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   علی رضا بیاتنام و نام خانوادگی:      

  تویسرکان  -1337/ 3/ 10تاریخ و محل تولد:  

 مشخصات شغلی    

 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(   برقعضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی در گروه  شغل : 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( ، گروه  برق محل خدمت:  

 رسمی قطعینوع استخدام:    

     ۲۸استادیار پایه   درجه علمی:  

  

 سوابق تحصیلی:  

 بنارس هند  )آي تی.(از دکتري تخصصی در رشته الکترونیک اخذ درجه 

 ممتاز از )آي تی( هندوستان.   اخذ کارشناسی ارشد در رشته الکترونیک با رتبه 

  



 سوابق آموزشی  : 

  1387تا  - 1370عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین)ع( از تاریخ   

 مروز اتابه    1387خمینی)ره(از  عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام   

 عضویت در شوراها و کمیته ها:     

 عضو هیئت رئیسه و شوراي دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(.   -1

عضو شوراي راهبردي نهاد و نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه بین   -2

 المللی امام خمینی )ره(.  

 عضو شوراي نظارت و ارزیابی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(.    -3

 عضو کمیته راهبردي دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(.    -4

 عضو کار گروه برق سازمان بسیج، علمی ، پژوهشی و فناوري.    -5

اقتصادي آن   -6 ایران اسالمی و مسئول کمیته  عضو اصلی کانون دانشگاهیان 

 .   95کانون در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( تا اواخر سال 

 عضو کمیسیون دانشجویی استادان     -7

 در   نگیھحکم شورایعالی انقالب فر  عضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی با   -8

 ۹7الی  ۹3- تاریخ    از   سال  4حرفه اي به مدت  و  فنی  دانشگاه

 .  کشور  اي   فهحر  فنی  دانشگاه رهنگی عضو شوراي ف  -9

 عضو کارگروه تخصصی برق الکترونیک سازمان تحقیقات و مطالعات   - 10



 با  علمی  ي ها مکاري ھآموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع در    سسه نماینده مو  - 11

   دانشگاه

 

  

 طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته:   

  1381/ 6/ 31لغایت   1379/ 1/12از   در ارگان هاي مربوطه   مسئول  پروژه   ماهواره  زهرا  )س( -1

 در ارگان هاي مربوطه      x( در باند    RFانجام پروژه ایستگاه زمینی ماهواره پرتال)  بخش   -2

( در باند  RFمسئول پروژه امام علی )ع( ) طراحی و ساخت ایستگاه  پرتال زمینی)  بخش     -3

x   در ارگان هاي مربوطه  . 

 ارگان هاي مربوطه مسئول و مجري  پروژه ضد  تشعشع  در  -4

 گاه بین المللی امام خمینی )ره(.  دانش  فنی  شکدهھمسئول راه اندازي پژو  5

  

    

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي بین المللی:  

 از جمله: ( .و کتاب الکترومغناطیس مهندسی  IEEEو   PIERSو کنفرانس هاي بین المللی)   ISI مقاله  12چاپ

[1] Tiwari, T., Singh, S.P., Bayat, A.R., Jha, R.K. and Rawat, B.S., 1993, June. Analysis of h-plane 

sectoral dielectric horn antennas. In Proceedings of IEEE Antennas and Propagation Society International 

Symposium (pp. 1018-1021). IEEE. 

[2] Bayat, A. and Khaleqi, A., 2003. Design and implementation of an X-band corrugated feed horn for 

offset reflector antenna. In 6th International SYmposium on Antennas, Propagation and EM Theory, 2003. 

Proceedings. 2003 (pp. 157-160). IEEE. 

[3] Bayat, A., Khaleqi, A. and Torabipourbanadkook, M., 2005, December. Near field distribution and far 

field analysis of H-plane sectoral multi-layer solid dielectric horns. In 2005 Asia-Pacific Microwave 

Conference Proceedings (Vol. 3, pp. 4-pp). IEEE. 



[4] Bayat, A., Soleimanpour,M, Torabipour, M., 2005, Near field distribution and far field analysis of H-

plane sectoral multi-layer solid dielectric horns and septum polarizer. In Proceedings of ISAP2005, Seoul, 

Korea.  

 دوره ها و کارگاه هاي آموزشی:   

حقیق در علوم و فنون مهندسی در دانشگاه مالک اشتر و صدا و  دوره کارگاه آموزشی روش هاي ت   2راه اندازي 

 سیماي جمهوري  اسالمی ایران.  

  

  

 عضویت در انجمن ها:   

 در حال تأسیس انجمن روشهاي تحقیق در علوم و فنون مهندسی  در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري.  

  

 سوابق شغلی:   

   شمسی1380در سال  ارگان هاي مربوطه مسئول ایستگاه فضایی طرح فرا سازمانی ماهواره   -1

 26/6/1391تا  1388 /1/ 17معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( از -2

ریخ    -3 تا  از   . )ره(  امام خمینی  المللی  بین  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  مقام  لغایت  1387  /1/7قائم 

17/1/1388 

 (.  76-78) گروه برق و راه اندازي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري در پژوهشکده فنی و مهندسی   مسئول -4

 .  1378-1376مسئول بازرسی و جانشین معاون پژوهشی دانشگاه مالک اشتر در سال هاي -5

 76-75). مسئول دفتر روابط بین المللی )-6

 (.  72- 74معاون آموزشی پژوهشکده فنی و مهندسی ) سال -7

  

 سردبیر نشریه روشهاي تحقیق ) موسسه تحقیقاتی صنایع دفاع(  -8

  



  ( .80-82( دوره کنفرانس ملی روشهاي تحقیق در علوم و فنون مهندسی )  2دبیر دو ) -۹

 1383دبیر کنفرانس بین المللی روشهاي تحقیق در علوم و فنون مهندسی -10

   سال 4  مدت ه دانشکده فنی انقالب اسالمی برئیس -۱۳

 .  دانشگاه  ارزیابی و نظارت امور  در  ي ه امشاور ریاست دانشگاه فنی و حرف-14

:  از عبارتند  ترتیب هب  دکتري  و ارشد  شناسی شناسی،کار کار  مقطع در  شده  هدروس ارائ -15

 .  1مایکروویو  -زبان تخصصی  1انتن - وامواجنها میدا  - الکترونیک-الکترومغناطیس

 : ارشد  شناسی کار  مقطع  در  شده  ئهدروس ارا -

 .  ایی ارههو،سازگاري الکترو مغناطیس و مخابرات ما2، مایکروویو2انتن

  

دانشجوي کارشناسی ارشد و دکتري از دانشجویان در مقطع کار    50 حدود نماياهر استاد  – 12   

 شناسیی،  کار شناسی ارشد و دکترا.  

 نون.   ک  تا( ره) خمینی امام المللی  بین دانشگاه در  فنی  کدههشمأمور راه اندازي پژو-13

       ندسیمهمولف کتاب الکترومغناطیس -14

 .  ۹3/ 24/۸  مورخ در   گسترش  عالی شوراي  طرف از فنی  دانشکده  بهتغیر اموزشکده فنی -1۸

 براي دانشکده.  24/۸/۹5گرفتن مجوز مرکز رشد از طرف شوراي عالی گسترش مورخ  -1۹

 ومن هللا التوفیق علیرضا بیات    

 abaiat@ikiu.ac.ir abaiat@gmail.com  

    


