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  :مهارت ها

 ــه ــی برنام ــر نویس ــگرهاي و کنترل ــدهاي) PLC & HMI( نمایش ــنس، برن ــا، زیم ــک دلت ، ... و فت
  .آردوینو و پاي رزبري صنعتی ردهايوب و کامپیوترها ، مینیAtmega میکروکنترلرهاي برند

 پایتون هاي زبان با نویسی برنامه، ++C  وپایتون هاي عصبی با نرم افزار متلب شبکهو.  
 زبان با تصویر پردازش ++C  کتابخانه از استفاده باو پایتون OpenCV.  
  يها زبان با وب نویسی برنامهطراحی وPHP, HTML5, CSS3, Ajax, JavaScript, MySQL. 

 شبکهي کامپیوتري و پشتیبانی امنیت ها هطراحی و اجراي شبک.  
 با  ي تمیزها صنعتی و مانیتورینگ هواسازها و اتاق اتوماسیونCitect SCADA ،Labview و...  
 هاي میکرواستریپ و هلیکال طراحی و ساخت آنتن.  

  :سوابق تحصیلی

  1395تا  1391کارشناسی برق گرایش قدرت از سال.  
  1397تا  1395کارشناسی ارشد برق الکترونیک گرایش مدارهاي مجتمع خطی از سال.  
  1398دانشجوي دکتري الکترونیک از سال.  

  :سوابق شغلی

  1388الی  1385کارشناس سخت افزار و نرم افزار از سال.  
  1391الی  1386کارشناس شبکه و امنیت شبکه از سال.  
  1398الی  1386صفحات وب از سال  نویس برنامهطراح و. 

 ي هفتگانه ها مدرس مهارت)ICDL( 1388 در سال. 

 1391 در سال مبانی رباتیک مدرس.  
 1395الی  1394ن از سال وهاي صنعتی و اتوماسی کنترل کننده نویس برنامه.  
  1397الی  1396از سال کارشناس برق واحد پروژه.  
 1397 در سال بازرس فنی واحد مهندسی کیفیت.  
 1397 در سال الکترونیک کار واحد فنی و مهندسی.  
 1398 در سال کارشناس الکترونیک واحد پروژه. 
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  : تحقیقات

  FDTDهاي میکرواستریپ با استفاده از روش  در آنتن SARبهبود  :عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

  از پایان نامه دفاع گردید 20با نمره  24/03/1397در تاریخ : توضیحات

  : عنوان مقاله
Investigation and Evaluation of the Effect of Silicon Layer and Its Comparison with Water Bolus in Designing 
Microstrip Antenna for Hyperthermia Applications 

  )مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات( JCT&Eمعتبر  ISIژورنال : ناشر 

  : عنوان مقاله
Design of an Optimized Helical Antenna for Intra Cavity Hyperthermia Applications  

  )مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات( JCT&Eمعتبر  ISIژورنال : ناشر 
  http://www.springer.com/engineering/signals/journal/11487                     :        لینک ژورنال

  : عنوان مقاله
Design and Construction Fill Control Camera Using Raspberry Pi and Open CV for Pharmaceutical Blistering 
Machines 

   IRJETمعتبر  ISOژورنال : ناشر 
  http://www.irjet.net/archives/v6/i1/irjet-v6i1171.pdf                          :       لینک ژورنال
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شرکت داروسازي زهراوي اجرا  وبراي اولین بار در ایران  بوده و کامالً خالقانهکه  ییها هپروژ در بخش اول،
  :شوند می، معرفی ندرا دار قابلیت ثبت به عنوان اختراع واند  شده

  آلمان uhlmannهاي بلیسترینگ  دستگاه کنترل ی و ساخت دوربین فیلنویس برنامه طراحی، -1

افزایش کیفیت و استانداردسازي هرچه به جهت افزایش سرعت تولید، باال بردن دقت و ضریب اطمینان، 
این دوربین مخصوص  .شود میهاي بلیسترینگ استفاده  در دستگاه ها لید، از این دوربینبیشتر خطوط تو

