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سوابق             

  تحصیلی:

رشته   گرایش  مدت تحصیل  نام دانشگاه  معدل  رتبه

  تحصیلی

  مقطع تحصیلی

 -  68/14 صنعتی دانشگاه  

 نوشیروانی بابل

 95-90 مهندسی  مهندسی شیمی 

  شیمی

  کارشناسی

-   29/17 صنعتی دانشگاه  

 نوشیروانی بابل

 97-95 مهندسی   جداسازی 

  شیمی

کارشناسی 

  ارشد

صنعتی دانشگاه  17/99  سوم

 نوشیروانی بابل

مهندسی   مهندسی شیمی 97 

  شیمی

  دکتری

-پایان نامه 

  ها:

HAZOP کارشناسی  

ز و برریس عملکرد نانوکامپوزیت  ز پیلسنت  ز گرافن-آنیلی  وکاتالیست پالتی  -اکساید به عنوان بست  الکت 
 کبالت جهت اکسیداسیون متانول

  کارشناسی ارشد

 و شناسایی نانوکامپوزیت پیل
ز  و دیگر خواص سنت 

ز
ز با ساختارهای فریت  برای برریس رفتار ابرخازی آنیلی 

وشیمیایی آن
  الکت 

  دکتری

  



 آشنایی با نرم افزارها: 

MATLAB,  Aspen Hysys 

 

  
 سوابق کاری: 

 1  آوری نوین آملدر دانشگاه فن اه الکتروشیمی و مواد پیشرفتهگکارشناس آزمایش

 به عنوان استاد مدعو آوری نوین آملتدریس دروس مهندسی شیمی در دانشگاه فن

.  

 2 

 3 بابلهمکاری با آزمایشگاه مرکز تحقیقات پلیمر دانشگاه صنعتی نوشیروانی 

 4 تحقیقاتی همکاری با دانشگاه مک کواری استرالیا و انجام پروژه مشترک

 5 یک مقاله علمی پژوهشی و سه کنفرانسی ISIدارای دو مقاله 
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