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 موضوعات تحقیقاتی مورد عالقه

  نوری مخابراتی ادوات طراحی 

  نانو ساختارهای نوریتحلیل 

  طراحی مداراتRF  مایکرویو و قطعات 

 طراحی و شبیه سازی آنتن ها 

 

 کارهای تحقیقاتی انجام شده

  طراحی و شبیه سازی قسمت ابتدایی گیرندهRF  گیرنده هایUWB  10.6-3.1در باند GHz 

 ( تحلیل ساختارهای پریودیک متامتریال هاSRR به وسیله روش )Complex Image 

  تحلیل لیزرهایDFB با استفاده از خطوط انتقال 
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  بهینه سازیASR  و تلفیق آن باFMM ها در جهت تحلیل متامتریال ها و فوتونیک کریستال

 ساختارهای سه بعدی 

 تحلیل انتشار پالس در فیبرهای نوری با در نظر گرفتن خواص غیرخطی 

 تحلیل و طراحی ادوات مخابراتی نوری بر مبنای نانوساختارهای کلوئیدی 

 تجارب کاری

  آبتحقیق بر روی سیستم های تصویربرداری با استفاده از نویز محیط در زیر

  شریف دانشگاه صنعتی در پروژه ماهوارههمکاری  

  فرستنده و گیرنده در باند طراحیX  

  آنتن طراحی 

 مخابراتی های طراحی لینک 

  همکاری با مرکز تحقیقات مخابرات ایران 

 های آشنا به مفاهیم سیستم OFDM همانند DVB-T/H/T2 و WiMAX 
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