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  متاهلت تاهل: یوضع     

 لی:تحصی سوابق     

  1374تی آیوا(امریکا) سال : دانشگاه ایالادکتر    
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 1360: دانشگاه ایالتی آیوا(امریکا) سال کارشناسی    

  فعالیت هاي آموزشی:     

  تدریس دروس مختلف از جمله:    

 2و  1روشهاي تولید  - 1

 برنامه ریزي تولید پیشرفته - 2

3- CAD/CAM  

  مقاومت مصالح - 4

  تیکاستا - 5

  طراحی مکانیزها - 6

 سیستم اندازه گیري مهندسی - 7

 CATIAو  Auto CADبا استفاده از  2و  1نقشه کشی  - 8

 آزمایشگاه کاربرد لیزر در صنعت - 9

 آزمایشگاه سیاالت -10



  فعالیت هاي مشاوره اي و اجرائی

  1362-1364مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی فرنور  - 1

 1364-1366مدیرعامل شرکت کاشیران  - 2

 1993 -1995آمریکا  CETACو طراحی شرکت  مدیر مهندسی - 3

 1375-1382    مهندسی و تحقیات شرکت پلی اورتانمعاونت  - 4

  1385-1390معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع  - 5

   :فعالیت هاي تحقیقاتی و اجرائی      

  :رح ذیلبش صورت گرفته در زمینه فرآیند هاي ساخت و تولید   يتحقیقاتی و اجرائی  فعالیت ها      

  بطري و لیوان و شیشه هاي نشکن ,تولید شیشه هاي جام فرآیند  - 1

 GAINقطعات پالستیکی و پالستیک مهندسی و  فرآیند تولید - 2

 قطعات پلیمري شامل پلی اوره تان ها فرآیند تولید - 3

 قطعات با مواد کامپوزیت فرآیند تولید - 4

 قطعات دایکاستی آلومینیومفرآیند تولید  - 5

 قطعات فلزي فرم داده شده بوسیله پرسفرآیند تولید  - 6

 ماشینکاريبا استفاده از  فرآیند تولید - 7

 نیکل ,کرم ,آبکاري هاي گالوانیزهفرآیند  - 8

 هاي سختکاري قطعات فلزيفرآیند - 9

 جوش سر به سر ,پرس جوش TIG ,MIG, :جوشکاري از قبیلفرآیندهاي  -10
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