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 مشخصات فردی:  

 نام و نام خانوادگی: سید امیر مسعود میری

    نام پدر: سید محمد

 12/10/1344تاریخ تولد: 

 محل تولد: تهران  

 
 :سوابق تحصیلی

 1995- 1996  فوق دکتری دوره Post Doctoral   موضوع کار: ادانشگاه واترلو کاناد . 

Training and supervision of graduate students in amorphous silicon device/circuit fabrication and 

characterization labs 

 1991-1995   ز دانشگاه واترلو کانادا . موضوع  تز:الکترونيک ا دکتری 

 Development of a novel wet etch fabrication process for amorphos silicon thin film transistors 
 1989-1991  موضوع پروژه:کارشناسي ارشد الکترونيک از دانشگاه مک گيل کانادا . 

Design and chracterization of accoustic buffer rods  

 1367 عنوان پروژه: طراحي و ساخت يک مينيموم سيستم با کارشناسي الکترونيک از دانشگاه تهران .Z80 

 1362  علوی -دبيرستان نيکانديپلم رياضي فيزيک از 

 

 :سوابق تدریس

 1375-1386   ،تدريس دروس مهندسي برق و الکترونيک در مقاطع کارشناسي و ارشد در دانشگاه امام حسين )ع( . )شامل

، طراحي مدارهای مجتمع 2و  1،  فيزيک الکترونيک، تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نيمه هادی 2، الکترونيک 1الکترونيک 

 خطي و ....(

 1376-1380   فيزيک 2، الکترونيک 1تدريس دروس مهندسي برق و الکترونيک در دانشگاه تهران )شامل،  الکترونيک  ،

 الکترونيک و ...(

 1376-1380    ،دار زبان تخصصي، مداارهای الکترونيکي، متدريس دروس مهندسي برق و کامپيوتر در دانشگاه کيش. )شامل

 (های الکتريکي، برنامه نويسي کامپيوتر و ....

 1992-1996  کانادا -دانشگاه واترلو تدريس دروس برق با گرايش الکترونيک در 

 

 :سوابق تحقیقی

 عضو محقق  Canada National Research Center (CNRC)  1991تا  1989از . 

 عضو محقق Silicon Integrated Divice & Circuits lab (SIDIC)  1996تا  1991دانشگاه واترلو از . 

 آزمايشگاه اليه نازک دانشگاه تهران، سازمان  در های گوناگون  طراحي، ساخت و مطالعاتيژهعضو محقق، مجری،  و مدير پرو

  تا به حال.   1375و دانشگاه امام حسين )ع( از سال يران، وزارت صنايع، وزارت دفاع انرژی اتمي ا

 امام حسين )ع(،دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصير و  دانشگاه شهيد  های دانشگاهمه های تحصيالت تکميلي در هدايت پايان نا

 رجايي. 

 مشاور مرکز ساخت قطعات نيمه هادی 

 1376-1378 ایمشاور سازمان انرژی اتمي در معاونت تحقيقات و توسعه هسته 

 مينه های متنوع برق و الکترونيکدر ز های دانشجويي  کارشناسيژههدايت بسياری از  پرو 

  ساخت نانو لوله های کربني و مجری پروژه های تحقيقاتي در اين زمينه 

 تحقيق منجر به ساخت سنسور های نيمه هادی فشار 

  تحقيق منجر به ساخت سنسور اکسيژن و منواکسيد کربن 



  برای وزارت صنايع کشور های الگووضعيت صنعت ميکروالکترونيک در جهان و بررسي مجری پروژه مطالعاتي 

  کاوش گرطراحي و ساخت انواع ربات های مسير ياب، مين ياب و 

  کنترل از راه دور و از طريق شبکه مجازی و اينترنتطراحي و ساخت ربات  هدايت شونده 

  نمونه عملياتي سيستم مافوق دقيق کنترل بيم ليزر  طراحي و ساخت 

  مديريت در پروژه مليCERT وزه رمز و امنيت در ح 

  مطالعه و بررسي عملياتي تکنولوژی های نسل سوم وLTE 

 مطالعه و بررسي ساختار سازمان اپراتورهای برتر دنيا  و موارد مشابه با ايران 

 مطالعه و برسي ساختار و اصول حاکميت شرکتي با نگاه به ايران و هلدينگ های مخابراتي 

  ،ارزش ها و استراتژی ساير اپراتورهامطالعه و بررسي چشم انداز، ماموريت 

  تدوين سند راهبردی شرکت توسعه اعتماد مبين شامل تبيين استراتژی، اهداف، ماموريت ها، شرح وظايف و تعريف و طراحي

 کميته های هيئت مديره. 

