
 

 منی خفاجی

 شیمی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mona_khafajy@yahoo.com ،mona.khafaji@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی: کارشناسی

 28 ودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ور: کارشناسی ارشد

 28 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:mona_khafajy@yahoo.com


 

 علی سلطان منش

 شیمی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 a.soltanmanesh@gmail.com ،alimeril@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28انشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی د: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده شیمی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:a.soltanmanesh@gmail.com


 

 امه لیال شاه حسینی

 شیمی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 l.shahhoseini@gmail.com ،shahhoseini_02@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدان: کارشناسی

 89 ، ورودینشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدا: کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:l.shahhoseini@gmail.com


 

 ذردخت عابدین مقانکیآ

 شیمی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 aa_abedin@yahoo.com ،aaabedin@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدان: کارشناسی

 28 یورود شگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی،دان: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:aa_abedin@yahoo.com


 

 نرگس السادات موسوی

 شیمی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ng.mousavi@gmail.com ،ng.mousavi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشکده شیمی، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده شیمی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:ng.mousavi@gmail.com


 

 محمد مهدی نجف پور

 دانشکده شیمی

 زنجان: محل اقامت

   mmnajafpour@yahoo.com:  ایمیل

 https://iasbs.ac.ir/~mmnajafpour: وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی محض، : کارشناسی

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی معدنی، : کارشناسی ارشد

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی معدنی، : دکترا

 :سوابق کار

 تکمیلی علوم پایه زنجانعضو هیات علمی دانشگاه تحصیالت 

 

 

 

 

 



 

 مهرناز قراگوزلو

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

   mghnano@yahoo.com:  ایمیل

                                      http://asr.icrc.ac.ir/?xid=9928989888999999998&id=99&f=89: وبسایت

 

 9929کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی : کارشناسی

 9928 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی معدنی،: کارشناسی ارشد

 9921دانشکده شیمی، شیمی معدنی، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیات علمی رسمی، دانشیار پژوهشگاه علوم  

 و فناوری رنگ و پوشش تهران

 

 

 

 



 

 میثاق اهلل داداللونی

 شیمی :دانشکده

 تهران: محل اقامت

 misagh.laloni@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده شیمی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 رازی بنیاد علوم کاربردی

 

 

 

 



 

 هاعظم قلی زاد

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 azam.gholizadeh@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی محض: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28علوم و فناوری نانو، ورودی پژوهشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده شیمی -دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

 



 

 آرش تیرانداز

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 arashtirandaz10258@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی محض: کارشناسی

 21، ورودی ه صنعتی شریف، دانشکده شیمیدانشگا: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بنیادی هپژوهشگا

 

 

 

 

 

 

 



 

 روح اله سلیمان

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 pourya_soleyman@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی شیمی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، : کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پلیمر آزمایشگاه -شیمی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زهرا کمال زاده

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 zahrakh22@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29،  ورودی کاربردی شیمی، شیمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شیمی دانشکده - شریف صنعتی دانشگاه  

 

 

 

 



 

 را رحیم نژادسا

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 sara.rahimnejad@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 88ورودی   ،کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 29ورودی  ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 29ودی ور ،دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 کاربردی شیمی گروه -مهندسی فنی دانشکده -شهرری واحد اسالمی آزاد دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عرفه بیگدلی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

   arafehbigdeli@gmail.com: ایمیل

 https://www.linkedin.com/in/arafeh-bigdeli-09992b93  :وبسایت

 

 28، ورودی محض نعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمیدانشگاه ص: کارشناسی

 28ورودی تجزیه، ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 89ورودی تجزیه، ، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 تاکنون - 9981    دانشگاه صنعتی شریف –استاد مدعو پردیس بین الملل کیش 

  9988 – 9981    دانشگاه صنعتی شریف –سا دکتری دانشکده شیمی پژوهشگر پ

 9982 – 9988   دانشگاه صنعتی شریف –پژوهشگر پسا دکتری پژوهشکده علوم و فناوری نانو 

 

 

 

 



 9988 – 9982   دانشگاه صنعتی شریف –پژوهشگر پسا دکتری معاونت پژوهشی و فناوری 

 تاکنون – 9988     نعتی شریفدانشگاه ص –معاون دفتر امور بین الملل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عفت جوکار

 دانشکده شیمی

 ساوه: محل اقامت

 effat_joukar_12@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28ورودی ، کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 28ورودی  ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 22ورودی  ،پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علی غالمی

 دانشکده شیمی

 کاشان: محل اقامت

 agholami@khashanu.ac.ir: ایمیل

 https://faculty.kashanu.ac.ir/agholami/fa  :وبسایت

 

 88، ورودی کاربردی یمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، ش: کارشناسی

  89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 81، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

تجزیه -شیمی گروه - کاشان دانشگاه  

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی اسحاقی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 ali212ir@yahoo.com: ایمیل

 `dreshaghi.ir  :وبسایت

 

 88، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  کشاورزی حمایتی خدمات شرکت معاون فنی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وستایی قلعه مهدیخانعلی ر

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 ali_roostaie@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی محض دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

   28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 22رودی، ودانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 

 فائزه خلیلیان

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 faezeh.khalilian@gmail.com: ایمیل

faezeh.khalilian@yahoo.com 

 http://iausr.ac.ir/file/download/faculty/5115099951-505.pdf  :وبسایت

 

 88، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

  29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 29، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شهرری یادگار امام خمینی حدوا اسالمی آزاد دانشگاه عضو هیات علمی گروه شیمی،

 

 

 

 



 

 

 مجید کریمی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 m.karimi@ippi.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 82، ورودی محض دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 21، ورودی دانشکده شیمی، یفدانشگاه صنعتی شر: دکترا

 :سوابق کار

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  استادیار گروه مهندسی پلیمریزاسیون،   

 مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 عضو هیات علمی مدعو دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس

 و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینیعض

 

 

 

 



 

 

 محبوبه تصویری

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 m_tasviri@sbu.ac.ir: ایمیل

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/tasviri  :وبسایت

 

 82 ، ورودیکاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 21 ، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 میشی دانشکده -بهشتی شهید دانشگاه هیات علمی

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمد خدادادی مقدم

 دانشکده شیمی

 اردبیل :محل اقامت

 khodadadi.moghaddam@gmail.com: ایمیل

m_khodadadi@iauardabil.ac.ir 

 http://www.iauardabil.ac.ir/prof/khodadadi_m  :وبسایت

 

 88، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شیمی گروه دفتر -علوم دانشکده -اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاههیات علمی    

 

 

 

 

 



 

 

 محمد بهرامی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 mohbahrami@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی محض دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

  29، ورودی شریف، دانشکده شیمیدانشگاه صنعتی : کارشناسی ارشد

 21، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمد اسدالهی بابلی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 asadollahi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی محض دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: سی ارشدکارشنا

 21، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمدرضا نعیمی جمال

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 naimi@iust.ac.ir: ایمیل

 http://www.naimi.de  :وبسایت

http://chemistry.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=0325&sid=02&slc_lang=fa 

 88، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 89، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون -ایران تصنع و علم دانشگاههیات علمی 

 مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

 

 

 

 

 



 

 

 مرصع صمدی امین

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 samadi11@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 28، ورودی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی ارشد

 28پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فیزیک و شیمی -هیات علمی دانشگاه الزهرا  

 

 

 

 

 

 



 

 

 مریم زارع

 دانشکده شیمی

 گلپایگان: محل اقامت

 maryam_zarea2552@yahoo.com: ایمیل

m_zare@gut.ac.ir 

   :وبسایت

 

 29، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: شناسیکار

  28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودیدانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

  :سوابق کار

   -گلپایگان فنی و مهندسی دانشگاههیات علمی 

 گروه علوم پایه

 

 

 



 

 

 

 دوالبیملیحه 

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 malihedoulabi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

  28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

جنوب -سال سابقه تدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 9  

سال پژوهشگر پسا دکترا دانشگاه صنعتی شریف 9  

 

 

 



 

 ملیحه خیرآبادی

 دانشکده شیمی

 تهران: محل اقامت

 malihe.kh12@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی دیکاربر دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، شیمی: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی: کارشناسی ارشد

 28وهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی ژپ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت توفیق دارو

 

 

 

 

 



 

 رضا فالح مقدم

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 falah_moghaddam@yahoo.com      :ایمیل

  :وبسایت

 

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی محض، : کارشناسی

 9929علوم ریاضی، ریاضی محض، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی محض، : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه گرمسار

 

 

 

 

 

 



 

 روح اله جهانی پور

 دانشکده علوم ریاضی

 کاشان: محل اقامت

 jahanipu@kashanu.ac.ir     :ایمیل

                       https://faculty.kashanu.ac.ir/jahanipur/fa :وبسایت

 

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی محض، : کارشناسی

 9981علوم ریاضی، ریاضی محض، صنعتی شریف، دانشکده  دانشگاه: کارشناسی ارشد

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی محض، : دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده علوم ریاضی -عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

 

 

 

 



 

 علی محمدیان

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

  ali_m@ipm.ir:  ایمیل

                                   http://math.ipm.ac.ir/~ali_m: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی محض، : کارشناسی

 9929علوم ریاضی، ریاضی محض، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 9921ض، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ریاضی مح: دکترا

 

 :سوابق کار

 چین/یی خفه هویی دانشگاه آندانشیار 

 

 

 

 



 

 حقیقی نسرین سلطانخواه

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 soltan@alzahra.ac.ir ،soltankhah.n@gmail.com:  ایمیل

 :وبسایت

 

 9981ورودی   دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق،: کارشناسی

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی  :کارشناسی ارشد

 9989علوم ریاضی، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: دکترا

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا

 مشاور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و رییس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری 

 

 

 

 



 

 اسما حسن نژاد

 علوم ریاضی دانشکده

 انگلستان: محل اقامت

 asma.hassannezhad@bristol.ac.uk: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی ، ریاضی محضعلوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  28، ورودی علوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی علوم ریاضیدانشکده ، اه صنعتی شریفدانشگ: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه بریستول انگلیس

 

 

 

 

 

 



 

 

 امید نقشینه ارجمند

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 omid.naghshineh@gmail.com: ایمیل

 naghshineh@aut.ac.ir 

   :وبسایت

 

 89، ورودی ، ریاضی محضعلوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ریاضی دانشکده -امیرکبیر صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 



 

 

 امیرحسین نخودکار حسن آبادی

 لوم ریاضیدانشکده ع

 کاشان: محل اقامت

 anokhodkar@yahoo.com: ایمیل

a.nokhodkar@kashanu.ac.ir 

 https://faculty.kashanu.ac.ir/anokhodkar/fa  :وبسایت

 

 28، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 28، ورودی ضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریا: کارشناسی ارشد

، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22ورودی 

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه کاشان

 

 

 

 



 بهروز رئیسی وانانی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 raesi@shahed.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ی محض، ریاضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 82ورودی  ،دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شاهد دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بهمن خانه دانی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 khanedani@sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 81، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهناز زرگری

 م ریاضیدانشکده علو

 فرانسه: محل اقامت

 behnaz_zargari@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28رودی ، ودانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Houssmann consulting group 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیما مهری

 علوم ریاضی: دانشکده

 زنجان: محل اقامت

 sima.mehri5052@gmail.com ،sima_mehri83@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 28لوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ع: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده علوم ریاضی، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89ورودی 

 

 :سوابق کار

Humboldt University of Berlin 

 

