
 

 منی خفاجی

 دانشکده: شیمی

 تهرانمحل اقامت: 

 mona_khafajy@yahoo.com ،mona.khafaji@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودیکارشناسی: 

 28 شیمی، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد: 

 28 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی، دانشگاه صنعتی شریفدکترا: 

 

 سوابق کار:

 

 

 

 

 

mailto:mona_khafajy@yahoo.com


 

 علی سلطان منش

 دانشکده: شیمی

 محل اقامت: تهران

 a.soltanmanesh@gmail.com ،alimeril@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی کارشناسی: 

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی کارشناسی ارشد: 

 89دانشکده شیمی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریفدکترا: 

 

 سوابق کار:

 

 

 

 

 

mailto:a.soltanmanesh@gmail.com


 

 امه لیلا شاه حسینی

 دانشکده: شیمی

 تهرانمحل اقامت: 

 l.shahhoseini@gmail.com ،shahhoseini_20@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدانکارشناسی: 

 89 ، ورودینشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیداکارشناسی ارشد: 

 88 ، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریفدکترا: 

 

 سوابق کار:

 

 

 

 

 

mailto:l.shahhoseini@gmail.com


 

 آذردخت عابدین مقانکی

 : شیمیدانشکده

 تهرانمحل اقامت: 

 aa_abedin@yahoo.com ،aaabedin@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدانکارشناسی: 

 28 ورودی شریف، دانشکده شیمی،شگاه صنعتی دانکارشناسی ارشد: 

 89 ، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریفدکترا: 

 

 سوابق کار:

 

 

 

 

 

mailto:aa_abedin@yahoo.com


 

 نرگس السادات موسوی

 دانشکده: شیمی

 محل اقامت: تهران

  ng.mousavi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی کارشناسی: 

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی کارشناسی ارشد: 

 89دانشکده شیمی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریفدکترا: 

 

 سوابق کار:

 88دارو از آبان  قیتوف یمهندس یقاتیشرکت تحق

 

 

 

 

mailto:ng.mousavi@gmail.com
mailto:ng.mousavi@gmail.com


 

 پور نجف یمهد محمد

 یمیش دانشکده

 زنجاناقامت:  محل

   mmnajafpour@yahoo.com:  لیمیا

 https://iasbs.ac.ir/~mmnajafpour: تیوبسا

 

 9928 محض، یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یمعدن یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9922 ،یمعدن یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 هیاپ علوم یلیتکم لاتیتحص دانشگاه یعلم اتیه عضو

 زنجان

 

 

 

 



 

 قراگوزلو مهرناز

 یمیش دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   mghnano@yahoo.com:  لیمیا

                                      http://asr.icrc.ac.ir/?xid=0182020249000000109&id=13&f=21: تیوبسا

 

 9929 ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یمعدن یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9921 ،یمعدن یمیش ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یفناور و علوم پژوهشگاه اریدانش ،یرسم یعلم اتیه عضو 

 تهران پوشش و رنگ

 

 

 

 



 

 یدادلالون الله ثاقیم

 یمیش: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 misagh.laloni@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 بنیاد علوم کاربردی رازی

 

 

 

 



 

 هزاد یقل اعظم

 یمیش دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 azam.gholizadeh@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمیش دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 

 



 

 راندازیت آرش

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 arashtirandaz85201@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یادیبن هپژوهشگا

 

 

 

 

 

 

 



 

 مانیسل اله روح

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 pourya_soleyman@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پلیمر آزمایشگاه -شیمی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زاده کمال زهرا

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 zahrakh62@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود  ،یکاربرد یمیش ،یمیشدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

شیمی دانشکده - شریف صنعتی دانشگاه  

 

 

 

 



 

 نژاد میرح سارا

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sara.rahimnejad@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود  ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -مهندسی فنی دانشکده -شهرری واحد اسلامی آزاد دانشگاه 

 کاربردی شیمی گروه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یگدلیب عرفه

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

   arafehbigdeli@gmail.com: لیمیا

 https://www.linkedin.com/in/arafeh-bigdeli-49930b38  :تیوبسا

 

 28 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ه،یتجز ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ه،یتجز ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تاکنون - 9981    فیشر یدانشگاه صنعت – شیالملل ک نیب سیمدعو پرد استاد

  9988 – 9981    فیشر یدانشگاه صنعت – یمیدانشکده ش یپسا دکتر پژوهشگر

 9982 – 9988   فیشر یدانشگاه صنعت –نانو  یپژوهشکده علوم و فناور یپسا دکتر پژوهشگر

 

 

 



 

 9988 – 9982   فیشر یدانشگاه صنعت – یو فناور یمعاونت پژوهش یپسا دکتر پژوهشگر

 تاکنون – 9988     فیشر یدانشگاه صنعت –الملل  نیدفتر امور ب معاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جوکار عفت

 یمیش دانشکده

 ساوهاقامت:  محل

 effat_joukar_82@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یغلام یعل

 یمیش دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 agholami@khashanu.ac.ir: لیمیا

 https://faculty.kashanu.ac.ir/agholami/fa  :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  89 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هیتجز -شیمی گروه - کاشان دانشگاههیات علمی 

 و پاکشو تاژیدر آرم یسابقه کار

 

 

 



 

 یاسحاق یعل

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ali282ir@yahoo.com: لیمیا

 `dreshaghi.ir  :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  کشاورزی حمایتی خدمات شرکت یفن معاون

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خانیمهد قلعه ییروستا یعل

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ali_roostaie@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

   28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 انیلیخل فائزه

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 faezeh.khalilian@gmail.com: لیمیا

faezeh.khalilian@yahoo.com 

 http://iausr.ac.ir/file/download/faculty/1557293975-147.pdf  :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شهرری ینیامام خم ادگاری واحد اسلامی آزاد دانشگاه ،یمیگروه ش یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 یمیکر دیمج

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m.karimi@ippi.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

رانیا یمیپتروش و مریپل پژوهشگاه ون،یزاسیمریپل یمهندس گروه اریاستاد   

 رانیا یمیپتروش و مریپل پژوهشگاه  یلیتکم لاتیتحص و آموزش ریمد

 کسیوتیفارماس گروه ،یداروساز دانشکده تهران، آزاد یپزشک علوم دانشگاه مدعو یعلم اتیه عضو

 ینیگز واژه گروه ،یفارس ادب و زبان فرهنگستان عضو

 

 

 

 

 



 

 یریتصو محبوبه

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_tasviri@sbu.ac.ir: لیمیا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/tasviri  :تیوبسا

 

 82 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمیش دانشکده -بهشتی شهید دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدم یخداداد محمد

 یمیش دانشکده

 لیاردباقامت:  محل

 khodadadi.moghaddam@gmail.com: لیمیا

m_khodadadi@iauardabil.ac.ir 

 http://www.iauardabil.ac.ir/prof/khodadadi_m  :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

شیمی گروه دفتر -علوم دانشکده -اردبیل واحد اسلامی آزاد دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 

 



 

 یبهرام محمد

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohbahrami@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یبابل یاسداله محمد

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 asadollahi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 جمال یمینع محمدرضا

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 naimi@iust.ac.ir: لیمیا

 http://www.naimi.de  :تیوبسا

http://chemistry.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=2801&sid=20&slc_lang=fa 

 88 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هم اکنون -ایران صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 هیات علمی دانشگاه ایلام

 مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

 

 

 



 

 

 نیام یصمد مرصع

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 samadi88@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

یمیش و کیزیف دانشکده -الزهرا دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 

 

 



 

 زارع میمر

 یمیش دانشکده

 گانیگلپا: اقامت محل

 maryam_zarea2004@yahoo.com: لیمیا

m_zare@gut.ac.ir 

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

  :کار سوابق

   -گلپایگان یو مهندس یفن دانشگاه یعلم اتیه

 هیپا علوم گروه

 

 

 

 



 

 

 یدولاب حهیمل

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 malihedoulabi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

جنوب -تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه سیتدر سابقه سال 9  

فیشر یصنعت دانشگاه دکترا پسا پژوهشگر سال 9  

 

 

 



 

 یرآبادیخ حهیمل

 یمیش دانشکده

 تهران: اقامت محل

 malihe.kh82@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یکاربرد یمیش ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یمیش دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود نانو، یفناور و علوم وهشکدهژپ ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دارو قیتوف شرکت  

 

 

 

 

 



 

 مقدم فلاح رضا

 یاضیر علوم دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 falah_moghaddam@yahoo.com    :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9929 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 محض، یاضیر ،یاضیر علومدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 گرمسار دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

 



 

 پور یجهان اله روح

 یاضیر علوم دانشکده

 کاشاناقامت:  محل

 jahanipu@kashanu.ac.ir   :لیمیا

                       https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa :تیوبسا

 

 9989 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9981 محض، یاضیر ،یاضیر علومدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یاضیر علوم دانشکده -کاشان دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 انیمحمد یعل

 یاضیر علوم دانشکده

 تهراناقامت:  محل

  ali_m@ipm.ir:  لیمیا

                                   http://math.ipm.ac.ir/~ali_m: تیوبسا

 

 9988 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 محض، یاضیر ،یاضیر علومدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9921 محض، یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نی/چییخفه ییهوآن دانشگاه اریدانش

 

 

 

 



 

 یقیحق سلطانخواه نینسر

 یاضیر علوم دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 soltan@alzahra.ac.ir، soltankhah.n@gmail.com:  لیمیا

 :تیوبسا

 

 9981 یورود  برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 الزهرا دانشگاه یاضیر علوم دانشکده یعلم اتیه عضو

 سییو ر یانقلاب فرهنگ یعال یشورا ریدب مشاور

  یعلم و نوآور ینگار ندهینخبگان و آ ونیسیکم

 

 

 

 



 

 نژاد حسن اسما

 یاضیعلوم ر دانشکده

 انگلستاناقامت:  محل

 asma.hassannezhad@bristol.ac.uk: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علومدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود ،یاضیر علومدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 سیانگل ستولیبر دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 

 ارجمند نهینقش دیام

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 omid.naghshineh@gmail.com: لیمیا

 naghshineh@aut.ac.ir 

   :تیوبسا

 

 89 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ریاضی دانشکده -امیرکبیر صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 



 

 

 یآباد حسن نخودکار نیرحسیام

 یاضیر علوم دانشکده

 کاشاناقامت:  محل

 anokhodkar@yahoo.com: لیمیا

a.nokhodkar@kashanu.ac.ir 

 https://faculty.kashanu.ac.ir/anokhodkar/fa  :تیوبسا

 

 28 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کاشان دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 یوانان یسیرئ بهروز

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 raesi@shahed.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شاهد دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یدان خانه بهمن

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 khanedani@sharif.edu: لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یزرگر بهناز

 یاضیر علوم دانشکده

 فرانسهاقامت:  محل

 behnaz_zargari@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29  یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Houssmann consulting group 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یمهر مایس

 یاضیر علوم: دانشکده

 زنجان: اقامت محل

 sima.mehri1410@gmail.com، sima_mehri68@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 89 یورود

 

 :کار سوابق

Humboldt University of Berlin 

 

 

 

mailto:sima.mehri1410@gmail.com


 

 

 یالله نعمت یمحمدعل

 یاضیر علوم: دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 man.neematollahi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 شفاف جعفر

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shaffaf@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

ریاضی علوم دانشکده -شهیدبهشتیدانشگاه    

 

 

 

 

 

 

 



 

 یرستم بیحب

 یاضیر علوم دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

 habib.rostami@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ،محاسبات نظریه -کامپیوتر علوم ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

مهندسی فنی دانشکده -بوشهر فارس خلیج دانشگاه  

 

 

 

 

 



 

 یآران یداداش حسن

 یاضیر علوم دانشکده

 زنجاناقامت:  محل

 h.dadashi@gmail.com- dadashi@iasbs.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یعلم اتیه

 

 

 

 

 

mailto:h.dadashi@gmail.com-
mailto:h.dadashi@gmail.com-


 

 یدیدرب درضایحم

 یاضیر علوم دانشکده

 رفتیجاقامت:  محل

 hr_dorbidi@yahoo.com: لیمیا

hr_dorbidi@ujiroft.ac.ir 

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رفتیج دانشگاه هیدانشکده علوم پا یپژوهش یعضو شورا - یعلم ئتیعضو ه

 

 

 

 

 



 

 

 یآباد ضیف یاکبر دیسع

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 s_akbari@sharif.edu: لیمیا

 http://sharif.ir/~s_akbari  :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 وفا رکن یشعبان دیسع

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 saeed.shabani@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 یدفخاریس نیام دیس

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 amin.fakhari85@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ علوم و آمار دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 یتقو یدعلیس

 یاضیر علوم دانشکده

 زنجان :اقامت محل

 taghavi@iasbs.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

ریاضی دانشکده -زنجان پایه علوم در تکمیلی تحصیلات مرکز   

 

 

 

 

 

 



 

 یمجتهد یمجتب دیس

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران :اقامت محل

 mojtahedy@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و آمار ،یاضیر دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

وتریکامپ علوم  

 

 

 

 

 



 

 

 

 یصلوات عرفان

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 erfan.salavati@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 28 یورود ،یاضیر

 

 :کار سوابق

ریرکبیام یصنعت دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 



 

 

 پور یعل رضایعل

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 a_alipour79@yahoo.ca: لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

اتمی انرژی دبیرستان  

 

 

 

 

 



 

 پوریعل شراره

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sharareh.alipour@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یصمد زاده اله نیع یمصطف

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 eynollahzadeh@gmail.com، m_einollahzadeh@iut.ac.ir: لیمیا

 https://mathdept.iut.ac.ir/fa/groups/29/people/3278  :تیوبسا

 

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یاضیر علوم دانشکده اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 آباد بچه یفرجام عقوبی

 یاضیر علوم: دانشکده

 قماقامت:  محل

 farjami@gmail.com: لیمیا

  :تیوبسا

http://science.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6240/17267/24134/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%

B1 

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فنی، دانشکده قم، دانشگاه یعلم اتیه

 IT و کامپیوتر مهندسی گروه 

 

 

 

 



 

 یفرهود روزبه

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 roozbeh_farhoudi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 لمیف اریخشا

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 khashayar1367@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 22 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 یسموات لیفام فرامرز

 یاضیر علوم دانشکده

 کانادا :اقامت محل

 samavati@cpsc.ucalgary.ca: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of Calgary 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یشاهیعل یکسر

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 alishahi@sharif.ir: لیمیا

 http://math.sharif.ir/faculties/alishahi  :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 

http://mathsci.sharif.ir/faculties/alishahi


 

 یمیسل لایل

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 l_salimi2002@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 به مدت دو سال -یاضیر علوم دانشکده -ریرکبیام یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 ریاضیدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه محقق

 

 

 

 

 



 

 

 یجز انیهاد دیمج

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 majid_hadian@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رزوان محمدرضا

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 razvan@sharif.edu: لیمیا

 http://math.sharif.ir/faculties/razvan  :تیوبسا

 

 88 یورود ،محض یاضیر ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 



 

 یرصادقیم یحاج دیرامیم

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mirsadeghi@sharif.edu: لیمیا

 http://math.sharif.ir/faculties/mirsadeghi   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 28 یورود

 

 :کار سوابق

 اضیری علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 

 

 باقرپور نینگ

 یاضیر علوم دانشکده

 تهران: اقامت محل

 n.bagherpour@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 28 یورود

 

 :کار سوابق

ریاضی علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه  

 

 

 



 

 یکلورز یعیرب میمر

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mrabii@alzahra.ac.ir: لیمیا

 http://staff.alzahra.ac.ir/rabii  :تیوبسا

 

 12 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهدا: یکارشناس

 88 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 الزهرا دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 یانیصدق یصالح فرناز

 یاضیر علوم: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 farnaz_652001@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه مدرس

 

 

 

 



 

 ینوغان زاده لیاسماع فرشته

 کیزیف: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 f.noghani86@gmail.com  ،noghani_2005@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود  ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:f.noghani86@gmail.com


 

 یداود جهانشاه

 کیزیف: دانشکده

 اقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 



 

 ایعل سلحشورمهماندوست محمد

 کیزیف: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 salahshour.mohammad@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 باش غزل رمسعودیام

 کیزیف: دانشکده

 اقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 

 یالله فتح نیرحسیام

 کیزیف: دانشکده

 اقامت:  محل

 fath@alzahra.ac.ir، ahfatol@gmail.com: لیمیا

-https://staff.alzahra.ac.ir/ahfatol/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87  :تیوبسا

%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA 

 

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 89 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیزیف گروه الزهرا، دانشگاه یعلم اتیه

 

 



 

 

 فولادوند میمحمدابراه

 کیزیف: دانشکده

 زنجاناقامت:  محل

 foolad@znu.ac.ir، foolad@iasbs.ac.ir: لیمیا

 http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیف نشکدهدا ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نانو علوم پژوهشکده م،یمق پژوهشگر

 فیزیک علوم، گروه دانشکده -دانشگاه زنجان

 

 

mailto:foolad@znu.ac.ir
http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim


 

 پور یقدرت دیناه

 کیزیف: دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 nahidghodratipour@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 مشحون سارا

 کیزیف: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sara.mashhoun@gmail.com، mashhouns@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نجوم ادیالمپ یطلا مدال دارنده

 

 

 

 

mailto:sara.mashhoun@gmail.com


 

 یکوچک رمحمدرضایم

 کیزیف: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 koochakie@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مجتمع آموزشی روزبه

 

 

 

 



 

 یرمطلبیم مونا

 کیزیف: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mirmotallebi@gmail.com، mirmotalebi85@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 زبانكده ملي ايران

 

 

 

 

mailto:mirmotallebi@gmail.com


 

 رزادیش احمد

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shirzad@iut.ac.ir: لیمیا

shirzad@ipm.ir 

 /https://shirzad.iut.ac.ir  :تیوبسا

 11 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  89یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

فیزیک تحقیقات مرکز  

اسلامی شورای مجلس  

بنیادی پژوهشگاه فیزیک پژوهشگاه  

 

 

 

 



 

 ییروزجایف زاده یتق جواد

 کیزیف دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   taghizade.javad@gmail.com  :لیمیا

                                                                          http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1200003 :تیوبسا

 

 9928 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یهانشناسیک و گرانش ک،یزیدانشکده ف ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989،یهانشناسیک و گرانش ک،یزیدانشکده ف ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یطوس رینص خواجه یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 یآباد یمهد نتیط پاک دیسع

 کیزیف دانشکده

 زدياقامت:  محل

   spaktinat@yazd.ac.ir :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9982 جامد، حالت ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 جامد، حالت ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9921 ،یادیبن ذرات ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 زدی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 



 

 بهروزنژاد فاطمه

 کیزیف دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   behrouznejad@gmail.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 9922 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 ک،یزیف نانو نانو، یفناور و علوم پژوهشکده دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  یدیخورش یها سلول یخارج یکوانتوم یبازده یریگ اندازه و دیخورش فیط ساز هیشب یها دستگاه ی سازنده

 سولار فیشر یها یفناور ی توسعه شرکت در

 فیرش یصنعت دانشگاه ک،یزیف دانشکده ینانومتر یها پوشش و نانوذرات شگاهیآزما یپسادکتر پژوهشگر

 

 

 

 



 

 رستگارزاده گوهر

 کیزیف دانشکده

 رانيااقامت:  محل

 grastegar@semnan.ac.ir:  لیمیا

 https://grastegar.profile.semnan.ac.ir/#home: تیوبسا

 

 9988 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 زر،یل ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9982 ،یهانیک پرتو ک،یزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 سمنان دانشگاه یعلم ئتیه عضو و  اریدانش

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضیف محمدصادق

 کیزیف دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   sadegh.feiz@gmail.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 9922 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 چگال، ماده ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یبهشت دیشه دانشگاه یدکتر پسا

 

 

 

 

 



 

 یعتیشر احمد

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shariati@mailaps.org: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیزیک گروه -الزهرا دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 یمشاع احمد

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 moshaii@ipm.ir: لیمیا

moshaii@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~moshaii  :تیوبسا

 

 89 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هیاپ علوم دانشکده -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 فیزیک پژوهشکده -نظری فیزیک تحقیقات مرکز 

 

 

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~moshaii


 

 ورنوسفادرانی مانی اعظم

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mani.azam@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

یفن دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 

 

 

 



 

 مصفا لیراسماعیام

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 aemosaffa@gmail.com: لیمیا

mosaffa@theory.ipm.ac.ir 

   :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  فیزیک پژوهشکده  ،یادیبن یدانش ها پژوهشگاه

 

 

 

 

 



 