  مطالعه و بررسيETOM و انطباق فرآيند های کسب و کار مخابرات با استانداردها 

 اتژی مطالعه و بررسي استرFMC و روند آن در جهان 

  اپراتور برتر دنيا 5تجزيه و تحليل سرويس های موبايل بر اساس نوع تکنولوژی با نگاه به 

 مطالعه، بررسي و مذاکرات  دقيق پروپوزال های تدوين استراتژی پهن باند 

 مطالعه، بررسي و مذاکرات  دقيق پروپوزال های تدوين استراتژی فناوری اطالعات 

 بررسي و تبيين اهداف و مدل عملکرد توسعه کسب و کار بين المللي در حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطالعاتمطالعه ، 

  مطالعه و بررسي 

 

 

 

 :سوابق اجرایی

  بعالوه يک مخابرات ايران( %50شرکت توسعه اعتماد مبين )سهامدار  معاون هماهنگ کنندهتا حال  1388آبان 

  کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين جهت خريد سهام مخابرات عضو 88تا آبان  88فروردين 

  عضو کنسرسيوم زين ايران جهت تهيه طرح تجاری مناقصه واگذاری اپراتور سوم  88تا خرداد  86آبان 

 1389- 1390 ه اعتماد مبينعضو کميته فناوری شرکت توسع 

 1389- 1390 عضو کميته فناوری اطالعات شرکت توسعه اعتماد مبين 

 1389- 1390  رسيدگي به امور شرکت های نايب رئيس کميتهPAP  

 1387-1388 )رئيس دانشکده و پژوهشکده برق و فناوری اطالعات دانشگاه امام حسين )ع 

 1384-1386   .)معاونت آموزش دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه امام حسين )ع 

 1381- 1384  . )مدير گروه برق دانشگاه امام حسين )ع 

 1384- 1385   )1385مسئول ستاد ويژه فناوری نانو دانشگاه امام حسين )ع. 

 1378- 1381 نشکده فني دانشگاه امام حسين )ع(.جانشين معاونت پژوهش دا 

 1377-1379 .سرپرست آزمايشگاه الکترونيک  گروه برق دانشگاه تهران 

 1376- 1380  1380تا  1376مدير گروه کامپيوتر دانشگاه کيش از سال. 

 1995-1996 ادوات و مدارات مجتمع سيليکاني دانشگاه واترلو کانادا.  سرپرست  آزمايشگاه 

 

 سوابق علمی اجرایی اخیر: 

 1386 .عضو کميته علمي پانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران 

 1385  ،کميته علمي و دبير اجرايي اولين همايش بين المللي روش  تحقيق .عضو کميته سياست گذاری 

 1384- 1385  .)دبير سلسله همايشهای علمي فناوری نانو دانشگاه امام حسين )ع 

 1379 ن همايش بين المللي ميکرو الکترونيک سيزدهميدبير اجرايي عضو کميته علمي و(ICM 2000). 

 هيئت مميزه( عضو ثابت کميته منتخب دانشکده برق و کامپيوتر(. 



 

 :کسب افتخارات  سوابق

  1385نمونه  دانشگاه امام حسين )ع( در سال انتخاب به عنوان پژوهشگر. 

  1385انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه امام حسين )ع( در سال . 

  1384انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه امام حسين )ع( در سال . 

  1384انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فني  دانشگاه امام حسين )ع( در سال . 

 قدير نامه به دليل موفقيت در تصويب دوره های ارشد برای دانشگاه امام حسين )ع( در وزارت علوم. دريافت ت 

 

 های معتبر ایران: سوابق پذیرش استخدام در دانشگاه

 دانشگاه امير کبير 

 دانشگاه تهران 

 

 جوایز حین تحصیل: 

 1995  فوريه : University of Waterloo Graduate Scholarship Award 

 1995 آگوست : International Student Fee Waiver Award 

 1995  مارس :International Student Fee Waiver Award 

 1994 نوامبر :International Student Fee Waiver Award 

 1994 آگوست :International Student Fee Waiver Award 

  1994آوریل :International Student Fee Waiver Award 

 1993 نوامبر :International Student Fee Waiver Award 

 1993 سپتامبر :International Student Fee Waiver Award 

 1992 دسامبر :International Student Fee Waiver Award 

 1992 آگوست :International Student Fee Waiver Award 

  1992می  :International Student Fee Waiver Award 
 

 تالیفات: 