 

 

mailto:sima.mehri1410@gmail.com


 

 

 للهیمحمدعلی نعمت ا

 علوم ریاضی: دانشکده

 شیراز: محل اقامت

 man.neematollahi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی

 89 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی ارشد

 89 ورودی ،دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 جعفر شفاف

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 shaffaf@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 89، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

ریاضی علوم دانشکده -شهیدبهشتی دانشگاه   

 

 

 

 

 

 

 



 

 حبیب رستمی

 دانشکده علوم ریاضی

 بوشهر: محل اقامت

 habib.rostami@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 81، ورودی محاسبات نظریه -کامپیوتر لوم، عدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 29مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 فنی دانشکده -بوشهر فارس خلیج دانشگاه

 مهندسی

 

 

 

 



 

 

 حسن داداشی آرانی

 ریاضی دانشکده علوم

 زنجان: محل اقامت

 h.dadashi@gmail.com- dadashi@iasbs.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجانهیات علمی 

 

 

 

 

mailto:h.dadashi@gmail.com-
mailto:h.dadashi@gmail.com-


 

 

 حمیدرضا دربیدی

 دانشکده علوم ریاضی

 جیرفت: محل اقامت

 hr_dorbidi@yahoo.com: ایمیل

hr_dorbidi@ujiroft.ac.ir 

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدانش: کارشناسی

  29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28، ورودیدانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه جیرفتعضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه  -عضو هیئت علمی 

 

 

 

 



 

 

 

 سعید اکبری فیض آبادی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 s_akbari@sharif.edu: ایمیل

 http://sharif.ir/~s_akbari  :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 

 

 سعید شعبانی رکن وفا

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 saeed.shabani@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودیلوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ع: کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 

 سید امین سیدفخاری

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 amin.fakhari10@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ردانشکده آمار و علوم کامپیوت -هیات علمی دانشگاه تهران

ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 



 

 

 سیدعلی تقوی

 دانشکده علوم ریاضی

 زنجان :محل اقامت

 taghavi@iasbs.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88 ، ورودییدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاض: کارشناسی ارشد

 81، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

ریاضی دانشکده -زنجان پایه علوم در تکمیلی تحصیالت مرکز   

 

 

 

 

 

 



 

 سید مجتبی مجتهدی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران :محل اقامت

 mojtahedy@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی شریف، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی: کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده ریاضی، آمار و  -هیات علمی دانشگاه تهران

 علوم کامپیوتر

 

 

 

 

 



 

 

 

 عرفان صلواتی

 ده علوم ریاضیدانشک

 تهران: محل اقامت

 erfan.salavati@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

دانشکده علوم ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28رودی ، وریاضی

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 

 



 

 

 علیرضا علی پور

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 a_alipour97@yahoo.ca: ایمیل

   :وبسایت

 

 89، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

اتمی انرژی دبیرستان  

 

 

 

 

 



 

 شراره علیپور

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sharareh.alipour@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ده علوم ریاضی، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی

 22 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی: کارشناسی ارشد

 89 دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 مصطفی عین اله زاده صمدی

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 eynollahzadeh@gmail.com ،m_einollahzadeh@iut.ac.ir: ایمیل

 https://mathdept.iut.ac.ir/fa/groups/09/people/9053  :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی ارشد

 22یاضی، ورودی دانشکده علوم ر، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ریاضی علوم دانشکده اصفهان صنعتی دانشگاه علمی هیات

 

 

 

 



 

 یعقوب فرجامی بچه آباد

 علوم ریاضی: دانشکده

 قم: محل اقامت

 farjami@gmail.com: ایمیل

  :وبسایت

http://science.qom.ac.ir/Portal/home/?person/8002/55085/00590/%D38AF%D98398D38AA%D38B
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 88 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی

 89 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیدانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 فنی، دانشکده قم، دانشگاه علمی هیات

 IT و کامپیوتر مهندسی گروه 

 

 

 



 

 

 روزبه فرهودی

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 roozbeh_farhoudi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی

 28 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی ارشد

، کده علوم ریاضیدانش، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89 ورودی

 

 :سوابق کار

 

 

 



 

 

 

 خشایار فیلم

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 khashayar5985@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی

 22 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدان: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیدانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 



 

 فرامرز فامیل سمواتی

 دانشکده علوم ریاضی

 کانادا :محل اقامت

 samavati@cpsc.ucalgary.ca: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی ، ، ریاضی کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 89، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

University of Calgary 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کسری علیشاهی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 alishahi@sharif.ir: ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/alishahi  :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده علوم ریاضی، یفدانشگاه صنعتی شر: دکترا

 

 :سوابق کار

 ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه هیات علمی

 

 

 

 

 

 

http://mathsci.sharif.ir/faculties/alishahi


 

 لیال سلیمی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران :محل اقامت

 l_salimi0220@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودی، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28ورودی  ،دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 به مدت دو سال -دانشکده علوم ریاضی -هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ریاضی صنعتی شریف، دانشکده دانشگاهمحقق 

 

 

 

 

 



 

 

 ادیان جزیمجید ه

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 majid_hadian@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 21، ورودی لوم ریاضیدانشکده ع، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدرضا رزوان

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 razvan@sharif.edu: ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/razvan  :وبسایت

 

 88، ورودی ، ریاضی محضدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 88ورودی  ه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدانشگا: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 



 

 میرامید حاجی میرصادقی

 دانشکده علوم ریاضی

 تهران: محل اقامت

 mirsadeghi@sharif.edu: ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/mirsadeghi   :یتوبسا

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده علوم ریاضی، عتی شریفدانشگاه صن: دکترا

 

 :سوابق کار

 ریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 



 

 

 

 نگین باقرپور

 لوم ریاضیدانشکده ع

 تهران :محل اقامت

 n.bagherpour@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28مهندسی شیمی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی: کارشناسی ارشد

، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28ورودی 

 

 :کارسوابق 

ریاضی علوم صنعتی شریف، دانشکده دانشگاه  

 

 

 



 

 مریم ربیعی کلورزی

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mrabii@alzahra.ac.ir: ایمیل

 http://staff.alzahra.ac.ir/rabii  :وبسایت

 

 12 ، ورودینشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضیدا: کارشناسی

 88 ورودی ه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی،شگادان: کارشناسی ارشد

 82 ، ورودیدانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

 

 



 

 فرناز صالحی صدقیانی

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 farnaz_810225@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29اه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی دانشگ: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده علوم ریاضی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مدرس دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 



 

 فرشته اسماعیل زاده نوغانی

 فیزیک: دانشکده

 تهران: تمحل اقام

 f.noghani38@gmail.com  ،noghani_0221@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک،  ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده فیزیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:f.noghani86@gmail.com


 

 جهانشاه داودی

 فیزیک: دانشکده

 : محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 88ک، ورودی دانشکده فیزی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 محمد سلحشورمهماندوست علیا

 فیزیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 salahshour.mohammad@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده فیزیک، ورودی ، انشگاه صنعتی شریفد: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 امیرمسعود غزل باش

 فیزیک: دانشکده

 : محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی: کارشناسی

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی: کارشناسی ارشد

 89 دانشکده فیزیک، ورودی، تی شریفدانشگاه صنع: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 امیرحسین فتح اللهی

 فیزیک: دانشکده

 : محل اقامت

 fath@alzahra.ac.ir ،ahfatol@gmail.com: ایمیل

-https://staff.alzahra.ac.ir/ahfatol/%D38B18D98358D38AD%D9835  :وبسایت

%D98388D38AE%D38B98D38AA 

 

 88 ، ورودیه صنعتی شریف، دانشکده فیزیکشگادان: کارشناسی

 89 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیکدان: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 فیزیک گروه الزهرا، دانشگاه علمی هیات

 

 

 

 



 محمدابراهیم فوالدوند

 فیزیک: دانشکده

 زنجان: محل اقامت

 foolad@znu.ac.ir ،foolad@iasbs.ac.ir: یمیلا

 http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim   :وبسایت

 

 88 ، ورودینشکده فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دا: کارشناسی

 88 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیکدان: کارشناسی ارشد

 81 ، ورودیدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 نانو علوم پژوهشکده مقیم، پژوهشگر

 فیزیک علوم، گروه دانشکده -دانشگاه زنجان

 

 

 

 

mailto:foolad@znu.ac.ir
http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim


 

 ناهید قدرتی پور

 فیزیک: دانشکده

 اصفهان: محل اقامت

 nahidghodratipour@gmail.com: یلایم

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی: کارشناسی ارشد

 88 دانشکده فیزیک، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 سارا مشحون

 فیزیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sara.mashhoun@gmail.com ،mashhouns@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی ، عتی شریفدانشگاه صن: دکترا

 

 :سوابق کار

 نجوم المپیاد طالی مدال دارنده

 

 

 

 

mailto:sara.mashhoun@gmail.com


 

 میرمحمدرضا کوچکی

 فیزیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 koochakie@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : ناسی ارشدکارش

 28دانشکده فیزیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مجتمع آموزشی روزبه

 

 

 

 



 مونا میرمطلبی

 فیزیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mirmotallebi@gmail.com ،mirmotalebi31@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده فیزیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 زبانكده ملي ايران

 

 

 

 

 

mailto:mirmotallebi@gmail.com


 

 احمد شیرزاد

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 shirzad@iut.ac.ir: ایمیل

shirzad@ipm.ir 

 /https://shirzad.iut.ac.ir  :وبسایت

 11، ورودی فیزیک، فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  89، ورودیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 88، ورودی فیزیکدانشکده ، انشگاه صنعتی شریفد: دکترا

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک تحقیقات مرکز  

اسالمی شورای مجلس  

بنیادی پژوهشگاه فیزیک پژوهشگاه  

 

 

 



 

 

 جواد تقی زاده فیروزجایی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

   taghizade.javad@gmail.com  :ایمیل

                                                                          http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9899999 :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 9928، گرانش و کیهانشناسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی ارشد

 9989،گرانش و کیهانشناسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

 

 

 

 



 

 سعید پاک طینت مهدی آبادی

 دانشکده فیزیک

 یزد: محل اقامت

   spaktinat@yazd.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

 

 9982ف، دانشکده فیزیک، حالت جامد، دانشگاه صنعتی شری: کارشناسی

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، حالت جامد، : کارشناسی ارشد

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ذرات بنیادی، : دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه یزد

 

 

 

 

 



 

 فاطمه بهروزنژاد

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

   behrouznejad@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 9989 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک،: کارشناسی ارشد

 9988 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده پژوهشکده علوم و فناوری نانو، نانو فیزیک،: دکترا

 

 :سوابق کار

ه ساز طیف خورشید و اندازه گیری بازدهی کوانتومی خارجی سلول های خورشیدی  سازنده ی دستگاه های شبی

 در شرکت توسعه ی فناوری های شریف سوالر

 پژوهشگر پسادکتری آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 



 

 گوهر رستگارزاده

 دانشکده فیزیک

 ایران: محل اقامت

 grastegar@semnan.ac.ir:  میلای

 https://grastegar.profile.semnan.ac.ir/#home: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، لیزر، : کارشناسی ارشد

 9982 دانشکده فیزیک، پرتو کیهانی،، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :وابق کارس

 دانشیار  و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

 

 

 

 

 

 

 



 محمدصادق فیض

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

   sadegh.feiz@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی ارشد

 9988 انشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ماده چگال،د: دکترا

 