 مسلم یاسلام بهروز

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behrooz_eslamimossalam@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یسه انیبخش حامد

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 bakhshian@gmail.com: لیمیا

bakhshian@iut.ac.ir 

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیزیف دانشکده -اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 

 یناصرآباد یتدش حر

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 h.dashti82@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 یحق نیحس

 کیزیف دانشکده

 زنجاناقامت:  محل

 haghi56@yahoo.com: لیمیا

haghi@iasbs.ac.ir  

 /https://iasbs.ac.ir/~haghi  :تیوبسا

 

 81 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیزیک دانشکده -پایه علوم در زنجان تکمیلی تحصیلات دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمدپور راحله

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

  rmp_physics@yahoo.com :لیمیا

mohammadpour@sharif.edu 

 http://sharif.ir/~mohammadpour  :تیوبسا

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و علوم پژوهشکده -شریف یصنعت دانشگاه یعلم اتیه 

نانو فناوری  

 

 

 

 

 

http://sharif.ir/~mohammadpour
http://sharif.ir/~mohammadpour


 

 یپورصالح رضا

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 poursalehi@modares.ac.ir: لیمیا

poursalehi@mail.com 

 https://www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/poursalehi  :تیوبسا

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 

 



 

 عبدالوهاب یحاج اله روح

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rabdolvahab@gmail.com: لیمیا

 rabdolvahab@iust.ac.ir 

 http://www.iust.ac.ir/files/physics/files/95_Files/abdolvahab_cv.pdf  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر ی: دانشگاه صنعتارشد یکارشناس

 ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 21 یورود

 

 :کار سوابق

دانشکده  -رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 کیزیف

 

 

 



 

 یاسکندر زهرا

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 zahrascan@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 خرد موسسه

 

 

 

 



 

 یدعلائیس دیدحمیس

 کیزیف دانشکده

 آلمان: اقامت محل

 hamid.allaei@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

آلمان خیمون دانشگاه در محقق  

 

 

 

 

 

 



 

 اسفیدواجانی حسینی یدعلیس

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ali_h_d2@yahoo.com: لیمیا

alihd22@gmail.com 

 

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392203  :تیوبسا

 

 89 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیزیدانشکده ف -یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny
http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny
http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny


 

 ینیحس یدمهدیس

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

  pq_mehdi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یقاسم مایس

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sima_gh@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 باغرام شانت

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shant_baghramian@yahoo.com: لیمیا

baghram@sharif.edu  

 /http://sharif.edu/~baghram  :تیوبسا

 

 29  یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 

 

 



 یخان عیشف زالهیعز

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ashafie@alzahra.ac.ir: لیمیا

ashafie@ipm.ir 

 physics.ipm.ac.ir/people/ashafie/index.htm  :تیوبسا

 

 12 یورود ،یکاربرد کیزیف ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ،کیزیفدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 88تا  88از سال  –محقق پسادکترا  -یادیبن یدانش ها پژوهشگاه

 کنون تا 88 سال از  -وقت پاره پژوهشگر -یادیبن یها دانش پژوهشگاه

 29 تا 88 سال از -یعلم اتیه عضو -یرجائ دیشه دانشگاه

 تاکنون 29از سال  -یعلم اتیعضو ه –الزهرا  دانشگاه

 88 تا 89 سال از -صنعت با ارتباط ریمد -یادیبن یها دانش پژوهشگاه

 

 

http://physics.ipm.ac.ir/people/ashafie/index.htm


 

 این یاریاسفند فاطمه

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 f.esfandiryi@wbmt.tvdeift.up: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمومن فرزان

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ffmomeni@yahoo.com: لیمیا

Momeni@khu.ac.ir 

-https://phys.khu.ac.ir/cv/515/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86  :تیوبسا

%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=515&mod=scv 

 

 89 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 (ی)خوارزم تهران معلم تربیت دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 ییدایش فرزانه

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 farzaneh.sheidaei@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمیرح فرشته

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rahimi.f@gmail.com: لیمیا

rahimi.f@ut.ac.ir 

 https://fnst.ut.ac.ir/en/~rahimi.f  :تیوبسا

 89 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -نینو فنون و علوم دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 یوتکنولوژینانوب بخش ریمد

 لایهآزمایشگاه -فیزیک دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه 

سطح وفیزیک نازك های  

 

 

 



 

 فرهپور فرنوش

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 f_farnoosh@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 



 

 انیحاج کمال

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kamalhajian@ipm.ir: لیمیا

 https://www.kamalhajian.com/files/HajianCV-P.pdf  :تیوبسا

 

 29 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دکترا پسا پژوهشگر   

یادیبن یدانشها پژوهشگاه -کیزیف پژوهشکده  

 

 

 

 

 



 

 

 مود یپارس مجاهد

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_parsi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 قجاوند دیمج

 کیزیف دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 ghojavand@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیزیک دانشکده-ایران صنعت و علم دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 انینیام خواجه محسن

 کیزیف دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 kh.aminian@yazd.ac.ir: لیمیا

 https://yazd.ac.ir/people/khajeh-aminian  :تیوبسا

 

 88 یورود برق، یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

زدی دانشگاه یعلم اتیه  کیزیف دانشکده ار،یدانش -

جامد حالت بخش -  

 

 

 

 



 یکران یمردان محمد

 کیزیف دانشکده

 شهرکرداقامت:  محل

 moh.mardaani@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیزیف گروه -علوم دانشکده -شهرکرد دانشگاه یعلم اتیه

نانو پژوهشکده -فیزیک تحقیقات مرکز   

 

 

 

 

 

 



 

 

 یابوالحسن محمدرضا

 کیزیف دانشکده

 تهران: اقامت محل

 taher40@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 11 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیزیک دانشکده -مدرس تربیت دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 یگنجعل یمحمدعل

 کیزیف دانشکده

 بهشهراقامت:  محل

 ganjali@theory.ipm.ac.ir: لیمیا

 /ttps://phys.khu.ac.ir/cv/514/ganjali   :تیوبسا

 

 81 یورود ،یکاربرد کیزیف ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

بالا یها ینجوم و انرژ یگروه آموزش– یدانشگاه خوارزم یعلم اتیه   
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 نانو فناوری و علوم پژوهشکده -شریفصنعتی  دانشگاه یعلم اتیه

 قطب عضو نانو، پژوهشکده یشورا عضو ف،یشر یصنعت دانشگاه نانو یفناور و علوم پژوهشکده معاون و اریاستاد

 نانوساختارها
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فیزیک دانشکده -شریفصنعتی  دانشگاه یعلم اتیه   
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فیشر یصنعت دانشگاه پستاك   
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ایران صا شرکت   

هادی نیمه قطعات صنعت  
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  یانرژ یو مهندس کیزیدانشکده ف -ریرکبیام یدانشگاه صنعت اریاستاد

یاهسته یمهندس یگروه آموزش  

کیهان پرتو آزمایشگاه -فیزیک دانشکده -شریفصنعتی  دانشگاه   
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کیزیف دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه   
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یمهندس هیپا علوم دانشکده ، زیتبر سهند  یصنع دانشگاه یعلم اتیه    
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 9989 ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 چگال، ماده ک،یزیف دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 بهشت دیشه دانشگاه یدکتر پسا
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 شرکت مهندسی سن
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 و برق یمهندس دانشکده -سمنان دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ
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 آزمایشگاه نیروگاه خورشیدی -دانشکده مهندسی برق
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Imperial College London 

 تحقیقات مخابرات ایرانمرکز 
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 مرکز تحققات مخابرات
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   :تیوبسا

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

سابق شرکت مدار مجتمع هدف کام ،  رعاملیمد

شرکت مجتمع سازان هدف  یکنون رعاملیموسس و مد

  گستر

 

 

 



 

 یرضائ فاطمه

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 f_rezaei@sharif.edu، fatemeh.rezayi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ، برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:f_rezaei@sharif.edu


 

 یرضو یعل

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 alirazavi.1365@gmail.com، abacardaba@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت پرداخت اول کیش)جیرینگ(

 

 

 

 

 

mailto:alirazavi.1365@gmail.com


 یتیرع محمد

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohammad.rayiati@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 22 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 سالارپور یمهد

 برق یمهندس: دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

 mehdi1622@yahoo.com، mahdisalarpour1@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده الکترونیک -شریف یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

mailto:mehdi1622@yahoo.com


 

 سرپرنده نیمحمدحس

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mhsarparandeh@gmail.com، sarparandeh@iau-tnb.ac.ir: لیمیا

sarparandeh3@yahoo.com 

 http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sarparandeh/fa  :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ و برق  دانشکده -شمال تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 شرکت توسعه یک مپنا

 

 

 

mailto:mhsarparandeh@gmail.com


 

 

 انیسلطان محمد

 برق یمهندس: دانشکده

 کرج: اقامت محل

 mohammadsoltanian@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 

 یعیشا یعل

 برق یمهندس: دانشکده

 قم: اقامت محل

 shayei.ali@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 رق،ب یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 88 یورود

 

 :کار سوابق

 

 

 

 



 

 نسب فیشر ارسلان

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 arsalan_m1988@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یصالح محمدجواد

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mjsalehi2000@yahoo.com،  mohammadjavad.salehi@oulu.fi: لیمیا

 mjsalehi@gmail.com 

 /http://www.ee.oulu.fi/~msalehi  :تیوبسا

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 

 شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس

 شرکت واریک

 

 

 

 

mailto:mjsalehi2000@yahoo.com


 

 زاده یصدر سحر دهیس

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sssadrizadeh@gmail.com، ssaharsadrizadeh@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:sssadrizadeh@gmail.com


 

 یطولاب محمدرضا

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mreza.toulabi@gmail.com، toulabi@kntu.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یطوس ریخواجه نص یقدرت دانشگاه صنعت -برق یمهندس یگروه آموزش اریاستاد

 

 

 

 

mailto:mreza.toulabi@gmail.com


 

 پور غلام مانیا

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 imangh@sharif.edu، imangh@sharif.ir: لیمیا

 /http://sharif.edu/~imangh  :تیوبسا

 

 81 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیرش یصنعت دانشگاه کیرونتالک پژوهشکده یعلم اتیه

  

 

 

 



 

 یفرهاد فرزانه

 برق یمهندس: دانشکده

 نیقزواقامت:  محل

 farzaneh_farhadi20@gmail.com، farzaneh_farhadi20@yahoo.com: لیمیا

 https://www.imperial.ac.uk/people/f.farhadi  :تیوبسا

 

 21 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،یاضیر علوم دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Imperial College London 

 

 

 

mailto:farzaneh_farhadi20@gmail.com


 

 یقهر محمدرضا

 برق یمهندس: دانشکده

 همداناقامت:  محل

 ghahri@live.com، Reza.Ghahri@gmail.com: لیمیا

 /http://ghahri.blogfa.com/Profile  :تیوبسا

 

 88 یورود ،برق  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس یفن دانشکده-ریملا واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 یکازر حسام

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hkazari@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت موج نیرو

 

 

 

 



 

 یمراد عادل

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 adel_eengineer@yahoo.com، adel_mim@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 82 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت نفت و گاز پار

 

 

 

 

 

mailto:adel_eengineer@yahoo.com


 

 یبیمس رضا

 برق یمهندس: دانشکده

 البرزاقامت:  محل

 mosayebi_90@yahoo.com، doostdashtanitarindoost@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،برق یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،برق یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:mosayebi_90@yahoo.com


 

 

 ییملا سجاد

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sajjad.mollai@gmail.com، sajjad_m_66@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:sajjad.mollai@gmail.com


 

 ینشتاعل دامون

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 ddmoun_dna@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پارس ژن هومن شرکت رعاملیمد

 

 

 

 



 

 یراونج محمدحسن

 برق یمهندس: دانشکده

 اراک: اقامت محل

 moh.ravanji@gmail.com، mhrav2009@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود قدرت، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورودقدرت، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:moh.ravanji@gmail.com


 

 دوست احسان بهرام

 برق یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 bahram.ehsandoust@gmail.com، bahram_6687@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود مخابرات، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود  مخابرات، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود(، ستمی)سمخابرات -برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت کافه بازار

 

 

 

 

mailto:bahram.ehsandoust@gmail.com


 

 یاحمد اوشیس

 برق یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 siavush262@yahoo.com، siavashaaa32002@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،مخابرات -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود  ،مخابرات-برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورودبرق،  یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:siavush262@yahoo.com


 

 یمیکر اسری

 برق یمهندس دانشکده

 زدي اقامت: محل

 karimiyaser@yahoo.com: لیمیا

                www.ym-pars.com  :تیوبسا

 

 9928 قدرت، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 ،یکیکترال یها نیماش و قدرت کیالکترون برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

9928 

 9981 قدرت، برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 هیات علمی دانشگاه یزد

 پارس مبدل کتای توسعه و قیتحق ره،یمد اتیه

 اروند ریکو پارس شرکتمشاور 

 با شرکت توان پژوهان فناور پاسارگاد یهمکار

 

 



 

 تل قلعه یمیکر محمود

 برق یمهندس دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

   karimi@shirazu.ac.ir:  لیمیا

                                       http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/3539384648744: تیوبسا

 

 9988 ک،یالکترون برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 مخابرات، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 مخابرات، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هدانشگا وتریکامپ و برق ی دانشکده یعلم اتیه عضو

 رازیش

 

 

 

 

 



 

 

 مجد ینظر محمد

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   mnazari313@gmail.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 9989 ،ستمیس-مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 ،ستمیس-مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 ،ستمیس-مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ایدر هوا صدراگستر شرکت ستمیس طراح 

 

 

 

 

 



 

 زاده صادق حمدمدیس

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   sadeghzadeh@shahed.ac.ir:  لیمیا

                                       http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh: تیوبسا

 

 9988 قدرت، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 قدرت، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 قدرت، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شاهد دانشگاه قدرت گروه یعلم ئتیه

 ریدپذیتجد یها یانرژ سازمان سیرئ و روین ریوز معاون

 ()ساتبا برق یانرژ یور بهره و

 

 

 

 

http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh


 اری همت نیمحمدافش یعل

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

     hemmatyar@sharif.edu لیمیا

 http://sharif.ir/~hemmatyar : تیوبسا

 

 9988 مخابرات، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9989 و،یماکروو مخابرات برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 ،ینور و ویکروویما مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 

 



 

 یخورت مورچه یمانیسل سودابه

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 soodabeh_soleymani@yahoo.com :لیمیا

                                :تیوبسا

 

 9988 قدرت، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 قدرت، -برق یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 قدرت، -برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 واحد -یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه عضو و اریدانش

 قاتیتحق و علوم

 

 

 

 

 



 

 

  یاخبار بهاره

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   akhbari@kntu.ac.ir: لیمیا

                                       profile.kntu.ac.ir/fr/~akhbari: تیوبسا

 

 9928 مخابرات، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928رمز، -مخابرات برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989 ستم،یس مخابرات برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 

  ینیام آرش

 برق يمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

 aamini@sharife.edu: لیمیا

  http://sharif.ir/~aamini/home.html :تیوبسا

 9928 مخابرات، برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه : یکارشناس

 9928 مخزن، نفت، ،یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9921 ستم،یس مخابرات برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 ستم،یبرق، مخابرات س یدانشکده مهندس ف،یشر یدانشگاه صنعت :دکترا

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 نقاب شیرایپ ابوالفضل

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ab_pirayesh@yahoo.com: لیمیا

a_pirayesh@sbu.ac.ir 

   :تیوبسا

 88 یورود ،کنترل ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و برق مهندسی دانشکده - بهشتی شهید دانشگاه 

 کامپیوتر

 

 

 

 

 

 



 

 دوبخشری صالحی احمد

 برق یمهندس دانشکده

 رشتاقامت:  محل

 salehi_ahmad@guilan.ac.ir :لیمیا

 salehi1984@yahoo.com 

 /https://staff.guilan.ac.ir/asalehi  :تیوبسا

 29 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 گروه -یفن دانشکده -لانیگ دانشگاه یعلم اتیه 

برق یمهندس  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یحکمت ارسلان

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hekmati.arsalan@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  رویپژوهشگاه ن یعلم اتیه 

 

 

 

 

 



 

 

 یعطار ررضایام

 برق یمهندس دانشکده

 مشهداقامت:  محل

 attari50@um.ac.ir :لیمیا

 arattari@yahoo.com 

 /http://attari50.profcms.um.ac.ir  :تیوبسا

 82 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود  ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده  -مشهد فردوسی دانشگاه یعلم اتیه

 برق گروه -یمهندس

 

 

 

 

 

 



 

 یخواص نیام

 برق یمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

 khavasi@sharif.ir: لیمیا

 /http://ee.sharif.edu/~khavasi  :تیوبسا

 

 29  یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 یاردکان یمختار آرش

 برق یمهندس دانشکده

 کرماناقامت:  محل

 amokhtari@uk.ac.ir: لیمیا

arashmokhtari@gmail.com 

 https://elec.uk.ac.ir/en/~amokhtari  :تیوبسا

 

 29 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

کرمان باهنر شهید دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 یغفار بابک

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 babakghf@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ایآس هوشمند یها دهیا هیآرا شرکت

آسا فن شرکت   

 

 

 

 



 

 ینظر بهزاد

 برق یمهندس دانشکده

 اصفهان اقامت:  محل

  nazari@cc.iut.ac.ir:لیمیا

  behzadnn@gmail.com 

 /https://nazari.iut.ac.ir  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

سیگنال شرکت   

 

 

 

 



 

 یقیصد بهنام

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 b_sedighi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یریحر بهنوش

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behnooshhariri@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یعزم زیپائ

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 pazmi@modares.ac.ir: لیمیا

 https://modares.ac.ir/~pazmi  :تیوبسا

 89 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 تربیت دانشگاه وتریکامپ و برق یمهندس استاد

  مهندسی و فنی دانشکده-مدرس

 وهگر  هممیز تهیا تخصصی نکمیسیو عضو

 مرتبط یها شتهو ر کامپیوتر ق،بر مهندسی

 

 

 

 

 



 

 یمعقول ایپور

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 p.maghouli@shahed.ac.ir: لیمیا

maghuli@gmail.com 

 http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TEn.aspx?TID=328  :تیوبسا

 

 81 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس و یفن دانشکده -شاهد دانشگاه یعلم اتیه

نیرو مشاور مهندسین   

 

 

 

 



 

 

 جاودان  جواد

 برق یمهندس دانشکده

 لیاردباقامت:  محل

 javidan.javad@gmail.com: لیمیا

javidan@uma.ac.ir 

 https://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=259  :تیوبسا

 

 81 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

وتریکامپ و برق یمهندس یآموزش گروه -یمهندس و یفن دانشکده -اردبیلی محقق دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 



 

 یدیق حامد

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hgheidi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمنصور شاه حامد

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hamedsh@sharif.edu: لیمیا

hshahmansour@gmail.com 

   :تیوبسا

 29 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 

 



 

 یزند حسام

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 zandi@kntu.ac.ir: لیمیا

hesam.zandi@gmail.com 

 http://wp.kntu.ac.ir/zandi  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 دانشکده -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه 

برق یمهندس  

 برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان

ابررسانا مدارهای و ادوات آزمایشگاه  

 

 

 

http://wp.kntu.ac.ir/zandi


 

 

 

 کیب مرشد زاده نیحس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hmorshed@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  89یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

هیربدان شرکت   

 

 

 

 



 

 یمهران اریخشا

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mehrany@sharif.edu: لیمیا

 /http://ee.sharif.edu/~mehrany  :تیوبسا

 

 88  یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 یدهقان رسول

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rasoul_dehghan@yahoo.com: لیمیا

 https://ece.iut.ac.ir/index.php/fa/people/1953  :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

  :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ و برق

 عماد هادی نیمه شرکت

 

 

 

 



 

 یدامن رسول

 برق یمهندس دانشکده

 چابهاراقامت:  محل

 rasoul_damani@yahoo.com: لیمیا

 http://research.cmu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=41  :تیوبسا

 

 89 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دریائی مخابرات و الکترونیک گروه -دریائی علوم و دریانوردی دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 انتید رضا

 برق یمهندس دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

 Dianat@pgu.ac.ir: لیمیا

dianat1353@yahoo.com 

 https://eng.pgu.ac.ir/uploads/dianat.pdf  :تیوبسا

 89 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

یمهندس دانشکده فارس، خلیج دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 

 

 



 

 یکاظم رضا

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rezakazemi.reza@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یزدیپور نلیز زلفا

