
 يبسمه تعال  

 يمشخصات عموم.1

  ييب پاشاينا مينس          

 يالت دانشگاهيتحص. 2

 1398  ت مدرسيدانشگاه تربمواد و متالورژي،  يمهندس يترپسا دک: دوره  

 1397  دانشگاه تهرانمواد و متالورژي،  يمهندس يترپسا دک: دوره  

 1395 - 1390:  (76/18معدل : -ران )رتبه اوليمواد و متالورژي، دانشگاه علم و صنعت ا يمهندس يدکتر 

 1389- 1387 :علم و ، دانشگاه يش شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي مواد، گرا ارشد يکارشناس : ارشد اول يکارشناس

 (16/18: معدل -اول رتبه) ، صنعت

 1385- 1381 :ران )رتبه سوم(يک، دانشگاه علم و صنعت ايش سراميمواد و متالورژي، گرا يمهندس يکارشناس 

 1393- 1391  :تهران  -رانيش ساخت و توليد، دانشگاه پيام نور ايمكانيک، گرا يمهندس ارشد يکارشناس :ارشد دوم يکارشناس

 (83/17معدل -)رتبه اول

 يسوابق کسب مقام و افتخارات علم. 3
 1390 سال در تهران -ايران صنعت و علم دانشگاه در (درخشان آزمون)استعداد بدون دکتري پذيرش در قبولي. 

 1394در سال  يقات راه، مسكن و شهرسازيمرکز تحق ياز سو يپژوهشگر برتر در سطح وزارت راه و شهرساز کسب عنوان. 

 1395تهران در سال  –ران يدانشگاه علم و صنعت ا – يدکترل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره يفارغ التحص. 

 1389تهران در سال  –ران يدانشگاه علم و صنعت ا –ارشد  يل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره کارشناسيفارغ التحص. 

 1385 تهران در سال –ران يدانشگاه علم و صنعت ا – يل ممتاز و کسب رتبه سوم در دوره کارشناسيفارغ التحص. 

 1393تهران در سال  –ران يام نور ايدانشگاه پ –ارشد  يل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره کارشناسيفارغ التحص. 

 1391-92و  1393-94 يليتحص هايمواد در سال يندسمه يکسب عنوان پژوهشگر برتر در دوره دکتر. 

 1391ماه آذر -دانشگاه پيام نورورودي کارشناسي ارشد کنكور در مهندسي مكانيک هاي مختلف تا سوم گرايش دومهاي کسب رتبه. 

 

 مقاالت. 4

ISI 8 4 يپژوهش يعلم 

ISC 8 28 يو مل ين الملليب يکنفرانس ها 

و سابقه هدايت چندين پروژه  ام نور و ....يدانشگاه پ –دانشگاه آزاد تهران مرکز  –قات يآزاد علوم و تحق يدانشگاه ها: س يسوابق تدر. 7

 کارشناسي ارشد با عنوان استاد راهنما و استاد مشاور

ن کنگره موواد و سواخت   ياول" در "مقاالت ير داوريمد"  :اه کنگره يعلم أتيه اي يعلم مجالت يداور أتيه در عضويت. 8
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 2  يپژوهش يطرح ها. 6 2  ثبت اختراع. 5


