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 ماشينكاري(ساخت )فرايندهاي  

 
 :يکار يهاعالقه 

ارتعاشات کاربرد  ،يقفوق دق يها يماشينكار ،توليد يساخت و فرايندها يتكنولوژيها يو مشاوره در زمينه ها يطراح ،پژوهش 

، سوپرآلياژها و يمهندس يسراميكهامواد نوين مهندسي از قبيل ساخت قطعات از ساخت افزايشي،  در ماشينكاري، فراصوت

ساخت ماشينكاري به کمک تابش ليزر، سريع،  يو نمونه سازابزارسازي  ، CNCابزار  يماشينهاو ساخت  يطراح ،کامپوزيتها

 MEMSبراي ميكرو و نانو در مقياس 

 

 :تحصیلي و پژوهشي يدوره ها
 بورس  1380سال  ،ژاپن –توکيو  يدانشگاه صنعت ،ساختمهندسي  يدکترا دوره پسا(AIEJ )ژاپن 

 1372سال  ،ژاپن –دانشگاه چيبا  ،مكانيک )فرايندهاي ساخت( يمهندس يدکترا ( معدل باA ) 

 1369سال   ،ژاپن –دانشگاه اوتسونوميا  ،مكانيک يارشد مهندس يکارشناس ( معدل باA ) 

 منتخب کميتة بورس تحصيلي ممتاز  ي)دانشجو 1364سال   ،شريف يدانشگاه صنعت ،مكانيک يمهندس يکارشناس

 (دانشگاه شريف

 

 :يتجارب کار
 تاکنون 1374ديماه  ،دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف عضو هيأت علمي، 

 دو دوره معاونت  مهندسي مكانيک، دانشكده يآموزشمعاونت سال 4، 95تا مهر  93از آذر  مديرگروه طراحي کاربردي

 ، الملل دانشگاهکميته روابط بين يت درعضوسال  3، دانشكده ييدانشجو

  دانشگاه صنعتي توکيومكانيک مهندسي دانشيار دانشكده (Tokyo Institute of Technology)  تا  1380خرداد

 شريف(صنعتي )با استفاده از مرخصي بدون حقوق از دانشگاه  1382شهريور 

  استادتمام دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه مااليا(University of Malaya)  1394تا شهريور  1392شهريور  

 )طي فرصت مطالعاتي و مأموريت از دانشگاه شريف(

  )مؤسس و رئيس هيئت مديره شرکت دانش بنيان توسعه ماشينهاي پيشرفته شريف، )شرکت اقماري دانشگاه شريف

1394 

  1389-1387رئيس انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران 

  وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري عضو شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي دانشگاههاي خارج از کشور با حكم

1398 

  ابزار  يطراح ماشينهاعضو رسمي تيمCNC  ژاپن –در شرکت سيكو (SII)، 1372  1374تا 



  و کار با دستگاههاي ساخت  نانوميكرو و گذراندن دوره آموزشي ساخت در مقياسMEMS  ،Precision and 

Intelligence Laboratory    ،1383تابستان دانشگاه صنعتي توکيو 

 يتوربِين گاز يمدير پروژه ساخت پره ها ( پره  120صنعتي توليدGE  ين بار در اياول يبرا 5فريم)روگاه ين يبرا ران

 1379تا  1375 ير

 1372تا 1369 ،ژاپن –استان چيبا  يو متالورژمكانيک  يدر انستيتو پژوهش گرپژوهش 

 1388تا  1382 ،در پژوهشگاه نيرو يثابت توربِين گاز يمشاور و ناظر پروژه ساخت پره ها 

 1367تا  1364 ،در طول خدمت وظيفه ينيزم يروين يو مهندس يدفاع يتحقيقات يمديريت پروژه ها 

 

 : يعلم يفعالیتها
  يبين الملل يکنفرانسهامورد( در  75ارائه )بيش از و  يمعتبر جهان يدر ژورنالها يمقاله علممورد(  68بيش از )چاپ 

  و سنگاپور ، هند، مالزيچين ،امريكا ،ژاپن ،در ايران يو مل

 9  و دو اختراع ثبت شده در ايران ، مالزياروپاامريكا،  ،به ثبت رسيده در ژاپناختراع 

 ،عضو هيئت تحريريه نشريه مهندسي مكانيک اميرکبير 

 ،عضو هيئت تحريريه نشريه علمي مكانيک هوافضا 

  عضو هيئت تحريريهJournal of Advanced Design and Manufacturing Technology 

 و مااليي يژاپن ،يدانشجويان ايران پايان نامه تحصيالت تكميلي 70 هدايت پروژه بيش از 

  يبين الملل يمورد کنفرانسها 10در  يعلم يرياست نشستهانايب رئيس کنگره بين المللي ساخت و توليد و 

 مختلف يبرگزارشده در کشورها

 

 علمي: يعضويت در انجمنهاسوابق 
  ژاپن مكانيکانجمن مهندسيJapan Society of Mechanical Engineering (JSME)              

 دقيق ژاپن يانجمن مهندس Japan Society for Precision Engineering (JSPE)                 

 يک ايران          نانجمن مهندسي مكا            

 (دوره دوم-است انجمن ساخت و توليد ايران ير) انجمن مهندسي ساخت وتوليد ايران 

 
  يو ژاپن يانگليس   :يخارج يزبانها

 

 :خارج از ايرانيس شده در ايران و دروس تدر
 

 مهندسي طراحي روشهاي (ژاپن و ايران در تدريس) توليد روشهاي

 (مالزي و ايران در تدريس) ابزار ماشينهاي طراحي سطوح پرداخت روشهاي

 مواد علم وماشينكاري ابزارشناسي

 نانو مقياس در ساخت مباني (ژاپن در تدريس) هوشمند و يكپارچه ِتوليد و ساخت

 تحقيق روش (مالزي و ايران در تدريس) استاتيک

فرامين و قيدوبستها طراحي   

 