 :سوابق کار

 پسا دکتری دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 



 احمد شریعتی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 shariati@mailaps.org: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : ی ارشدکارشناس

 88، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

فیزیک گروه -الزهرا دانشگاه   

 

 

 

 

 

 

 



 احمد مشاعی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 moshaii@ipm.ir: ایمیل

moshaii@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~moshaii  :وبسایت

 

 89، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 81، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 88، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 علوم پایه

 پژوهشکده -نظری فیزیک تحقیقات مرکز 

 فیزیک

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~moshaii


 

 

 ورنوسفادرانی اعظم مانی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mani.azam@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : ارشناسی ارشدک

  28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فنی -هیات علمی دانشگاه تهران  

 

 

 

 

 

 



 

 

 امیراسماعیل مصفا

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 aemosaffa@gmail.com: ایمیل

mosaffa@theory.ipm.ac.ir 

   :وبسایت

 

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 82ورودی ،فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  فیزیک پژوهشکده  پژوهشگاه دانش های بنیادی،

 

 

 

 

 



 

 هروز اسالمی مسلمب

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 behrooz_eslamimossalam@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 29، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 21ودی ، ورفیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حامد بخشیان سهی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 bakhshian@gmail.com: ایمیل

bakhshian@iut.ac.ir 

   :وبسایت

 

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، شگاه صنعتی شریفدان: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فیزیک -هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

 

 

 



 

 

 تی ناصرآبادیحر دش

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 h.dashti30@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : ی ارشدکارشناس

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 حسین حقی

 فیزیک دانشکده

 زنجان: محل اقامت

 haghi02@yahoo.com: ایمیل

haghi@iasbs.ac.ir  

 /https://iasbs.ac.ir/~haghi  :وبسایت

 

 81، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

فیزیک دانشکده -پایه علوم در تکمیلی زنجان تحصیالت دانشگاه   

 

 

 

 

 

 

 



 

 دپورراحله محم

 یکفیز دانشکده

 تهران: محل اقامت

  rmp_physics@yahoo.com :ایمیل

mohammadpour@sharif.edu 

 http://sharif.ir/~mohammadpour  :وبسایت

 88، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 29، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : شدکارشناسی ار

 28پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 و علوم پژوهشکده -شریف دانشگاه صنعتیعلمی  هیات 

نانو فناوری  

 

 

 

 

http://sharif.ir/~mohammadpour
http://sharif.ir/~mohammadpour


 رضا پورصالحی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 poursalehi@modares.ac.ir: ایمیل

poursalehi@mail.com 

 https://www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/poursalehi  :وبسایت

 88، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس   

 

 

 

 

 

 

 



 روح اله حاجی عبدالوهاب

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 rabdolvahab@gmail.com: ایمیل

 rabdolvahab@iust.ac.ir 

 http://www.iust.ac.ir/files/physics/files/70_Files/abdolvahab_cv.pdf  :وبسایت

 

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 29، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 21، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 دانشکده فیزیک

 

 

 

 



 زهرا اسکندری

 فیزیک هدانشکد

 تهران: محل اقامت

 zahrascan@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 29، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 خرد موسسه

 

 

 

 

 



 دحمید سیدعالئیسی

 فیزیک دانشکده

 آلمان: محل اقامت

 hamid.allaei@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :بق کارسوا

 محقق در دانشگاه مونیخ آلمان

 

 

 

 

 

 

 



 اسفیدواجانی سیدعلی حسینی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ali_h_d2@yahoo.com: ایمیل

alihd22@gmail.com 

 

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=990029  :وبسایت

 

 89، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 81، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فیزیک -هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny
http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny
http://faculties.sbu.ac.ir/~hosseiny


 حسینیسیدمهدی 

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

  pq_mehdi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیما قاسمی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sima_gh@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 88، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 88ی ، ورودفیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانت باغرام

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 shant_baghramian@yahoo.com: ایمیل

baghram@sharif.edu  

 /http://sharif.edu/~baghram  :وبسایت

 

 29، ورودی  فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی فیزیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

، دانشکده هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 فیزیک

 

 

 

 

 



 

 عزیزاله شفیع خانی

 فیزیک دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ashafie@alzahra.ac.ir: ایمیل

ashafie@ipm.ir 

 physics.ipm.ac.ir/people/ashafie/index.htm  :وبسایت

 

 12، ورودی ، فیزیک کاربردیفیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 81، ورودی فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 82، ورودی فیزیکده دانشک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 88تا  88از سال  –محقق پسادکترا  -پژوهشگاه دانش های بنیادی

 تا کنون 88از سال   -پژوهشگر پاره وقت -پژوهشگاه دانش های بنیادی

 29تا  88از سال  -عضو هیات علمی -دانشگاه شهید رجائی

 تاکنون 29از سال  -عضو هیات علمی –دانشگاه الزهرا 

 88تا  89از سال  -مدیر ارتباط با صنعت -شگاه دانش های بنیادیپژوه

 

http://physics.ipm.ac.ir/people/ashafie/index.htm


 

 

 فاطمه اسفندیاری نیا

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 f.esfandiryi@wbmt.tvdeift.up: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 82، ورودی ی شریف، دانشکده فیزیکدانشگاه صنعت: کارشناسی ارشد

 88مهندسی مکانیک، ورودی دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 فرزان مومنی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 ffmomeni@yahoo.com: ایمیل

Momeni@khu.ac.ir 

-https://phys.khu.ac.ir/cv/151/%D98358D38B58D38B08D38A58D9838  :وبسایت

%D98318D98338D98318D98388DB83C?slc_lang=fa&&cv=151&mod=scv 

 

 89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 81، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :ابق کارسو

 (خوارزمی) تهران معلم تربیت دانشگاه هیات علمی

 

 

 



 

 

 فرزانه شیدایی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 farzaneh.sheidaei@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 29 ، ورودینشکده فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دا: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرشته رحیمی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 rahimi.f@gmail.com: ایمیل

rahimi.f@ut.ac.ir 

 https://fnst.ut.ac.ir/en/~rahimi.f  :وبسایت

 89، ورودی ، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی

 81، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 82، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده علوم و  -هیات علمی دانشگاه تهران

 مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی -فنون نوین

-فیزیک دانشکده -ریفش صنعتی دانشگاه 

سطح وفیزیک نازك های الیه آزمایشگاه  

 

 



 

 

 فرنوش فرهپور

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 f_farnoosh@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 29، ورودی یکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیز: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 کمال حاجیان

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 kamalhajian@ipm.ir: ایمیل

 https://www.kamalhajian.com/files/HajianCV-P.pdf  :وبسایت

 

 29، ورودی ، فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

پژوهشگر پسا دکترا   

پژوهشگاه دانشهای بنیادی -پژوهشکده فیزیک  

 

 

 

 



 

 

 

 مجاهد پارسی مود

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 m_parsi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 21، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 مجید قجاوند

 انشکده فیزیکد

 اصفهان: محل اقامت

 ghojavand@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

29 

 

 :کارسوابق 

فیزیک دانشکده-ایران صنعت و علم دانشگاه   

 

 

 

 



 

 

 

 

 محسن خواجه امینیان

 دانشکده فیزیک

 یزد :محل اقامت

 kh.aminian@yazd.ac.ir: ایمیل

 https://yazd.ac.ir/people/khajeh-aminian  :وبسایت

 

 88مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28، ورودی دانشکده فیزیک

 

 :سوابق کار

دانشیار،  -هیات علمی دانشگاه یزد

بخش حالت  -دانشکده فیزیک 

 جامد

 



 

 

 

 محمد مردانی کرانی

 دانشکده فیزیک

 شهرکرد: محل اقامت

 moh.mardaani@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 88 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک :کارشناسی ارشد

 82، ورودی  دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه فیزیک -دانشکده علوم -هیات علمی دانشگاه شهرکرد

نانو پژوهشکده -فیزیک تحقیقات مرکز   

 

 



 

 

 

 محمدرضا ابوالحسنی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 taher25@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 11، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 89 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

فیزیک دانشکده -مدرس تربیت دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمدعلی گنجعلی

 دانشکده فیزیک

 بهشهر: محل اقامت

 ganjali@theory.ipm.ac.ir: ایمیل

 /ttps://phys.khu.ac.ir/cv/082/ganjali   :وبسایت

 

 81، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 29، ورودی  دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

گروه آموزشی نجوم و انرژی های باال–هیات علمی دانشگاه خوارزمی    

 

 

 

 

 

https://phys.khu.ac.ir/cv/514/گنجعلی


 

 

 

 محمدمهدی احدیان

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 ahadian@sharif.ir: ایمیل

 ahadian~/ir.sharif://http/  :وبسایت

 

 89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 82ورودی  ،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 نانو فناوری و علوم پژوهشکده -شریف صنعتی دانشگاه هیات علمی

استادیار و معاون پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف، عضو شورای پژوهشکده نانو، عضو قطب 

 نانوساختارها

 

 

 

http://sharif.ir/~ahadian/


 

 

 

 محمود بهمن آبادی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 bahmanabadi@sharif.edu: ایمیل

 /http://sina.sharif.edu/~bahmanabadi  :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 89، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

فیزیک دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی    

 

 

 

 

 



 

 

 

 مرضیه السادات بطحائی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 neda_bathaee@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 28، ورودی ده فیزیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

پستاك دانشگاه صنعتی شریف   

 

 

 

 

 



 

 

 مسعود مهذب

 دانشکده فیزیک

 امریکا: محل اقامت

 mohazzab@hotmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 12ورودی  ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 81، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی حیدری ثانی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 heydaris@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 89، ورودی دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

صا ایران شرکت   

هادی نیمه قطعات صنعت  

 

 

 

 

 

 



 

 

 مهدی خاکیان قمی

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 mehdi.khakian@gmail.com: لایمی

khakian@aut.ac.ir 

   :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی  -دانشگاه صنعتی امیرکبیراستادیار   

ای گروه آموزشی مهندسی هسته  

کیهان پرتو آزمایشگاه -فیزیک دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 



 

 

 مهدی دائمی

 دانشکده فیزیک

 قزوین: محل اقامت

 daemi@mehr.sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی انشکده فیزیک، فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، د: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 28هوافضا، ورودی دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 نعمیه ناصری طاهری

 دانشکده فیزیک

 تهران: محل اقامت

 naseri8628@yahoo.com: ایمیل

naseri@sharif.edu 

 /http://physics.sharif.edu/~naseri  :وبسایت

 

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، فیزیک کاربردی: کارشناسی

 29 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 21، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فیزیک -دانشگاه صنعتی شریف هیات علمی   

 

 

 

 



 

 یوسف پزشکیان

 دانشکده فیزیک

 سهندجدید شهر : محل اقامت

 pezeshkian@sut.ac.ir- yousef.pezeshkian@gmail.com: ایمیل

 http://fa.sci.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=55  :وبسایت

 

 29، ورودی فیزیک کاربردیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

پایه مهندسی علوم ، دانشکدهتبریز  سهند صنعی  دانشگاههیات علمی     

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدصادق فیض

 دانشکده فیزیک

 تهران :محل اقامت

   sadegh.feiz@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، : کارشناسی ارشد

 9988 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، ماده چگال،: دکترا

 

 :سوابق کار

 پسا دکتری دانشگاه شهید بهشت

 

 

 

 



 

 

 پدرام الهامی نیا

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 p.elhaminia@gmail.com  ،pedram_elhami_nia@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 برق، ورویدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 22 برق، ورودیصنعتی شریف، دانشکده مهندسی دانشگاه : کارشناسی ارشد

