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سوابق تدریس



سوابق تدریس

دانشگاه شهید چمران اهواز•
(واحد8) 98-97ترم دوم –
(واحد12) 99-98ترم اول –
(واحد15) 99-98ترم دوم –
(واحد9) 1400-99ترم اول –
(واحد9) 1400-99ترم دوم –

دانشگاه صنعت نفت اهواز•
(واحد3) 99-98ترم اول –
(واحد3) 1400-99ترم اول –

ندانشگاه علم و صنعت ایرا•
(واحد2) 96-95ترم دوم –
(واحد3) 97-96ترم اول –
(واحد1) 97-96ترم دوم –
(واحد1) 1400-99ترم دوم –
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سوابق تدریس
تاریخمحل تدریسعنوان

98-99و 97-98ترم دوم سال تحصیلی شهید چمران اهوازرباتیک و آزمایشگاه1

شهید چمران اهوازکنترل اتوماتیک2
و 98-99و 97-98ترم دوم سال تحصیلی 
1400-99

شهید چمران اهواز(ارشد)حساسه و کالیبراسیون ربات ها 3
دو )99-1400و 98-99ترم دوم سال تحصیلی 

(گروه

98-99ترم دوم سال تحصیلی شهید چمران اهواز(ارشد)مکاترونیک 4

98-99ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهواز(ارشد)ارتعاشات اتفاقی 5

98-99ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهوازارتعاشات مکانیکی6

1399-1400و98-99ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهوازمقدمه ای بر مکاترونیک7

1399-1400و98-99ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهواز(ارشد)سیستم های ریز پردازنده 8

98-99ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهواز1نقشه کشی صنعتی 9

1399-1400ترم اول سال تحصیلی شهید چمران اهواز1مقاومت مصالح 10

98-99ترم اول سال تحصیلی دانشکده نفت اهواز2طراحی اجزاء 11

1399-1400ترم اول سال تحصیلی دانشکده نفت اهوازمقدمه بر اجزاء محدود12

لغایت95-96ترم نخست سال تحصیلی (کدانشکده مهندسی مکانی)علم و صنعت ایران کارگاه اتومکانیک13
96-97ترم دوم سال تحصیلی 

لغایت95-96ترم نخست سال تحصیلی (کدانشکده مهندسی مکانی)علم و صنعت ایران ازمایشگاه مقاومت مصالح14
96-97ترم نخست سال تحصیلی 

لغایت95-96ترم دوم سال تحصیلی (کدانشکده مهندسی مکانی)علم و صنعت ایران ازمایشگاه  دینامیک ماشین15
96-97ترم نخست سال تحصیلی 
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سوابق علمی



سوابق علمی

در حال ISIمقاالت 
بررسی

Q1مقاله 4

 Q2مقاله 2

پذیرفته ISIمقاالت 
شده

Q1مقاله 5

 Q2مقاله 6

مقاالت علمی پژوهشی

مقاله3

ین مقاالت کنفرانسهای  ب
المللی

مقاله10
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سوابق علمی
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سوابق علمی
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سوابق صنعتی



سوابق صنعتی
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سوابق پژوهشی



سوابق پژوهشی
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داوری مقاالت•
– Advances in Mechanical Engineering

– IEEE access

– Journal of Intelligent & Robotic Systems

– Mechanics based design of structures and machines

– Nonlinear Dynamics

– Vehicle system dynamics

داوری پارک علم و فناوری•
پذیرش ممتازی کارشناسی ارشد•
برگزیده طرح شهید صیاد شیرازی بنیاد ملی نخبگان•



سوابق پژوهشی
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دستاورد ها



دستاورد ها
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دستاورد ها
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توانمندی ها



توانمندی ها
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توانمندی ها
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توانمندی ها
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کارگاههای تخصصی



توانمندی ها
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سوابق تحصیلی



سوابق تحصیلی

PhD

BSc

MSc

دانشگاه علم و صنعت ایران
16.43معدل 

درصد برتر10جزو 
دکتر دوائی مرکزی: استاد راهنما

Diploma

دانشگاه علم و صنعت ایران
18.32معدل 

دکتر حبیب نژاد کورایم: استاد راهنما

دانشگاه علم و صنعت ایران
17.08معدل 

پذیرش ممتازی
دکتر حبیب نژاد کورایم: استاد راهنما
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باتشکر از توجه شما
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