 کتب: 

 .1386، "های کربني و  روش های ساخت آنهالولهنانو"تاليف کتاب  -1

 .1387، "های رايانهارتباط از طريق پورت"تاليف کتاب   -2

 

 مقاالت:
Journal Papers: 

 

1- C. K. Jen, Z. Wang, A. M. Miri, A. Nicolle, C. Neron, E.L. Adler “Newly Developed Cladded 

Acoustic Rods”, IEEE Ultrasonic Symposium, 1991. 

 

2- C. K. Jen, Z. Wang, C. Neron, A. M. Miri, K. Abe, “Tapered Acoustic Buffer Rods”, 

Electronics Letters, Vol. 27, September 1991. 

 

3- C.K. Jen, C. Neron, A. M. Miri, Hiroshi Soda, A. Ohno, A. McLean, “Fabrication and 

Characterization of Continuosly Cast Clad Mettalic Buffer Rods”, Journal of Accoustic 

Society of America, June 1992. 

 



4- S. GadelRab, A.M. Miri, S. G. Chamberlain, “A Comparison of the Performance and 

Reliability of Wet-Etched and Dry-Etched a-Si:H TFTs”, IEEE Transactions on Electron 

Devices, Vol. 45, No. 2, February 1998. 

 

5- A. Khodadadi, S. Mohajerzadeh, A. M. Miri, Y. Mortazavi, “Cerium Oxide/SnO2-Based 

Semiconductor Gas Sensors With Improved Sensitivity to CO” , Sensors and Actuators B, 

2001. 
 

6- B. Sadeghi, M. Ghafouri, S. Mohajerzadeh, T. Maleki, S. Mohammadi, A.M. Miri, E. 

Soleimani, “A Novel Ultra-violet Assisted anisotropic Etching of Plastic to Realize Micro-

Gears”, Sensors and Actuators A, 2004.  

 

سااخ     "مهاجر زاده، سيد امير مسعود ميری،  عزات ا... ارضي،  فريد ناصح نيا، بهرام گنجي پور، ابراهيم يوسف نژاد، شمس الدين -7

و بررسی نقش کاتالیزور و دما   (PECVD)نانو لوله های کربنی چند دیواره به روش انباش  بخار شیمیایی پالسمایی 

   .1383، تابستان 2شماره  4،  مجله پژوهش فيزيک ايران، جلد "و مدت زمان آزمایش بر رشد نانو لوله ها

 
 

 

 

 

Conference Papers: 

 

8- A. M. Miri, S. Chamberlain, “ A Totally Wet Etch Fabrication Technology for Amorphous 

Silicon Thin Film Transistors”, Materials Research Society Symposium Proceedings, 1995.  

 

9- A. M. Miri, S. Chamberlain, A. Nathan,  “ Effects of Deposition Power and Temperature on 

the Properties of Heavily Doped Microcrystaline Silicon Films”, Materials Research Society 

Symposium Proceedings, 1996.  

 

10- A. M. Miri, S. Chamberlain, A. Nathan, “A Novel Device Structure For High Performance, 

High Voltage Amorphous Silicon Thin Film Transistors”, Materials Research Society 

Symposium Proceedings, 1996.  

 

11- A. M. Miri, S. Mohajerzadeh, A. Nathan, “A Modified Inverted-Staggered TFT Structure 

Suitable for a Fully Wet Etch Fabrication Process for High Performance Low and High 

Voltage a-Si:H TFTs” , The 12th International Conference on Microelectronics Proceeding, 

Tehran, 2000.  

 

12- A. Khodadadi, A. M. Miri, S. Mohajerzadeh, Y. Mortazavi, “Fabrication of SnO2-Based 

Semiconductor Gas Sensors for Combustible and Pollutant Gases” , The 12th International 

Conference on Microelectronics Proceeding, Tehran, 2000. 

 

13- A. Goodarzi, A. Akhavan, S. Mohajerzadeh, M. Gitibin, A. M. Miri, A. Khakifirooz, E. 

Soleimani, “A Novel Lateral Pixel Structure for Plasma Display Panels” SID International 

Symposium, San Jose, USA June 2001.  