برق، ورودی دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

89 

 

 :سوابق کار

 شرکت مهندسی سن

 

 

mailto:p.elhaminia@gmail.com
mailto:p.elhaminia@gmail.com


 

 نیما امجدی

 مهندسی برق: دانشکده

 : محل اقامت

 ir.ac.semnan@amjady: ایمیل

 ir.ac.semnan.profile.amjady://https  :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه سمنان

 و کامپیوتر مهندسی برق

 

 

 

https://amjady.profile.semnan.ac.ir/


 

 نعیمه امیدوار

 مهندسی برق: دانشکده

 مشهد: محل اقامت

 naeemeh_omidvar@yahoo.com ،n.o.omidvar@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:naeemeh_omidvar@yahoo.com


 

 مرتضی آقائی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mz.aghaei@gmail.com  ،morteza.aghaei@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی  : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 یشگاه نیروگاه خورشیدیآزما -دانشکده مهندسی برق

 

 

 

 

 

mailto:mz.aghaei@gmail.com


 

 بهزاد آهی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ahi.behzad@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 22 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی ارشد

 88 دانشکده مهندسی برق، ورودی، تی شریفدانشگاه صنع: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 مهدی بلورساز مشهدی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mehdiboloursazm@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28برق، ورودی هندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م: کارشناسی

 89برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

برق، دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88ورودی 

 

 :سوابق کار

Imperial College London 

 مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 

 



 

 

 بکتاش بهمنش

 مهندسی برق: دانشکده

 سوئد: محل اقامت

 baktash_behmanesh@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 21برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22برق، ورودی 

 

 :سوابق کار

 

 

 



 

 

 وانمنصوره پاکر

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mpakravan@sharif.edu ،mn.pakravan@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28ق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی بر: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:mpakravan@sharif.edu


 

 

 سارا پورمحمدقهوه چی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sara.poormohammad@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : ارشد کارشناسی

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 

 حسین پیل آرام

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 hossein.pilaram@gmail.com ،h_pilaram@yahoo.com: ایمیل

 ee.sharif.edu/~h_pilaram  :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق  ، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی برق ، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89ورودی 

 

 :سوابق کار

 

 

 

mailto:hossein.pilaram@gmail.com


 

 

 احسان توحیدی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ehsan.tohidi.5939@gmail.com ،e_tohidi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق  ، ورودی : کارشناسی

 89نعتی شریف، دانشکده مهندسی برق ، ورودی دانشگاه ص: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی برق ، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88ورودی 

 

 :سوابق کار

 

 

 

mailto:ehsan.tohidi.1989@gmail.com


 

 سیدامیرمحمد جزایری

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 amirjazaayeri@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهن: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 فرهنگ جواهریان

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 farhang_j@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 انشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودید: کارشناسی

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی ارشد

 89 دانشکده مهندسی برق، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مرکز تحققات مخابرات

 

 

 

 



 

 محمدمهدی چیتگرها

 مهندسی برق: دانشکده

 انتهر: محل اقامت

 ha.chitgar@gmail.com ،moshtahie83@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی  ،دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:ha.chitgar@gmail.com


 

 احسان حاجی پور

 مهندسی برق: دانشکده

 مشهد: محل اقامت

 ehsan.hajipour@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28رودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، و: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 فرزام حجازی کوکمری

 برق مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 farzam.hejazi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیبرقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 89 ، ورودیبرق نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسیدا: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیبرق دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 تونز بیپ آپ مدیرعامل استارت

 شرکت موسیقی فردای ایرانیان

 

 

 



 

 علیرضا حریری

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 28انشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی د: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت رستافن

 

 

 

 



 

 محمد حمداهلل زاده

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 m.hamdollahzadeh@gmail.coom: لایمی

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی ارشد

 88 دانشکده مهندسی برق، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 سعید حیدری

 مهندسی برق: هدانشکد

 نکا: محل اقامت

 heidari_saeed55@yahoo.com  ،heidari.saeed55@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی

 28 برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 89 دانشکده مهندسی برق، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت مپنا

 

 

 

 

mailto:heidari_saeed11@yahoo.com
mailto:heidari_saeed11@yahoo.com


 

 امیرحسین راسخ

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 amirhossein_rasekh@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : رشناسی ارشدکا

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

-دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف

 ISDLآزمایشگاه 

 

 

 

 

 



 

 فاطمه رضائی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 f_rezaei@sharif.edu ،fatemeh.rezayi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق ، ورودی : کارشناسی ارشد

 89رق، ورودی دانشکده مهندسی ب، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:f_rezaei@sharif.edu


 

 

 علی رضوی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 alirazavi.5981@gmail.com ،abacardaba@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : ارشد کارشناسی

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 (جیرینگ)شرکت پرداخت اول کیش

 

 

 

 

mailto:alirazavi.1365@gmail.com


 

 محمد رعیتی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mohammad.rayiati@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 مهدی ساالرپور

 مهندسی برق: دانشکده

 بوشهر: محل اقامت

 mehdi5800@yahoo.com ،mahdisalarpour5@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 28ده مهندسی برق، ورودی دانشک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده الکترونیک -شریف صنعتی دانشگاه

 

 

 

 

 

mailto:mehdi1622@yahoo.com


 محمدحسین سرپرنده

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mhsarparandeh@gmail.com ،sarparandeh@iau-tnb.ac.ir: ایمیل

sarparandeh9@yahoo.com 

 http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sarparandeh/fa  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی ارشد

 28 دانشکده مهندسی برق، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده  برق و کامپیوتر -می دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالهیات عل

 شرکت توسعه یک مپنا

 

 

 

 

mailto:mhsarparandeh@gmail.com


 

 محمد سلطانیان

 مهندسی برق: دانشکده

 کرج: محل اقامت

 mohammadsoltanian@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی  :کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 علی شایعی

 مهندسی برق: دانشکده

 قم: محل اقامت

 shayei.ali@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 ارسالن شریف نسب

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 arsalan_m5933@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 

 الحیمحمدجواد ص

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mjsalehi0222@yahoo.com،  mohammadjavad.salehi@oulu.fi: ایمیل

 mjsalehi@gmail.com 

 /http://www.ee.oulu.fi/~msalehi  :وبسایت

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی برق، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89ورودی 

 :سوابق کار

 

 شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس

 شرکت واریک

 

 

mailto:mjsalehi2000@yahoo.com


 

 

 

 سیده سحر صدری زاده

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sssadrizadeh@gmail.com ،ssaharsadrizadeh@yahoo.com: یمیلا

   :وبسایت

 

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی برق، ورودی ، شریفدانشگاه صنعتی : دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:sssadrizadeh@gmail.com


 

 

 

 محمدرضا طوالبی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mreza.toulabi@gmail.com ،toulabi@kntu.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 21ی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی قدرت -مهندسی برق گروه آموزشیاستادیار 

 

 

mailto:mreza.toulabi@gmail.com


 

 ایمان غالم پور

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 imangh@sharif.edu ،imangh@sharif.ir: ایمیل

 /http://sharif.edu/~imangh  :وبسایت

 

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89مهندسی برق، ورودی دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 صنعتی دانشگاه الکرونیک پژوهشکده علمی هیات

 شریف

  

 

 



 

 

 فرزانه فرهادی

 برق مهندسی: دانشکده

 قزوین: محل اقامت

 farzaneh_farhadi02@gmail.com ،farzaneh_farhadi02@yahoo.com: ایمیل

 https://www.imperial.ac.uk/people/f.farhadi  :وبسایت

 

 21 ورودی برق، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی، ورودی : کارشناسی

 28 ، ورودیبرق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیبرقدانشکده مهندسی ، شریف دانشگاه صنعتی: دکترا

 

 :سوابق کار

Imperial College London 

 

 

mailto:farzaneh_farhadi20@gmail.com


 

 

 محمدرضا قهری

 برق مهندسی: دانشکده

 همدان: محل اقامت

 ghahri@live.com ،Reza.Ghahri@gmail.com: ایمیل

 /http://ghahri.blogfa.com/Profile  :وبسایت

 

 88 ، ورودیبرقندسی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مه: کارشناسی

 88 ، ورودیبرق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیبرقدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مهندسی فنی دانشکده-دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیرعضو هیات علمی 

 

 

 



 

 

 حسام کازری

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: اقامتمحل 

 hkazari@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت موج نیرو

 

 

 



 

 

 عادل مرادی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 adel_eengineer@yahoo.com ،adel_mim@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28نشکده مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دا: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت نفت و گاز پار

 

 

 

 

mailto:adel_eengineer@yahoo.com


 

 

 رضا مسیبی

 برق مهندسی: دانشکده

 البرز: محل اقامت

 mosayebi_92@yahoo.com ،doostdashtanitarindoost@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیبرقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 89 ، ورودیبرقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیبرقدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:mosayebi_90@yahoo.com


 

 

 

 سجاد مالیی

 برقمهندسی : دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sajjad.mollai@gmail.com ،sajjad_m_88@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: ترادک

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:sajjad.mollai@gmail.com


 

 

 دامون نشتاعلی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ddmoun_dna@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پارس ژن هومن شرکت مدیرعامل

 

 

 



 

 

 محمدحسن راونجی

 مهندسی برق: دانشکده

 اراک: محل اقامت

 moh.ravanji@gmail.com ،mhrav0229@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28قدرت، ورودی  -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89قدرت، ورودی -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:moh.ravanji@gmail.com


 

 

 ام احسان دوستبهر

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 bahram.ehsandoust@gmail.com ،bahram_8835@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28مخابرات، ورودی  -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28مخابرات،  ورودی  -گاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانش: کارشناسی ارشد

 -دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89، ورودی (سیستم)مخابرات

 

 :سوابق کار

 شرکت کافه بازار

 

 

mailto:bahram.ehsandoust@gmail.com


 

 سیاوش احمدی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 siavush080@yahoo.com ،siavashaaa90220@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28ورودی  ،مخابرات -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89ورودی ،  مخابرات-دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 89 ورودیدانشکده مهندسی برق، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:siavush262@yahoo.com


 

 یاسر کریمی

 دانشکده مهندسی برق

 یزد: محل اقامت

 karimiyaser@yahoo.com: ایمیل

                www.ym-pars.com  :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، قدرت، : کارشناسی

ترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، الک: کارشناسی ارشد

9928 

 9981دانشکده مهندسی برق، قدرت، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات مدیره، تحقیق و توسعه یکتا مبدل پارس

 تحقیق و توسعه پارس کویر اروند

 

 

 



 

 محمود کریمی قلعه تل

 دانشکده مهندسی برق

 شیراز: محل اقامت

   karimi@shirazu.ac.ir:  ایمیل

                                       http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/9198928882888: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، الکترونیک، : کارشناسی

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات، : کارشناسی ارشد

 9988اه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات، دانشگ: دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیات علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر 

 دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمد نظری مجد

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

   mnazari999@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9989، سیستم-مخابراتسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی

 9989، سیستم-مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی ارشد

 9988، سیستم-مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت صدراگستر هوا دریاطراح سیستم  

 

 

 

 



 

 

 حمد صادق زادهمسید

 برق دانشکده مهندسی

 تهران: محل اقامت

   sadeghzadeh@shahed.ac.ir:  ایمیل

                                       http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، قدرت، : کارشناسی

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، قدرت، : اسی ارشدکارشن

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، قدرت، : دکترا

 