  .سفید رنگ می باشد و داراي سیستم نورپردازي از پائین است PVCتشخیص قرص سفید از 

  :زیر اشاره کردتوان به موارد  میاز مزایاي این دوربین کامالً اختصاصی 

 ـ    براي اولین بار کـه جـایگزین   ) در ابعـاد کـارت ویزیـت   (رد کوچـک  و، طراحی شـده بـر روي یـک ب
  .سنگینی دارند، شده است ساخت هاي حجیم کامپیوتري که مصرف برق و هزینه سیستم

  داراي رابط کاربري)GUI (هوشمند و اختصاصی.  
 ی شده با زبان پیشرفته پایتون و کتابخانه قدرتمند نویس برنامهOpenCV. 

  بلیستر در دقیقه 60افزایش سرعت دستگاه تا (ثانیه  1قدرت پردازش عکس در کمتر از(.  
  تشخیص قرص سفید رنگ ازPVC سفید.  
 یکی و کنترلی دستگاهوني مکانیکی، الکترها بدون ایجاد تغییر در سیستم. 

 کاهش هزینه نسبت به نمونه دوربین مشابه خارجی% 95 قیمت کامالً اقتصادي با.  
  مقاله چاپ شده در ژورنال خارجیIRJET و  7,211، با ایمپکت فکتورISO9001  2019در سال 

 V6I1171.pdf-www.irjet.net/archives/V6/i1/IRJET: به نشانی

  مورد تأیید و تحسین مدیرفنی شرکتuhlmann آلمان. 

  کلوکنر هاي بلیسترینگ دستگاه کنترل نویسی و ساخت دوربین فیل برنامه طراحی، -2

از مزایاي این  .گیرد از نورمحیط بهره می این دوربین نیازي به نورپردازي از پائین ندارد و براي تشخیص
  :موارد زیر اشاره کردتوان به  میدوربین کامالً اختصاصی 

 کـه جـایگزین   ) در ابعـاد کـارت ویزیـت   (، طراحی شـده بـر روي یـک بـورد کوچـک      براي اولین بار
  .سنگینی دارند، شده است ساخت هاي حجیم کامپیوتري که مصرف برق و هزینه سیستم

  داراي رابط کاربري)GUI (هوشمند و اختصاصی.  

http://www.irjet.net/archives/V6/i1/IRJET-V6I1171.pdf
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 ی شده با زبان پیشرفته پایتون و کتابخانه قدرتمند نویس برنامهOpenCV. 

  بلیستر در دقیقه 60افزایش سرعت دستگاه تا (ثانیه  1قدرت پردازش عکس در کمتر از(.  
  قرص هاي رنگیتشخیص. 

 تشخیص قرص هاي سفید. 

  آلو،  –تشخیص در بستر آلوPVC و...  
 یکی و کنترلی دستگاهوني مکانیکی، الکترها بدون ایجاد تغییر در سیستم. 

  کاهش هزینه نسبت به نمونه دوربین مشابه خارجی% 90قیمت کامالً اقتصادي با.  

  تحت وب آنالین ی و ساخت سیستم دما، رطوبت و اختالف فشارنویس برنامهطراحی،  -3

رعایت با  ي تمیز وها سیستم مانیتورینگ دما، رطوبت و اختالف فشار طراحی شده جهت استفاده در اتاق
شوند  میدر هر اتاق نمایش داده  Localاین سیستم آنالین بوده و اطالعات به صورت . GMPتمامی اصول 

را دارا ) اینترنت(و خارج از شرکت ) اینترانت(و عالوه بر آن قابلیت دسترسی از طریق شبکه داخلی شرکت 
  :زیر اشاره کردتوان به موارد  میاز مزایاي این سیستم کامالً اختصاصی  .باشد می

 در ابعاد کارت ویزیت(ی و پیاده سازي براي اولین بار در ایران بر روي یک بورد کوچک نویس برنامه (
ي سنگین و ابعاد ها هي گزاف و کامپیوترها با هزینها هي محدود و هزینها با قابلیت PLCکه جایگزین 