 برق یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 zeinalpour@yazd.ac.ir :لیمیا

 z_zeinalpour@yahoo.com 

 /http://pws.yazd.ac.ir/zeinalpour  :تیوبسا

 

 88 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: ارشد یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده -یزد دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 وش کاوه زهرا

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kavehvash@sharif.edu :لیمیا

 zkavehvash@yahoo.com 

 /http://sharif.edu/~kavehvash  :تیوبسا

 

 29 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رقب یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 یپورساردوئ یحاج دهیسپ

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sepideh_hajipour@yahoo.com: لیمیا

hajipour@sharif.edu 

 /http://sharif.edu/~hajipour  :تیوبسا

 

 29 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یصنعت دانشگاه برق یمهندس دانشکده یعلم اتیه

 فیشر

  

 

 



 

 یداران یفیشر سروش

 برق یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 sorushsharifi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمشهد دیسع

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sa_mashhadizo@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیشر یصنعت دانشگاه کیالکترون یآموزشها مرکز   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یدیسع دیسع

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 saeed.saeedi@modares.ac.ir: لیمیا

 modares.ac.ir/~saeed.saeedi  :تیوبسا

 

 88 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  –مدرس  تیدانشگاه ترب یعلم اتیه عضو 

وتریبرق و کامپ یمهندس  

 

 

 

 

 



 

 یخراط دیسع

 برق یمهندس دانشکده

 کرمانشاهاقامت:  محل

 saeed_kh_1366@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

برق گروه -فنی دانشکده کرمانشاه، واحد اسلامی آزاد دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 یغامیپ دیسع

 برق یمهندس دانشکده

 (Aalborg, Denmark) دانمارک آلبورگ،اقامت:  محل

 saeedpeyghami@gmail.com: لیمیا

 https://vbn.aau.dk/en/persons/141290  :تیوبسا

 

 28 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 8989-8998  دانمارك آلبورگ، دانشگاه پسادکترا، محقق 

 

 

 

 

 



 یمیسل هیسم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ssomayehs@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

مخابرات تحقیقات مرکز   

 

 

 

 

 

 

 



 یموسو السادات مایش

 برق یمهندس: دانشکده

 قم: اقامت محل

 shimasadat.mousavi@yahoo.com، shimaossadat.mousavi@ivt.baug.ethz.ch: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یکوه هیسم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 koohi@sharif.edu: لیمیا

 /http://sina.sharif.edu/~koohi  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،وتریکامپ یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

وتریکامپ یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 



 

 

 خواسته نیدحسیس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 khasteh@kntu.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود ،کنترل ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یهوش مصنوع وتر،یکامپ یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،یهوش مصنوع وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یبلوک رهیو زنج یمشاور هوش مصنوع –شرکت همراه اول  مشاور 9988

 IOT Platform ،یساز کپارچهی ینرم افزارها –سامانه  اهمراهیشرکت آر مشاور 9982

مسوول کمیته هوش مصنوعی، تدوین  –شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران  مشاور 9988-9988

 وژه های پیام رساناستراتژی کلان هوش مصنوعی مبین، مشاوره در زمینه پر

 

 



 –پروژه توسعه کارکردهای مرورگر برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  مدیر 9981

استخراج خصوصیات یک مرورگر بومی و برگزاری سمینارهای معرفی موضوع در 

 دانشگاههای مختلف کشور

9988-

9988 

( برای شبکه دیتا شرکت OSS) عملیات پشتیبان سامانه سازیپیاده و طراحی پروژه مدیر

اجرای کامل و موفق پروژه  -ارتباطات زیرساخت و پیاده سازی سامانه به صورت عملیاتی

و دریافت حسن انجام کار، تست برروی شبکه زنده و فعال زیرساخت کشور، سامانه کاملا 

 Multivendorبومی، سامانه 

9928-

9988 

 هایپروژه و ستاره و کشاف هاینهساما در پروژه کنترل و الگوریتمها بخش مسوول

 امن ارتباطات و اطلاعات فناوری شرکت در بالا بسیار حجم با هایداده در کاویداده

 وسطت کشور بانکی شبکه کل در عملیاتی صورت به حاضر حال در ها پروژه این -مهیمن

 .هستند مورداستفاده تخلفات شناسایی برای مرکزی بانک

9921-

9928 

افزار و نصیرالدین طوسی)مسؤول بخش سختبا جهاددانشگاهی واحد خواجه همکاری

(، FMهای توان بالای پژوهش پروژه کنترل دسترسی و کنترل و مانیتورینگ فرستنده

کنترل دسترسی در مکانهای حساسی مانند بیت مقام معظم رهبری و مجلس شورای 

در داخل  Mifareین کارتخوان اسلامی مورداستفاده عملیاتی است، طراحی و ساخت اول

جهاد دانشگاهی خواجه نصیر بدنه   FMکشور)نرم افزار و سخت افزار(، فرستنده های 

 اصلی فرستنده های رادیویی کشور را تشکیل می دهند.

 صورت به ربات(، ROV)شونده کنترل زیرسطحی ربات یک مادر ایستگاه ساخت و طراحی 9928

 .بود دارا را آب زیر متری 919 عمق تا جستجو قابلیت و کرد می کار عملیاتی

9929-

9928 

بخش نرم افزار تیم ربات امدادگر دانشگاه صنعتی شریف اعزامی به مسابقات  مسؤول

RoboCup 2004  وRoboCup 2005 

و تکمیل نرم افزار ربات آتش نشان تیم دانشگاه صنعتی شریف و نرم افزار ربات  طراحی 9928

Micromouse تیم دانشگاه صنعتی شریف 

 



 تا 9988

 کنون

 یطوس نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه کامپیوتر، مهندسی دانشکده علمی هیأت

 :دروس ارائه

 حجیم دادگان سیستمهای و تحلیلها 

 تقویتی یادگیری 

 کامپایلر مبانی 

 ماشینها و زبانها نظریه 

 گسسته ریاضیات 

 سیستم سازیبرنامه و ماشین زبان 

 سازی برنامه و کامپیوتر مبانی 

9989-

9981 

 نصیرالدین خواجه دانشگاه کامپیوتر مهندسی و برق مهندسی هایدانشکده فرهنگی مدیر

 طوسی

9928-

9988 

 (.طوسی نصیرالدین خواجه)واحد دانشگاهی جهاد علمی هیأت در عضویت

 .ریفش صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده در الکتریکی مدارهای درس ارائه 9928

 

 

 



 

 یلنگر ددامونیس

 برق یمهندس دانشکده

 یساراقامت:  محل

 damoun@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کنترل ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 زاده وبیا دمحسنیس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ayyoubzadeh@energy.sharif.edu: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،یانرژ یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 یپناه عتیشر ایدپویس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 pooyashariamt@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یتراب عبدالرضا دیس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ab.reza.torabi@gmail.com: لیمیا

ab.reza.torabi@ut.ac.ir 

 https://engsci.ut.ac.ir/~ab.reza.torabi  :تیوبسا

 

 28 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 ،رقب یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 22 یورود

 

 :کار سوابق

 یفن یدانشکده ها سیپرد -تهران دانشگاه یعلم اتیه 

  ی/ دانشکده علوم مهندس

 

 



 

 

 فر یریجزا دمحمودیس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mjazayerifar@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

برق یمهندس دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه    

 

 

 

 

 

 



 

 

 یشهبازپناه شهرام

 برق یمهندس دانشکده

 کانادااقامت:  محل

 Shahram.ShahbazPanahi@uoit.ca: لیمیا

 http://faculty.uoit.ca/shahbazpanahi  :تیوبسا

 

 88 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 University of Ontario Institute of 

Technology 

عماد هادی نیمه شرکت  

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753


 

 

 یکابل اریشهر

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kaboli@sharif.edu :لیمیا

 sh_kaboli@yahoo.com 

   :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 

 

 

 



 

 بریکل صالح صابر

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 saleh@sharif.edu: لیمیا

 /http://sina.sharif.ir/~saleh  :تیوبسا

 

 28 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه  

 

 

 

 

 

 



 

 

 بریکل صالح صدف

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 s.saleh@ut.ac.ir: لیمیا

 /http://islab.ut.ac.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یفن یها دانشکده سیپرد -دانشگاه تهران یعلم اتیه

  وتریبرق و کامپ یدانشکده مهندس

 

  

 

 

 



 

 

 یکتاب عباس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 aketabi@kashanu.ac.ir: لیمیا

 https://faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/en  :تیوبسا

 

 88 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده ،کاشان دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 یاردکان یتراب عباس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 abbas.torabi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

شریف مطالعات مرکز   

 

 

 

 

 

 



 

 یبنائ یعل

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 banai@sharif.edu: لیمیا

 /http://sharif.edu/~banai  :تیوبسا

 

 81 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه 

 برق

 

 

 

 

 

 



 

 

 سهیمق یعل

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

   a.moqiseh@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ستم،یمخابرات س ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 9928 9929 رادار قاتیکارشناس گروه تحق  /تهرانرانیا رستافن ارتباط

 9988 9922 رادار قاتیگروه تحق ریمد      /تهرانرانیا ارتباط رستافن

گروه         ریمعاونت رادار )مد       /تهرانرانیا ارتباط رستافن

 رادار( دیو تول قاتیتحق

9988 9988 

 کنونتا 9988 یپزشک یگروه مهندس ریمد      /تهرانرانیا ارتباط رستافن

 

 



 

 

 تفت نیتد اکبر یعل

 برق یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 tadaion@yazd.ac.ir: لیمیا

 https://yazd.ac.ir/people/tadaion  :تیوبسا

 

 89 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 بخش - برق یمهندس دانشکده ار،یدانش -یزد دانشگاه 

 مخابرات

 

 

 

 

 



 

 

 یسرود رضایعل

 برق یمهندس دانشکده

 رلندیااقامت:  محل

 alireza.soroudi@ucd.ie :لیمیا

 alireza.soroudi@gmail.com 

 https://people.ucd.ie/alireza.soroudi  :تیوبسا

 

 82 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 University College Dublin, School of Electrical 

and Electronic Engineering,  

 

 

 

 

 



 

 

 یکوکب رضایعل

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kokabi@ipm.ir: لیمیا

alirezakokabi@gmail.com 

   :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود  ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

یادیبن یها دانش پژوهشگاه   

 

 

 

 

 

 

 



 

 یدار سررشته فرخ

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 f.sarreshtedari@ut.ac.ir: لیمیا

 https://science.ut.ac.ir/~f.sarreshtedari  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

اکنون هم -کیزیف دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه  

فیشر یصنعت دانشگاه ابررسانایی، آزمایشگاه   

 

 

 

 

 



 

 یحداد فرزان

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 farzanhaddadi@iust.ac.ir :لیمیا

 farzanhaddadi@yahoo.com 

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

برق یمهندس دانشکده -رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه   

 

 

 

 

 



 

 فرحت دیفرش

 برق یمهندس دانشکده

 سکویسانفرانساقامت:  محل

 farshid83@gmail.com: لیمیا

 https://sites.google.com/site/farshidfarhat  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایبهن دونیفر

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behnia@sharif.edu: لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 

 یدیجمش زیکامب

 برق یمهندس دانشکده

 آلماناقامت:  محل

 kambiz.jamshidi@tu-dresden.de: لیمیا

   :تیوبسا

 89 یورود ،کنترل ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ستم،یس مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود ستم،یس مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

  :کار سوابق

 فیشر یکه های مخابرات نوری، دانشگاه صنعتشبآزمایشگاه  

21-22  

89-22 آلمان، کیپزیلا تلکام، چهیدو یکاربرد یفن دانشگاه  

88-89 آلمان، ن،یبرل یفن دانشگاه  

29 سال از آلمان، درسدن، یفن دانشگاه  

 

 

 



 

 رادمرد یمجتب

 برق یمهندس دانشکده

 مشهداقامت:  محل

 mojradmard@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،مخابرات ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 



 

 یمعز محسن

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 moezzi@aut.ac.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 29 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -رقب یمهندس دانشکده -ریرکبیام یصنعت دانشگاه

 اکنون هم

ایران میکروالکترونیک پژوهشکده   

 

 

 

 

 



 

 ینادر یصلا محمد

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 salaynaderi@hotmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ایدر استرال smart energy solutions group شرکت

 ریتوان شرکت یفناور توسعه و قاتیتحق دفتر معاون

 ایاسترال unsw دانشگاه

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 



 

 یمردان محمد

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mardani@shahabdanesh.ac.ir: لیمیا

mo.mardani@gmail.com 

mardani@shdu.ac.ir   

    /http://faculty.shdu.ac.ir/mardani    :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود کنترل، ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود کنترل، ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه شهاب دانش  یعلم اتیه عضو

 فیشر یصنعت یدانشگاه جهاد

 

 

 



 

 

 یمرو محمد

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohammadmarvi14@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88  یورود ،کیالکترون ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  82 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: ارشد یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

مهاران یمهندس شرکت   

 

 

 

 

 

 



 

 

 انیجعفر محمد

 برق یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 mojedt@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 رستگار محمد

 برق یمهندس دانشکده

 رازیش: اقامت محل

 m.rastegar84@gmail.com: لیمیا

mohammadrastegar@shirazu.ac.ir 

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064888569764  :تیوبسا

 

 28 یورود ،قدرت ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،برق یدانشکده مهندس ف،یشر یدانشگاه صنعت :ارشد یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه وتریکامپ و برق یمهندس دانشکده یعلم ئتیه عضو 

کنون-81 سال از رازیش  

 

 

 

 



 

 

 

 آرام نمحمدحس

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mharam_84@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،کیالکترونبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 لیموبا شنیکیاپل دهنده توسعه

 

  

 

 

 



 

 

 

 یتواضع حمدصالحم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 tavazoei@sharif.edu: لیمیا

 /http://sharif.edu/~tavazoei  :تیوبسا

 

 82 یورود ،کنترلبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رقب مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 کتای یجهان یحمدمهدم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_mahdi_jahani@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 29 یورود ،مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  در یعلم ئتیپژوهشگر/ عضو ه /درسم

  ف،یشر یدانشگاه صنعت

  ران،یاطلاعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور

 یدانشگاه آزاد اسلام

 ... ران،یمخابرات ا قاتیمرکز تحق

 

 

 



 

 یزیمهر رضازاده نیحمدحسم

 برق یمهندس دانشکده

 ایاسپاناقامت:  محل

 mohammadhosein.rezazadeh@esade.edu: لیمیا

 www.mhrezazade.com  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترونبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود اقتصاد، و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود اقتصاد، و تیریمد دانشکده ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اقتصاد و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه

 نوین مرکزصنایع

ESADE Business School 

 

  

 



 

 

 

 یبدیم ییاسای نیحمدحسم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 yassaee@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یادیبن قاتیتحق پژوهشگاه

 

  

 

 



 

 سبط یحمدعلم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sebt@kntu.ac.ir: لیمیا

ma.sebt@gmail.com 

 /https://wp.kntu.ac.ir/sebt  :تیوبسا

 

 29 یورود ،مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 اکنون هم -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 فن رستا مهندسی فنی شرکت

 

 

 

 

 

mailto:ma.sebt@gmail.com


 

 

 ممتازپور حمودم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 momtazpour@aut.ac.ir :لیمیا

 mm_momtaz@yahoo.com 

 /http://ceit.aut.ac.ir/~momtazpour  :تیوبسا

 88 یورود ،کیالکترونبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و ترویکامپ یمهندس دانشکده -ریرکبیام دانشگاه یعلم اتیه

 اطلاعات یفناور

 

 

 

 

 



 

 یخردمند یرتضم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kheradmandi@sbu.ac.ir: لیمیا

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=390033  :تیوبسا

 

 88 یورود ،قدرتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رقب یمهندس دانشکده ،یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 یکلورز بابازاده میرم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 maryam.babazade@gmail.com: لیمیا

babazadeh@sharif.ir 

 /http://sharif.ir/~babazadeh  :تیوبسا

 

 28 یورود ،کنترلبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس
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 یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 برق

 

 

 

 

 



 

 یحمد زدام

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ma.hamdi@itrc.ac.ir: لیمیا
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 :کار سوابق

 اطلاعات یفناور و ارتباطات پژوهشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 

 مرزونی حسنی سعودم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 masoud.hasani@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 :کار سوابق

 شریف صنعتی دانشگاه

 انرژی پژوهشکده

 

  

 

 



 

 

 

 انیدرخت یصطفم

 برق یمهندس دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 mderakhtian@yahoo.com: لیمیا

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064888569764  :تیوبسا
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 یفن دانشکده شیراز، دانشگاه مهندسی دانشکده

 

  

 

 

 

 



 

 یرمحسنیم هتابم

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mirmohseni@sharif.edu: لیمیا

 /http://ee.sharif.edu/~mirmohseni  :تیوبسا
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 یمهندس  دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه
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 یرحمان یهدم

 برق یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mrahmani@eng.ikiu.ac.ir: لیمیا

rahmani_mehdi@yahoo.com 

 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=291&lang=0  :تیوبسا
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 کنترل -برق یمهندس یآموزش گروه -نیقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 عطامنش هرانم

 برق یمهندس دانشکده

 کانادااقامت:  محل

 mehran_atamanesh@yahoo.com: لیمیا

 https://www.researchgate.net/profile/Mehran_Atamanesh  :تیوبسا
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University of Waterloo 

 آزمایشگاه -برق دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه

 عددی الکترومغناطیسی
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 انیمحمدپورنجات ماین

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 nimaaa@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،مخابراتبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود  ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 



 

 

 یدریح دیوح

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 vahidrezair@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیالکترونبرق،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،برق یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،برق یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شریف صنعت فراز شرکت

 

  

 

 

 



 

 یانیز یهاد

 برق یمهندس دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 zayyani@qut.ac.ir: لیمیا

zayyani2009@gmail.com 

 https://www.qut.ac.ir/fa/wp/hadi_zayyani  :تیوبسا
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 راز،یش هدانشگا وتر،یکامپ و برق دانشکده( یاریدانش به کی)نزد اریمامور به منظور انتقال، استاد یعلم ئتیضو هع

 .9982 بهمن -9988 بهمن ران،یا راز،یش

 .9988 ید -9981 ید قم، یصنعت دانشگاه جذب ییاجرا اتیعضو ه 

 .9988 آبان -9981 بهشتیارد ران،یا قم، قم، یصنعت دانشگاه وتر،یکامپ و برق دانشکده سییر 
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 .9988 - 9989 ران،یا قم، قم، شیمدرس دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه پو 

 .9989-9989 ران،یا تهران، م،یمحقق، پاره وقت، شرکت زع

 .9989 - 9922 ران،یمدرس دانشگاه شاهد تهران، تهران، ا 

 



 

 یآباد نیحس انیعرب هومن

 برق یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 hooman.arabian@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 ایآس گستر صعود شرکت

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 ینوروز اسری

 برق یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 y.norouzi@aut.ac.ir: لیمیا

 http://ele.aut.ac.ir/~norouzi/Personal%20Information.htm  :تیوبسا
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 :کار سوابق

 برق دانشکده -امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 

  

 

 

 



 

 باریجو الهه

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 فارساقامت:  محل
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 یجهانبخش سامان

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 البرز اقامت:  محل

 saman109964738@yahoo.com، saman.jahanbakhshi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 لو خدر جهیخد

 و نفت یمیش یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

  khadijeh.khederlou@gmail.com: لیمیا
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 پور خواجه نیحس

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hossein.khajehpour@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 :کار سوابق

 یانرژ یدانشکده مهندس -فیشرصنعتی دانشگاه  یعلم اتیعضو ه

 

 

 

 

 



 یآقاجان شیدرو جواد

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 jdarvish_f9@yahoo.co.uk: لیمیا

   :تیوبسا
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 یدهاقان یفاتح نیمحمدحس

 و نفت یمیش یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 fatehi.mh@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 فیشرصنعتی  دانشگاه یو نوآور یمهندس یشرکت تعاون رعاملیمد
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 یکاشف دیسع

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 رازیش: اقامت محل

 saeid_kshf@yahoo.com، saeidkashefi1368@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا
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 :کار سوابق
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 یموسو دمحمودیس

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 اقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

  یهمت آزاده

 نفت و يمیش يمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 azadehhemmati@yahoo.com: لیمیا

 :تیوبسا

 

 9928 نفت، و یمیش یمهندس ف،دانشکدهیشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9922 ست،یز طیمح نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاتیتحق و علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه اریاستاد

 

 

 

 

 



 یآباد نجف ینیعابد حامد

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 رانیااقامت:  محل

   habedinyna@yahoo.com  :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9922 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 کنترل، و یساز هیشب ،یمدلساز نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