 :سوابق کار

هیئت علمی گروه قدرت دانشگاه 

 شاهد

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 

 (ساتبا)انرژی برق 

 

 

http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh


 

 فشین همت یارعلی محمدا

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

     hemmatyar@sharif.edu ایمیل

 http://sharif.ir/~hemmatyar : وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات، : کارشناسی

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات ماکروویو، : کارشناسی ارشد

 9928، مخابرات مایکروویو و نوریدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 



 

 سودابه سلیمانی مورچه خورتی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 soodabeh_soleymani@yahoo.com :ایمیل

                                :وبسایت

 

 9988قدرت،  -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 9929قدرت،  -برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 9928قدرت،  -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: دکترا

 :سوابق کار

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

 واحد علوم و تحقیقات -یاسالم

 

 

 

 



 

 

 

  بهاره اخباری

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

   akhbari@kntu.ac.ir: ایمیل

                                       profile.kntu.ac.ir/fr/~akhbari: وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات، : کارشناسی

 9928رمز، -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات: سی ارشدکارشنا

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات سیستم، : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

 



 

 

 

  آرش امینی

 مهندسي برقدانشکده 

 تهران :محل اقامت

 aamini@sharife.edu: ایمیل

  http://sharif.ir/~aamini/home.html :وبسایت

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات،  : کارشناسی

 9928ی شیمی، نفت، مخزن، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس: کارشناسی

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات سیستم، : کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، مخابرات سیستم،  :دکترا

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 



 

 

 

 ابوالفضل پیرایش نقاب

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: حل اقامتم

 ab_pirayesh@yahoo.com: ایمیل

a_pirayesh@sbu.ac.ir 

   :وبسایت

 88، ورودی ، کنترلدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

  88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88رودی ، ومهندسی برق

 

 :سوابق کار

 دانشکده - بهشتی شهید دانشگاه 

کامپیوتر و برق مهندسی  

 

 



 

 

 

 دوبخشری احمد صالحی

 دانشکده مهندسی برق

 رشت: محل اقامت

 salehi_ahmad@guilan.ac.ir :ایمیل

 salehi8712@yahoo.com 

 /https://staff.guilan.ac.ir/asalehi  :وبسایت

 29، ورودی ، قدرتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعت: کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

گروه  -دانشکده فنی -هیات علمی دانشگاه گیالن 

 مهندسی برق

 

 

 

 



 

 

 ارسالن حکمتی

 ه مهندسی برقدانشکد

 تهران :محل اقامت

 hekmati.arsalan@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی پژوهشگاه نیرو    

 

 

 

 

 

 



 

 

 امیررضا عطاری

 دانشکده مهندسی برق

 مشهد: محل اقامت

 attari12@um.ac.ir :ایمیل

 arattari@yahoo.com 

 /http://attari12.profcms.um.ac.ir  :وبسایت

 

 82، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89 ،  ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 81، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  -فردوسی مشهد دانشگاه هیات علمی

 برق گروه -مهندسی دانشکده

 

 

 

 



 

 

 امین خواصی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران :محل اقامت

 khavasi@sharif.ir: ایمیل

 /http://ee.sharif.edu/~khavasi  :وبسایت

 

 29، ورودی  ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 21، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف   

 

 

 

 

 

 



 

 

 آرش مختاری اردکانی

 دانشکده مهندسی برق

 کرمان: محل اقامت

 amokhtari@uk.ac.ir: ایمیل

arashmokhtari@gmail.com 

 https://elec.uk.ac.ir/en/~amokhtari  :وبسایت

 

 29، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

باهنر کرمان شهید دانشگاه   

 

 

 

 

 



 

 بابک غفاری

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 babakghf@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: ناسیکارش

 88 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت آرایه ایده های هوشمند آسیا

آسا فن شرکت   

 

 

 

 



 

 ریبهزاد نظ

 دانشکده مهندسی برق

 اصفهان : محل اقامت

  nazari@cc.iut.ac.ir:ایمیل

  behzadnn@gmail.com 

 /https://nazari.iut.ac.ir  :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88، ورودی برق

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

سیگنال شرکت   

 

 

 



 

 

 بهنام صدیقی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 b_sedighi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 89، ورودی الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهنوش حریری

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 behnooshhariri@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: ارشناسیک

 29 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 پائیز عزمی

 دانشکده مهندسی برق

 نتهرا: محل اقامت

 pazmi@modares.ac.ir: ایمیل

 https://modares.ac.ir/~pazmi  :وبسایت

 89، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 81، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  مهندسی و فنی دانشکده-مدرس تربیت دانشگاه استاد مهندسی برق و کامپیوتر

 وهگر  هممیز تهیا تخصصی نکمیسیو عضو

 مرتبط یها شتهو ر کامپیوتر ق،بر مهندسی

 

 

 

 



 

 

 پوریا معقولی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 p.maghouli@shahed.ac.ir: ایمیل

maghuli@gmail.com 

 http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TEn.aspx?TID=903  :وبسایت

 

 81، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 29، ورودی برق

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی و مهندسی -هیات علمی دانشگاه شاهد

نیرو مشاور مهندسین   

 



 

 

 

 جاودان جواد 

 دانشکده مهندسی برق

 اردبیل :محل اقامت

 javidan.javad@gmail.com: ایمیل

javidan@uma.ac.ir 

 https://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=5&mod=scv&cv=019  :وبسایت

 

 81 ، ورودی، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر -هندسیدانشکده فنی و م -اردبیلی محقق دانشگاههیات علمی    

 

 

 

 



 

 

 حامد قیدی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 hgheidi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 حامد شاه منصوری

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 hamedsh@sharif.edu: ایمیل

hshahmansour@gmail.com 

   :وبسایت

 

 29، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف   

 

 

 

 

 



 

 حسام زندی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 zandi@kntu.ac.ir: ایمیل

hesam.zandi@gmail.com 

 http://wp.kntu.ac.ir/zandi  :وبسایت

 

 88، الکترونیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر  

دانشکده مهندسی برق -طوسی  

شگاه صنعتی شریف، دانشکده دان

 و ادوات مهندسی برق، آزمایشگاه

ابررسانا مدارهای  

 

http://wp.kntu.ac.ir/zandi


 

 

 

 حسین زاده مرشد بیک

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 hmorshed@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 81، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

  89، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 88، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیربدان شرکت   

 

 

 

 



 

 خشایار مهرانی

 سی برقدانشکده مهند

 تهران: محل اقامت

 mehrany@sharif.edu: ایمیل

 /http://ee.sharif.edu/~mehrany  :وبسایت

 

 88  ، ورودی، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی ده مهندسی برقدانشک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 

 



 

 رسول دهقانی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 rasoul_dehghan@yahoo.com: ایمیل

 https://ece.iut.ac.ir/index.php/fa/people/5919  :وبسایت

 88 ، ورودی، الکترونیکیف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شر: کارشناسی

 88 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

  :سوابق کار

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 عماد هادی نیمه شرکت

 

 

 

 



 

 رسول دامنی

 دانشکده مهندسی برق

 چابهار: محل اقامت

 rasoul_damani@yahoo.com: ایمیل

 http://research.cmu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=05  :وبسایت

 

 89 ، ورودی، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88 ، ورودییف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شر: کارشناسی ارشد

 22 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دریائی مخابرات و الکترونیک گروه -دریائی علوم و دریانوردی دانشگاه   

 

 

 

 

 

 



 

 

 رضا دیانت

 دانشکده مهندسی برق

 بوشهر: محل اقامت

 Dianat@pgu.ac.ir: ایمیل

dianat8606@yahoo.com 

 https://eng.pgu.ac.ir/uploads/dianat.pdf  :وبسایت

 

 89، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 82، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :کار سوابق

فارس، دانشکده  خلیج دانشگاه علمی هیات

 مهندسی

 

 

 



 

 

 

 رضا کاظمی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 rezakazemi.reza@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی رقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی ب: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 زلفا زینل پوریزدی

 دانشکده مهندسی برق

 یزد: محل اقامت

 zeinalpour@yazd.ac.ir :ایمیل

 z_zeinalpour@yahoo.com 

 /http://pws.yazd.ac.ir/zeinalpour  :وبسایت

 

 88، ورودی ، مخابراتاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانشگ: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 و برق مهندسی دانشکده -یزد دانشگاه 

 کامپیوتر

 

 

 



 

 

 

 

 زهرا کاوه وش

 ه مهندسی برقدانشکد

 تهران: محل اقامت

 kavehvash@sharif.edu :ایمیل

 zkavehvash@yahoo.com 

 /http://sharif.edu/~kavehvash  :وبسایت

 

 29، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: ترادک

 28ورودی 

 

 :سوابق کار

شگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی دانهیات علمی 

 برق

 



 

 

 سپیده حاجی پورساردوئی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران :محل اقامت

 sepideh_hajipour@yahoo.com: ایمیل

hajipour@sharif.edu 

 /http://sharif.edu/~hajipour  :وبسایت

 

 29، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 21، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه 

 صنعتی شریف

  

 

 



 

 سروش شریفی دارانی

 دانشکده مهندسی برق

 اصفهان: محل اقامت

 sorushsharifi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودی، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، اه صنعتی شریفدانشگ: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 سعید مشهدی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 sa_mashhadizo@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 82، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی یف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شر: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شریف صنعتی دانشگاه الکترونیک آموزشهای مرکز   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سعید سعیدی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران :محل اقامت

 saeed.saeedi@modares.ac.ir: ایمیل

 modares.ac.ir/~saeed.saeedi  :وبسایت

 

 88، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت  

نشکده مهندسی برق و دا –مدرس 

 کامپیوتر

 

 

 



 

 

 

 سعید خراطی

 دانشکده مهندسی برق

 کرمانشاه: محل اقامت

 saeed_kh_8622@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: کتراد

 

 :سوابق کار

برق گروه -فنی کرمانشاه، دانشکده واحد اسالمی آزاد دانشگاه   

 

 

 

 



 

 

 

 سعید پیغامی

 دانشکده مهندسی برق

 (Aalborg, Denmark)آلبورگ، دانمارک  :محل اقامت

 saeedpeyghami@gmail.com: ایمیل

 https://vbn.aau.dk/en/persons/828275  :وبسایت

 

 28، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88ورودی 

 

 :سوابق کار

 8989-8998بورگ، دانمارك  محقق پسادکترا، دانشگاه آل 

 

 

 



 

 

 سمیه سلیمی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 ssomayehs@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 82، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 21، ورودی دانشکده مهندسی برق، انشگاه صنعتی شریفد: دکترا

 

 :سوابق کار

مخابرات تحقیقات مرکز   

 

 

 

 

 



 

 

 شیما السادات موسوی

 مهندسی برق: دانشکده

 قم: محل اقامت

 shimasadat.mousavi@yahoo.com ،shimaossadat.mousavi@ivt.baug.ethz.ch: ایمیل

   :وبسایت

 

 29ی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعت: کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28برق، ورودی 

دانشکده مهندسی برق، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

89 

 

 :سوابق کار

 

 

 



 

 

 

 سمیه کوهی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 koohi@sharif.edu: ایمیل

 /http://sina.sharif.edu/~koohi  :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر: کارشناسی

 28، ورودی مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی مهندسی کامپیوتردانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی کامپیوتر -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف   

 



 

 

 سیدحسین خواسته

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 khasteh@kntu.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، کنترلندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مه: کارشناسی

 29 ورودی هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 21ورودی  هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر،دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

  