  .بزرگ شده است
  ها جهت استفاده به جاي سنسورهاي  ی آننویس امهبرناستفاده از چیپ سنسورهاي برندهاي معتبر و

  .کامالً مشابه هم و دقت گران قیمت با عملکرد
 ًریسپانسیو و سازگار با تمامی مرورگرها داراي رابط کاربري اختصاصی و تحت وب کامال.  
 80تا  ها هقیمت کامالً اقتصادي و مقاومتی و کاهش هزین% .  
  ورت آنالیندما و رطوبت به ص) نمودار(رسم ترند.  
  محدود به افراد مشخص سطح دسترسیتعیین.  
 ذخیره الگ به صورت مادام العمر.  
 صفحه نمایش لمسی. 

 قابلیت اضافه کردن پارتیکل کانتر آنالین. 

 قابلیت اضافه کردن دوربین کنترلی آنالین. 

 قابلیت اضافه کردن اینترالك.  
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   آنالینپارتیکل کانتر ی و ساخت سیستم نویس برنامهطراحی، 

در طراحی، برنامه نویسی و ساخت سیستم پارتیکل کانتر آنالین شرکت زهراوي، سعی بر این بوده است 
 BECKMANشرکت  MET ONE 6000تمامی استانداردها و توانایی هاي فنی پارتیکل کانترهاي 

COULTER  هزینه خرید نمونه مشابه، پوشش داده شود% 3با صرف.  

 .نمایش دهد مورد ارزیابی قرار داده و ثانیه یکبار 2مقدار پارتیکل موجود در هوا را هر  داین سیستم میتوان
بسته به مدت زمان تعیین شده، نسبت به نمونه برداري و ثبت داده ها در بازه زمانی تواند  این دستگاه می

شبکه به صورت امکان مشاهده داده هاي ذخیره شده از طریق . مشخص به صورت اتوماتیک اقدام نماید
LAN  یاWireless  وجود داردنیز .  

در . نمودار دیتاي ثبت شده و جدول آن ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه قابل دسترسی می باشد
و از طریق اینترنت به صورت آنالین و با امنیت  صورت متصل بودن به شبکه، امکان کنترل از راه دور

  . ین دستگاه تعبیه شده استنیز براي ا اطالعات باال

  :مشخصات کلی فنی این سیستم شامل موارد زیر می باشد

  میکرومتر  10تا  0,3اندازه گیري ذرات از)μm ( 98با دقت باالي%  
  ثانیه 2زمان پاسخگویی با  زبان پیشرفته و سریع پایتون شده بابرنامه نویسی  
 در زمان هاي خاموش بودن دستگاه ماژول ذخیره ساعت و تاریخ به جهت حفظ ساعت و تاریخ  
  سیستم آالرمینگ جهت هشدار به صورت زنگ و فالشر در صورت خارج شدن از رنج پارتیکل از

  مقدار تعریف شده
  اینچ رنگی و لمسی 7نمایشگر  
 32 گیگابایت حافظه جهت ذخیره اطالعات  
  میکروآمپر 200ولت  5(توان مصرفی کم(  
  درجه+ 60تا  -10رنج دماي کاري از  
  درصد 100تا  0رنج رطوبت کاري از 

 قابلیت اضافه کردن آپشن هاي اضافی همانند سنسور دما و رطوبت، اختالف فشار، کنترل درب و...  
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در جهت افزایش  که شده در شرکت داروسازي زهراوي ءي اساسی انجام و اجراها هپروژ در بخش دوم،
  :گردند می، معرفی ن شرکت نقش بسزایی داشته اندتولید، بهبود کیفیت و سهولت و تسریع در امور ای

 Watertownپروژه راه اندازي آبسازي مرکزي ساخت شرکت  -1

) PS(و بخار تمیز ) WFI(، آب آماده تزریق )PW(هاي تولید آب خالص  این پروژه شامل راه اندازي سیستم
ماه نصب و  3در مدت که اجزاي مکانیکی و الکترونیکی  شرکت چین بوده Watertownساخت شرکت 

