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  دادهای صنعتي:قراربرخي از 
 

 وسایل نقلیه:

  مدلسازی، طراحی و پیاده سازیECU  سیستم ترمز ضدقفل، کارفرما شرکت نگارین صنعت آریا و وزارت

 .1393علوم تحقیقات و فناوری، با همکاری گروه مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف 

 شرکت نگارین صنعت آریا و گروه مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی و ساخت کروز کنترل خودرو طراحی ،

 .1393شریف 

  ،شرکت نگارین صنعت آریا و گروه طراحی سیستم کنترل سوخت رسانی انژکتوری وسایل نقلیه جاده ای

 .1393-1395مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف 

 
 پژوهشکده پالسما

 1398، آغاز و کنترل توکامک دماوند یانرژ نیتام یها ستمیارتقاء س یمبنا برا یطراح . 
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  1396مدلسازی و جبران تاخیر در سیستم ترافیک متروی تهران، آغاز. 

 
 :سیستم های پایش وضعیت

  ،ساالر، پایش سالمت سازه های ریلی بر اساس شناسایی مدل آنها )مطالعه مورد پل های ورسک

 .1396ایزدخواست و نکا(، آغاز 

 
 تدوین و راه اندازی رشته جدید: 

  1393، "دکتری مهندسی کنترل و عالئم راه آهن"تدوین سرفصل دوره. 

 1394دکتری مهندسی کنترل و عالئم از سال  راه اندازی دوره. 
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  آموزشي:فعالیت های 
 تئوری تخمین و فیلترهای بهینه   

  اتوماتیک ترافیک کنترل 

 سیستم های کنترل چندمتغیره 

 شناسایی سیستم ها 

  تشحیص خطا و طراحی سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا 

 روش های شناسایی در سیستم های سازه ای  

  خطیکنترل 
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