 درباره من:
به عنوان شخصی که از روی عالقه در زمینه ی مهندسی برق و به خصوص گرایش مخابرات
فعالیت می کنم ،تمایل دارم چالش های جدیدی را در حوزه ی صنعت تجربه کنم .همچنین
بسیار مشتاقم تا جهت افزایش تجربیاتم به فعالیت در زمینه های مخابرات ادامه دهم .از
ویژگی های شخصیتی بارز من توان حل مسئله باال ،پویایی باال ،خود آموزی است.

 سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات ،دانشگاه دولتی اراک 1395 ،تا کنون
معدل14.62 :

 مهارت ها:

علیرضا طهماسبی پور

MATLAB:
MATLAB For Control Engineering
C, C++ Programming In MATLAB

مهندس برق گرایش مخابرات

MATLAB Simulink





Complete learning in PLC SIMATIC
Manager V5.6 STEP7 300/400
with degree

Work in Mini PLC LOGO Soft
Comfort V8

1376/11/14
مجرد

PLC:



PSPICE:

C, C++:







Circuit design in Capture & PSPICE AD
Fimiliar with Orcad softwares

Full mastery in the C Programming
Work in the field of object oriented
)programming (C++

معافیت تحصیلی

Behavioral Strengths:
Commitment and motivation of service

alirezathsb@gmail.com

Responsibility
Stress management

09103646183



 خالصه فعالیت ها:

Individual & Group development






اصفهان ،خیابان کاوه ،میدان برازنده،

در حال حاضر در کنار تحصیل در دانشگاه مشغول یادگیری مهارت های الزم در زمینه مهندسی برق و گرایش مخابرات

کوچه حافظ ،2پالک 12

هستم تا بتوانم در آینده تسلط کامل به آن ها داشته باشم از جمله  PLC S71200/1500در نرم افزار PLC ،TIA
 ،PLC Delta ،Fatekبرنامه نویسی  MATLABبه صورت پیشرفته و حرفه ای ،کار با  FPGAها ،طراحی
آنتن با  ،HFSSطراحی برد مدار چاپی با نرم افزار  ،Altium Designerپردازش تصویر و پردازش ویدیو و
پردازش سیگنال های دیجیتال در نرم افزار  ،MATLABمیکروکنترلر  ARMو  ،AVRبرنامه نویسی

 ،Pythonدوره های شبکه های مخابراتی و امنیت آن ها.

 زبان:

انگلیسی ،مهارت شنیدن و نوشتن خوب ،مهارت مکالمه و ریدینگ متوسط.

 دوره ها و گواهینامه ها :
 PLC STEP7 300/400درجه  ،2موسسه فنی و حرفه ای اراک ،فروردین 1398
 ،Mini PLC LOGO Soft Comfort V8دانشگاه اراک ،فروردین 1397