 مشاور هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی –مشاور شرکت همراه اول  9988

 IOT Platformنرم افزارهای یکپارچه سازی،  –مشاور شرکت آریاهمراه سامانه  9982

مسوول کمیته هوش مصنوعی، تدوین  –مشاور شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران  9988-9988

 استراتژی کالن هوش مصنوعی مبین، مشاوره در زمینه پروژه های پیام رسان

 

 



 –مرورگر برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مدیر پروژه توسعه کارکردهای  9981

استخراج خصوصیات یک مرورگر بومی و برگزاری سمینارهای معرفی موضوع در 

 دانشگاههای مختلف کشور

9988-

9988 

برای شبکه دیتا ( OSS)سازی سامانه پشتیبان عملیات  مدیر پروژه طراحی و پیاده

اجرای کامل و  -سامانه به صورت عملیاتیشرکت ارتباطات زیرساخت و پیاده سازی 

موفق پروژه و دریافت حسن انجام کار، تست برروی شبکه زنده و فعال زیرساخت 

 Multivendorکشور، سامانه کامال بومی، سامانه 

9928-

9988 

های  های کشاف و ستاره و پروژه مسوول بخش الگوریتمها و کنترل پروژه در سامانه

ی با حجم بسیار باال در شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات امن ها کاوی در داده داده

این پروژه ها در حال حاضر به صورت عملیاتی در کل شبکه بانکی کشور  -مهیمن

 .توسط بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات مورداستفاده هستند

9921-

9928 

افزار و  مسؤول بخش سخت)نصیرالدین طوسی همکاری با جهاددانشگاهی واحد خواجه

، (FMهای توان باالی  پژوهش پروژه کنترل دسترسی و کنترل و مانیتورینگ فرستنده

کنترل دسترسی در مکانهای حساسی مانند بیت مقام معظم رهبری و مجلس شورای 

در  Mifareاسالمی مورداستفاده عملیاتی است، طراحی و ساخت اولین کارتخوان 

جهاد دانشگاهی خواجه نصیر   FMفرستنده های ، (نرم افزار و سخت افزار)داخل کشور

 .بدنه اصلی فرستنده های رادیویی کشور را تشکیل می دهند

، ربات به (ROV)طراحی و ساخت ایستگاه مادر یک ربات زیرسطحی کنترل شونده 9928

 .متری زیر آب را دارا بود 919صورت عملیاتی کار می کرد و قابلیت جستجو تا عمق 

 

9929-

9928 

سؤول بخش نرم افزار تیم ربات امدادگر دانشگاه صنعتی شریف اعزامی به مسابقات م

RoboCup 8998  وRoboCup 8991 

طراحی و تکمیل نرم افزار ربات آتش نشان تیم دانشگاه صنعتی شریف و نرم افزار ربات  9928



Micromouse تیم دانشگاه صنعتی شریف 

 

تا  9988

 کنون

 سی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیهیأت علمی دانشکده مهند

 :ارائه دروس

 تحلیلها و سیستمهای دادگان حجیم 

 یادگیری تقویتی 

 مبانی کامپایلر 

 نظریه زبانها و ماشینها 

 ریاضیات گسسته 

 سازی سیستم زبان ماشین و برنامه 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

9989-

9981 

دسی برق و مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه های مهن مدیر فرهنگی دانشکده

 نصیرالدین طوسی

9928-

9988 

 (.واحد خواجه نصیرالدین طوسی)عضویت در هیأت علمی جهاد دانشگاهی

 .ارائه درس مدارهای الکتریکی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 9928

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیددامون لنگری

 دانشکده مهندسی برق

 ساری: اقامت محل

 damoun@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، کنترلدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 یدمحسن ایوب زادهس

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 ayyoubzadeh@energy.sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 22مهندسی انرژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 89مهندسی انرژی، ورودی دانشکده ، فدانشگاه صنعتی شری: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیدپویا شریعت پناهی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 pooyashariamt@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 21، ورودی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سید عبدالرضا ترابی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 ab.reza.torabi@gmail.com: ایمیل

ab.reza.torabi@ut.ac.ir 

 https://engsci.ut.ac.ir/~ab.reza.torabi  :وبسایت

 

 28، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22ورودی 

 

 :سوابق کار

پردیس دانشکده های فنی  -هیات علمی دانشگاه تهران 

 دانشکده علوم مهندسی / 

 

 

 



 

 سیدمحمود جزایری فر

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mjazayerifar@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: کتراد

 

 :سوابق کار

برق مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه    

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهرام شهبازپناهی

 دانشکده مهندسی برق

 کانادا: محل اقامت

 Shahram.ShahbazPanahi@uoit.ca: ایمیل

 http://faculty.uoit.ca/shahbazpanahi  :وبسایت

 

 88، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: رشناسیکا

 89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 81، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 University of Ontario Institute 

of Technology 

عماد هادی نیمه شرکت  

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2574135484381478753


 

 

 شهریار کابلی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 kaboli@sharif.edu :ایمیل

 sh_kaboli@yahoo.com 

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 82، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شریف صنعتی دانشگاه   

 

 

 

 



 

 

 

 صابر صالح کلیبر

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 saleh@sharif.edu: ایمیل

 /http://sina.sharif.ir/~saleh  :وبسایت

 

 28، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 22، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 89، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه یات علمیه  

 

 

 

 

 



 

 

 

 صدف صالح کلیبر

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 s.saleh@ut.ac.ir: ایمیل

 /http://islab.ut.ac.ir  :وبسایت

 

 29، ورودی ، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی نعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه ص: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پردیس دانشکده های فنی -هیات علمی دانشگاه تهران

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

 

  

 

 



 

 

 

 عباس کتابی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 aketabi@kashanu.ac.ir: ایمیل

 https://faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/en  :وبسایت

 

 88، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 89 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 81، ورودی  دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :بق کارسوا

، دانشکده کاشان دانشگاه هیات علمی

 مهندسی

 

 

 

 



 

 

 

 عباس ترابی اردکانی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 abbas.torabi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 82، ورودی قدرت ،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29مکانیک، ورودی کده مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی ارشد

 28مهندسی انرژی، ورودی دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شریف مطالعات مرکز   

 

 

 

 

 



 

 علی بنائی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 banai@sharif.edu: ایمیل

 /http://sharif.edu/~banai  :وبسایت

 

 81، ورودی ، الکترونیکف، دانشکده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شری: کارشناسی

 89، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 89، ورودی  دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی  

 برق مهندسی دانشکده

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی مقیسه

 دسی برقدانشکده مهن

 تهران: محل اقامت

   a.moqiseh@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29ورودی الکترونیک، ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29ورودی  مخابرات سیستم، ،دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

تهران/رانیا رستافن ارتباط رادار قاتیکارشناس گروه تحق    9929 9928 

ارتباط رستافن تهران/رانیا   9988 9922 رادار قاتیگروه تحق ریمد      

ارتباط رستافن تهران/رانیا         گروه  ریمد)معاونت رادار        

 (رادار دیو تول قاتیتحق

9988 9988 

ارتباط رستافن تهران/رانیا  کنونتا 9988 یپزشک یگروه مهندس ریمد        

 

 



 

 

 علی اکبر تدین تفت

 دانشکده مهندسی برق

 یزد: محل اقامت

 tadaion@yazd.ac.ir: ایمیل

 https://yazd.ac.ir/people/tadaion  :وبسایت

 

 89، ورودی رونیک، الکتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشیار، دانشکده مهندسی برق  -یزد دانشگاه 

 بخش مخابرات -

 

 

 

 

 



 

 

 علیرضا سرودی

 دانشکده مهندسی برق

 یرلندا :محل اقامت

 alireza.soroudi@ucd.ie :ایمیل

 alireza.soroudi@gmail.com 

 https://people.ucd.ie/alireza.soroudi  :وبسایت

 

 82 ، ورودی، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، نعتی شریفدانشگاه ص: دکترا

 

 :سوابق کار

 University College Dublin, School of 

Electrical and Electronic Engineering,  

 

 

 

 



 

 

 

 علیرضا کوکبی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 kokabi@ipm.ir: ایمیل

alirezakokabi@gmail.com 

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدان: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28،  ورودی مهندسی برق

 

 :سوابق کار

پژوهشگاه دانش های بنیادی   

 

 

 



 

 

 

 

 فرخ سررشته داری

 رقدانشکده مهندسی ب

 تهران: محل اقامت

 f.sarreshtedari@ut.ac.ir: ایمیل

 https://science.ut.ac.ir/~f.sarreshtedari  :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، تی شریفدانشگاه صنع: دکترا

 

 :سوابق کار

هم اکنون -دانشکده فیزیک -هیات علمی دانشگاه تهران  

ابررسانایی، دانشگاه صنعتی شریف آزمایشگاه   

 

 

 



 

 

 فرزان حدادی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 farzanhaddadi@iust.ac.ir :ایمیل

 farzanhaddadi@yahoo.com 

   :توبسای

 

 88 ، ورودی، مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 29 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

ی برقدانشکده مهندس -هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران   

 

 

 

 

 



 

 فرشید فرحت

 دانشکده مهندسی برق

 سانفرانسیسکو: محل اقامت

 farshid39@gmail.com: ایمیل

 https://sites.google.com/site/farshidfarhat  :وبسایت

 

 88، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی کده مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فریدون بهنیا

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 behnia@sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 89 ، ورودی، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 88، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 برق مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کامبیز جمشیدی

 دانشکده مهندسی برق

 آلمان: محل اقامت

 kambiz.jamshidi@tu-dresden.de: ایمیل

   :وبسایت

 89، ورودی ، کنترلدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 82ورودی مخابرات سیستم، ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29ورودی مخابرات سیستم، ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

  :بق کارسوا

22-21 که های مخابرات نوری، دانشگاه صنعتی شریفشبآزمایشگاه    

دانشگاه فنی کاربردی دویچه تلکام، الیپزیک 

89-22آلمان،   

88-89دانشگاه فنی برلین، آلمان،   

29 دانشگاه فنی درسدن، آلمان، از سال  

 

 



 

 مجتبی رادمرد

 دانشکده مهندسی برق

 مشهد: محل اقامت

 mojradmard@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی مخابرات، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 



 

 محسن معزی

 مهندسی برقدانشکده 

 تهران: محل اقامت

 moezzi@aut.ac.ir: ایمیل

   :وبسایت

 29، ورودی ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :وابق کارس

 -دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 هم اکنون

ایران میکروالکترونیک پژوهشکده   

 

 

 

 

 



 

 محمد صالی نادری

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 salaynaderi@hotmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 82، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

در  smart energy solutions group شرکت

 استرالیا

 معاون دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر

 استرالیا unswدانشگاه 

 ه صنعتی شریفدانشگا

 

 



 

 محمد مردانی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mardani@shahabdanesh.ac.ir: ایمیل

mo.mardani@gmail.com 

mardani@shdu.ac.ir   

    /http://faculty.shdu.ac.ir/mardani    :وبسایت

 

 88، ورودی کترونیک، الدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 88 ورودیکنترل، ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29 ورودی کنترل، ،دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه شهاب دانش 

 جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 

 

 

 



 

 محمد مروی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mohammadmarvi50@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی  ، الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

  82، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :ابق کارسو

شرکت مهندسی مهاران   

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمد جعفریان

 دانشکده مهندسی برق

 اصفهان: محل اقامت

 mojedt@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 22، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمد رستگار