9989 

 9988 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

 



 یرعمادیم مانیدایس

 نفت و یمیش یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 s.i.miremadi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یزدی کوچک زهرا

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 رانیااقامت:  محل

   zahra.yazdi@gmail.com :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9928 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،ییغذا عیصنا نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9981 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 ییغمای لایسه

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   yaghmaei@sharif.edu :لیمیا

                                :تیوبسا

 

 9989 ،یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 ،یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9982 ،یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو  

 

 

 

 

 



 

 یضیف فرزانه

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   feyzi@iust.ac.ir:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 9918 ،یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 ،یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9981 ،یمیش یمهندسدانشکده  ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 سعادتمند میمر

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 .sharif.edu .saadatmand m@: لیمیا

 http://alum.sharif.edu/~saadatmand: تیوبسا

 

 9929 نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یپزشک یمهندس نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 ،یپزشک یمهندس نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 نفت و یمیش یمهندس

 و یمیش یمهندس دانشکده یفرهنگ و ییدانشجو معاون

 فیشر یصنعت دانشگاه نفت

 

 

 



 

 

 وفا احسان

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 e.vafa@sharif.edu: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،یمیش یمهندس ،و نفت یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ،و نفت یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 

 :کار سوابق

 اکنون هم-فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 توسعه و پژوهش ناموران شرکت

 

 



 

 

 یچرخ ریام

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 acharkhi@aeoi.org.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 82 یورود ،یمیش یمهندس ،و نفت  یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده چرخه سوخت -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

  

 

 

 

 



 

 شاد یاسد بهاره

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 کانادااقامت:  محل

 asadishad@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورودو نفت،  یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورودو نفت،  یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 کانادا در یداروساز شرکت

 

 

 

 

 



 

 یآباد مصلح یمصلح وشیپر

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 moslehi@sharif.edu: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 18 یورودو نفت،  یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاهبازنشسته   یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 بهروز انیاحمد حسام

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 زیتبراقامت:  محل

 hesam.ahmadian@gmail.com: لیمیا

ahmadian@sut.ac.ir 

 http://fa.che.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=22  :تیوبسا

 

 28 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 زیتبر سهند یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

mailto:hesam.ahmadian@gmail.com


 

 انیسیتقد نیحس

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m.salehtaghdisian@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تتحقیقات سازمان حفاظت محیط زیسمرکز 

 

  

 

 

 

 



 

 خوزان داود

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 khoozan@modares.ac.ir: لیمیا

 www.modares.ac.ir/~khoozan  :تیوبسا

 29 یورود ،ونفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده مهندسی  -دانشگاه تربیت مدرس یعلم اتیه

 شیمی

 

  

 

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~khoozan
https://www.modares.ac.ir/~khoozan


 

 

 یلطف هیرق

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rylotfi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،یانرژ ستمیس گروه ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نفت پژوهشگاه

 

  

 

 

 

 



 

 

 یمقصود دیسع

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت ناموران پژوهش و توسعه

  صنعت و علم دانشگاه یمیش یمهندس دانشکده یعلم ئتیه

  

 

 

 

 



 

 یموبیل نژاد صادق دیسع

 و نفت  یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sadeghnejad@modares.ac.ir :لیمیا

 s_sadeghnezhad@yahoo.com 

 www.modares.ac.ir/~sadeghnejad  :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 یمیش

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~sadeghnejad


 

 راد یموحد سلمان

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 movahedirad@iust.ac.ir: لیمیا

 http://www.iust.ac.ir/content/31936/Dr.Movahedirad-,-Salman  :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یونفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یونفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 یمیش

 

  

 

 

 



 

 موسوی سقندیکلائی دعباسیس

 و نفت  یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 musavi@sharif.edu: لیمیا

 http://che.sharif.edu/~web/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=mousavi  :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و نفت یمیش یدانشکده مهندس -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

 



 

 یدهنو دمحسنیس

 و نفت  یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohsendehnavi2002@yahoo.com: لیمیا

 /http://mohsendehnavi.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 

 :کار سوابق

  یاسلام یشورا مجلس دوره نیازدهمیمنتخب مردم در انتخابات 

 یبهشت دیشه دانشگاه یستیز یفناور و علوم دانشکده اریاستاد و یعلم ئتیعضو ه 

 یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم یفناور ستیو توسعه بازار ستاد توسعه ز یسازیتجار د،یمعاون تول 

 تاکنون 88از سال  -

 

 



  یاساس یقلم دارو 989از  شیب یداخل دیتول یریگیکشور و پ یواردات یداخل داروها دیمسئول طرح تول 

 تاکنون 88از سال  -کشور 

 88 تا 88 سال از ییرضا دیشه شرفتهیپ یهایفناور پژوهشکده رهیمد ئتیه سیرئ و رعاملیمد 

  88از سال  -تهران شهر در کشور نخبگان از نفر 199 از شیب تیفعال با فیشر ینوآور ستگاهیا یراه انداز 

 تاکنون

  ایسآ غرب در سلامت یهایفناور توسعه و قیتحق مرکز نیبزرگتر عنوان به سلامت یهایمرکز فناور یاندازراه 

 تاکنون 88از سال 

 رفع و برتر یهایفناور به یابیدست جهت انیبن دانش شرکت 999 از شیب حضور با ینخبگان شبکه جادیا 

    تاکنون 88از سال  -کشور یداخل مشکلات

  88از سال  -یفناور مختلف یهاحوزه در انیبن دانش شرکت و یفناور یدهنده شتاب نیچند یاندازراه 

 تاکنون

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 انیرنجبر مایس

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sranjbarian@yahoo.com: لیمیا

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064888569764  :تیوبسا

 

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمیش یمهندس بخش-گاز و نفت ،یمیش یمهندس دانشکده -رازیدانشگاه ش یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 یبیط شکوفه

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

 sh_tayyebi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88  یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 ،ندهایو کنترل فرا یساز هیشب و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود

 29 یونفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نفت پژوهشگاه

 

  

 

 

 



 

 

 خوشنود عاطفه

 و نفت  یمیش یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 atefeh.khoshnood@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 



 

 یابیکام لهلا ءعطا

 نفت و  یمیش یمهندس دانشکده

 کرماناقامت:  محل

 kamyabi@uk.ac.ir :لیمیا

 ata.kamyabi@gmail.com 

 https://chemeng.uk.ac.ir/en/~kamyabi  :تیوبسا

 

 29 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمیش یمهندس بخش -کرمان باهنر دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 زدبخشیا یعل

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

  izadbakhsh@pgu.ac.ir :لیمیا

 ali.izadbakhsh@gmail.com 

  www.pgu.ac.ir/web/izadbakhsh   :تیوبسا

 

 81  یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمیپتروش و گاز نفت، دانشکده -بوشهر فارس جیخل دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 یدشت یعل

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 مشهد :اقامت محل

  dashti@um.ac.ir :لیمیا

 dashtiir@yahoo.com 

  http://dashti.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR   :تیوبسا

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اکنون هم -مشهد یفردوس دانشگاه

 22سال  کرمان باهنر دیشه دانشگاه

 

 

 

 



 

 یریام فرناز

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 farnaz.amiri@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 یگنج بایفر

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  fganji@modares.ac.ir : لیمیا

f.ganji@gmail.com 

  www.modares.ac.ir/~fganji   :تیوبسا

 88 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

-یمیش یمهندس -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 تاکنون  9928 یپزشک ستیز

  

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~fganji
https://www.modares.ac.ir/cheme/departments/biomedical-engineering
https://www.modares.ac.ir/cheme/departments/biomedical-engineering


 

 قیشا فلور

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shayeghf@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نفت صنعت پژوهشگاه

 

  

 

 

 

 

 



 

 یرانیا حمدم

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohammadirani@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 81 یورود طراحی فرآیندهای نفت، ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

تور، طراحی رآک-ترموسینتیک و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود

 29 یورودسازی و کنترل،  شبیه و نفت، یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

  نهاوپژ نشدا نبنیا سسهمو

 نفت صنعت پژوهشگاه

 شریف صنعتی هنشگادا ،نفتو شیمی مهندسی هنشکددا:  در سيتدر

 ری شهر حدآزاد ، وا هنشگا، دا نهازمو

 هنشگادا م،علو هنشکدا،دامجز رطو به لیسانس قفوو  یکترد ننشجویادا جهت لنتقاا یها هپدیددرس  یستدر

 .انتهر

 

 



 

 یلیخل حمدم

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 اراک :اقامت محل

 m-khalili@araku.ac.ir: لیمیا

khalili83@gmail.com 

 http://rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=13548  :تیوبسا

 

 29 یورود ،نفت و یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یگروه مهندس -یمهندس یفن دانشکده -اراك دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

  

 



 

 

 

 یتوکل حمدم

 و نفت یمیش یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 mohammadtavakkoli@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29  یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یو نفت، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Rice University 

 

  

 



 

 

 یعابد میرم

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 بابلاقامت:  محل

 m.abedi@umz.ac.ir :لیمیا

 maryamabedy2000@yahoo.com 

 /https://rms.umz.ac.ir/~mabedi  :تیوبسا

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ، کیمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس و یفن دانشکده -مازندران دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 



 

 یآباد بیحب یمنصور یهدم

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mmansoorih@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو نفت ، ورود یمیش یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یو نفت ، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانا یانرژ شرکت

  

 

 

 

 



 

 

 یبدر ناصر

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 naserbadry@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو نفت ، ورود یمیش یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو نفت ، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه

  

 

 

 

 

 



 

 

 جو حق دیناه

 نفت و یمیش یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 taherehaghjou@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو نفت ، ورود یمیش یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو نفت ، ورود یمیش یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رانیا گاز صادرات یمل شرکت

  

 

 

 

 

 



 

 یزدلی یقانیا اله روح

 عیصنا یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 riys61@kashan.com ، riys610@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:riys61@kashan.com
mailto:riys61@kashan.com


 

 یکشک زاد فرخ داود

 عیصنا یمهندس: دانشکده

 اقامت:  محل

 farokhzad@igmc.ir: لیمیا

 https://www.igmc.ir/About-Us/CEO-intro  :تیوبسا

 

 89 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یآباد افضل میمر

 عیصنا یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m.afzalabadi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

ه و اقتصاد دانشگا تیریدانشکده مد یپژوهشگر پسا دکتر

 82 88سال  فیشر یصنعت

 

 

 



 

 معمار فیاستادشر احمد

 عیصنا یمهندس دانشکده

 اهوازاقامت:  محل

 a.ostadsharif@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،عیصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ،عیصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 

 



 

 ییلایول یفتاح دیام

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 omid.fatahi.v@gmail.com   :لیمیا

fvalilai@sharif.edu 

 http://ie.sharif.ir/ie/?p=faculty/fattahi  :تیوبسا

 28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 یمیعظ پرهام

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 p.azimi@qiau.ac.ir :لیمیا

p.azimi@yahoo.com 

  http://qiau.ac.ir/azimi.info  :تیوبسا

 

 89 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عیصنا یمهندس دانشکده -نیقزو واحد یاسلام آزاد دانشگاه

 خودرو رانیا

 

  

 

http://qiau.ac.ir/azimi.info
http://qiau.ac.ir/azimi.info


 

 یپوراهر یمحمدعل ایرو

 عیصنا یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 roya.ahari@gmail.com :لیمیا

  https://lms.iaun.ac.ir/ch/m4514  :تیوبسا

 

 28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  -آباد نجف واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 یمهندس یفن

  

 

 

 

 

https://lms.iaun.ac.ir/ch/m4514


 

 راد یبشارت زهره

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 radtaba@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود برق، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 یانرژ یستمهایس برق، یمهندس ،هیروس کشور پترزبورگ سنت کیتکن یپل دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عتف وزارت از یپژوهش مجوز یدارا -برق یانرژ یها ینوآور توسعه مرکز

 یجمهور استیر به وابسته یفناور مطالعات پژوهشکده

 )متن( روین یفناور توسعه مرکز

 

 



 

 سازور نبیز

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sazvar@ut.ac.ir :لیمیا

 z.sazvar@gmail.com 

 https://indeng.ut.ac.ir/~sazvar  :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عیصنا یمهندس دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

  

 

 



 

 

 دهیپسند درضایدحمیس

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 pasandid@yahoo.com :لیمیا

shr_pasandideh@khu.ac.ir 

 /https://khu.ac.ir/cv/291/pasandid  :تیوبسا

 

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشگاه خوارزم یعلم اتیه

 

  

 

 

 

https://khu.ac.ir/cv/291/پسندیده


 

 فر یسجاد یدمهدیس

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sajadifar@usc.ac.ir :لیمیا

 http://sajadifar.usc.ac.ir/#to_sm5  :تیوبسا

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

یمهندس یفن دانشکده عیصنا یمهندس گروه یعلم أتیعضو ه  

  دانشگاه علم و فرهنگ یمعاون آموزش 

 تاکنون 9988 از ن،یتأم رهیزنج و کیلجست یمهندس گروه ریمد

 اسفند از کشور، یعلم استیس قاتیمرکز تحق یمعاون پژوهش و فناور

بهمن تا 9988  

 یشورا رخانهیدب یفناور و پژوهش آموزش، یمل کلان یهاطرح ستاد ریدب

علوم، یعال  

 ع،یصنا یمهندس گروه ریمد،  9981تا  9989از  ،یو فناور قاتیتحق 

9921-9922دانشگاه،  یمعاون آموزش،   9989-9922  

9929-9921 ،یمهندس-یدانشکده فن یمعاون آموزش  

9889-9929 دانشگاه، سنجش و نظارت کل ریمد  

 

 



 

 

 

 یگاریس شادرخ شهرام

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shadrokh@sharif.edu :لیمیا

 http://ie.sharif.ir/ie/?p=faculty/shadrokh  :تیوبسا

 

 82 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عیصنا یدانشکده مهندس  -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 

 یاصلان نیریش

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

   aslani.shirin@gmail.com  ،sh.aslani@sharif.edu :لیمیا

 /http://gsme.sharif.edu/~aslani  :تیوبسا

 28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یعلم اتیه عضو ف،یشر یصنعت دانشگاه اقتصاد و تیریمد دانشکده

  کنون تا 9989 ،یراهبرد یزیر برنامه معاونت مشاور ران،یا اریس ارتباط شرکت

  کنون تا 9988 عامل،  ریمشاور مد ،DTR شرکت

  9989-9988(، یمطالعات)فرصت  مهمان پژوهشگر ماساچوست، دانشگاه

 9989 -9922 عامل، ریمد س،یرئ قهوه شرکت

 9922-9928 پروژه، ریمد(، ITA) ایتا رسانی اطلاع آوری فن شرکت

 

 

 



 

 کشاورز اسری طه

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 taha_keshavarz@semnan.ac.ir: لیمیا

tahayaser@gmail.com 

 https://tahakeshavarz.profile.semnan.ac.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 سمنان دانشگاه یعلم اتیه

 کاهنربا شرکت

 

 

 

 

mailto:tahayaser@gmail.com
https://tahakeshavarz.profile.semnan.ac.ir/


 

 یاسیال یعل

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

   : ali.elyasi@gmail.com لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 انیرانیا سامان حافظ یاعتبارسنج شرکت

فرهنگ و علم دانشگاه   

شیک سامان کیالکترون پرداخت شرکت  

یاسلام آزاد دانشگاه  

           

 



 

 

 

 یچالشتر رزادهیش یعل

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shirzadeh.a@wtiau.ac.ir :لیمیا

  ali_shirzad63@yahoo.com 

   :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 غرب تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 

mailto:ali_shirzad63@yahoo.com


 

 

 یحج رضایعل

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ahaji@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.edu/~ahaji  :تیوبسا

 

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عیصنا یمهندس -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 مختار رضایعل

 عیصنا یمهندس دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 alireza@mokhtar.ir :لیمیا

 mokhtar@gmail.com  

 http://www.mokhtar.ir/index.php  :تیوبسا

 

 81 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 

 

mailto:mokhtar@gmail.com


 

 یخونسار یرینص یمحمدمهد

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mmnasiri@ut.ac.ir :لیمیا

 https://profile.ut.ac.ir/~mmnasiri  :تیوبسا

 

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس یفن دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 

 

 



 

 

 نژاد فلاح محمدصابر

 عیصنا یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 fallahnezhad@yazd.ac.ir :لیمیا

 sabe9876@yahoo.com 

 https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad  :تیوبسا

 

 82 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تیفیک بخش - عیصنا یگروه مهندس -زدی دانشگاه یعلم اتیه

 یوربهره و

 خودرو رانیاشرکت 

 

  

 

https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad


 

 

 نقاب شیرایپ یمحمدعل

 عیصنا یمهندس دانشکده

 مشهداقامت:  محل

 pirayesh@um.ac.ir :لیمیا

 http://pirayesh.profcms.um.ac.ir/index.php  :تیوبسا

 

 81 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -مشهد یفردوس دانشگاه یعلم اتیه

 عیصنا

 

 

 

 

 



 

 

 یکاظم یمرتض

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kaazemi@yahoo.com - kaazemi@sutech.ac.ir  :لیمیا

 http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi  :تیوبسا

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -رازیش یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 عیصنا

 

  

 

 

 

mailto:kaazemi@yahoo.com
http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi
http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi


 

 یزدی فیشر یمهد

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  mehdi.sharif@gmail.com-sharifyazdi@alum. sharif.edu :لیمیا

   http://alum.sharif.edu/~sharifyazdi  :تیوبسا

 

 88 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه علم و فرهنگ یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 یقندهار مهسا

 عیصنا یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 m.ghandehari@ase.ui.ac.ir  :لیمیا

 ghandehary@yahoo.com 

 /http://aseold.ui.ac.ir/~m.ghandehari  :تیوبسا

 

 89 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تیریمد یآموزش گروه -اقتصاد و یادار علوم دانشکده -اصفهان دانشگاه یعلم اتیه

 اصفهان آباد نجف واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

mailto:ghandehary@yahoo.com


 

 یبروجن یروانیش نرگس

 عیصنا یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 n.shirvani@solico-group.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  21 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کاله کویسول شرکت یبازرگان ریمد

 

 

 

 

 

 



 

 یبرق فیس یمهد

  عیصنا یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   m.seifbarghy@alzahra.ac.ir:  لیمیا

                                       staff.alzahra.ac.ir/seif/en/Home/tabid/6395/Default.aspx: تیوبسا

 

 9988 ،ستمهایس لیتحل و یزیر برنامه ع،یصنا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 االزهر  دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

 



 

 یاصلاح رضا

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 reza.eslahi.ve@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود  عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یانزوائ ایکامل

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 cenzevaee@gmail.com، cenzevaee@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:cenzevaee@gmail.com


 

 تاریویردیلوی اصل دیسع

 عمران یمهندس: دانشکده

 هیاروماقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عمران دانشکده -ارومیه دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 یحائر محمدحسن

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mh_haeri@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت ایمن گستران محیط

 

 

 

 



 

 فرد خاکبازان فائزه

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 faezehkhakbazan@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت مهندسی مهاب قدس

 

 

 

 



 

 دیسف خان یعل

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 khansefidali@kntu.ac.ir: لیمیا

 https://wp.kntu.ac.ir/khansefidali/index.html  :تیوبسا

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیر طوسی یعلم اتیه

 

 

 

 

 



 نژاد یدیرش احسان

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 rashidinejad@yahoo.com، ehsan_rn_c@yahoo.com: لیمیا

 https://irexperts.ir/Site/143809  :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:rashidinejad@yahoo.com


 

 شحنه زارع میمر

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 maryam.zare@sharif.ir، maryam_civil206@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:maryam.zare@sharif.ir


 

 انی ستوده دیسع

 عمران یمهندس: دانشکده

 تنکابناقامت:  محل

 saeed_sotodian@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شهرداری تهران

 

 

 

 

 



 

 یفیشر یمهد

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mahdi.sharif.mahdi@gmail.com  ،sharify_mahdi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:mahdi.sharif.mahdi@gmail.com


 

 

 نیمب یصالح جلال

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 jsmobin@gmail.com، jsalehy@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 ابنیه کسری

 

 

 

mailto:jsmobin@gmail.com


 

 یطاهر درضایس

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sereza2004@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یغفار لیاسماع

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 esghaffari@gmail.com: لیمیا

 /http://alum.sharif.edu/~ghaffari  :تیوبسا

 

 29 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یفراهان یکسر

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 وضاتیف یمحمدعل

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mfoyuzat@hotmail.com، m.foyouzat@samanehsazeh.ir: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 

