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زمینههای تحقیقاتی
 ثرًبهِ ریسی ٍ عراحی هجتٌی ثر ریعک ظیعتن ّبی قسرت
 اهٌیت ،تبة آٍری ٍ قبثلیت اعویٌبى ظیعتنّبی قسرت
 اقتصبز اًرشی ،تجسیس ظبذتبر ٍ ثبزار ثرق
 پبظد گَیی ثبر(هسیریت هصرف ٍ تقبضب)
َّ ؼوٌس ظبزی ؼجکِ ّبی تَزیغ
 هسیریت فٌی ٍ اقتصبزی ظیعتنّبی تَزیغ

سوابق تحصیلی
 :4868-4863 کبرؼٌبظی ،فبرؽ التحصیل هوتبز رؼتِ هٌْسظی ثرق از زاًؽکسُ فٌی زاًؽگبُ تجریس
 :4863-4868 کبرؼٌبظی ارؼس ،فبرؽ التحصیل هوتبز رؼتِ هٌْسظی ثرق از زاًؽکسُ فٌی زاًؽگبُ تْراى
 :4868-4831 زکتری ترصصی ،فبرؽ التحصیل هوتبز رؼتِ هٌْسظی ثرق از زاًؽگبُ ترثیت هسرض
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تألیفات








هؽبرکت زر تبلیف چْبر کتبة( زر قبلت  )Book Chapterچبح ؼسُ تَظظ اًتؽبرات (Springerثِ زثبى
اًگلیعی)
تألیف  6کتبة ترصصی زر زهیٌِ ظیعتن ّبی قسرت ٍ ؼجکِ ّبی تَزیغ(فبرظی)
چبح ثیػ از  810هقبلِ شٍرًبل ( ISIاًگلیعی)
چبح ثیػ از  90هقبلِ زاذلی ػلوی ٍ پصٍّؽی (فبرظی)
ارائِ ثیػ از  800هقبلِ زر کٌفراًطّبی ثیيالوللی
زٍ ػٌَاى ثجت اذتراع
اًتؽبر ثیػ از  10گسارغ فٌی از ًتبیج قرارزازّبی تحقیقبتی

دروس ارائه شذه دانشگاهی
 زٍرُ زکتری ٍ کبرؼٌبظی ارؼس:
 قبثلیت اعویٌبى ظیعتنّبی قسرت
 ؼجکِّبی تَزیغ
 ظیعتن ّبی َّؼوٌس
 هٌبثغ تَلیس پراکٌسُ
 کٌترل تَاى راکتیَ
 ثْرُ ثرزاری از ظیعتن ّبی قسرت
تسها و پایان نامه های راهنمایی شذه
 تسّب 49 :تس زکتری
 پبیبى ًبهِ ّب :ثیػ از یک صس پبیبى ًبهِ کبرؼٌبظی ارؼس
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سوابق کاری و تجربیات اجرایی (به ترتیب سال)
 4883تب کٌَى :ظرٌگَی صٌؼت ثرق ایراى
 4886تب کٌَى :رئیط ٍاحس پبیػ راّجرزّبی فؼبلیتّبی ثبزار ثرق
 :4886-4881رئیط کویتِ پسافٌس غیرػبهل صٌؼت ثرق
 4881تب کٌَى :هعَل کویتِ کبّػ تلفبت ؼجکِ ثرق
 4881تب کٌَى :هؼبٍى ّوبٌّگی تَزیغ ؼرکت تَاًیر
 4881تب کٌَى :ػضَ اصلی ّیأت هسیرُ ؼرکت تَاًیر
 4888تب کٌَى :ػضَ اصلی ّیأت تٌظین ثبزار ثرق ایراى
 :4838-4881هجری ثیػ از ظی ٍ پٌج پرٍشُ تحقیقبتی ثب ٍزارت ًیرٍ،ؼرکت هسیریت ؼجکِ ثرق ایراى ،ؼرکت ّبی
هرتلف تَزیغ ٍ ثرق هٌغقِ ای زر کؽَر
 4831-4881هؽبٍرهسیرػبهل ّبی ثعیبری از ؼرکت ّبی تَزیغ ٍ ثرق ّبی هٌغقِ ای زر کؽَر
 :4888-4881هؼبٍى پصٍّؽی زاًؽکسُ ثرق ٍ کبهپیَتر ٍ ػضَ ؼَرای پصٍّؽی زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 :4888-4881ػضَ اتبق فکر ٍزارت ًیرٍ
 4888تب کٌَى :ػضَ ؼَرای پبیبیی ؼجکِ ثرق کؽَر
 :8048اظتبز هسػَ تحقیقبتی زاًؽگبُ صٌؼتی آذي  ،RWTHآلوبى (ثرًسُ ثَرض کَتبُ هست تحقیقبتی )DAAD
 :8008اظتبز هسػَ تحقیقبتی زاًؽگبُ صٌؼتی آذي  ،RWTHآلوبى (ثرًسُ ثَرض کَتبُ هست تحقیقبتی )DAAD
 :8006ثرًسُ جبیسُ ٍ ثَرض زاًؽوٌساى جَاى  Gorge Forsterاز عرف هَظعِ ػلوی Alexander Von Humboldt

