
بسمه تعالی

مجید نعمتی

مخابرات-کارشناسی ارشد

دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه کاشان

:سوابق تحصیلی

1371تهران-دانشگاه تربیت مدرسمخابرات-کارشناسی ارشد 
1368تهران-دانشگاه علم وصنعت ایرانمخابرات-کارشناسی 

پژوهشی-سوابق علمی

PLLبا استفاده از FMطراحی وساخت فرستنده پروژه کارشناسی:
طراحی و ساخت آنتن شیپوري(هورن) شیاردارپروژه کارشناسی ارشد :

Profiled Corrugated conical horn
Antenna

براي slotطراحی وساخت آنتن 
نصب روي بدنه موشک

تهران-جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

عضو گروه برنامه نویسی نرم افزار 
شبیه سازي و طراحی آنتنهاي 

reflector وhorn

تهران-جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی



سوابق آموزشی:

1378تا 1373تدریس در دانشگاه سمنان
تا کنون1378تدریس در دانشگاه کاشان

دانشگاه شهید رجایی و موسسه آموزش عالی فیضتدریس در 

:سوابق اجرایی

1384تا 1380از سال مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی
١٣٩٠تا ١٣٨٧از سال مدیر آموزشهاي آزاد ومجازي دانشگاه

و کاربردي:طرحهاي پژوهشی

1382همکارطرح فیلد باس فیبر نوري،طرح پژوهشی مشترك با دانشگاه صنعتی اصفهان 1
طرح پژوهشی ،CANخودرو با پروتكل ECUهمکار طراحی و ساخت 2

مشترك با دانشگاه صنعتی اصفهان
1389فرا مواد دست چپی و تحقق ضریب شکست منفیطرح پژوهشی 3
1398ازي آزمایشگاه تکنیک پالسباز طراحی و راه اندطرح کاربردي 4

پایان نامه ها

طراحی و شبیه سازي آنتنهاي رفلکتوري با تغذیه دیپل رزونانسی1
طراحی و شبیه سازي نمو نه هایی از آنتنهاي مایکرو استریپ فوق پهن باند2
inverted fطراحی و شبیه سازي وساخت آنتن هاي 3

double Ridgedو quad Ridgedبوقی طراحی و شبیه سازي وساخت آنتن4
AVRگرافیكي با استفاده از میكروكنترلر LCDتایپ متن بر روي 5
AVRطراحي و ساخت آسانسور چھار طبقھ بھ كمك میكروكنترلر 6
AVRبا استفاده از میكروكنترلر ساعت آالرم دار طراحي و ساخت7



spwm) بھ روش AC-DCطراحی و شبیه سازي اینورتر(8
AVRترازوي دقیق دیجیتال با استفاده از میكروكنترلر طراحي و ساخت9

ماشین حساب مهندسیطراحي و ساخت10
AVRمیكروكنترلر تشخیص رنگ به کمک فتوسل و 11
PIDکنترل کننده دماي محیط با 12
سیستم اعالم سرقت توسط خطوط تلفن(دزدگیر هوشمند)13
٢٠٢ADXLجسم نسبت به زمین توسط آي سیتعیین وضعیت یک 14
هرتز400هرتز به 50شبیه سازي مبدل فرکانسی 15
متامتریال کایرال و کاربرد آنها16
روشهاي ارسال و انتقال اطالعات (دیتا) بدون سیم17
کنترل رادیویی روشنایی منازلطراحي و ساخت18
AVRمیكروكنترلر تن توسط تابلو روان نمایشگر زمان و مطراحي و ساخت19
رله هاي دیجیتال و کاربردهاي آنها20
سیستم هوشمند تشخیص نشت گاز و اعالم و اطفاء حریق21
BTSبررسی ایستگاههاي گیرنده فرستنده پایه 22
مدار قفل رمز دیجیتال توسط اثر انگشت طراحي و ساخت23
فشرده سازي سیگنالهاي صوتی24
CANارتباط سنسورها در خودرو از طریق شبکه 25