 

14- A. Goodarzi, A. Akhavan, V. Tavakol, S. Mohajerzadeh, A. M. Miri,, “DC Plasma Display 

Panel With Phosphor-Embeded Plastic Substrates”, SID International Symposium, Nicem 

France  2002.  

 



يم يوسف نژاد، تيمور ملکي، سيد شمس الدين مهاجر زاده، سيد امير مسعود ميری، علي افضلي کوشاا،  فريد ناصح نيا، ابراه -15

رشد نانو ساختارهای کربنی روی سیلیکان الیه نشانی شده با نیکل به روش رونشسا  بخاار    "عزات ا... ارضاي،  

 . 1381، مقاله نامه کنفرانس فيزيک ايران، شهريور " (PECVD)شیمیایی پالسمایی 

 

ساخ  ترموکوپلهای با پایاه  "بهاره صادقي مکي،  تيمور ملکي، سيد شمس الدين مهاجر زاده، سيد امير مسعود مياری،   -16

 بهمان فيزياک اياران،   مااده چگاال انجمان    کنفارانس  ششمين ، مقاله نامه " ژرمانیوم بسبلوری روی بستر پالستیکی

1381 . 

 

رشد و بررسای   "مهاجر زاده، سيد امير مسعود ميری،  عزات ا... ارضاي،   فريد ناصح نيا، ابراهيم يوسف نژاد، شمس الدين -17

،  مقاله نامه ششامين کنفارانس مااده    " (PECVD)نانو لوله های کربنی به روش انباش  بخار شیمیایی پالسمایی 

 . 1381چگال انجمن فيزيک ايران، بهمن 

 

18- A. M. Miri, S. Mohajerzadeh, E. Arzi, F. Nasehnia,” Study of  Temperature, Time and 

Catalyst role in the Fabrication of PECVD Grown Carbon Nano-Tubes”, The 6th 

International Conference on Science and Application of Nanotubes, Goteborg, Sweden, 2005. 

 

19- Y. Abdi, J. Koohsorkhi, A. M. Miri, S. Mohajerzadeh, “Carbon Nano-tubes for the 

fabrication of high on-off ratio field-emission transistors”, The 6th International Conference 

on Science and Application of Nanotubes, Goteborg, Sweden, 2005. 

 

20- A. Shahbazi, Y. mortazavi, A. Khodadadi, H. Hesamzadeh, A. M. Miri, “Continuous 

production of bulk carbon nanotubes on floating catalysts on MgO in a fluidized bed 

reactor”,  The 6th International Conference on Science and Application of Nanotubes, Goteborg, 

Sweden, 2005. 

 

21- M. Esmaieli,, Y. mortazavi, A. Khodadadi,  A. M. Miri, “Continuous removal of amorphous 

carbon by CO2 during carbon nanotube synthesis by CCVD”,  The 6th International 

Conference on Science and Application of Nanotubes, Goteborg, Sweden, 2005. 

 

، مقالاه ناماه   "وختی متاانولی بازخوانی فرآیند تحقیق در ساخ  پیل های سا  " مجيد زندی، امير مسعود ميری، -22

 تهران.  85اولين همايش بين المللي روش هي تحقيق در علوم، فنون، و مهندسي، خرداد 

 
23-  Amir M. Miri, Y. Abdi, S. Mohajerzadeh, " Encapsulated Vertically Grown Carbon Nano-

Tubes for Submicron and Nano-Lithography",  The 7th International Conference on Science 

and Application of Nanotubes, Nagano, Japan, 2006. 

 

 

 سایر مهارت ها:

  :زبان های خارجی 

 انگليسي ) درک مطلب، نگارش و مکالمه در حد عالي(  

 عربي )درک مطلب خوب، نگارش و مکالمه متوسط(  

 )درک مطلب خوب، نگارش و مکالمه متوسط(روسي   

  

  کامپیوتر 

o  :آشنایی با سیستم های عامل  
  MAC, UNIX, MS WINDOWS, DOS   

 



o :آشنایی با نرم افزار های کاربردی 

  MS OFFICE  ،PHOTOSHOP ،MS SHARE POINT .... و 
  

o :آشنایی با زبان های برنامه نویسی 
FORTRAN, PASCAL, MATLAB,   

 

o  نرم افزار های خاصآشنایی با: 

PSPICE, CADENCE, NS, UPPAAL ... و  
 

o ... آشنایی با روشهای جستجو و 

 

 از ملی  های مختلف جی ها و تجربه مذاکره با طرف های خارجیآشنا به آداب و رفتار خار 

 