 یمحجوب دیسع

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mahjoubi@gmail.com، saeed_mahjoubi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 ابنیه فنیمهندسی مشاور 

 

 

mailto:mahjoubi@gmail.com


 

 یبرم یمقصود یعل

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ali.maghsoudi.68@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسلام

 

 

 

 

 

http://kalej.ir/teachers?university=220


 

 یلیرجلیم محمدرضا

 عمران یمهندس: دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 m.mirjalili@gmail.com، mirjalili@yazd.ac.ir: لیمیا

 https://yazd.ac.ir/people/mrmirjalili  :تیوبسا

 29 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 - عمران یمهندس دانشکده -زدیدانشگاه  یعلم اتیه

 سازه بخش

 شرکت استحکام سازه شریف

 

 

 

 

mailto:m.mirjalili@gmail.com


 

 

 یهادو دیمج

 عمران یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mjdhdv@gmail.com، majid_hadavi2000@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

mailto:mjdhdv@gmail.com


 

 یدیحم ریام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  amhamidi@gmail.com-hamidi@khu.ac.ir :لیمیا

 /https://eng.khu.ac.ir/cv/324/hamidi  :تیوبسا

 

 89 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،عمران یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یاستاد گروه آموزش – یدانشگاه خوارزم یعلم اتیه

 هم اکنون -کیژئوتکن یمهندس عمران یمهندس

 رانیا یپرداز سازه شرکت

  

 

 

 

 

 

mailto:amhamidi@gmail.com-


 

 

 

 یانگرک یاکبر ریام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 akbari_amir@alum.sharif.edu-aakbari@nri.ac.ir :لیمیا

 /https://cv.nri.ac.ir/amirakbari  :تیوبسا

http://alum.sharif.edu/~akbari_amir/ 

 82 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 صنعت برق یهاسازه یگروه پژوهش یعلم اتیه عضو

 روین پژوهشگاه

 شانینواند طرح شرکت

 

 

mailto:aakbari@nri.ac.ir


 

 

 هیجعفر نیرحسیام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 amir_jafarieh@yahoo.com- ah.jafarieh@umz.ac.ir :لیمیا

 /https://rms.umz.ac.ir/~ahjafarieh  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  21 یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس و یفن دانشکده -مازندران دانشگاه

  

 

 

 

 

 

mailto:amir_jafarieh@yahoo.com


 

 

 شجاع نیرحسیام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 a.shodja@gmail.com :لیمیا

 http://parsaz.com/fa/Home  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 : سوابق

 پارساز مشاور یمهندس شرکت

 

 

 

 



 

  یرصاف رعباسیام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 info@rasafi.ir; rasafi@eng.ikiu.ac.ir :لیمیا

 www.rasafi.ir; http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=40&lang=0  :تیوبسا

 

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 حمل و نقل یزیبرنامه ر-عمران یمهندس -دانشگاه بین المللی امام خمینی یعلم اتیه

 ف،یشر یصنعت دانشگاه شریف، ونقلحمل پژوهشکده کارشناس

 ایران اسلامی جمهوری آهنراه کارشناس

 وبودجه برنامه سازمان کارشناس

 

 



 

 

 یآباد یموس ییرزایم نیام

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mirzaee61@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پردیس بین الملل تهران ،شریف دانشگاه

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 زاده یفتح آرمان

 عمران یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 fathizadeh@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of Texas at Austin 

 نانو یپژوهشکده علوم و فناور

  

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14823011757688503605


 

 یگودرز آزاده

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 azadeh.g63@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 



 

 برومند انیپو

 عمران یمهندس دانشکده

 رازیش :اقامت محل

 pbroumand@shirazu.ac.ir :لیمیا

 https://cme.shirazu.ac.ir/home  :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 طیمح و ساختمان راه بخش اریاستاد راز،یش دانشگاه 

 تاکنون-9988 ست،یز

 یمهندس دانشکده اریاستاد شاهرود، یصنعت دانشگاه

 9988-9988 عمران،

 

 

 

 



 

 

 یآباد رحمت مانیپ

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 pr@fanomran.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پارس عمران فن مشاور یمهندس شرکت

  

 

 

 

 



 

 

 خضرزاده حامد

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 h.khezrzadeh@gmail.com : لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

  

 



 

 

 یفشند بزرگ رزایم حسن

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mir_2001ir@yahoo.ca- mirzabozorg@kntu.ac.ir :لیمیا

 http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 

 



 

 

 

 پرستش نیحس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hparastesh@yahoo.com :لیمیا

parastesh@usc.ac.ir 

 /http://parastesh.usc.ac.ir  :تیوبسا

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یفن دانشکده -فرهنگ و علم دانشگاه یعلم اتیه

 یمهندس

 

  

 

 



 

 

 خواه جهان نیحس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 h.jahankhah@iiees.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  – بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه یعلم اتیه

 کیژئوتکن یمهندس پژوهشکده اریاستاد

  

 

 

 

 



 

 

 یآدرمناباد شناس حق نیحس

 عمران یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 ho_hagh@yahoo.com، ho_hagh@cc. iut .ac.ir :لیمیا

 /https://haghshenas.iut.ac.ir  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اصفهان دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 ینیشهرآئ یطاهر دیحم

 عمران یمهندس دانشکده

 سبزواراقامت:  محل

 taherishahraini@yahoo.com :لیمیا

 /http://rsrc.sharif.ir/staff/dr-butcher-house  :تیوبسا

 

 89 یورود ،و نفت یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه آب یمهندس گروه یعلم اتیمشاور، عضو ه

 فیشر یصنعت دانشگاه دور از سنجش قاتیتحق مرکز

 

  

 

 

 



 

 

 یردامادیم درضایحم

 عمران یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 hrmirdamadi@iut.ac.ir  :لیمیا

                                       https://mirdamadi.iut.ac.ir  :تیوبسا

 

 12 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  -اصفهان صنعتی دانشگاه یعلم اتیه عضو

 مهندسی مکانیک

  

 

 

 

 



 

 

 یاسد رزا

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  roza.asadi63@gmail.com- asadi@kntu.ac.ir :لیمیا

 

   :تیوبسا

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 منابع آموزش گروه -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 آب

 

  

 

 

 

mailto:roza.asadi63@gmail.com-


 

 

 مرشد رضا

 عمران یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 morshed@yazd.ac.ir- morshed@yazd.ac.ir :لیمیا

 https://yazd.ac.ir/people/morshed  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عمران یدانشکده مهندس -زدی دانشگاه یعلم اتیه

 سازه بخش

 

  

 

 



 

 یمحمد یکرم رضا

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rkarami@kntu.ac.ir :لیمیا

   http://cv.kntu.ac.ir/62     :تیوبسا

 

 88 یورود عمران،عمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  82 یورود سازه،عمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود زلزله،عمران،  یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 تهران شهر بحران تیریمد و یریشگیپ سازمان

 ریمشان

 توانگستر

 ساز جهش

 

 

 



 

 روستا نیمه رضا

 عمران یمهندس دانشکده

 ایاسترالاقامت:  محل

 r_mahinroosta@yahoo.com-rmahinroosta@csu.edu.au :لیمیا

 https://orcid.org/0000-0002-6042-3983  :تیوبسا

 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Charles Sturt University 

  

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-6042-3983
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7524480985532678204


 

 یواعظ ایزکر

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 zakariya.waezi@gmail.com :لیمیا

 waezi.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،نفت و یمیش یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یفن دانشکده -قم شاهد دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 



 

 یافلاک ساسان

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sassan.aflaki@gmail.com- aflaki@ut.ac.ir :لیمیا

 https://www.linkedin.com/in/sassanaflaki  :تیوبسا

https://rtis2.ut.ac.ir/homepage/aflaki/?ac=personal_info 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عمران یمهندس دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

mailto:sassan.aflaki@gmail.com-
mailto:sassan.aflaki@gmail.com-


 

 یباغ قره لیاص دیسع

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 dr.gharehbaghi@gmail.com :لیمیا

asil@kntu.ac.ir 

 /https://wp.kntu.ac.ir/asil  :تیوبسا

 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عمران یمهندس -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 نژاد یمنجم لیسه

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 smonajemi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 طیمح سامان شرکت

 مهندسین مشاور آتک شرکت

 مرکز تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه 

 

 



 

 یشمیدابریس داحسانیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ehsan.abrishami@gmail.com :لیمیا

seyedabrishami@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~seyedabrishami:  تیوبسا

 82 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 عمران

 

  

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~seyedabrishami
https://www.modares.ac.ir/~seyedabrishami


 

 یقهار دیدفریس

 عمران یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 ghahari@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of California, Los Angeles 

 

  

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14108176128635076915


 

 یاحمد اصغرزاده دمحمدیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 smaa8221@yahoo.com- sm.asgharzadeh@modares.ac.ir :لیمیا

 http://modares.ac.ir/uploads/FaResume.sm.asgharzadeh.pdf  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

mailto:smaa8221@yahoo.com-


 

 پور یتنکابن یدمحمدمهدیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 tonekaboni56@gmail.com :لیمیا

 tonekaboni@nigceng.ir 

 

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رانیا گاز توسعه و یمهندس شرکت یربنایز و ساختمان یها پروژه طرح یمجر

  

 

 



 

 یموسو یدمرتضیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_mousavi@hotmail.com :لیمیا

m_mousavi@kntu.ac.ir 

 sid.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi   :تیوبسا

 18 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 عمران یمهندس

 

  

 

 

http://sid.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi
http://sid.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi


 

 ینیحس یدمهدیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 s.m.hosseiniuk@gmail.com: لیمیا

s.m.hosseini@usc.ac.ir 

 /http://hosseini.usc.ac.ir  :تیوبسا

 

 82 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیژئوتکن -عمران-یمهندس یفن دانشکده -فرهنگ و علم دانشگاه یعلم اتیه

 بوستان صحن مشاور یمهندس

  

 

 

 



 

 

 یطباطبائ میمر دهیس

 عمران یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 maryam_tab82@yahoo.com :لیمیا

s.maryam.tabatabaei@gmail.com 

 https://www.depts.ttu.edu/research/imms/staff/maryam-tabatabaei.php  :تیوبسا

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Pennsylvania State University 

 شرکت مهندسین مشاور آونگ سازه

  

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=380362116364043272


 

 کیب شاه فیشر

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shahbeyk@modares.ac.ir :لیمیا

 www.modares.ac.ir/~shahbeyk  :تیوبسا

 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 

 یکرمانشاه نیالد شهاب

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shkermanshahi@ut.ac.ir :لیمیا

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shkermanshahi  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یشهرساز دانشکده/  بایز یها هنر سیپرد -دانشگاه تهران یعلم اتیه

 مهندسان مشاور رهشهر

 

  

 

 

 



 

 

 

 حداد کشاورز اریشهر

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shkeshavarzhadad@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 



 

 

 یرضائ یعل

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 alirezaee61@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 

 انیهاشم رضایعل

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 al.hash@gmail.com :لیمیا

a.hashemian@kayson-ir.com 

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 توسعه و قیمشاور تحق - سونیک شرکت

 

  

 

 

 



 

 

 

 انیانشائ رضایعل

 عمران یمهندس دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 areza791@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،نفت و یمیش یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

University of Pittsburgh | Pitt · Civil and Environmental 
Engineering 

هدکو شرکت       

 

  

 

 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh


 

 نژاد اجاق فرزانه

 عمران یمهندس دانشکده

 کرجاقامت:  محل

  farzan_ogn@yahoo.com- f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir :لیمیا

 /http://staff.alzahra.ac.ir/ojaghnezhad  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 گروه اریاستاد-الزهرا دانشگاه یعلم اتیعضو ه

عمران یمهندس  

یو مهندس یدانشکده فن  

 

  

 

 

 



 

 فرخ یمجتب

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_farrokh@yahoo.com; farrokh@kntu.ac.ir : لیمیا

 wp.kntu.ac.ir/farrokh  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اتیه عضو: یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه

 یعلم

 کارشناس ارشد سازه :شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 

  

 

 



 

 

 محله یقاض یمحمد دیمج

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

   ghazi_mahalleh@noavar.com :لیمیا

m.mohammadigh@iiees.ac.ir 

 https://geohazard.ir/professor/806/detail?p=32  :تیوبسا

 

  88یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  88 یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 زلزله یمهندس و یشناس زلزله یالملل نیپژوهشگاه ب یعلم اتیه

  

 

 

 

 



 

 اسبمرز یمحب محتشم

 عمران یمهندس دانشکده

 لیاردباقامت:  محل

 mohebbi@uma.ac.ir :لیمیا

 https://uma.ac.ir/cv.php?cv=234&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1  :تیوبسا

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 عمران یمهندس دانشکده -یفن دانشکده -یلیاردب محقق دانشگاه یعلم اتیه

 تاکنون  88آذر ماه سال   از یمهندس و یفن دانشکده استیر

 سال 8 مدت به یلیاردب محقق دانشگاه زهیمم اتیه عضو-

 سال 8 مدت به یفن یدانشکده   Grant یتهیکم عضو -

  سال 8 مدت به  دانشگاه مناقصات ونیسیکم  عضو-

 

 

 

 

 

 



 

 زاده لیخل محمد

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  -khalilzadeh@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،عیصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،عیصنا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یو مهندس یدانشکده فن -قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

mailto:khalilzadeh@yahoo.com-


 

 

 یباقر محمدعالم

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m.alem.b@gmail.com- alembagheri@modares.ac.ir :لیمیا

 www.modares.ac.ir/~alembagheri:  تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

mailto:m.alem.b@gmail.com-
mailto:m.alem.b@gmail.com-
https://www.modares.ac.ir/~alembagheri


 

 

 

 وهاب محمد

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 vahab65@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 



 

 یدلفان محمدرسول

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_r_delfani@yahoo.co.uk- delfani@kntu.ac.ir :لیمیا

        https://wp.kntu.ac.ir/delfani  :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده ،یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 عمران یمهندس

 شیک الملل نیب سیپرد ف،یشر یصنعت دانشگاه

  

 

 

 



 

 

 

 یرجب یمحمدمهد

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mmrajabi@modares.ac.ir: لیمیا

 www.modares.ac.ir/~mmrajabi  :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  اریاستاد -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 ستیز طیعمران و مح یمهندس

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~mmrajabi
https://www.modares.ac.ir/civil
https://www.modares.ac.ir/civil
https://www.modares.ac.ir/civil


 

 

 

 زدی یگاریس اخوان نیمحمدحس

 عمران یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 akhavan_sigari@yahoo.com :لیمیا

m.akhavan@yazd.ac.ir 

 https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan  :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

، عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 28  یورود

 

 :کار سوابق

 بخش عمران یمهندس دانشکده ،زدی دانشگاه یعلم اتیه

 سازه

 

 

mailto:akhavan_sigari@yahoo.com
https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan


  

 

 

 ینیمب نیمحمدحس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mhm_mobini@yahoo.com :لیمیا

 http://mobini.usc.ac.ir/fa  :تیوبسا

 

 29 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :رکا سوابق

 

 -یمهندس یفن دانشکده -فرهنگ و علم دانشگاه یعلم اتیه

 سازه -عمران رشته

 

 

 



 

 

 

 پور تابش محمدرضا

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

   tabeshpour@sharif.ir -  tabeshpour@sharif.edu :لیمیا

 tabeshpour@sharif.ir  :تیوبسا

  89یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان

 

  

 

 

 

mailto:tabesh_mreza@yahoo.com-


 

 

 یشاکر محمدرضا

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 reza.shakeri@gmail.com :لیمیا

 http://www.daryakaranpey.ir/wp-content/uploads/2015/12/Resume-93.12.16-Shakeri.pdf  :تیوبسا

 

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

 

  

 

 

 

 



 

 شوره یمحمد محمدرضا

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mreza.msh@gmail.com- mohamadi@jku.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان و عمران دانشکده -(یردولتیغ -یرانتفاعی)غیکاشان دیجمش نیالد اثیغ دانشگاه یعلم اتیه

 آبرفت مشاور یمهندس شرکت

  

 

 

 

 



 

 دیآناه مسعود

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mas_anahid@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت طراحی و مهندسی  صنایع انرژی

 

  

 

 

 

 

 



 

 کلاگر یدهستان یمهد

 عمران یمهندس دانشکده

 بابلاقامت:  محل

 dehestani@gmail.com- dehestani@nit.ac.ir :لیمیا

 https://member.nit.ac.ir/home.php?sp=389058  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 دانشکده -بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 عمران مهندس

  

 

 

 

 

 



 

 تکلوزاده ثمیم

 عمران یمهندس دانشکده

 کرماناقامت:  محل

 takalloozadeh@gmail.com :لیمیا

 https://www.11-ncce.ir/committee.php  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

مواد و  یدانشکده مهندس -رازیش دانشگاه یعلم اتیه

 عمران

 کرمان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 



 

 

 یعطار احمد خواجه نادر

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 n.attari@bhrc.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مرکز ،یفن هیابن و سازه یمهندس بخش یعلم اتیعضو ه

 یشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق

 فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 



 

 یعباس دینو

 عمران یمهندس دانشکده

 یلانچ -نیچاقامت:  محل

 abbasi.physics@gmail.com :لیمیا

abbasi@lzu.edu.cn 

 http://snsteng.lzu.edu.cn/lzupage/2019/09/28/N20190928102543.html  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 22  یورود ،کیزیف دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نیچ  Lanzhouدانشگاه  استاد

  

 

 

 



 

 انیبروجرد دیوح

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 broujerdian@iust.ac.ir :لیمیا

-http://civil.iust.ac.ir/content/25181/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1  :تیوبسا

%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-

%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86 

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -رانیدانشگاه علم و صنعت ا یعلم اتیه

 اکنون هم-عمران

 کوثر یاحتیس و یفرهنگ سازمان

 شرکت ابنیه فنی

 

 



 

 یمروت دیوح

 عمران یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 vmorovati@gmail.com- morovati@msu.edu :لیمیا

 https://www.egr.msu.edu/hpm/vahid-morovati  :تیوبسا

 

 28 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Michigan state university 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=4033951344962453986


 

 ریشه یاده

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

 -shahir@khu.ac.ir- shahir.hadi@gmail.com :لیمیا

 /https://eng.khu.ac.ir/cv/301/shahir  :تیوبسا

 

 88 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 از تهران، یخوارزم دانشگاه عمران، گروه علمی هیات عضو  

 .تاکنون 9922 سال

 گاهدانش تحقیقات و علوم واحد ،ییایدر کیژئوتکن درس مدرس

 9989 تا 9922 سال از آزاد،

 

 

 

https://eng.khu.ac.ir/cv/301/شهیر


 

 

 یاستکانچ پور لیاسمع ونیماه

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 stkanchi@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.ir/~stkanchi  :تیوبسا

 

 89 یورود عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یعمران، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  89 یعمران، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 عمران یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 

  سارنگ نیام

 عمران یمهندس دانشکده

 رانیا اقامت:  محل

   amin.sarang@gmail.com: لیمیا

 :تیوبسا

 7711 ،عمران یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 ،یکیدرولیه یها سازهعمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 آب، منابع تیریمد عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 طیمح دانشکده یعلم اتیه – تهران دانشگاه یعلم اتیه

 یفن سیپرد -ستیز

 

 

 

 

 



 

  زاد یقل نیام

 عمران یمهندس دانشکده

 لیاردباقامت:  محل

 gholizada@gmail.com: لیمیا

 www.uma.ac.ir/gholizad: تیوبسا

 

 9982 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9922 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یلیاردب محقق  دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/fariba/Desktop/kari99/ThreeStar/سه%20مقطعی%20ها/Downloads/gholizada@gmail.com
http://www.uma.ac.ir/gholizad


 

  یاسد امیپ

 عمران یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

   pm_asadi@yahoo.com  :لیمیا

                                     :تیوبسا

 9929 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9921 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 زلزله، و سازه عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 عمران یمهندس دانشکده -اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 یطوس رینص خواجه یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 یاحیر ریتاجم نیحس

 عمران یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

   h_tajmir@yahoo.com  :لیمیا

         http://eng.ui.ac.ir/tajmir :تیوبسا

 

 9988 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  9922عمران، سازه،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اصفهان یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 نژاد یدشتستان نیحس

 عمران یمهندس دانشکده

  هلند -ندهوونیآاقامت:  محل

 dashtestaninejad@yahoo.com  :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9921 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 ،نقل و حمل یزیر برنامه و یمهندس عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

9928 

 9988 نقل، و حمل یزیر برنامه و یمهندس عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 