 دانشکده مهندسی برق

 شیراز: محل اقامت

 m.rastegar30@gmail.com: ایمیل

mohammadrastegar@shirazu.ac.ir 

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/9280333189580  :وبسایت

 

 28، ورودی ، قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی

 22، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق :کارشناسی ارشد

 89، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :ق کارسواب

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه  

کنون-81شیراز از سال   

 

 

 

 

 



 

 

 ن آراممحمدحس

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mharam_30@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28، ورودی الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 22، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: شدکارشناسی ار

 89، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل

 

  

 

 

 

 



 

 

 حمدصالح تواضعیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 tavazoei@sharif.edu: ایمیل

 /http://sharif.edu/~tavazoei  :وبسایت

 

 82، ورودی کنترلدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 برق مهندسی

 

  

 

 

 



 

 حمدمهدی جهانی یکتام

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 m_mahdi_jahani@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 29، ورودی مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 21، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  عضو هیئت علمی در/ پژوهشگر /درسم

 دانشگاه صنعتی شریف، 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 ...مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 

 

 

 



 

 حمدحسین رضازاده مهریزیم

 دانشکده مهندسی برق

 اسپانیا: اقامت محل

 mohammadhosein.rezazadeh@esade.edu: ایمیل

 www.mhrezazade.com  :وبسایت

 

 88، ورودی الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ورودی : کارشناسی ارشد

 21، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ورودی شکده مهندسی برقدان، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 نوین مرکزصنایع

ESADE Business School 

 

  

 



 

 

 

 حمدحسین یاسایی میبدیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 yassaee@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه تحقیقات بنیادی

 

  

 

 



 

 حمدعلی سبطم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: قامتمحل ا

 sebt@kntu.ac.ir: ایمیل

ma.sebt@gmail.com 

 /https://wp.kntu.ac.ir/sebt  :وبسایت

 

 29، ورودی مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28دی ، ورودانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هم  -هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 اکنون

 فن رستا مهندسی فنی شرکت

 

 

mailto:ma.sebt@gmail.com


 

 

 

 حمود ممتازپورم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 momtazpour@aut.ac.ir :ایمیل

 mm_momtaz@yahoo.com 

 /http://ceit.aut.ac.ir/~momtazpour  :وبسایت

 

 88، ورودی الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28، ورودی مهندسی برق

 

 :سوابق کار

دانشکده  -امیرکبیر هیات علمی دانشگاه

 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

 

 



 

 

 

 

 رتضی خردمندیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 kheradmandi@gmail.com: ایمیل

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=992299  :وبسایت

 

 88، ورودی درتقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 82، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 دانشکده مهندسی برق

 

 

 



 

 

 

 

 ریم بابازاده کلورزیم

 دانشکده مهندسی برق

 رانته: محل اقامت

 maryam.babazade@gmail.com: ایمیل

babazadeh@sharif.ir 

 /http://sharif.ir/~babazadeh  :وبسایت

 

 28 ، ورودیکنترلدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 22 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

، نشکده مهندسی برقدا، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89 ورودی

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی 

 برق

 

 



 

 

 زدا حمدیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 ma.hamdi@itrc.ac.ir: ایمیل

mazda.hamdi@gmail.com 

   :وبسایت

 

 82 ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

 

  

 

 



 

 

 

 مرزونی سعود حسنیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 masoud.hasani@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 81 ، ورودیقدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 29 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شریف صنعتی دانشگاه

 یانرژ پژوهشکده

 

  

 



 

 

 

 

 صطفی درختیانم

 دانشکده مهندسی برق

 شیراز: محل اقامت

 mderakhtian@yahoo.com: ایمیل

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/9280333189580  :وبسایت

 

 89 ، ورودیمخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 81 ، ورودیهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م: کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 فنی دانشکده شیراز، دانشگاه مهندسی دانشکده

 

  

 



 

 

 

 

 هتاب میرمحسنیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mirmohseni@sharif.edu: ایمیل

 /http://ee.sharif.edu/~mirmohseni  :وبسایت

 

 88 ، ورودیمخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28 ، ورودیمهندسی برق

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 قدانشکده  مهندسی بر

 



 

  

 هدی رحمانیم

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 mrahmani@eng.ikiu.ac.ir: ایمیل

rahmani_mehdi@yahoo.com 

 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=095&lang=2  :وبسایت

 

 88 ، ورودیالکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29 ، ورودیاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانشگ: کارشناسی ارشد

 29 ، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 کنترل -گروه آموزشی مهندسی برق -هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

  

 



 

 

 

 هران عطامنشم

 دانشکده مهندسی برق

 کانادا: محل اقامت

 mehran_atamanesh@yahoo.com: ایمیل

 https://www.researchgate.net/profile/Mehran_Atamanesh  :وبسایت

 82 ، ورودیمخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

  28 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28 وروردی ،مهندسی برق دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

University of Waterloo 

 آزمایشگاه -برق دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه

 عددی الکترومغناطیسی

 

  

 

 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Waterloo


 

 نیما محمدپورنجاتیان

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 nimaaa@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی مخابراتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 28، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28،  ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 حیدری وحید

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 vahidrezair@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88، ورودی الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی سی برقدانشکده مهند، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شریف صنعت فراز شرکت

 

  

 

 

 



 

 هادی زیانی

 دانشکده مهندسی برق

 شیراز: محل اقامت

 zayyani@qut.ac.ir: ایمیل

zayyani0229@gmail.com 

 https://www.qut.ac.ir/fa/wp/hadi_zayyani  :وبسایت

 81، ورودی اتمخابردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه ( نزدیک به دانشیاری)علمی مامور به منظور انتقال، استادیار  ضو هیئتع

 .9982بهمن  -9988ایران، بهمن  شیراز، شیراز،

 .9988دی  -9981عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی قم، دی  

 .9988آبان  -9981رییس دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اردیبهشت  

 .9981 تیر – 9989مدیر گروه مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اواخر  

 .تاکنون -9989علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اواخر  عضو هیئت 

 .تاکنون – 9989مدرس دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، 

 .9988 - 9989مدرس دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه پویش قم، قم، ایران،  

 .9989-9989، محقق، پاره وقت، شرکت زعیم، تهران، ایران

 .9989 - 9922مدرس دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران،  

 



 

 هومن عربیان حسین آبادی

 دانشکده مهندسی برق

 اصفهان: محل اقامت

 hooman.arabian@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 81، ورودی قدرتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29، ورودی اه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برقدانشگ: کارشناسی ارشد

 29، ورودی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت صعود گستر آسیا

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 یاسر نوروزی

 دانشکده مهندسی برق

 تهران: محل اقامت

 y.norouzi@aut.ac.ir: ایمیل

 http://ele.aut.ac.ir/~norouzi/Personal802Information.htm  :وبسایت

 

 88، ورودی الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، : کارشناسی

 29، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق: کارشناسی ارشد

 28، ورودیدانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده -بیرامیرک صنعتی دانشگاه

 برق

 

  

 

 



 

 الهه جویبار

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 فارس: محل اقامت

 elaheh_9932@yahoo.com ،elaheh.jooybar@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: رشناسی ارشدکا

 88 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:elaheh_9980@yahoo.com


 

 سامان جهانبخشی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 البرز : محل اقامت

 saman529980593@yahoo.com ،saman.jahanbakhshi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی ارشد

 89 می و نفت، ورودیدانشکده مهندسی شی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:saman109964738@yahoo.com


 

 خدیجه خدر لو

 شیمی و نفت مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

  com.gmail@khederlou.khadijeh: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیشیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 21 ، ورودیشیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 22 ، ورودیپژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شركت دانش پژوهان نوآور

 

 

 

 

mailto:khadijeh.khederlou@gmail.com


 

 حسین خواجه پور

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 hossein.khajehpour@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی انرژی، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 جواد درویش آقاجانی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 jdarvish_f9@yahoo.co.uk: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه علم، ورودی : کارشناسی ارشد

 88علم، ورودی دانشکده فلسفه ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 محمدحسین فاتحی دهاقانی

 شیمی و نفت مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 fatehi.mh@gmail.com ،mhfd89@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ودی، ورشیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 28 ، ورودیشیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 22 ، ورودیشیمی و نفتدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف

 

 

 

 

 

mailto:fatehi.mh@gmail.com


 

 سعید کاشفی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 شیراز: محل اقامت

 saeid_kshf@yahoo.com ،saeidkashefi5983@gmail.com: یمیلا

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی ، گاه صنعتی شریفدانش: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:saeid_kshf@yahoo.com


 

 سیدمحمود موسوی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 : محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 89دسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهن: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 

  آزاده همتی

 مهندسي شیمي و نفتدانشکده 

 تهران: محل اقامت

 azadehhemmati@yahoo.com: ایمیل

 :وبسایت

 

 9928ت، دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی شیمی و نف: کارشناسی

 9922دانشکده مهندسی شیمی و نفت، محیط زیست،  دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی ارشد

 9989 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت،: دکترا

 

 :سوابق کار

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 

 

 

 



 

 حامد عابدینی نجف آبادی

 و نفتدانشکده مهندسی شیمی 

 ایران: محل اقامت

   habedinyna@yahoo.com   :ایمیل

  :وبسایت

 

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، : کارشناسی

 کنترل، و سازی شبیه مدلسازی، نفت، و شیمی مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

9989 

 9988ده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشک: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو هیات علمی 

 

 

 

 



 

 

 سیدایمان میرعمادی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 s.i.miremadi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، ورودی: ارشناسی ارشدک

 88 دانشکده مهندسی انرژی، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زهرا کوچک یزدی

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 ایران: محل اقامت

   zahra.yazdi@gmail.com :ایمیل

  :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، : کارشناسی

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، صنایع غذایی، : کارشناسی ارشد

 9981دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، : دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 

 

 سهیال یغمایی

 مهندسی شیمی و نفتدانشکده 

 تهران: محل اقامت

   yaghmaei@sharif.edu :ایمیل

                                :وبسایت

 

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی، : کارشناسی

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی، : کارشناسی ارشد

 9982مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 



 

 

 

 فرزانه فیضی

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 تهران: محل اقامت

   feyzi@iust.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9918دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی، : کارشناسی

 9988مهندسی شیمی، کده دانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی ارشد

 9981مهندسی شیمی، ، دانشکده دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 



 

 مریم سعادتمند

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 تهران: محل اقامت

 .sharif.edu  .daasaadaas m@: ایمیل

 http://alum.sharif.edu/~saadatmand: وبسایت

 

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، : کارشناسی

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مهندسی پزشکی، : کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مهندسی پزشکی، : دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریفعضو هیات علمی 

 و نفت

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

 دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 



 

 

 احسان وفا

 و نفت مهندسی شیمی دانشکده

 تهران: محل اقامت

 e.vafa@sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی مهندسی شیمی، و نفت یمهندسی شیمدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 21 ، ورودیو نفت مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 22، ورودی و نفت شیمیدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 

 :سوابق کار

 هم اکنون-هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 توسعه و پژوهش ناموران شرکت

 



 

 

 

 چرخیامیر 

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 acharkhi@aeoi.org.ir: ایمیل

   :وبسایت

 82، ورودی مهندسی شیمی، و نفت  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 28، ورودی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی و نفت دانشکده مهندسی شیمی، ی شریفدانشگاه صنعت: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده چرخه سوخت -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

  

 

 

 



 

 

 بهاره اسدی شاد

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 کانادا: محل اقامت

 asadishad@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت میدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شی: کارشناسی