  :ي انجام شده در این پروژه عبارتند ازها فعالیت. راه اندازي گردید

 نظارت بر حسن اجراي تمام پروژه.  
 ها ي الکترونیکی و کنترلی دستگاهها نظارت بر اجراي صحیح و مشارکت در اجراي قسمت.  
 یپینگهاي برق، جانمایی تجهیزات و پا انجام اصالحات و عدم مغایرت در نقشه.  
  انجام مراحل تست پذیرش در کارخانه)SAT( بخش الکتریکال. 

  تکمیل مستندات و رفع نواقص مربوط بهDIOPQ .  
  ترجمه بکاپ کنترلرها)PLC ( و نمایشگرها)HMI ( از زبان چینی به انگلیسی به جهت تسریع در

  .یابی عیب

  آزمایشگاه میکروبیولوژي و بهبود پروژه بازسازي -2

عـالوه بـر سیسـتم مانیتورینـگ،     . است) Cleanroom(میکروبیولوژي، داراي فضاي اتاق تمیز یا آزمایشگاه 
آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت داروسـازي زهـراوي    و بهبود ها و محاسبات برق پروژه بازسازي طراحی نقشه

  :هاي صورت گرفته عبارتند از فعالیت که هاي اینجانب بوده است نیز از مسئولیت

 تمامی تابلو هاي برق بار مصرفی و طراحی و ترسیم محاسبات.  
 محاسبات روشنایی با نرم افزار Dialux یبه صورت استاندارد و ارائه دفترچه محاسبات.  
  سه فاز،  و تکفاز هاي روشنایی، پریز نقشهتمامی طراحی و ترسیمUPSشبکه، اعالن حریق،  و ، تلفن

 .)پیجینگ( یآالرم مرکزي، دوربین مدار بسته و سیستم صوت

 مهندس ناظر بر حسن اجراي پروژه. 

 اجراي سیستم جامع مانیتورینگ دما، رطوبت و اختالف فشار.  

  نویسی سیستم اینترالك و اجراي تابلوي کنترل مرکزي پروژه طراحی و برنامه -3
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در سیستم هاي . شود هاي تمیز، جهت تنظیم فشار اتاق ها، از اینترالك درب ها استفاده می در فضاهاي اتاق
هاي زیاد این روش  براي تعداد دربشوند که  رایج براي هر دو درب یک باکس کنترلی در اتاق نصب می

اه میکروبیولوژي شرکت در پروژه آزمایشگ. مقرون به صرفه نبوده و فضاي زیادي را اشغال خواهد کرد
داروسازي زهراوي، عالوه بر درب ها، پس باکس ها نیز داراي اینترالك بودند، به همین دلیل یک تابلو جامع 

درب پس باکس  12درب معمولی و  14کنترلی با دو برد کنترلی و رله و تجهیزات گوناگون جهت کنترل 
  :توان به موارد زیر اشاره نمود اي آن میطراحی، برنامه نویسی و اجرا گردید که از جمله مزای

  هاي کنترلی جدید با استفاده از مجتمع سازي و برنامه نویسی برد% 60کاهش هزینه ها تا.  
 قابلیت کنترل از طریق شبکه و ایجاد تغییرات در برنامه برد از راه دور. 

 عیب یابی سریع و هزینه تعمیر و نگهداري پائین. 

  سیمه 8و استفاده از قفل هاي  دربقابلیت کنترل بی نهایت. 

 به همراه چراغ سیگنال نمایش وضعیت درب داراي شستی اضطراري آنی.  