 انیشاهنگ سادات حانهیر

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 r_shahangian@yahoo.com   :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9928 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 نقل، و حمل یزیربرنامه و یمهندس عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

9928 

 9989 نقل، و حمل یزیربرنامه و یمهندسعمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تهران شهر یاسلام یشورا ستیز طیمح و سلامت و نقل و حمل و عمران یهاونیسیکم مشاور

 یزیربرنامه و تیریمد پژوهش و آموزش یعال موسسه یعلم اتیه عضو

 

 

 



 

 

 یفنائ نادر

 عمران  یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   nader_fanaie@yahoo.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 9982 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 زلزله، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یصنعت دانشگاه عمران دانشکده یعلم اتیه عضو

 یطوس نیرالدینص خواجه

 

 

 

 

 

 



 

 یمیکر مسعود

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   masoud.karimi@ioec.com:  لیمیا

      www.ioec.com: تیوبسا

 

 9988 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 ،یپ و خاك عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9929 ،یپ و خاك عمران، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

  :کار سوابق

 و مهندسی شرکت پروژه مهندسی مدیر/  ارشد کارشناس

 ایران دریایی تاسیسات ساخت

 

 

 

 



 

 

 یکمال محمدطاهر

 عمران یمهندس دانشکده

 بندرعباساقامت:  محل

 taher_kamali@yahoo.com--kamali@hormozgan.ac.ir:  لیمیا

 https://ostad.hormozgan.ac.ir/ostad/resualtfn?m=863529: تیوبسا

 

 9988 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9982 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هرمزگان دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 میبس چرختاب محمد

 عمران یمهندس دانشکده

 رانیااقامت:  محل

   mch_basim@yahoo.com:  لیمیا

                                       http://cie.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=15: تیوبسا

 

 9928 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9922 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دسهن یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 یسیادر یعل

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   edrisi@kntu.ac.ir :لیمیا

 https://wp.kntu.ac.ir/edrisi: تیوبسا

 

 9988عمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 ،یترابر و راه عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: ارشد یکارشناس

 9928 نقل، و حمل یزیربرنامه عمران، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یطوس رینص خواجه یصنعت دانشگاه اریاستاد

 

 

 

 

 



 ینیحس عباس دیس

 عمران یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 abbas_hoseyni@yahoo.com :لیمیا

                              http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa :تیوبسا

 

 9988 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 آب، -عمران یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9921 آب، -عمران یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاتیتحق و علوم واحد -یاسلام آزاد دانشگاه هیات علمی در 

 

 

 

 

 



 رامشه یاوری دهیسع

 عمران یمهندس دانشکده

 کایامر -ایفرنیکالاقامت:  محل

   sayavari@alum.sharif.edu :لیمیا

                                       /https://www.linkedin.com/in/saeedeh-yavari-07463445 :تیوبسا

 

 9928 عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یکیدرولیه یها سازه عمران، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9981 آب، منابع یمهندس عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Lecturer California State University, Fullerton 

 

 

 

 

 

 



 

  یمحجوب دیسع

 عمران یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mahjoubi@gmail.com : لیمیا

-http://kalej.ir/teachers/37645/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF :تیوبسا

%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%A8%DB%8C 

 

 9988 ،عمران یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 ،سازه یمهندسعمران،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 زلزله، و سازه عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 مهندسی مشاور ابنیه فنی

 

 

 



 

 توکل آرش

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 سیسوئاقامت:  محل

 arasht@ipm.ir :لیمیا

 /https://tavakkol.ch  :تیوبسا

 

 88 یورود ،وتریکامپ یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

RepRisk AG, Zürich  

 یادیبن یدانشها پژوهشگاه

  

 

 

 

 

 

https://www.reprisk.com/


 

 ینودوزق یاکبر بهزاد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behzad_akbari@yahoo.com- b.akbari@modares.ac.ir :لیمیا

 www.modares.ac.ir/~b.akbari:  تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ و برق یمهندس دانشکده -مدرس تیترب دانشگاه

 کنونتا 22 سال از

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~b.akbari


 

 خامنه انیاحمد صبا

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 22 یورود ،افزار سخت -وتریکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود  ،وتریکامپ یمعمار -وتریکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یساز رهیذخ یسامانه ها و شبکه ها شگاهیدر آزما پژوهشگر

 فیشر یصنعت دانشگاهداده ها  در 

 

 

 



 

 فربه حامد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 farbeh@gmail.com-farbeh@aut.ac.ir :لیمیا

 /https://ce.aut.ac.ir/~farbeh  :تیوبسا

 

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ یدانشکده مهندس -ریرکبیام دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 



 

 یبیحب مسلم

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mhabibi@sharif.edu، moslem.habibi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف یعلم اتیه

 

 

 

 

 

mailto:mhabibi@sharif.edu


 

 ینیحس دعباسیس

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 a.hossein.68@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یقیحق حسن

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 h_haghighi@sbu.ac.ir: لیمیا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/haghighi  :تیوبسا

 

 81 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یبهشت دیدانشگاه شه  دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

 شركت سبزداده افزار

 

 

 



 

 

 یخداداد یعل

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 گناباداقامت:  محل

 khodadadi239@gmail.com: لیمیا

 /https://alikhodadadi.github.io  :تیوبسا

 

 21 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 



 

 

 یصدرالسادات دمحمدیس

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 m.sadr89@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،وتریکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،وتریکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشگاه بنیادی

 

 

 



 

 

 یدادو ییعطا احسان

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 بابلسر: اقامت محل

 ehsan.ataie@gmail.com، ataie@umz.ac.ir :لیمیا

 http://cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/221/Ehsan_Ataie  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 88 یورود

 

 :کار سوابق

 

 پردیس دانشگاه مازندران یعلم اتیه عضو

 وتریکامپ علوم گروه ،یاضیدانشکده علوم ر 

 

mailto:ehsan.ataie@gmail.com


 

 یمومن بهنام

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sbmomeni@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 سیستم نورداده سنجی حسین 

 آپا شریف

 

 

 



 یرجلالیم انیک

 وتریکامپ یمهندس: دانشکده

 اصفهان: اقامت محل

 kian_mirjalali@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 تکلو یمحسن ثیحد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 کرماناقامت:  محل

 hmohseni@gmail.com :لیمیا

hmohseni@uk.ac.ir 

 https://ce.uk.ac.ir/en/~hmohseni  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کرمان باهنر دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ یمهندس بخش -

  

 

 

 



 

 ینیمه دیحم

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

 m.mahini@gmail.com- hamid.mahini@ut.ac.ir :لیمیا

 https://ece.ut.ac.ir/en/~hamid.mahini  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ و برق یمهندس دانشکده -تهران دانشگاه

University of Maryland 

 پردازش ریبص شرکت

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2387997698019310735


 

 یزرند درضایحم

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 h_zarandi@yahoo.com- h_zarandi@aut.ac.ir :لیمیا

-https://aut.ac.ir/cv/2188/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7  :تیوبسا

%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2188&mod=scv 

 

 81 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -وتریکامپ یمهندس دانشکده -ریرکبیام دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ یمعمار یآموزش گروه

 افزار سبزداده شرکت

 

 

mailto:h_zarandi@yahoo.com-
mailto:h_zarandi@yahoo.com-


 

 یخسرو نیرامت

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 rkhosravi@ece.ut.ac.ir- r.khosravi@ut.ac.ir :لیمیا

 https://ece.ut.ac.ir/~r.khosravi  :تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده/  یفن یها دانشکده سیپرد -تهران دانشگاه

 وتریکامپ و برق یمهندس

 افزار نرم

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

mailto:rkhosravi@ece.ut.ac.ir-


 

 

 زاده یهرات سامان

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 harati@gmail.com-haratizadeh@ut.ac.ir :لیمیا

 https://profile.ut.ac.ir/en/~haratizadeh  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نیب -نینو فنون و علوم دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 اکنون هم-یفناور یا رشته

 دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

 

  

 



 

 فرد یاکرم یدعلیس

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 akrami@ce.sharif.edu :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تحول و پیشرفت ریاست جمهوریمرکز همکاریهای 

کشور یعلم جامع نقشه یاجرا یراهبر ستاد - یفرهنگ انقلاب یعال یشورا   

 

 

 

 

 



 

 

 مهجور یعل

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mahjur@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ و برق دانشکده -اشتر مالک یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 



 

 یکمند یعل

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  :alikmndi@gmail.com لیمیا

 http://ce.sharif.edu/~kamandi/kamandi_fa.htm  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس علوم دانشکده تهران، دانشگاه یعلم اتیه عضو

 انیپارس مهیب

 

  

 

 

 

mailto:alikmndi@gmail.com


 

 یفران یسلطان یعل

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ali.soltani@gmail.com ،a_soltani@ce.sharif.edu :لیمیا

   :تیوبسا

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت پگاه داده کاوان شریف

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ali.soltani@gmail.com


 

 یزارع رضایعل

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 zarei@sharif.edu- zarei@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.ir/~zarei  :تیوبسا

 81 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یضایر علوم دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

mailto:zarei@sharif.edu


 

 یآباد رستم فرشاد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 farshad@parsebiz.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یارشد لاله

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 la_arshadi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یدانشگاه صنعت  آزمایشگاه تست و ارزیابی شبکه

 فیشر یصنعت دانشگاه وتریکامپ دانشکده وقت مهین مدرس عنوان به یهمکار

 

  

 

 

 



 

 یگیبا ینور یمجتب

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 سوئداقامت:  محل

 mojtaba.nouri@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Department of Computer Science  
Smith College 

 

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدم یمیابراه محسن

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_moghadam@sbu.ac.ir :لیمیا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/moghaddam  :تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشکده مهندس  -یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ

 

  

 



 

 

 یازگم یعبدالله محمد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 azgomi@iust.ac.ir - azgomi@gmail.com:لیمیا

 /http://webpages.iust.ac.ir/azgomi  :تیوبسا

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نرایا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 

 

 

 

 



 

 یزدیا محمد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohammad_izadi@yahoo.com :لیمیا

izadi@sharif.edu 

 /http://sina.sharif.ac.ir/~izadi  :تیوبسا

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،علم فلسفه گروه ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 یخوانسار محمد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  :m.khansari@ut.ac.ir لیمیا

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/m.khansari  :تیوبسا

 

 89 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فن یا رشته نیب یآموزش گروه -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 یآور

 شیدانشگاه صنعتی شریف شعبه بین الملل ک یعلم اتیه

 

 

 



 

 یفضل نیمحمدام

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 fazli@sharif.edu- mohammadamin.fazli@gmail.com :لیمیا

 /http://ce.sharif.edu/faculty/mohammadamin-fazli  :تیوبسا

 

 28 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

mailto:fazli@sharif.edu-


 

 

 یدوست محمدصادق

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 dousti@mailinator.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 



 

 رهبان نیمحمدحس

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mh.rohban@gmail.com-rohban@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.edu/~rohban  :تیوبسا

 

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ

  

 

 

 

 

 

mailto:mh.rohban@gmail.com-


 

 ینشاط محمود

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mahmood.neshati@gmail.com- m_neshati@sbu.ac.ir :لیمیا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/neshati  :تیوبسا

 

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -یبهشت دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ

 

 

 

 

 

mailto:mahmood.neshati@gmail.com-


 

 یگیبا ینور یمصطف

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 مشهداقامت:  محل

 nouribaygi@um.ac.ir :لیمیا

 /http://nouribaygi.profcms.um.ac.ir  :تیوبسا

 

 82 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 وتریکامپ یگروه مهندس -یمهندس دانشکده -مشهد یفردوس دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 

 امنشین یمهد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 niamanesh@gmail.com :لیمیا

 /https://bontech.ir/about  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اکنون هم -بنتک نگیهلدگذار  انیو بن رعاملیمد

 شرکت پیام افزار پیک آسا

 

 

 



 

 باغشاه یمانیسل هیمهد

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 soleymani@sharif.edu :لیمیا

 /http://ce.sharif.edu/faculty/mahdieh-soleymani  :تیوبسا

 

 82 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشکده مهندس  -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ

 

  

 

 

 



 

 

 یخیمشا یده

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 شاهروداقامت:  محل

 h.mashayekhi@gmail.com- hmashayekhi@Shahroodut.ac.ir :لیمیا

 http://cis.shahroodut.ac.ir/hmashayekhi.html  :تیوبسا

 

 29 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شاهرود دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 یلیف شامه

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hfaili@ut.ac.ir :لیمیا

 https://ece.ut.ac.ir/en/~hfaili  :تیوبسا

 

 88 یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود وتر،یکامپ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 |هوش ماشین و رباتیک    -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 فناوری اطلاعات

 (لاعاتفناوری اط -کامپیوتر  )مهندسی

 

 

 

 



 

 یگودرز اریماز

 وتریکامپ یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   goudarzi@sharif.ir:  لیمیا

 http://sharif.ir/~goudarzi: تیوبسا

 

 9981 افزار، سخت وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9988 وتر،یکامپ یمعمار وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 وتر،یکامپ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یدانشگاه صنعت یرسم یعلم ئتیعضو ه 

 

 

 

 

 



 

 حلاج یالند نیمحمدام

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 amin_hallaj@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یسارنخوا یامام یمحمدعل

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 s.ali.imami@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دبیرستان علامه حلی

 

 

 

 



 

 فر یبهروز یعل

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 behrouzifar.ali@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود هوافضا، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یخصوص صدف

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 khosousi@iranair.com، kh_s78@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

mailto:khosousi@iranair.com


 

 یمنشاد دهقان یعل

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 alidehghanmanshadi@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ،هوافضا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،هوافضا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شركت هواپیما سازي ايران) هما(

 

 

 

 



 

 یرجب رضایعل

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 alirezarajabi@yahoo.com، alirezaarajabi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود هوافضا، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،هوافضا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،هوافضا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:alirezarajabi@yahoo.com


 

 یآباد جلال یزارع محبوبه

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 کرمان: اقامت محل

 zarei84_m@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 پور نلیز یمهد

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_zeinalpour@gmail.com، zeinal_m@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قدربرتک

 شرکت تدبیرگران سامانه های انرژی

 

 

 

 

mailto:m_zeinalpour@gmail.com


 

 یگردافشار یسرا سجاد

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sajad.afshari@gmail.com، Afshari@alumni.ubc.ca: لیمیا

 /http://crno.ok.ubc.ca/sajad-afshari  :تیوبسا

 

 21یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشگاه فضای مجازی

 

 

 

 



 

 یسلطان زهرا

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 شاهرود: اقامت محل

 z_soltani83@yahoo.com، z.soltani83@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:z_soltani83@yahoo.com


 

 یصبور مسلم

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sabouri.moslem@gmail.com، moslem.sabouri@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 کیمکاترون و کیمکان یمهندس دانشکده اریستادا

 شاهرود یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

mailto:sabouri.moslem@gmail.com


 

 یاحمدآباد یلین یعل

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 aanili@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 لامع کوسخنین یدمه

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 البرزاقامت:  محل

 nikusokhan@hotmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود هوافضا، یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،هوافضا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یچاشم ینبو اسریدیس

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 y.nabavi@gmail.com، yasernabai@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،هوافضا یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،هوافضا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 صنایع شهید باقری

 

 

 

 

mailto:y.nabavi@gmail.com


 

 یمیمحمدکر حامد

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 رازیشاقامت:  محل

 airospace2004@yahoo.com، H.mohammadkarimi@aut.ac.ir: لیمیا

  :تیوبسا

https://aut.ac.ir/cv/21261/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A

F%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C 

 

 28 یورود هوافضا،  یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یصنعت دانشگاه  کنترل و پرواز کیمکان -ییهوافضا یهاسازه یآموزش گروه- هوافضا یمهندس اردانشکدهیاستاد

 ریرکبیام

 پژوهشکده پرنده های اثر سطی -دانشگاه مالک اشتر

 

 

 



 زاده یغفور دیمج

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 majid.ghafourizadeh@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 ابرار باقر

 هوافضا یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 bagher.abrar@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 مجتمع خدمات فن آوری شریف

 

 

 

 

 



 

 ینجات اشکان

 هوافضا دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ashkon4249@yahoo.com- a_nejati1@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،هوافضا دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه

 هوافضا یمهندس -یمهندس و یدانشکده فن 

 

 

 

 

 



 

 یطالب بهنام

 هوافضا دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behnam.t.h@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود هوافضا، دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یدانشکده هوافضا، ورود ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هم اکنون –علوم  وزارت

 موسسه پژوهشگران علم و فناوری شریف

  

 

 

 

 



 

 

 یقنات سایپر

 هوافضا  دانشکده

 هیاروماقامت:  محل

 Parisa.Ghanati@uut.ac.ir- parisaghanati@alum.sharif.edu :لیمیا

 https://uut.ac.ir/page.php?slct_pg_id=1046&sid=3&slc_lang=fa  :تیوبسا

 

 81 یورود هوافضا،  دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود هوافضا،دانشکده  ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 28  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هیاروم یصنعت  دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 



 

 

 یونسی یسپاه جواد

 هوافضا دانشکده

 مشهد :اقامت محل

 jj.sepahi@gmail.com- jsepahi@um.ac.ir :لیمیا

 /http://jsepahi.profcms.um.ac.ir  :تیوبسا

 

 28 یورود هوافضا، دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یدانشکده هوافضا، ورود ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشکده مهندس -مشهد یفردوس دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان

 

 

 

 



 

 

 یروزآبادیف یدهقان اله روح

 هوافضا دانشکده

 تهران: اقامت محل

 Firouzabadi@sharif.edu :لیمیا

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1929015709  :تیوبسا

 

 82 یورود هوافضا،  دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود هوافضا،دانشکده  ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 28  یهوافضا، ورود  دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 

 



 

 نایس یدعلیس

 هوافضا دانشکده

 شاهروداقامت:  محل

 seyyedali.sina@gmail.com :لیمیا

 https://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S876  :تیوبسا

 

 29 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 28  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شاهرود یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 شرکت مهندسی نیکوفن

 

  

 

 



 

 

 یفتوح یمحمدمصطف

 هوافضا  دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 fotoohi@sharif.edu :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  29یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 28  یهوافضا، ورود  دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پردیس بین الملل دانشگاه شریف تهران

 

  

 

 

 



 

 

 انیآباد محمدرضا

 هوافضا  دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 abadyan@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 29  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 



 

 انینور یمحمدعل

 هوافضا دانشکده

 تهران: اقامت محل

 noorian@kntu.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 22  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یسازه ها -یطوس رینص خواجه یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 هم اکنون -ییهوافضا

 

  

 

 



 

 یفضل نینورالد

 هوافضا دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 fazli@alum.sharif.edu :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یهوافضا، ورود دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یهوافضا، ورود دانشکده  ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 29  یهوافضا، ورود دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 آزاد شغل

  

 

 

 

 



 

 یمنشاد دهقان یمجتب

 هوافضا یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

   dehghanmanshadi@gmail.com:  لیمیا

 : تیوبسا

  9929هوافضا،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 شرانش،ی/پهوافضا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9922 رودینامیک،ی/آهوافضا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 راشت مالک یصنعت دانشگاه اریدانش -یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

 



 

 یکاظم اله روح دیس

 هوافضا یمهندس دانشکده

 رشتاقامت:  محل

   kazemi@guilan.ac.ir   :لیمیا

  :تیوبسا

 

 9929 جامدات، ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9921 سازه، هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989 سازه، هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یمهندس دانشکده -لانیگ دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 



 

 

  ینیتحس یرمهدیام

 هوافضا یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

  am_tahsini@iust.ac.ir: لیمیا

 :تیوبسا

 

 9988 هوافضا، ک،یمکان دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 شرانش،یپ هوافضا، دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9922 شرانش،یپ هوافضا، دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده مهندسی  -صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 مکانیک

 

 

 

 



 

 یآباد نجف ینیعابد محمد

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 mabedinyna@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاك

 

 

 

 

 



 

 اسد یبن عرب نایم

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mina_baniasad@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مرکز تحقیقات توانبخشی

 در پزشکیمرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی  -بیمارستان امام خمینی

 

 

 



 

 علمدار رضایعل

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 alireza.alamdar@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یقرش اوشیرسیم

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mirseyavash@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فناوریهای ریلی مینا

 

 

 

 



 

 یقرش مهرداد

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 اقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یغفار محسن

 یانرژ یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mohsengafari110@yahoo.com، mohsenghafari110@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:mohsengafari110@yahoo.com


 

 ممان یکنعان اسری

 یانرژ یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ymkanani@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت کار و ابتکار

 

 

 

 

 



