بسمه تعالی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

حامد سرگلی

دین

اسالم

آدرس

تهران

پست الکترونیکی

info@l-labview.ir
0919 – 1284240

تلفن همراه

@hs_e100

تلگرام
کانال تلگرام

https://t.me/LLabVIEW

تخصص و مهارت ها
مهارت
تجهیزات الکترونیکی

شرح مهارت
Network Analyzer, SWR Meters, Spectrum Analyzer,
…Oscilloscope, Multimeters

میزان مهارت
خوب

شبکه عصبی

انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی

مسلط

AVR

انجام پروژه صنعتی و دانشجویی با سری آی سی های AVR

مسلط

ARM

انجام پروژه صنعتی و دانشجویی با سری آی سی های ARM

خوب

PIC

انجام پروژه صنعتی با سری آی سی های PIC

مسلط

نرم افزار الکترونیکی

نرم افزار کاربردی

Altium Designer, Matlab, Pspice, National Instruments
Multisim, logic work , code Vision AVR, LabVIEW,
… Proteus,

مسلط

excel, word, photoshop, CorelDRAW, front page,
OneNote, Outlook, power point, Microsoft project,
Microsoft Visio, Camtasia, wordpress . . .

خوب

سوابق شغلی
شرح وظایف

نام شرکت

از

تا

انجام پروژه های صنعتی (اعالم حریق از طریق ، SMS

1394/04

تا کنون

مدیر اجرایی دو پروژه ،طراحی و سییاخت ماژو های
کنترلی بوسیله میکرو کنترلر PIC

1393/12

1394/03

شرکت افق توسعه صابرین-تولید

تست و  QCماژو های مخابراتی
تنظیم کردن آنتن

1393/07

1393/12

دانشلاه امیر کبیر

-

شرکت افق توسعه صابرین-تحقیقات

تولید سییییلنا  ،30MHzارتباط وایرلس بین دو ماژو ،
ساخت مولتی متر دیجیتا و )...

طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چندکاناله
با قابلیت های ذخیره سازی ،پردازش ،نمایش و ارسا
از طریق شبکه

1392/1

1393/6

دانشلاه دانشستان ساوه

استاد دانشلاه

1390/10

1393/04

دانشلاه زرندیه

استاد دانشلاه

1391/10

1393/04

دانشلاه جراحی زاده

استاد دانشلاه

1391/10

1392/4

مرکز  ITدانشلاه شریف

مدرس نرم افزار متلب )(Matlab

1391/10

1391/12

مرکز  ITدانشلاه شریف()Laitec.ir

مدیر دپارتمان برق -الکترونیک

1392/3

1392/12

کانون مهندسین

عضو انجمن برق

1390/5

1391/12

موسسه اموزش عالی زرندیه

برگزاری کالس های حل تمرین

1388/6

1389/10

شرکت مهر صنعت رباتیک

ساخت رله  Timingبدون استفاده از میکرو پروسسور(با
)UJT

1390/9

1390/10

شرکت مهر صنعت رباتیک

کنتر ترافیک چهار راه به وسیله شبکه عصبی

1390/9

1391/2

شرکت مهر صنعت رباتیک

پیش بینی قیمت طال به وسیله پارامترهای موثر بر روی
آن توسط شبکه عصبی

1391/1

1391/2

شرکت مهر صنعت رباتیک

ارتباط  USB to USBبه وسیله زبان برنامه نویسی
LabVIEW

1391/3

1391/6

شرکت مهر صنعت رباتیک

شناسایی اثر انلشت به وسیله شبکه عصبی

1391/3

1391/6

شرکت مهر صنعت رباتیک

برقراری ارتباط بین دو نرم افزار  MATLABو
LabVIEW

1391/3

1391/6

شرکت مهر صنعت رباتیک

طراح

1390/9

1391/12

موسسه آموزش عالی زرندیه

تحقیق و ساخت ماژو سوئیچنگ جریان  160Aبا قابلیت
اتصا به  PLCو نمایش مقدار جریان گذرنده از آن.

1389/9

1390/3

-

ساخت دستلاه جوجه کشی صنعتی با قابلیت نمایش
دما،روز و رطوبت بر روی .LCD

1389/3

1389/6

