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عالقه هاي کاري:
پژوهش ،طراحي و مشاوره در زمينه هاي تكنولوژيهاي ساخت و فرايندهاي توليد ،ماشينكاري هاي فوق دقيق ،کاربرد ارتعاشات
فراصوت در ماشينكاري ،ساخت افزايشي ،ساخت قطعات از مواد نوين مهندسي از قبيل سراميكهاي مهندسي ،سوپرآلياژها و
کامپوزيتها ،طراحي و ساخت ماشينهاي ابزار  ، CNCابزارسازي و نمونه سازي سريع ،ماشينكاري به کمک تابش ليزر ،ساخت
در مقياس ميكرو و نانو براي MEMS

دوره هاي پژوهشي و تحصیلي:

 دوره پسا دکتراي مهندسي ساخت ،دانشگاه صنعتي توکيو – ژاپن ،سال ( 1380بورس  AIEJژاپن)
 دکتراي مهندسي مكانيک (فرايندهاي ساخت) ،دانشگاه چيبا – ژاپن ،سال ( 1372با معدل ) A
 کارشناسي ارشد مهندسي مكانيک ،دانشگاه اوتسونوميا – ژاپن ،سال ( 1369با معدل ) A
 کارشناسي مهندسي مكانيک ،دانشگاه صنعتي شريف ،سال ( 1364دانشجوي ممتاز منتخب کميتة بورس تحصيلي
دانشگاه شريف)

تجارب کاري:



عضو هيأت علمي دانشكده مكانيک دانشگاه صنعتي شريف ،ديماه  1374تاکنون،
مديرگروه طراحي کاربردي از آذر  93تا مهر 4 ،95سال معاونت آموزشي دانشكده مهندسي مكانيک ،دو دوره معاونت
دانشجويي دانشكده 3 ،سال عضويت در کميته روابط بينالملل دانشگاه،
دانشيار دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتي توکيو ) (Tokyo Institute of Technologyخرداد  1380تا
شهريور ( 1382با استفاده از مرخصي بدون حقوق از دانشگاه صنعتي شريف)
استادتمام دانشكده مهندسي مكانيک دانشگاه مااليا ) (University of Malayaشهريور  1392تا شهريور 1394
(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
رئيس انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران 1389-1387
عضو شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي دانشگاههاي خارج از کشور با حكم وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري
1398
عضو رسمي تيم طراح ماشينهاي ابزار  CNCدر شرکت سيكو – ژاپن ) 1372 ،(SIIتا 1374








 گذراندن دوره آموزشي ساخت در مقياس ميكرو و نانو و کار با دستگاههاي ساخت ، MEMS





Precision and

 Intelligence Laboratoryدانشگاه صنعتي توکيو ،تابستان 1383
مدير پروژه ساخت پره هاي توربِين گازي (توليد صنعتي  120پره  GEفريم  5براي اولين بار در ايران) براي نيروگاه
ري  1375تا 1379
پژوهشگر در انستيتو پژوهشي مكانيک و متالورژي استان چيبا – ژاپن1369 ،تا 1372
مشاور و ناظر پروژه ساخت پره هاي ثابت توربِين گازي در پژوهشگاه نيرو 1382 ،تا 1388
مديريت پروژه هاي تحقيقاتي دفاعي و مهندسي نيروي زميني در طول خدمت وظيفه 1364 ،تا 1367

فعالیتهاي علمي:

 چاپ (بيش از  68مورد) مقاله علمي در ژورنالهاي معتبر جهاني و ارائه (بيش از  75مورد) در کنفرانسهاي بين المللي
و ملي در ايران ،ژاپن ،امريكا ،چين ،هند ،مالزي و سنگاپور
 9 اختراع به ثبت رسيده در ژاپن ،امريكا ،اروپا ،مالزي و دو اختراع ثبت شده در ايران
 عضو هيئت تحريريه نشريه مهندسي مكانيک اميرکبير،
 عضو هيئت تحريريه نشريه علمي مكانيک هوافضا،
 عضو هيئت تحريريه
 هدايت پروژه بيش از  70پايان نامه تحصيالت تكميلي دانشجويان ايراني ،ژاپني و مااليي
 نايب رئيس کنگره بين المللي ساخت و توليد و رياست نشستهاي علمي در  10مورد کنفرانسهاي بين المللي
برگزارشده در کشورهاي مختلف
Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology

سوابق عضويت در انجمنهاي علمي:
 انجمن مهندسي مكانيک ژاپن
 انجمن مهندسي دقيق ژاپن

)Japan Society of Mechanical Engineering (JSME
)Japan Society for Precision Engineering (JSPE

 انجمن مهندسي مكانيک ايران
 انجمن مهندسي ساخت وتوليد ايران (رياست انجمن ساخت و توليد ايران -دوره دوم)
زبانهاي خارجي :انگليسي و ژاپني

دروس تدريس شده در ايران و خارج از ايران:
روشهاي توليد (تدريس در ايران و ژاپن)

روشهاي طراحي مهندسي

روشهاي پرداخت سطوح

طراحي ماشينهاي ابزار (تدريس در ايران و مالزي)

ابزارشناسي وماشينكاري

علم مواد

ساخت و توليد ِيكپارچه و هوشمند (تدريس در ژاپن)

مباني ساخت در مقياس نانو

استاتيک (تدريس در ايران و مالزي)

روش تحقيق

طراحي قيدوبستها و فرامين

