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 : مهندسي مكانيك دانشگاه استون بيرمنگام کارشناسی ارشد 

 ليسانس مشترك مهندسي مكانيك و مديريت از دانشگاه استون بيرمنگام انگلستانکارشناسی :  

 

 :  سوابق كاري

 تا كنون 62عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از سال  

 66-63مدير كارگاه ماشين ابزار ، سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
 72-67سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال مدير دفتر طرحهاي ويژه در  
  71-69مدير گروه مهندسي مواد سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
 73-68رئيس پژوهشكده مهندسي مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
 64-63طراحي قالب ، جهادسازندگي از سال  
 78-68عضو هيئت مديره شركت ارج از سال  
 78تا  76هيئت مديره شركت نوآور و تدبير از سال عضو  
 73-71مشاور تحقيقاتي شركت ايران پويا از سال  
 77-73مشاور فني شركت ارج از سال  
لغايت  1381رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از مهرماه  

  1383مردادماه 
لغايت  1382كاغذسازي كارون از مرداد عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت  

 1384فروردين 



 1384لغايت مهر  1384فروردين   -مدير كارخانه نخ خمينقائم مقام و عضو هيئت مديره و  
لغايت فروردين  1384معاونت اداري و مالي سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران مهر  

1385 

 

وهشهاي علمي وصنعتي ايران  از         مديرگروه طراحي ماشين و مكاترونيك در سازمان پژ 
 تا كنون 1385سال   1384

 

لغايت شهريور  1388معاونت اداري و مالي سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران اسفند  

1389 

 

تا مهر 1389رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از مهرماه  

 .1391ماه 
 

  تاکنون 1393 -دانشگاه انرژی ساوه –تبديل انرژی  رئيس گروه کارشناسی ارشد 
 

 تاکنون  1393 -دانشگاه انرژی ساوه –معاون پژوهشی   

 
 

 تدريس  

و سازمان پژوهشهای علمی سال تدريس دروس مهندسي در دانشگاه آزاد و الزهراو دو بيست  
 و موسسه آمورش عالی انرژی  و صنعتی ايران

 در دروس : 
 مکانيک سياالت 
 مقاومت مصالح 
 استاتيک 
 روشهای ساخت 
 توربوماشين 
 تا كنون 1390دانشجوي دكتراي پژوهشي از  4راهنمائي  
  پژوهشي ارشد دانشجوي  3. راهنمائي  
 . ارشد دانشجوي  20راهنمائي  

 تحقيقات

 در گروه مکانيک سياالت:

 1373مديريت پروژه هيدرواير  
ماشين در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي طراحي ، ساخت و راه اندازي آزمايشگاه توربو  

 1379ايران  



 1380مديريت پروژه توربين آبی کوچک در در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  
بهينه سازی توربين آبی کوچک در در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي  مديريت پروژه 

 1382ايران  
 1382آبزي سال  مديريت پروژه سيستمهاي هوادهي حوضچه هاي پرورش 
 1382طراحي آزمايشگاه تست پمپهاي سانتريفوژ در سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران  
 1395طراحی و ساخت آزمايشگاه الکتروليز در موسسه آموزش عالی انرژی. 
طراحی و ساخت دينامومتر پرونی برای آزمايشگاه  توربو ماشين.در موسسه آموزش عالی  

 96-1395انرژی.
ساخت آزمايشگاه آزمون فنهای خانگی و صنعتی کوچک در موسسه آموزش عالی  طراحی و 

 .1396انرژی.
 

 
 در گروه جامدات :

در در سازمان پژوهشهاي  F-14مديريت پروژه طراحی و ساخت ديسک ترمز جنگنده های  

 1365علمي و صنعتي ايران  
علمي و صنعتي ايران مديريت پروژه طراحی جعبه دنده های صنعتی در سازمان پژوهشهاي  

63-1362 
 1381بهينه سازی سيتم جايروسکوپ  

 1376مديريت پروژه انتقال تكنولوژي توليد ماشين لباسشويي هات پونيت در شركت ارج سال  
-1381مديريت پروژه فرآوري و بسته بندي خرما و نصب راه اندازي كارخانه مربوطه سال  

1382 
 . 1386زي فن آوريهاي قديمه از سال مديريت پروژه نمونه سا  -          

 .                  1388مديريت پروژه نمونه سازي ابداعات و اختراعات دانشمندان ايران در طول تاريخ   -

دستگاه از ابداعات  احمدبن 7مديريت پروژه طراحی و ساخت ابداعات و اختراعات  -         

 .1389موسی

 .1390ررسی علل ارتعاشات در توربينهای آبی مديريت پروژه ب  -             

 تاکنون 1392 –پروژه دکتری  3سرپرستی  -            

  1392 –پروژه کارشناسی ارشد  2_ سرپرستی            

  تا کنون 1393 –پروژه کارشناسی ارشد  20سرپرستی  

 

 

 



 تأليفات

 ترجمه فيلمهاي مستند تحقيقاتي براي صدا و سيما  -             

پنج مقاله از انگليسي به فارسي براي وزارتخانه  ترجمه وکتاب  2ويرايش و  ترجمه شش كتاب  

 هاي مختلف 
مقاله علمی  14رانس ، فمقاله کن ISC ,48مقاله  ISI ،4مقاله 8مقاله تحقيقاتي  ) 81انتشار  

      .(مقاله دانشنامه 7, وهشیپژ

 نماي طراحي و نصب و راه اندازي پمپ توربين ها.    ترجمه كتاب "راه -           

طرح تائيدی، جشنواره بين المللی خوارزمی ، و جشنواره جوان  600کارشناسی بيش از  

 خوارزمی

 1385 -آموزی خوارزمي  انش عضويت در هيئت داوران جشنواره د-           

 ازعضويت در شوراي علمي پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران -           

 .1392تا  1362

 138٩-1367عضويت در كميته تخصصي جشنواره هاي خوارزمي از -

 1389رياست كميته تخصصي مکانيک در جشنواره خوارزمی   -

 1390وارزمی رياست كميته تخصصي مکانيک در جشنواره خ  -          

 .1391عضويت در كميته تخصصي جشنواره هاي جوان وبين المللي خوارزمي از --

 داوری

 1390عضو هیئت داوران جشنواره دانش آموزی خوارزمی  

 Independent Journal of Management & Production (IJM&P) عضو هیئت داوران ژورنال 

 

 

 

 