 یمحمد زهره

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 zohre.mohamadi@gmail.com، zohreh_mm2004@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

mailto:zohre.mohamadi@gmail.com


 

 آترم کاوه

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kvhmerat@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت صنعت و دانش

 شرکت گلسافر

 

 

 



 

 یزیترش یموسو دابوالفضلیس

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 lehelper@yahoo.fr، samoussavi@nri.ac.ir: لیمیا

 http://redsbu.ir/fa-ir/wp-content/uploads/2018/12/CV-moussavi-97-fa-ext.pdf  :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 روین پژوهشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 



 

 ینادر داود

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 همداناقامت:  محل

 d_naderi@basu.ac.ir: لیمیا

 http://eng.basu.ac.ir/~d_naderi  :تیوبسا

 

 12 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -یمهندس یفن دانشکده یعلم اتیه

 نایس یبوعل دانشگاه کیمکان یگروه مهندس 

 

 

 

 



 

 ینجف دیسع

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 najafi82@gmail.com، saeed79me@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:najafi82@gmail.com


 

 لو یبرجعل دیوح

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 vahidborjalilou@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 



 

 یخشکبار پور نیحس امکیس

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 زیتبراقامت:  محل

 hossainpour@sut.ac.ir، Hossainpour81@gmal.com: لیمیا

 http://fa.mech.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=4  :تیوبسا

 

 88 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یمهندس دانشکده -زیتبر سهند یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

mailto:hossainpour@sut.ac.ir


 

 یآبادشاپور ینیحس یمهد

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mehdihosseini.a@gmail.com، mehdi_2566@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  22 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

mailto:mehdihosseini.a@gmail.com


 

 یخالص نیمحمدحس

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 hossein.85102823@gmail.com، mhossein.khalesi@gmail.com: لیمیا

mkhalesi@yahoo.com 

   :تیوبسا

 

 21 یورود ،کیمکان  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود هوافضا، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 ،کینمکا یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 88 یورود

 :کار سوابق

 

 

 

 

mailto:hossein.85102823@gmail.com


 

 

 رقائدیم یرضائ محمد

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 mrezaee_1@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 21 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یانرژ یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 استاندارد ایرانشرکت بازرسی و 

 پتروپارس

 

 

 

 



 

 یسلطان یعل

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 زیتبر: اقامت محل

 ali_soli2001@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 دانشگاه  صنعتی سهند  یعلم اتیه

 

 

 

 



 

 یطاهر رضایعل

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 ar.taheri2@gmail.com، artaheri@sharif.ir: لیمیا

 sharif.edu/~artaheri  :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشگاه صنعتی شریف یعلم اتیه

 

 

 

 

mailto:ar.taheri2@gmail.com
http://sharif.edu/~artaheri


 

 یآباد نجف ینیعابد محمد

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 اقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راد یلیاسماع دهیسپ

 کیمکان یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sepideh_e_r@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود ،کیمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود  ،کیمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یخراسان هیفق احمدرضا

 کیمکان یهندسم دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 ahmad.faghih@gmail.com :لیمیا

 https://yazd.ac.ir/people/faghih  :تیوبسا

 

 81 یورود ،کیمکان یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده ار،یاستاد -زدی دانشگاه یعلم اتیه

 یانرژ لیتبد بخش - کیمکان

 زدی یمعاون پارك علم و فناور

 

 

 

 



 

 بنازاده نیافش

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 banazadeh@sharif.ir :لیمیا

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1014037799  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،هوافضا دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 ییکاکا رحسنیام

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kakaee_ah@iust.ac.ir :لیمیا

 http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=17336&sid=21&slc_lang=fa  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده  -رانیا صنعت و علم دانشگاه یعلم اتیه

 خودرو یمهندس

 

 

 

 

 



 

 یقهرمان ررضایام

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 ar_gh_1364@yahoo.com- a_ghahremani@aut.ac.ir :لیمیا

  :تیوبسا

https://aut.ac.ir/cv/2012/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%82

%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C 

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا  یدانشکده مهندس -ریرکبیام دانشگاه یعلم اتیه

 هاجلوبرنده و کینامیرودیآ یگروه آموزش

  

 

 

 

mailto:ar_gh_1364@yahoo.com-
mailto:ar_gh_1364@yahoo.com-


 

 

 یگودرز اوستا

 کیمکان یمهندس دانشکده

 کانادا :اقامت محل

 a_goodarzi@iust.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of Waterloo  
UWaterloo · Department of Mechanical and 
Mechatronics Engineering 

نرایا صنعت ودانشگاه علم  یعلم اتیه  
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 ییایکبر آزاده

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kebriaee@sharif.edu :لیمیا

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1958968283  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

  

 

 

 

 

 



 

 مشاط معروف آزاده

 کیمکان یمهندس دانشکده

 کانادااقامت:  محل

 azadeh.mashat@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،یانرژ یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

 

  

 

 

 

 



 

 

 دلنواز نیدیآ

 کیمکان یمهندس دانشکده

 نیقزواقامت:  محل

 adelnavaz@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 یبهشت ینیحس بهنام

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behnamhb@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

  

 

 

 

 



 

 

 یهاد یارغوان جمال

 کیمکان یمهندس دانشکده

 همداناقامت:  محل

 jamal.arghavani@gmail.com :لیمیا

arghavani@sharif.edu 

 sharif.ir/~arghavani  :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه کیمکاندانشکده  یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 

http://sharif.ir/~arghavani


 یپرستار جواد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 parastari@catc.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 )مراقبت پرواز( یهوانورد یگروه مهندس -دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری یعلم اتیه

 پژوهش ریمد

 

 

 

 

 

 



 

 ابیافراس حامد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 آملاقامت:  محل

 hamedafb@yahoo.com-- afrasiab@nit.ac.ir :لیمیا

 http://mec.nit.ac.ir/ms/afrasiab/home.aspx  :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یدانشکده مهندس -بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

 



 

 دیسع خواجه حسام

 کیمکان یمهندس دانشکده

 زیتبراقامت:  محل

 hesamkh@gmail.com-- khajehsaeid@tabrizu.ac.ir :لیمیا

 https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?khajehsaeid  :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نینو یها یفناور یمهندس دانشکده دانشیار - زیتبر دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 

mailto:khajehsaeid@tabrizu.ac.ir


 

 هیسالار حسن

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 salarieh@sharif.ir--salarieh@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.edu/~salarieh  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان یمهندس دانشکده

 

 

 

 

 



 

 

 پورفرزانه نیحس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hopo51@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت مپنا ییبخش هوا ریمد

 

 

 

 

 

 



 

 یکنار شیپ نجات نیحس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 nejat@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.edu/~nejat  :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان

 

  

 

 

 

http://sharif.edu/~nejat/


 

 

 یکازرون باهوش رضا

 کیمکان یمهندس دانشکده

 اهوازاقامت:  محل

 bahoosh@scu.ac.ir :لیمیا

 http://engg.scu.ac.ir/~bahoosh  :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  -اهواز چمران دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان گروه اریاستاد

  

 

 

 



 

 یفاتح اله روح

 کیمکان یمهندس دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

 fatehy@gmail.com-- fatehi@pgu.ac.ir :لیمیا

  :تیوبسا

https://erp.pgu.ac.ir/SubSystem/Amozesh/WebLog/WebLog_monitor/English/WebLog_monitor_En.

aspx?param=DDC417B6461B54EAC73A77B6198254D4B4951E887E2A4718AAB8377C3CF71B75BF0F47

234BF6FB77497C502A7B90189FEDFF9BB12594CCBB2AFEB5240A697272EDC9B14823193D536A247B6

23D2CE2EC08EEEA8715ACC9B79D7DF5A41BD38255 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشیار گروه  -بوشهر فارس جیخل دانشگاه یعلم اتیه

 مهندسی مکانیک

 

 

 

 



 

 یآباد یعل انیمیکر دیسع

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 karimian@modares.ac.ir :لیمیا

 www.modares.ac.ir/~karimian  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضا دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده اریاستاد -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان

 

  

 

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~karimian


 

 خواص یستار ورناس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 sattari@ripi.ir :لیمیا

  :تیوبسا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D8%A

7%D8%B1%DB%8C 

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،کیمکان یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،کیمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 اکنون هم -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  نخبگان یمل ادیبن سیرئ

 پژوهشگاه صنعت نفت سیرئ

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA


 

 نژاد یدیشه لیهس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 shahidinejad@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت پویا ایکاد

 شرکت هیربدان

 

  

 

 



 

 یبازارده یکاظم اله دروحیس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 رشتاقامت:  محل

 kazemisr@yahoo.com-- kazemi@guilan.ac.ir :لیمیا

 https://guilan.ac.ir/~kazemi  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 لانیگ دانشگاه جامدات یطراح گروه اریاستاد

 

 

 

  

 



 

 فر یلیاسماع دیدمجیس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 smesmailifar@yahoo.com-- esmailifar@aut.ac.ir :لیمیا

  :تیوبسا

https://aut.ac.ir/cv/2141/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8

%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1 

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشکده مهندس اریاستاد -ریرکبیام یصنعت دانشگاه

 هوافضا 

 کنترل و پرواز کیمکان -ییهوافضا یهاسازه یگروه آموزش

 

 

 

 

mailto:smesmailifar@yahoo.com--
mailto:smesmailifar@yahoo.com--


 

 یمحبوب فیدحنیس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hanifmahboobi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

  

 

 

 

 



 

 یلیکردخ ینیحس یدعلیس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 ali.hosseini@sharif.edu :لیمیا

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1687360874  :تیوبسا

 

 89 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 انیدیفق یدعلیس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 faghidian@gmail.com-- faghidian@srbiau.ac.ir :لیمیا

 http://faculty.srbiau.ac.ir/a-faghidian/fa  :تیوبسا

 

 82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 وتریکامپ و برق ک،یدانشکده مکان 

 

  

 

 



 

 زاده ینیحس دیدفریس مرحوم

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یدانشکده مهندس – بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه

 

 

  

 

 

 



 

 

 یرمضان شجاع

 کیمکان یمهندس دانشکده

 لنگروداقامت:  محل

 sh.ramezani@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 لانیگ دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 

 یخوارزم نیالد شهاب

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 sh_a_kharazmi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 82یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاهر یمهندس و یفن شرکت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یبسطام یروحان عباس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 abbas.rohani@gmail.com-- a_rohani@sbu.ac.ir :لیمیا

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=380258  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

تادیار دانشکده مهندسی مکانیک اس -یبهشت دیشه دانشگاه

 و انرژی

 شرکت مهندسی ارتعاشات بهروش

  

 

 

 



 

 هدش یمنتظر عباس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 a_montazeri@kntu.ac.ir :لیمیا

 /http://wp.kntu.ac.ir/a_montazeri  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رالدینینص خواجه صنعتی دانشگاه یعلم اتیه عضو

 تاکنون 9989 ،یطوس

 

  

 

 

 

 

http://sahand.kntu.ac.ir/~a_montazeri/


 

 

 یجعفر یعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 پرنداقامت:  محل

 aliejafari@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 محرکه روین یصنعت شرکت

 

  

 

 

 

 



 

 یدهکرد انیجعفر یعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 jafarian.d@gmail.com :لیمیا

jafarian@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~jafarian  :تیوبسا

 

 81 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

  -مدرس تیترب دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان یدانشکده مهندس اریدانش

 

 

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~jafarian
https://www.modares.ac.ir/meche


 

 آرام یعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 aaram1980@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

  88یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ییرضا دیشه یپژوهشکده کیمکان بخش ریمد

  فیشر ایپو فارز رکزم

 

  

 

 

 



 

 

 ادهیکپاپ پور یکاظم یعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 akazemipour@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 البرز یسهندساز شرکت

 ندیفرآ افرا شرکت

 

  

 

 



 

 یداور رضایعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ardavari@hotmail.com-- ardavari@srbiau.ac.ir :لیمیا

 http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa  :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

 



 

 یفتح رضایعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

  :لیمیا

 /http://ai.stanford.edu/~alireza  :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Kevin Murphy's team at Google Research 

 

  

 

 

 

 



 

 یمیابراه رضایعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 ebrahimi.a@gmail.com--a-ebrahimi@midhco.com :لیمیا

 http://www.midhco.com/fa/manager/25.html  :تیوبسا

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

   28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 انیرانیا یمعدن عیمعادن و صنا زاتیساخت تجه تیریعامل شرکت مد ریمد

 یمعدن عیصنا و معادن توسعه( نگی)هلد یشرکت مادرتخصص یتکنولوژ و توسعهو  یزیر برنامه ریمد

 کنونتا 88عام( از سال  ی)سهام دکویم-انهیخاورم

 انهیخاورم صنعت اریمع یشرکت مهندس

انهیشرکت توربو کمپروسور خاورم  

انهیشرکت پتروگاز خاورم  

 

 

http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/


 

 یشرفباف فرزانه

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 drsharafbafi@yahoo.com :لیمیا

  :تیوبسا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%B1

%D9%81%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C 

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ریاشیک ییمایشرکت هواپ

 "هما" شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 



 

 

 زاده رجب فلاح دایفم

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 fallah@sharif.ir :لیمیا

 /http://sharif.ir/~fallah  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

   29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیمکان یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 هوافضا پژوهشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 



 

 یاسگوئ یقائم زیکامب

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 kambiz_osgouie@ut.ac.ir- k.osgouie@gmail.com: لیمیا

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kambiz_osgouie  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هم -نیکاسپ یدانشکده فن -تهران دانشگاه یعلم اتیه

 اکنون

 فیشر یصنعت دانشگاه یالملل نیب سیپرد یعلم اتیه

 

 

 



 

 یحانیر دلخوش یمجتب

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mojtaba.delkhosh@gmail.com :لیمیا

 https://www.irexperts.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=212053#gsc.tab=0  :تیوبسا

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 زدی یصافات انرژ

 آواپزشک شرکت

 (CAST) شرفتهیپ یها یفناور و ها ستمیمرکز س

 ستونیسهند ب یمهندس-یفن ریمد

 پک نییکو یمهندس-یفن مشاور

 نیماش فرساد توسعه و قیتحق واحد ریمد

 کشت گستر یمهندس-یفن مشاور

 فیشر یصنعت دانشگاه مدعو مدرس

 



 

 یعشور دیمج

 کیمکان یمهندس دانشکده

 کایامراقامت:  محل

 maj.ashouri@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 

 یاصغر محسن

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 asghari@sharif.edu :لیمیا

 /http://sharif.ir/~asghari  :تیوبسا

 81 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ،فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان یدانشکده مهندس 

 

 

 

 

 



 

 

 یآباد حسن یصادق محسن

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mohsensadeghy@gmail.com :لیمیا

 sadeghi.com.nr  :تیوبسا

 

  29یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمیکر محسن

 کیمکان یمهندس دانشکده

 اراکاقامت:  محل

 karimi.mhs@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 یفراهان یبرزآباد محمد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 اراکاقامت:  محل

 mohammadfarahany@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

 

  

 

 

 

 



 یاشرف محمدجواد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 javad_ashrafi@yahoo.com-- mj_ashrafi@iust.ac.ir :لیمیا

 http://www.iust.ac.ir/content/52254/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C  :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده ران،یدانشگاه علم و صنعت ا ،یعلم اتیه عضو

 9988 از کیمکان یمهندس

 

 

  

 

 

 



 

 

 یمیکر نیمحمدحس

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mhkcom480@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

  28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اشتر مالک یصنعت دانشگاه

 ییایدر عیصنا سازمان

 

 

 

 



 مراد محمدرضا

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mr_morad@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 

 



 ذاکرزاده محمدرضا

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 zakerzadeh@ut.ac.ir :لیمیا

 https://profile.ut.ac.ir/~zakerzadeh  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 سیپرد ک،یمکان یمهندس دانشکده یعلم اتیه عضو

 .تهران دانشگاه ،یفن یها دانشکده

 

 

  

 

 

 



 

 

 آتشگاه یریام یمحمدعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 maa_atashgah@yahoo.com :لیمیا

atashgah@ut.ac.ir 

 https://fnst.ut.ac.ir/~atashgah  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 نینو فنون و علوم دانشکده تهران دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

mailto:maa_atashgah@yahoo.com


 

 یبهاباد یلیجل یمحمدمهد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 زدیاقامت:  محل

 mm_jalili@yahoo.com :لیمیا

jalili@yazd.ac.ir 

 https://yazd.ac.ir/people/jalili  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس دانشکده ار،یدانش -زدی دانشگاه یعلم اتیه

 کنترل و کینامید بخش - کیمکان

 

 

 

 

 

https://yazd.ac.ir/people/jalili


 

 یفومن سعادت محمود

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 saadat@sharif.edu :لیمیا

 http://www.mech.sharif.ir/web/saadat/home  :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یدانشکده مهندس  -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان

 

 

 

 

 

 



 

 

 نگجهی یزیعز یمرتض

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 aziziyeng@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمهندس و یفن دانشکده -گرمسار دانشگاه یعلم اتیه

 خودرو شهاب

 

  

 

 



 

 یفان میمر

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_fani@yahoo.com-- mfani@aut.ac.ir :لیمیا

  :تیوبسا

https://aut.ac.ir/cv/2306/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C 

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  82 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اریاستاد -ریرکبیام دانشگاه یعلم اتیه

  یانرژ یو مهندس کیزیدانشکده ف

 یعموم کیزیف یگروه آموزش

 

 

 

 

 



 مهنما میمر

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m.mahnama@ut.ac.ir :لیمیا

m.mahnama@gmail.com 

 https://me.ut.ac.ir/~m.mahnama  :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 / یفن یدانشکده ها سیپرد -تهران دانشگاه یعلم اتیه

  کیمکان یدانشکده مهندس

 

 

  

 

 

 



 

 مجدم محمد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_mojaddam@sbu.ac.ir: لیمیا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/mojaddam  :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  ،یو انرژ کیمکان یدانشکده مهندس یعلم اتیه عضو

 دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

  

 

 

 



 

 انیعظمائ معصومه

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_ozmaian@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 یمندعل یمهد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_mondali@yahoo.com-- mondali@srbiau.ac.ir :لیمیا

 http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa :تیوبسا

  http://www.aero.sharif.edu/~mondali 

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -قاتیتحق علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 یمهندس یفن دانشکده پژوهش ریهوا فضا و مد یعضو گروه مهندس

 

  

 

 

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa


 

 یمصدر مهران

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mmasdari@yahoo.com -- m.masdari@ut.ac.ir :لیمیا

   https://fnst.ut.ac.ir/~m.masdari  :تیوبسا

 

 81 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

دانشکده علوم و فنون  - دانشگاه تهران یعلم اتیه

 هوافضا گروه -نوین

 

  

 

 

 

 



 

 ینوبهار یهاد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 nobahari@sharif.edu :لیمیا

 http://ae.sharif.edu/~nobahari  :تیوبسا

 

 89 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یورود ،هوافضادانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یورود ،هوافضا دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 پژوهشکده شهید یزدانی

 

  

 

 

http://ae.sharif.edu/~nobahari


 

 یمظاهر هاشم

 کیمکان یمهندس دانشکده

 همداناقامت:  محل

 hashem.mazaheri@gmail.com-- h.mazaheri@basu.ac.ir :لیمیا

 http://eng.basu.ac.ir/~h.mazaheri  :تیوبسا

 

 28 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ک،یمکان یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یفن دانشکده -همدان نایس یبوعل دانشگاه یعلم اتیه

 یمهندس

 کیمکان یمهندس اریاستاد

 

 

 



 

 یفاتح اله روح

 کیمکان یمهندس دانشکده

 بوشهراقامت:  محل

   fatehi@pgu.ac.ir   :لیمیا

        https://erp.pgu.ac.ir/fatehi :تیوبسا

 

 9928 الات،یس و حرارت ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یانرژ لیتبد ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9928 ،یانرژ لیک،تبدیمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فارس جیخل دانشگاه یعلم اتیه عضو

 فارس جیدانشگاه خل گاز و نفت یپژوهش مرکز سییر

 فارس جیدانشگاه خل یفناور و پژوهش امور ریمد

 

 

 



 

 

 انیصادق یهد

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hoda.sadeghian@gmail.com: لیمیا

 asynsteel.org  :تیوبسا

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یورود ک،یمکان یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 به تاکنون 9928 سال از  فولاد نیآس یمهندس شرکت

 رهیمد ئتیه عضو و همکار عنوان

 

 

 



 

 انیدیفق یعل

 کیمکان یمهندس دانشکده

 تهران :اقامت محل

   Faghidian@gmail.com :لیمیا

 http://faghidian.ir: : تیوبسا

 