  ی سیستم آنالین تحت وب آرشیو نقشهنویس برنامهپروژه طراحی و  -4

اسناد معتبر و همچنین در راستاي تسریع امور و دسترسی آسان به جهت افزایش امنیت اطالعات و حفظ 
ها در داخل و خارج از شرکت، سیستم یکپارچه کامالً اختصاصی و تحت  ئولین محترم به نقشهمدیران و مس

  :توان به موارد زیر اشاره کرد میاز مزایاي این سیستم . اندازي گردید ی و راهنویس برنامهوب آرشیو نقشه 

 کامالً فارسی و بدون مشابه داخلی.  
 قابلیت دسترسی در اینترانت و اینترنت.  
 ي ها پیشرفته و به روز با زبان ی کامالًنویس برنامهPHP,CSS3,HTML5, Ajax, JS  و پایگاه داده

MySQL. 

 قابلیت دانلود نقشه. 

 محدود کردن نقشه جهت مشاهده افراد خاص قابلیت. 

  نقشه و تأیید و یا عدم تأیید توسط مدیر پالت شدهثبت درخواست نسخه. 

  به آرشیو شدهپالت تعیین زمان جهت تحویل نقشه. 

  و نقشه به سیستمبا دسترسی هاي مختلف قابلیت ایجاد بی نهایت کاربر.  
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ي سازنده، نبود قطعات ها ها، عدم همکاري شرکت ي تعمیراتی که به دلیل تحریمها هپروژ در بخش سوم،
 ،از رده خارج شدن چندین دستگاه اصلی و اساسی این شرکت شده بودند موجبمدت زمان طوالنی ... و

  :گردند میمعرفی 

  تعمیر اتوکالو شرکت طب فن -1

باشد، نزدیک به یک دهه از رده خارج  میاین اتوکالو گران قیمت که از ظرفیت بسیار باالیی نیز برخوردار 
تعمیرات صورت پذیرفته بر روي . گردید تکمیلشده بود که طی مدت کمتر از یک هفته، مجدداً راه اندازي 

  :این دستگاه عبارتند از

 ی مجدد نویس برنامهPLC  وHMI دستگاه.  
 عیب یابی و تعمیر قطعات الکترونیکی.  
 عیب یابی قطعات مکانیکی.  
 هاي کامل مراحل مختلف اتوکالو تنظیم مجدد دستگاه و انجام تست. 

  تعمیر اتوکالو ایما -2

داراي مشکالت عدیده اي در بخش الکترونیک، مکانیک و سیستم کنترلی بود که مشکالت این اتوکالو نیز 
  .الکترونیکی و نرم افزاري و سخت افزاري سیستم کنترلی آن به طور کامل مرتفع گردید

 تعمیر سخت افزار کامپیوتر کنترل کننده دستگاه و حل مشکل بوت نشدن سیستم.  
 اجراي برنامه کنترلی به صورت کاملي نرم افزاري و ها برداشتن قفل.  
 ي ها ارتباط بین سیستم کنترلی با سنسورها و اجزاي مکانیکی از طریق کارتADAM. 

  تعمیر سیستم کنترل و مانیتورینگ هواساز بخش کپسول جامد -3

بوده و نرم افزار کنترل و مانیتورینگ هواسازها کـه   Honeywellقطعات کنترلی این هواساز ساخت شرکت 
PC  تعمیـرات  . باشد، پس از خراب شدن مادربورد دستگاه، به مدت یکسـال از رده خـارج شـده بـود     میبیس

  :باشد میانجام شده بر روي این سیستم شامل موارد زیر 

 تعمیر عیوب سخت افزاري کامپیوتر.  
 ي عبور آنها راه اندازي سیستم و برداشتن رمز.  



 

 10 از 9 صفحه

 

  بـا کـد    ،به دلیل عدم استفاده از الیسـنس معتبـر  نرم افزار دقیقه  300رفع محدودیت کارکرد روزانه
  .نویسی و کرك نمودن الیسنس سیستم به جهت گران قیمت بودن الیسنس اصلی

 بازگردانی اطالعات ثبت شده در سیستم قبلی. 

 برقراري مجدد ارتباط با هواساز جهت کنترل پارامترهاي آن. 

