
 
 یادیبن یىا پژًىشگاه دانش 

  

 رانینٌر ا ی در طرح چشمو یدعٌت بو ىمكار یآگي

ز را یس ی٘ا افزاد با تخصصخٛد  یٚ ادار یفٕ یدر گزٖٚ ٘ااس یِٛرد ٔ یأظأ یزٚیٓ ٔیِأبٗ ِٕظٛر ت زاْ یٔٛر ا ی طزح چؼّٗ

 .وٕذیِ یدعٛت بٗ ّ٘ىار

 الزم یىا تیصالح تخصص

 یمات ٚ ِطاٌعات ِعّاریتحم ی ٕٗیوار در سِ ی طاي طابمٗ 5حذالً  یغ ِعّاریگزا یوارػٕاص ارػذ ِعّار

 (Green Building & Solar)  پذیز ذٚاَت

 وار ِزتبط ی طاي طابمٗ 5حذالً  یغ خان ٚ پیوارػٕاص ارػذ عّزاْ گزا

ظات یطأغ تیه گزایوارػٕاص ارػذ ِىأ

 یصٕعت

، آػٕا بٗ یٚ صٕعت یماتیبشرگ تحم یطاي طابمٗ در پزٚژٖ ٘ا 5حذالً 

 یأزژ یطاس ٕٗیبٙ یاطتأذارد٘ا

 بشرگ یطاي طابمٗ در پزٚژٖ ٘ا 5حذالً  غ لذرتیوارػٕاص ارػذ بزق گزا

ه طاخت یا ِىأی یوغ صٕعت وارػٕاص ٔمؼٗ

– ذ یٚ تٌٛ

 ٔفز 2 

آػٕا با ٔزَ افشار  یصٕعت یوار ِزتبط با ٔمؼٗ وؼ ی طاي طابمٗ 3حذالً 

Inventor 

 یحزارت ی٘ا ظتُیً طیٚ تحٍ یوار ِزتبط در طزاح ی طاي طابمٗ 3حذالً  االت یه حزارت ٚ طیِىأوارػٕاص ارػذ 

غ یگزا - ِخابزات یوارػٕاص ارػذ ِٕٙذط

 ذاْ ٚ اِٛاجیِ
ٚ  ِٛجىزٚیِ ی٘اارذٚ طاخت ِ یطزاح ی ٕٗیوار در سِ ی طاي طابمٗ 2

RFَیِذار٘ا یطزاح یافشار٘ا ، آػٕا با ٔز RF 

(Microwave Office, HFSS, ADS) 

  یىیاٌىتزٚٔ یٚ طاخت ِذار٘ا یطزاح ی ٕٗیطاي طابمٗ در سِ 2 هیاٌىتزٚٔ یوارػٕاص ارػذ ِٕٙذط

غ یگزا –ٛتز یوارػٕاص ارػذ واِپ

 افشار طخت
 PC-Base یوٕتزٌ ی٘ا ظتُیِذارات ٚاطط ٚ ط یِظٍط بٗ طزاح

 ٚ ػبىٗ  ++Cبٗ سباْ  یظیٔٛ ٚ بزٔاِٗ ٕٛوضیط ٌیِظٍط بٗ ِح افشار غ ٔزَیگزا –ٛتز یوارػٕاص ارػذ واِپ

 یظی، ِظٍط بٗ بزٔاِٗ ٔٛیِذارات ٚاطط ٚ وٕتزٌ یبا طزاح ییآػٕا هیاٌىتزٚٔ -وارػٕاص ارػذ بزق

 ىزٚوٕتزٌزیِ

 ض ٘ا ٚ تزأظفٛرِز٘ایاٌىتزِٚغٕاط یوار در طزاح یطاي طابمٗ 3حذالً  غ لذرتیوارػٕاص ارػذ بزق گزا

 تايیجید یتز٘ایك، آٔاٌٛگ ٚ تزأظّیِذارات ابشار دل یظٍط بٗ طزاحِ هیارػذ اٌىتزٚٔ  وارػٕاص

 ی٘ا غ گشارعیزایع ٚ ٚیپ طزیتا ییؼزفتٗ، تٛأایپ ICDLِذرن  یدارا ٗیوارػٕاص عٍَٛ پا

  یظیٚ أگٍ یبٗ دٚ سباْ فارط یٚ فٕ یعٍّ

 

 ارطاي  ilsf@ipm.ir  یىیبٗ پظت اٌىتزٚٔ 03/05/0931خ یخٛد را تا تار( CV) یٚ تجزب یػزح حاي عٍّذ یاْ بایِتماض یٗ یوٍ
 .ِزاجعٗ وٕٕذ  http://ilsf.ipm.ac.ir   یؼتز بٗ ٔؼأیوظب اطالعات ب یبزاٚ 
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