آمرزشیار و پژوهشیار آزمايشگاه میدان و اپتیک، دانشگاه میشیگان) 
  (1357-1355دانشگاه سیستان و بلرچستان )مرسس و مدير گروه مهندسي برق 
 ستان و بلرچستان، معاون آمرزشي دانشکده مهندسي، رئیس دانشکده یمعاون آمرزشي و پژوهشي دانشگاه س

 در زاهدان 1373تا  1361مهندسي شهید نیکبخت،  مدير گروه مهندسي برق، در دوره های مختلف از 
 (1374-1379)دانشگاه تهران  -معاون آمرزشي دانشکده فني 
 (1374-1375و1381-1385دانشگاه تهران ) -دانشکده فني -معاون آمرزشي دانشکده مهندسي برق و کامپیرتر 
 ( 7/7/1386-22/1/1385مديرکل دفتربرنامه ريزی آمرزشي دانشگاه تهران) 
 ( 11/11/1388-9/7/1386مدير کل امرر آمرزشي دانشگاه تهران،) 
 (1392تا 1388/ 9/9دانشگاه تهران ) -پیرتر، پرديس دانشکده های فنيرئیس دانشکده مهندسي برق و کام 
  (1392تا 1388دانشگاه تهران ) -پرديس دانشکده های فني -ئیس انستیتر الکتروتکنیکر 

 (1396 -1394دانشگاه تهران ) -معاون آمرزشي و تحصیالت تکمیلي پرديس دانشکده های فني 

 ( تا کنرن -1396/10/2وزارت علرم، تحقیقات و فناوری )  عضر هیات ممیزه مرکزی 
 ( 1394عضر شررای اتاق فکرمهندسي برق و کامپیرتر فرهنگستان علرم ايران- )تا کنرن 

 تا کنرن( 1391از ) عضرشررای راهبردی کرسي يرنسکر در آمرزش مهندسي 

  عضرکمیته انتخابات و انتصابات مهندسین برق و الکترونیک-  (IEEE) –(1393بخش ايران )از 
  ( تا کنرن -1395) شاهدعضر هیات ممیزه دانشگاه 

 عضويت در انجمنهاي مهندسي: -7

 دائم  ارشد عضر (Life Senior Member)انجمن مهندسین برق و الکترونیک  (IEEE) 

 تا کنرن( 1379دانشگاه تهران )از -عضر اصلي )مرسس( قطب علمي سیستم های الکترومغناطیسي کاربردی 
 

 برگزيده ای از جرايز و نشان ها  -8
  1393دريافت لرح استاد برجسته مهندسي برق کشرر، منتخب فرهنگستان علرم، اسفند ماه 
 تقدير ولرحآمرزش استاد جبه دار  جايزه مليدريافت اولینIEEE (1393)  حامیان فنيحمايت بنیاد ايران با بخش 

 يادواره  -فاوا -چهارمین جشنراره ملي ارتباطات و فناوری اطالعاتدر "ژوهش  آمرزش و پ"دريافت لرح تقدير در محرر
 (1393شهید دکتر قندی )

 در سرمین کنفرانس ملي الکترومغناطیس  "پیش کسرت علم الکترومغناطیس در کشرر"لرح تقدير  دريافت
 1393مهندسي ايران، 

  (1388)استاد برگزيده دانشگاه تهران در اولین جشنراره آمرزش دانشگاه تهران 
  ( 1395معاون آمرزشي برگزيده در سرمین جشنراره آمرزش دانشگاه تهران) 
 (1386دريافت لرح زرين از انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران به عنران چهره درخشان پژوهشگران کشرر) 

 