 9928 جامدات، ک،یمکان یمهندسدانشکده  ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،یکاربرد یطراح ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9922 ،یکاربرد یطراح ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 قاتیواحد علوم و تحق ،یاسلام، دانشگاه آزاد کیمکان یدانشکده مهندس اریاستاد

 

 

 

 

 



 

 پور یسامان انوشیک

 عمران و کیمکان یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   kianoosh_samanipour@yahoo.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 9929 جامدات، کیمکان ک،یمکان یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9929 عمران،  یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9921 سازه، عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 زلزله، و سازه عمران، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 رانیا نفت یمل شرکت هیابن و یساز مقاوم یها پروژه مسئول

 گرمسار یسمنان الدوله علا یرانتفاعیغ یآموزش موسسه یدانشگاه دروس مدرس

 

 

 

 



 

 

 یمترجم خداداد نیافش

 و علم مواد یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 :لیمیا

   :تیوبسا

 

 81 یورود ،مواد علم و یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یورود ،مواد علم و یمهندس دانشکده ف،یشر ینعتص دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یورود ،مواد علم و یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 



 

 یشبستر دیتمج الناز

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 e.tamjid@gmail.com :لیمیا

tamjid@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~tamjid  :تیوبسا

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مدرس تیترب دانشگاه  یعلم اتیه

 درسم تیدانشگاه ترب یفناور ستیگروه نانوز ریمدو  اریاستاد

 کنونتا 9989 –

 فیشر یدانشگاه تورنتو و دانشگاه صنعت یپژوهشگر پسادکتر

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~tamjid
https://www.modares.ac.ir/~tamjid


 

 سانیخوشنو نیام

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 khoshnevisan@gmail.com :لیمیا

a.khoshnevisan@fartakinnovation.com 

-https://fartakinnovation.com/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1  :تیوبسا

%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-

%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86/#toggle-id-3 

 81 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 کنون تا 88 سال -وهش و نوآوری فرتاك ایرانیانژعامل شرکت پ ریمد

 انهیخاورم صنعت اریمع یشرکت مهندس

قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسلام   

 فرآیند نوآوری موادشرکت 

 ساتیتاس صنعت سازان نهیشرکت به

 

 



 

 یتوچائ یریبص هیانس

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 رشتاقامت:  محل

 e_basiri@yahoo.com-- basiri@liau.ac.ir :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یمعدن و متالورژ -جانیلاه واحد یاسلام آزاد دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 اباذرپور نیآرم

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 armin.abazarpoor@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Polytechnique Montreal 

 

  

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=5584402450826341933


 

 

 یاکبر بابک

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 babakbari@ut.ac.ir :لیمیا

 https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari  :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 نینو وفنون علوم دانشکده -تهران دانشگاه یعلم اتیه

  یپزشک یمهندس -یستیعلوم ز یمهندس اریاستاد

 

  

 

 

 

 

https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari
https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari
https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari


 

 یجهرم یسهراب ابوذر

 و علم  مواد یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 : لیمیا

   :تیوبسا

 

 82 یورود ،مواد علم و یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،و علم مواد یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،نانو یفناور و علوم پژوهشکده دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو -شریف یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 پور یانیشا درضایحم

 و علم مواد یمهندس: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 r_shayanipour@yahoo.com، shayanipour@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،و علم مواد یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یورود ،مواد علم و یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،مواد علم و یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت شایان پارسه

 شرکت شیمیانه

 

 

 

mailto:r_shayanipour@yahoo.com


 

 یضرغام دیوح

 مواد علم و یمهندس: دانشکده

 مرنداقامت:  محل

 zarghamimve@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 21 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود نانو، یفناور و علوم پژوهشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 انور یرضائ بهروز

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 behrouz.rezaei@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 هوافضا سازمان

 

  

 

 

 

 



 

 یصفر جواد

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 سیانگلاقامت:  محل

 javad.safari@ir.bureauveritas.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 82  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اهواز چمران دیشه دانشگاه یعلم اتیه

 شرکت بیرووریتاس

 

 

  

 



 

 

 اصغرزاده حامد

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 زیتبراقامت:  محل

 asgharzadeh.hamed@gmail.com- asgharzadeh@tabrizu.ac.ir :لیمیا

 http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharzadeh  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

   28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 کیانمک یمهندس دانشکده دانشیار -زیتبر دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 فر اضیف هیحان

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 r.fayazfar@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of Waterloo 

 فیشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=12436753108180256887


 

 یکوهستان حسن

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 سمناناقامت:  محل

 h.koohestani@semnan.ac.ir :لیمیا

 https://hkoohestani.profile.semnan.ac.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 سمنان دانشگاه یعلم اتیه

 وادم یمهندس دانشکده یصنعت یمتالوژ یآموزش گروه اریاستاد

 یمتالورژ و

 

 

 

 

 

https://hkoohestani.profile.semnan.ac.ir/


 

 یآباد نیحس یگودرز نیحس

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 اصفهاناقامت:  محل

 hgoodarzy@gmail.com-hosseina@MIT.edu :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

Harvard-MIT 

 

  

 

 

 

 



 

 

 خرسند دیحم

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 hkhorsand@kntu.ac.ir :لیمیا

 /http://sahand.kntu.ac.ir/~hkhorsand  :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده -یطوس رینص خواجه دانشگاه یعلم اتیه

 کیمکان یمهندس

 

  

 

http://sahand.kntu.ac.ir/~hkhorsand/


 

 یمرادخان داود

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 dmoradkhani@gmail.com-moradkhani@znu.ac.ir :لیمیا

 www.zstp.ir ، www.znu.ac.ir  :تیوبسا

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 81 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 :کار سوابق

 (یسرب و رو قاتیو مرکز تحق یرآهنیفلزات غ یقاتیو تحق یتوسعه معادن روی ایران )شرکت مهندس نگیهلد

 )اکنون( زنجان دانشگاه یعلم ئتیه عضو

 )اکنون( زنجان استان یفناور و علم پارك موسس و سیرئ

 

 

 

 

 



 

 منفرد خوش لسان رسول

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 r.lesan@gmail.com :لیمیا

                                       bpsharif.com  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود مواد، ییانتخاب و شناسا مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یورودمواد،  ییو شناسا انتخابو علم مواد،  یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر شرفتهیپ بسپارشرکت 

 

  

 

 

 

 



 

 یبابائ رضا

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 سوئداقامت:  محل

 :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

jonkoping university 

 

  

 

 

 

 

 



 

 یاحمد رضا

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 re.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir :لیمیا

 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=305&lang=0  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

  قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ر،یرکبیام یدانشگاه صنعت ،ینیامام خم یالملل نیمواد، دانشگاه ب کارشناس

 تا کنون 29از سال  

 کنون تا 88 سال از ینیخم امام یالملل نیب دانشگاه مواد، ارشد کارشناس

 

 

 

 



 

 یاریبخت رضا

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 کرمانشاهاقامت:  محل

 bakhtiari.r@gmail.com-r.bakhtiari@razi.ac.ir :لیمیا

 https://razi.ac.ir/~r.bakhtiari  :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مواد یمهندس -یراز دانشگاه

 

  

 

 

 

 



 

 یگیب رضا

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 اراکاقامت:  محل

 reza.beygi@gmail.com- r-beygi@araku.ac.ir :لیمیا

 http://eng.araku.ac.ir/~r-beygi  :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 22  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 اراك دانشگاه مواد یمهندس گروه -یمهندس دانشکده

 

  

 

 

 

 



 

 

 یتوکل اله روح

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران  :اقامت محل

 rohtav@gmail.com- rtavakoli@sharif.ir :لیمیا

 sharif.edu/~rtavakoli  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 و یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 مواد علم

 

 

 

 

http://sharif.edu/~rtavakoli/


 

 موخر اوشیس روزبه

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 کانادااقامت:  محل

 roozbehsiavash@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

McGill University | McGill · Department of 
Bioengineering 

 

 

 

 

 



 

 دیمهش السادات سحر

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تورنتواقامت:  محل

 sahar.mahshid@gmail.com--sahar.mahshid@sri.utoronto.ca :لیمیا

sahar.mahshid@utoronto.ca 

 https://ca.linkedin.com/pub/sahar-mahshid/86/792/77  :تیوبسا

https://mahshidresearch.com/ 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

University of Toronto 

 

 

 

 



 

 زاده سراج امکیس

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 serajzadeh@sharif.edu :لیمیا

 sharif.edu/~serajzadeh  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 81  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مواد علم و یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 

http://sharif.edu/~serajzadeh/


 

 

 پور ینیحس دجمالیس

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 بابلسراقامت:  محل

 jamal.hosseinipour@gmail.com:- j.hosseini@nit.ac.irلیمیا

 https://member.nit.ac.ir/home.php?sp=370203  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده -بابل یروانینوش یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 موادمهندسی 

  

 

 

 

 



 

 

 پور دانش شاهرخ

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 آلماناقامت:  محل

 shdanesh79@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

  :کار سوابق

 آزمون کاوش شرکت

 

  

 

 

 



 

 رتمندیغ بهیط

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

  t.gheiratmand@yahoo.com-gheiratmand@alum.sharif.edu :لیمیا

 / http://alum.sharif.ir/~gheiratmand: تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 گرایش شناسایی و انتخاب مواد،  مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 21 یورود

 22  یورود گرایش شناسایی و انتخاب مواد،  مواد، علم و یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

  9988 ریت ف،یشر یصنعت دانشگاه مواد، علم و یمهندس دانشکده: یپسادکتر

 

 

 :کار سوابق

 تاکنون  9982از سال  قات،یدر دانشگاه آزاد شعبه علوم و تحق سیالتدرحق استاد 

 

 99 مدت به تاکنون 9922 سال از پولاد مشاور نیمهندس شرکت در پروسس بخش ارشد کارشناس 

 سال  9سرپرست و بازرس بخش پروسس به مدت  نیچنهم سال،

 



 در صنعت  یگذارهیسرما یهاتیاولو یرو بر قیتحق ،یاسلام یشورا مرکز یها پژوهش مرکز با یهمکار

 ماه   8به مدت  9982سال  وم،ینیفولاد و آلوم

 9928 سال ماه، 8 مدت به پولاد مشاور نیمهندس شرکت در یکارآموز 

 9928-9921 ماه، 99 مدت به نینو یهایفناور گسترش شرکت در کارشناس 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یچ میس عبدالرضا

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 simchi@sharif.edu :لیمیا

 https://cnam.ir  :تیوبسا

 81 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 89 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 تا کنون 9929از سال  ،دانشکده مهندسی و علم مواد ف،یشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه                •

 9982 ،یغلام منصور دکتر ،یفناور و قاتیتحق علوم، ریوز ندهینما عنوان به دانشگاه عیترف تهیکم عضو                  •

 واد،م علم و یمهندس-یمهندس و یفن حوزه ،یعال آموزش گسترش و یزیر برنامه یتخصص کارگروه عضو                 •

 9988 اسر،ین یعتیشر یمجتب دکتر ،یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت یآموزش معاون توسط شده منصوب                 •

 ،یناورف و قاتیتحق علوم، ریوز ندهینما عنوان به مواد علم و یمهندس دانشکده جذب و عیترف تهیکم عضو               •

 9988 ،یغلام منصور دکتر

 ،یادروزآبیف یفتوح محمود دکتر دانشگاه، سییر توسط شده منصوب دانشگاه، الملل نیب روابط ریمد •

 کنون تا 9988

 



 یفتوح محمود دکتر ، دانشگاه سییر توسط شده منصوب دانشگاه، درخشان یاستعدادها تهیکم عضو  •

 9988 تا 9988 سال از ،یروزآبادیف

 و قاتیتحق علوم ریوز توسط شده منصوب ران،یا یها دانشگاه یساز یالملل نیب یرهبر کارگروه عضو •

 تاکنون 9988 ،یغلام منصور و یفرهاد دکتر ،یفناور

 9981-9988 ،یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت اتینشر ونیسیکم یمهندس و یفن کارگروه عضو •

 . 9981 آبان ،PAM)) شرفتهیپ مواد کیزیف یالمللنیب دوره نیسوم ییاجرا ریدب •

 9989 نظام، مصلحت صیتشخ مجمع نوآورانه یکارها و کسب و ینیکارآفر تهیکم یعلم اتیه عضو •

 9989 ،ینانوفناور بخش یمصطف زهیجا یداور یمقدمات یشورا عضو •

 دانشگاه ،(کشور 99 از کننده شرکت819 ،یسیانگل زبان به) نانوساختارها یالملل نیب کنفرانس نیدوم ریدب •

 9928 اسفند ش،یک یالمللنیب

 9928 سال از ف،یشر یصنعت دانشگاه(: ISI درجه)با  ینانوتکنولوژ کاینتیسا یالملل نیب مجله ریدب •

 کنون تا 9929 بهمن از ف،یشر یصنعت دانشگاه نانو، یفناور و علوم پژوهشکده یشورا عضو •

 9929-9928 فلزات، و معادن وزارت ن،ینو عیصنا مرکز نانو، یفناور و شرفتهیپ مواد گروه عضو •

 9929-9929 ف،یشر یصنعت دانشگاه مواد، علم و یمهندس دانشکده یپژوهش معاون •

 9928-9929 معادن، و عیصنا وزارت ،AMID)) شرفتهیپ مواد یگذارهیسرما شرکت مشاور، •

 مواد، علم و یمهندس دانشکده وتر،یکامپ مرکز مسئول •

 9929-9929 ف،یشر یصنعت دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 یکلاه رضایعل

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 arkolahi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 انیمحمود رضایعل

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 کرماناقامت:  محل

 ali_reza_mahmoudian@yahoo.com :لیمیا

mahmoudian.ali56@gmail.com 

 http://www.kgut.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=1190&tid=59  :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 82 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 ادمو یمهندس یآموزش گروه -کرمان شرفتهیپ یفناور و یصنعت ،یلیتکم لاتیتحص دانشگاه یعلم اتیه

 

 

 

 

 



 

 

 یمظاهر مژده

 مواد علم و یمهندس: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mojdeh_16m@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یحمد رزادف

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 آلماناقامت:  محل

 farzad.hamdi@bct.uni-halle.de :لیمیا

farzaad@gmail.com 

   :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 آلمان در هاله دانشگاه

 

  

 

 

 



 

 

 

 خواه نیع اریرف

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 feinkhah@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

  82یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت ناب اندیش بنیان

 

  

 

 

 



 

 

 

 یخانیارد دهیرف

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 f_ordikhani@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 



 

 یغزنو یمحمود دیمج

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 mmghaznaavi@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 89 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 88  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 گروه صنایع شهید همت

 

  

 

 

 

 



 

 

 نژاد یکاظم محسن

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_kazeminezhad@yahoo.com :لیمیا

mkazemi@sharif.edu 

 sharif.edu/~mkazemi  :تیوبسا

 81 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 و یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه

 مواد علم

 

  

 

 



 

 یرجب محمد

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 یساراقامت:  محل

 rajabi848@yahoo.com- m.rajabi@nit.ac.ir :لیمیا

 https://ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=388012  :تیوبسا

 

  88یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 88 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع-بابل یروانینوش دانشگاه یعلم اتیه

 

  

 

 

 

 



 

 

 نوشه محمد

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_nusheh@yahoo.com :لیمیا

nusheh@gmail.com 

   :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 میهن)آرایگو(شرکت آمایش راه 

 

  

 

 

 



 

 

 یدیفرش محمدحسن

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 farshidi@um.ac.ir :لیمیا

 /http://farshidi.profcms.um.ac.ir  :تیوبسا

 

 29 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 21 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 دانشکده مواد و یمتالورژ یمهندس یآموزش گروه اریاستاد

 مشهد یفردوس دانشگاه یمهندس

 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

 

 

 

 



 

 یمصطفائ یمحمدعل

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 m.a.mostafaei@gmail.com-- m_mostafaei@sbu.ac.ir :لیمیا

 /https://facultymembers.sbu.ac.ir/mostafaei  :تیوبسا

 

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 یانرژ و کیمکان یمهندس دانشکده اریاستاد

 یمتالورژ و مواد یآموزش گروه

 یبهشت دیدانشگاه شه 

 

 

 

 



 

 یخرم یسرکار محمود

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 khorrami.mahmoud@gmail.com- m.khorrami@ut.ac.ir :لیمیا

 https://meteng.ut.ac.ir/~m.khorrami  :تیوبسا

 

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 22 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 -یفن یها دانشکده سیپرد -دانشگاه تهران اریاستاد

 و مواد  یمتالورژ یدانشکده مهندس

 و مواد یمتالورژ یدانشکده مهندس یمسئول کارآموز

  

 

 

 

 



 

 یزدی شیدوراند یهدم

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 m_dourandish@yahoo.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود مواد، علمو  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

  29یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 29  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 راه میهن) آرامیکو( گاهانشرکت آ رهیمد اتیه سیرئ نائب

 شرکت یاران به گزین پارسا

 

 

  

 



 

 

 یریمالم انیغفار یهاد

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهران: اقامت محل

 h.gh.1363@gmail.com :لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یو علم مواد، ورود یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28  یو علم مواد، ورود یمهندس دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 یموحد یمجتب

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   m_movahedi@sharif.edu:  لیمیا

                                       sharif.edu/~m_movahedi: تیوبسا

 

 9929 مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9921 ،یجوشکار مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9989 مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 مواد علم و یمهندس دانشکده -فیشر یصنعت دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

http://sharif.edu/~m_movahedi/


 

 ملامحله یبهار اسری

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 رشتاقامت:  محل

   yaser_bahari@yahoo.com: لیمیا

 https://staff.guilan.ac.ir/bahari/?lg=0: تیوبسا

 

 9928 ،فلزات استخراجو علم مواد،  یدانشکده مهندس ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9928 ،فلزات استخراجعلم مواد،  و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 ،مواد نانو-نانو یفناور و علوم دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 لانیگ دانشگاه یعلم اتیه عضو

 

 

 

 

 

 

 



 

 هدیه ملک زادهم

 مواد علم و یمهندس دانشکده

 ژاپناقامت:  محل

 mah__malekzadeh@yahoo.com:  لیمیا

 : تیوبسا

 

 29ورودی  مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28ورودی  مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89ورودی  مواد، علم و یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 

 



 

 یصامع نیحس

 اقتصاد و تیریمد دانشکده

 تهراناقامت:  محل

   samei@alum.sharif.ir  :لیمیا

 hosseinsamei.com :تیوبسا

 

 9921 ،هاستمیس لیتحل و یزیربرنامه ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 9922 اقتصاد، و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 9988 ت،یریمد اقتصاد، و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 فیشر یصنعت دانشگاه اقتصاد و تیریمد دانشکده مدعو استاد

 

 

 

 

 



 

 انینیع دیمج

 اقتصاد و تیریمد: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 einian85@gmail.com  ،einian85@yahoo.com: لیمیا

 /http://alum.sharif.edu/~majid.einian  :تیوبسا

 28 یورود ،عیصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 28 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 پژوهشکده ی پولی و بانکی

 

 

 

 

mailto:einian85@gmail.com


 

 یآران یقند یمهد

 اقتصاد و تیریمد: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 me_gh_ar@yahoo.com، ghandi@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود ،عیصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 29 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدانارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شركت مهرام

 

 

 

 

mailto:me_gh_ar@yahoo.com


 

 یکاظم یدمه

 اقتصاد و تیریمد: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 k_mehdi_k@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 29 یورود ،کیزیف دانشکده ف،یشر یصنعت شگاهدان: یکارشناس

 29 یورود نفت، و یمیش یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت نشگاهداارشد:  یکارشناس

 22 یورود ،اقتصاد و تیریمد دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یرباقریم رضایدعلیس

 اقتصاد و تیریمد: دانشکده

 تهران: اقامت محل

 s_a_mirbagheri@yahoo.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 28 یورود ع،یصنا یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود اقتصاد، و تیریمد دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 89 یورود اقتصاد، و تیریمد دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 

 

 

 

 



 

 یبرقع دبهرامیس

 علم فلسفه گروه: دانشکده

 تهراناقامت:  محل

 borgheai@gmail.com: لیمیا

   :تیوبسا

 

 88 یورود برق، یمهندس دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاه: یکارشناس

 28 یورود علم، فلسفه دانشکده ف،یشر یصنعت دانشگاهارشد:  یکارشناس

 28 یورود علم، فلسفه دانشکده ،فیشر یصنعت دانشگاه: دکترا

 

 :کار سوابق

 شرکت رسانه افزار شریف

 

 

 