  کشور هند ساخت IMA-PGتعمیر دوربین دستگاه بلیستر  -4

باشد که به دلیل  می  LIXISشور آرژانتین و کمپانی بیس بوده و ساخت ک  PCدوربین این دستگاه بلیستر که 
مشکالت عدیده نرم افزاري و سخت افزاري، از رده خارج شده و طی چند بار حضور کارشناسان شرکت 

IMA تعمیرات انجام شده بر روي این دستگاه عبارتند از. این مشکل مرتفع نگردیده بود:  

  عیوب نرم افزاري و راه اندازي دوربین و برنامه رابطرفع.  
 رفع عیوب سخت افزاري با جایگزینی هارد جدید.  
 ي ارتباطی بین کنترلر و دوربینها ایجاد اصالحات در تغییرات ایجاد شده در سیم. 

  Criticalهاي  یر سیستم مانیتورینگ دما،رطوبت و اختالف فشار اتاقتعم -5

بیس نیز، پس از مشکل سخت افزاري بوجود آمده دچار مشکل شـده و ارتبـاط آن    PCالیسنس این سیستم 
  :تعمیرات انجام شده عبارتند از. با سنسورها قطع شده بود

  رفع عیوب نرم افزاري و الیسنس نرم افزارSCADA. 

  ي ارتباطی ها و تعویض ماژولتعمیرADAM. 

 برقراري ارتباط سیستم با سنسورها و نمایش اطالعات و الگ مجدد سیستم.  

 IMA-PGتعمیر بلیستر  -6

شده بود که شرکت سازنده هندي نیز هزینه سنگینی براي  این دستگاه دچار مشکالتی در سیستم کنترلی
. قطعات مربوط به سروو درایو آن نیز موجود نبودضمناً . حضور و مرتفع کردن آن درخواست کرده بود

  :تعمیرات انجام شده بر روي این دستگاه عبارتند از

 ی مجدد سیستم کنترل حرکتی ساخت شرکت نویس برنامهGALIL آمریکا  
 تعمیرات سروو درایوها و انکودرها و تنظیم مجدد پارامترهاي درایوهاي دستگاه 



 

 10 از 10 صفحه

 

  :به صورت تیتروار عنوان شده اند... یابی، اصالحی و تعمیر، عیبي ها هپروژسایر  در بخش چهارم،

  عیب یابی سیستم بلیسترینگ هونگاHM400P 

  تعمیر سخت افزاريAutoclave پورتابل بایوتک.  
  تعمیر نرم افزار و سخت افزارHPLC بایوتک.  
  اینترالكطراحی کانسپت اولیه سیستم تشخیص چهره براي. 

  رفع عیوبانبارهاي مواد اولیه، محصول و بسته بندي وممیزي مانیتورینگ.  
 تعمیر نرم افزار و سخت افزار بلیستر هونگاي جدید.  
  بایوتک -80عیب یابی یخچال.  
 بلیستر ایما و فیدر راه اندازي ایندکس. 

 عیب یابی و راه اندازي کامپیوتر کنترل کننده بلیستر اولمن بخش سلسپت. 

  تهیهFlowchart ي آبسازي چینیها ي سیستم کامل براي کلیه.  
  اصالحات روآکوتانو تهیه گانت چارت میکروبیولوژي.  

  :ي فردي از زمان حضور در شرکت داروسازي زهراويها موفقیت، بخش پنجم

 وياشرکت داروسازي زهر 1397نمونه برتر سال  مندبرگزیده شدن به عنوان کار. 

 هاي  داروسازي زهراوي به دلیل حل مشکالت دستگاه تجلیل توسط مدیریت محترم عامل شرکت
  .1398تولید در سال 

 تجلیل در سایت شرکت زهراوي.  
 ي مرتبط دیگر این صنعتها تجلیل در کانال فن ساالران صنعت دارو و برخی کانال.  
  ي معتبر ها دو مقاله بین المللی در ژورنالچاپISI  وISO . 

  آموزشی برق، الکترونیک و برنامه نویسیطراحی و برنامه نویسی وب سایت. 

  


