بسمه تعالي
.1مشخصات عمومي

نسيم نايب پاشايي
 .2تحصيالت دانشگاهي
 : 1398 دوره پسا دکتري مهندسي مواد و متالورژي ،دانشگاه تربيت مدرس
 : 1397 دوره پسا دکتري مهندسي مواد و متالورژي ،دانشگاه تهران
 :1390 - 1395 دکتري مهندسي مواد و متالورژي ،دانشگاه علم و صنعت ايران (رتبه اول -معدل )18/76:
 :1387 -1389 کارشناسي ارشد اول  :کارشناسي ارشد مهندسي مواد ،گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي ،دانشگاه علم و
صنعت( ،رتبه اول -معدل )18/16:
 :1381 -1385 کارشناسي مهندسي مواد و متالورژي ،گرايش سراميک ،دانشگاه علم و صنعت ايران (رتبه سوم)
 : 1391 -1393 کارشناسي ارشد دوم :کارشناسي ارشد مهندسي مكانيک ،گرايش ساخت و توليد ،دانشگاه پيام نور ايران -تهران
(رتبه اول -معدل)17/83
 .3سوابق کسب مقام و افتخارات علمي

 قبولي در پذيرش دکتري بدون آزمون(استعداد درخشان) در دانشگاه علم و صنعت ايران -تهران در سال .1390
 کسب عنوان پژوهشگر برتر در سطح وزارت راه و شهرسازي از سوي مرکز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي در سال .1394
 فارغ التحصيل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره دکتري – دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران در سال .1395

 فارغ التحصيل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره کارشناسي ارشد – دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران در سال .1389
 فارغ التحصيل ممتاز و کسب رتبه سوم در دوره کارشناسي – دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران در سال .1385
 فارغ التحصيل ممتاز و کسب رتبه اول در دوره کارشناسي ارشد – دانشگاه پيام نور ايران – تهران در سال .1393
 کسب عنوان پژوهشگر برتر در دوره دکتري مهندسي مواد در سالهاي تحصيلي  1393-94و .1391-92

 کسب رتبههاي دوم تا سوم گرايشهاي مختلف مهندسي مكانيک در کنكور ورودي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور -آذرماه .1391
 .4مقاالت
ISI

8

علمي پژوهشي

4

ISC

8

کنفرانس هاي بين المللي و ملي

28

 .5ثبت اختراع

2

 .6طرح هاي پژوهشي

2

 .7سوابق تدريس  :دانشگاه هاي آزاد علوم و تحقيقات – دانشگاه آزاد تهران مرکز – دانشگاه پيام نور و  ....و سابقه هدايت چندين پروژه
کارشناسي ارشد با عنوان استاد راهنما و استاد مشاور
 .8عضويت در هيأت داوري مجالت علمي يا هيأت علمي کنگره ها" :مدير داوري مقاالت" در "اولين کنگره موواد و سواخت
پيشوورفته در صوونعت" .داوري مقوواالت در مت و ت :علوووم و مهندسووي سووطحIranian Journal of Ceramic Science & ،
Engineering

