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 :دانشگاهیمدارک 

 دانشگاه آزاد اسالمی و مهندسی مدرک لیسانس در رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی از دانشکده فنی /

 8811واحد کرمانشاه سال 

  8838مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مدرک  فوق لیسانس در رشته 

  تهراندانشگاه علوم و تحقیقات  ،دکترای تخصصی در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزیدانشجوی ترم آخر  

 کشوری در آزمون دکترا 4با رتبه 

 :فعلی  وضعیت شغلی

  تاکنون  85/3/8831همدان از تاریخ  زراعتمدیر تحقیق و توسعه شرکت ماشین 

  تاکنون 8834مدرس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال 

 سوابق کاری گذشته:

 8831 تا 8834از سال  مدرس و مدیر گروه مکانیک و صنایع معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه       

  8831 تا 8832مشاور و کارشناس پارک علم و فناوری کرمانشاه از سال  

  8838تا  8831مدرس و مدیر گروه مکانیک خودرو در دانشکده فنی سما واحد کرمانشاه از سال 

  8831تا  8831مدرس حق التدریس دانشگاههای آزاد و سراسری استان کرمانشاه از سال  

 فرینی در سازمانهای دولتی/ خصوصی و آموزشگاههای آزاد استان آمدرس دوره های طراحی صنعتی و کار

 تاکنون 8831کرمانشاه از سال 

 



 عضویت در مجامع علمی معتبر:

  بنیاد ملی نخبگان ایران 2مخترع سطح 

  8835تا  8838عضو انجمن طراحان و قالبسازان ایران از سال 

  عضو انجمن علمی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از سال

 تاکنون 8831

 و تالیفات: وابداعات اختراعات

  8831اختراع دستگاه جداسازی کالله از گلبرگ زعفران 

  8835زعفران سال گل اختراع دستگاه برداشت 

  8834اختراع جک برقی خودرو سال 

  8838اختراع دیفرانسیل با چرخدنده های بهینه شده سال 

 انتشارات کرمانشاه 8832ی تجدید پذیر سال تالیف کتاب:  نگرشی بر نیروگاهها 

  8838مقاله فارسی و انگلیسی در کنفرانس های داخلی و خارجی از سال  81تالیف و ارائه بیش از 

 تا کنون 

 :علمی جوایزومدالهای

  سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج در جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی برتررتبه کسب،

 8831کشاورزی سال 

  در بخش کشاورزی و  8835خبگان جوان، بنیاد ملی نخبگان ایران سال جشنواره ن رتبه برترکسب

 صنعت 

  در بخش کشاورزی و ماشین آالت 8835کسب مقام برتر جشنواره رویش زاگرس سال 

  از طرف بنیاد نخبگان استان  8831و  8835جوان برگزیده استان کرمانشاه در دو سال متوالی

 کرمانشاه 

  8831صحنه،  از طرف فرمانداری شهرستان صحنه در سال جوان برگزیده علمی شهرستان 

  8832و  8838استاد و پژوهشگر نمونه دانشکده فنی سما واحد کرمانشاه در سالهای 

  8838استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد صحنه در سال 

  8831مدرس نمونه گروه مکانیک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در سال 
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