آلوبى ٍ اقبهت تحقیقبتی
 :4896-4899هؼبٍى آهَزؼی زاًؽکسُ هٌْسظی زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 4896تب کٌَى :اظتبز توبم زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 :4891-4893ػضَ ؼَرای زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 :8001فرصت هغبلؼبتی زر زاًؽگبُ  Calgaryکبًبزا
 :94-98هؼبٍى پصٍّؽی زاًؽکسُ هٌْسظی زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 :8004اظتبز هسػَ زاًؽگبُ صٌؼتی آذي  ، RWTHآلوبى (ثرًسُ ثَرض تحقیقبتی کَتبُ هست ) DAAD
 :4890-4896زاًؽیبر زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 :4831-4890اظتبزیبر زاًؽگبُ ترثیت هسرض
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 :4890-4881اظتبز هسػَ ثرای تسریط زر زٍرُ ّبی تحصیالت تکویلی زر زاًؽگبّْبی تجریس ،ذَاجِ ًصیرالسیي
عَظی ،ػلَم ٍ تحقیقبت ،ؼْیس رجبیی
عضویت در مجامع علمی
 ػضَ ثرجعتِ  )Senior Member( IEEEاز ظبل 8006
ً بئت رئیط (2014-2015) IEEE Iran Section
 هعئَل ثرػ ارتجبط ثب صٌؼت (2009-2010) IEEE Iran Section

 ػضَ اًجوي  ٍ CIGREرییط کویتِ هٌبثغ تَلیس پراکٌسُ
 ػضَ ّیآت هسیرُ  CIREDایراى
ً وبیٌسُ  CIREDایراى زر ّیبت هسیرُ  CIREDثیي الوللی
 ػضَ ّیأت تحریریِ ٍ ظرزثیر چْبر هجلِ ثیي الوللی ٍ زاذلی
 ػضَ ّیبت هسیرُ اًجوي هٌْسظیي ثرق ٍ الکترًٍیک ؼبذِ تْراى

افتخارات و جوایس
 اًتربة ؼسُ ثِ ػٌَاى یک زرصس زاًؽوٌساى ثرتر زًیب ،پبیگبُ عالیِ زاراى ػلن تبهعَى رٍیترز) (ISIزرچْبرظبل
پیبپی از ظبل 8049-8041
 رتجِ ظَم پصٍّػّبی کبرثرزی جؽٌَارُ ذَارزهی4881،
 ثرًسُ ثَرض ّبی کَتبُ هست تحقیقبتی  DAADآلوبى8048 ،8008 ،8001 ،8004 ،
 ثرًسُ جبیسُ ٍ ثَرض پصٍّؽی زاًؽوٌساى جَاى هَظعِ  Alexander Von Humboldtآلوبى8006 ،
 ارتقب ثِ هرتجِ ّبی زاًؽیبری ٍ اظتبزی ثب ثیؽتریي اهتیبز پصٍّؽی زر زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 زریبفت پٌج پبیِ تؽَیقی ثِ ذبعر فؼبلیت ّبی پصٍّؽی ٍ تحقیقبت کبرثرزی زر زاًؽگبُ ترثیت هسرض
 پصٍّؽگر ًوًَِ زاًؽگبُ ترثیت هسرض زر پٌح ظبل ( 39تب )98
 اظتبز ًوًَِ زاًؽگبُ ترثیت هسرض4898،


ثیػ از ؼػ ّسار ارجبع ثِ تبلیفبت ثِ رٍایت ظبیت google scholar

 ظرٌراى هسػَ زر چٌسیي کٌفراًط ثیي الوللی زر زاذل ٍ ذبرج از کؽَر
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معرفهای دانشگاهی








پرٍفعَر یَرگي ّبثریػ ،زاًؽگبُ صٌؼتی آذي  ،RWTHآلوبى
پرٍفعَر آلجرت هَزر ،زاًؽگبُ صٌؼتی آذي  ،RWTHآلوبى
پرٍفعَر هبلیک ،زاًؽگبُ  ، Calgaryکبًبزا
پرٍفعَر حعیي هحعٌی ،زاًؽگبُ تْراى ،ایراى
پرٍفعَر هحوَز فتَحی فیرٍزآثبز ،زاًؽگبُ صٌؼتی ؼریف ،ایراى
پرٍفعَر ظیسحعیي حعیٌی ،زاًؽگبُ تجریس ،ایراى
پرٍفعَر هحعي پبرظب هقسم ،زاًؽگبُ ترثیت هسرض ،ایراى

معرفهای صنعتی:
 زکتر فرخ زاز ،هسیریت ؼجکِ ثرق ایراى
 هٌْسض حبئریٍ ،زارت ًیرٍ
 زکتر کیَهرث حیسریٍ ،زارت ًیرٍ
 زکتر قبضی زازُ ،پصٍّؽگبُ ًیرٍ
 هٌْسض چیت چیبى ،پصٍّؽگبُ ًیرٍ
 زکتر ػلی آثبزی ،ؼرکت هپٌب
 زکتر هحوَز هقسم ،ؼرکت هؽبًیر
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