 29ورودی و نفت،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28ورودی و نفت،  شیمی

 

 :سوابق کار

 

 شرکت داروسازی در کانادا

 

 



 

 

 پریوش مصلحی مصلح آبادی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران :محل اقامت

 moslehi@sharif.edu: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 18 ورودیو نفت،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 88ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت -دانشگاه صنعتی شریفبازنشسته  هیات علمی 

 

  

 

 



 

 

 حسام احمدیان بهروز

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تبریز: محل اقامت

 hesam.ahmadian@gmail.com: ایمیل

ahmadian@sut.ac.ir 

 http://fa.che.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=00  :وبسایت

 

 28ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 28ورودی  و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

و  دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22ورودی  نفت،

 

 :سوابق کار

 علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز هیات

 

 

mailto:hesam.ahmadian@gmail.com


  

 

 

 

 حسین تقدیسیان

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 m.salehtaghdisian@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 88ورودی  و نفت، سی شیمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی ارشد

 29ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 تمرکز تحقیقات سازمان حفاظت محیط زیس

 

  

 

 



 

 

 داود خوزان

 و نفت مهندسی شیمی دانشکده

 تهران: محل اقامت

 khoozan@modares.ac.ir: ایمیل

 www.modares.ac.ir/~khoozan  :وبسایت

 29ورودی ، ونفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 21ورودی  و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 28ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -دانشگاه تربیت مدرسهیات علمی 

 دانشکده مهندسی شیمی

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~khoozan
https://www.modares.ac.ir/~khoozan


 

 رقیه لطفی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 rylotfi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت شریف، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی: کارشناسی

 29 ورودی ،گروه سیستم انرژیدانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 28 ورودی ،مکانیکدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه نفت

 

  

 

 

 

 

 



 

 سعید مقصودی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 : یلایم

   :وبسایت

 

 88 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 89 ورودی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 89 ورودی و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت ناموران پژوهش و توسعه

  یئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعته

  

 

 

 

 

 



 سعید صادق نژاد لیموبی

 و نفت  دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 sadeghnejad@modares.ac.ir :ایمیل

 s_sadeghnezhad@yahoo.com 

 www.modares.ac.ir/~sadeghnejad  :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29ورودی  و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 21ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -نشگاه تربیت مدرسهیات علمی دا

 مهندسی شیمی

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~sadeghnejad


 

 سلمان موحدی راد

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 movahedirad@iust.ac.ir: ایمیل

 http://www.iust.ac.ir/content/95998/Dr.Movahedirad-,-Salman  :وبسایت

 

 88 ورودی ،فتو ن دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29 ونفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 21 ونفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی  -هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 شیمی

 

  

 

 



 

 

 موسوی سقندیکالئیسیدعباس 

 و نفت  مهندسی شیمیدانشکده 

 تهران: محل اقامت

 musavi@sharif.edu: ایمیل

 http://che.sharif.edu/~web/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=mousavi  :وبسایت

 

 88 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 82 و نفت، ورودی مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29 و نفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 

 



 

 

 سیدمحسن دهنوی

 و نفت  دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 mohsendehnavi0220@yahoo.com: ایمیل

 /http://mohsendehnavi.ir  :وبسایت

 

 29 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 28 و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 28 ورودی پژوهشکده علوم و فناوری نانو،، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 

 :سوابق کار

 یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نتخب مردم در انتخاباتم 

 عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی 

 سازی و توسعه بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معاون تولید، تجاری

 تاکنون 88از سال  -

 



 

  قلم داروی اساسی  989لید داخل داروهای وارداتی کشور و پیگیری تولید داخلی بیش از مسئول طرح تو

 تاکنون 88از سال  -کشور 

 88تا  88از سال  های پیشرفته شهید رضایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پژوهشکده فناوری 

   88از سال  -ر در شهر تهراننفر از نخبگان کشو 199راه اندازی ایستگاه نوآوری شریف با فعالیت بیش از 

 تاکنون

  های سالمت به عنوان بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه فناوریهای سالمت در غرب آسیا اندازی مرکز فناوری راه 

 تاکنون 88از سال 

  های برتر و رفع  شرکت دانش بنیان جهت دستیابی به فناوری 999ایجاد شبکه نخبگانی با حضور بیش از

    تاکنون 88از سال  -شورمشکالت داخلی ک

  88از سال  -های مختلف فناوری ی فناوری و شرکت دانش بنیان در حوزه اندازی چندین شتاب دهنده راه 

 تاکنون

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 سیما رنجبریان

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 sranjbarian@yahoo.com: ایمیل

 http://sess.shirazu.ac.ir/Sess/9280333189580  :وبسایت

 

 88 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29 ورودی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 21 ورودی و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بخش مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز -شیرازهیات علمی دانشگاه 

 

  

 

 

 

 



 

 شکوفه طیبی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران :محل اقامت

 sh_tayyebi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88  ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 ،شبیه سازی و کنترل فرایندها و نفت، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی ارشد

 29 ورودی

 29 ونفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه نفت

 

  

 

 



 

 

 

 عاطفه خوشنود

 و نفت  دانشکده مهندسی شیمی

 امریکا: محل اقامت

 atefeh.khoshnood@gmail.com: ایمیل

   :ایتوبس

 

 29 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28 دی، ورومکانیکدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 



 

 

  کامیابیهللاء عطا

 و نفت  دانشکده مهندسی شیمی

 کرمان: محل اقامت

 kamyabi@uk.ac.ir :ایمیل

 ata.kamyabi@gmail.com 

 https://chemeng.uk.ac.ir/en/~kamyabi  :وبسایت

 

 29 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

  28 ورودی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: ی ارشدکارشناس

 28 ورودی و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بخش مهندسی شیمی -هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

  

 

 



 

 

 علی ایزدبخش

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 بوشهر: محل اقامت

  izadbakhsh@pgu.ac.ir :یمیلا

 ali.izadbakhsh@gmail.com 

  www.pgu.ac.ir/web/izadbakhsh   :وبسایت

 

 81  ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 88 ورودی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 29 ورودی و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، یفدانشگاه صنعتی شر: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی -بوشهر هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

 

  

 

 

 



 علی دشتی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 مشهد :محل اقامت

  dashti@um.ac.ir :ایمیل

 dashtiir@yahoo.com 

  http://dashti.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR   :وبسایت

 

 88 ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29 و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 28 و نفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون -هددانشگاه فردوسی مش

 22سال  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 



 

 فرناز امیری

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 farnaz.amiri@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 82ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29ورودی  و نفت، هندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م: کارشناسی ارشد

 28ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 فریبا گنجی

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

  fganji@modares.ac.ir : ایمیل

f.ganji@gmail.com 

  www.modares.ac.ir/~fganji   :وبسایت

 

 88ورودی ، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 88ورودی  و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 82ورودی  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

مهندسی  -هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 تاکنون  9928 زیست پزشکی-شیمی

  

 

https://www.modares.ac.ir/~fganji
https://www.modares.ac.ir/cheme/departments/biomedical-engineering
https://www.modares.ac.ir/cheme/departments/biomedical-engineering
https://www.modares.ac.ir/cheme/departments/biomedical-engineering


 

 

 

 فلور شایق

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 تهران: محل اقامت

 shayeghf@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 89 و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 28 و نفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه صنعت نفت

 

  

 

 



 

 حمد ایرانیم

 و نفت ده مهندسی شیمیدانشک

 تهران: محل اقامت

 mohammadirani@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 81 ورودی طراحی فرآیندهای نفت، ،و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

طراحی رآکتور، -ترموسینتیک و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 88 دیورو

 29 ورودیشبیه سازی و کنترل،  و نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

  نهاوپژ نشدا نبنیا سسهمو

 پژوهشگاه صنعت نفت

 شریف صنعتی هنشگادا ،نفتو شیمی مهندسی هنشکددا:  تدريس در

 ری شهر حدآزاد ، وا هنشگا، دا نهازمو

 هنشگادا م،علو هنشکدا،دامجز رطو به لیسانس قفوو  یکترد ننشجویادا جهت لنتقاا یها هپدیددرس  یسرتد

 .انتهر

 

 



 حمد خلیلیم

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 اراک :محل اقامت

 m-khalili@araku.ac.ir: ایمیل

khalili39@gmail.com 

 http://rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=59103  :وبسایت

 

 29، ورودی مهندسی شیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 21و نفت، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 22 ورودیمکانیک، دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :کار سوابق

 گروه مهندسی مکانیک -دانشکده فنی مهندسی -علمی دانشگاه اراكعضو هیات 

 

  

 

 

 



 

 حمد توکلیم

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 امریکا: محل اقامت

 mohammadtavakkoli@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29  ورودی، و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی

 29  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 21 و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی: کارشناسی ارشد

 22 و نفت، ورودی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Rice University 

 

  

 

 

 



 

 ریم عابدیم

 و نفت دانشکده مهندسی شیمی

 بابل: محل اقامت

 m.abedi@umz.ac.ir :ایمیل

 maryamabedy0222@yahoo.com 

 /https://rms.umz.ac.ir/~mabedi  :وبسایت

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک ، ورودی: کارشناسی

 28ورودی مکانیک،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: شدکارشناسی ار

 22، ورودی مکانیکدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فنی و  -هیات علمی دانشگاه مازندران

 مهندسی

 

  

 

 



 هدی منصوری حبیب آبادیم

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 تهران: محل اقامت

 mmansoorih@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت انرژی دانا

  

 

 

 

 

 

 



 ناصر بدری

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 تهران: محل اقامت

 naserbadry@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 28صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی دانشگاه : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریف

  

 

 

 

 

 

 

 



 ناهید حق جو

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

 تهران: محل اقامت

 taherehaghjou@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت ملی صادرات گاز ایران

  

 

 

 

 

 

 



 ح اله ایقانی یزدلیرو

 مهندسی صنایع: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 riys85@kashan.com  ،riys852@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی

 29مهندسی صنایع، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی صنایع، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:riys61@kashan.com
mailto:riys61@kashan.com


 داود فرخ زاد کشکی

 مهندسی صنایع: دانشکده

 : محل اقامت

 farokhzad@igmc.ir: ایمیل

 https://www.igmc.ir/About-Us/CEO-intro  :وبسایت

 

 89دانشکده مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 81دانشکده مهندسی صنایع، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 مریم افضل آبادی

 مهندسی صنایع: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 maryam_afzal1@yahoo.com  ،m.afzalabadi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28ه مهندسی صنایع، ورودی دانشکد، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:maryam_afzal5@yahoo.com


 احمد استادشریف معمار

 صنایعدانشکده مهندسی 

 اهواز: محل اقامت

 a.ostadsharif@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ورودی صنایع،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 29، ورودی صنایعدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 21، ورودی  صنایعدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 امید فتاحی ولیالیی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 omid.fatahi.v@gmail.com   :ایمیل

fvalilai@sharif.edu 

 http://ie.sharif.ir/ie/?p=faculty/fattahi  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 



 

 پرهام عظیمی

 ده مهندسی صنایعدانشک

 تهران: محل اقامت

 p.azimi@qiau.ac.ir :ایمیل

p.azimi@yahoo.com 

  http://qiau.ac.ir/azimi.info  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 81دانشکده مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی صنایع -دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 ایران خودرو

 

  

 

http://qiau.ac.ir/azimi.info
http://qiau.ac.ir/azimi.info


 

 رویا محمدعلی پوراهری

 دانشکده مهندسی صنایع

 اصفهان: محل اقامت

 roya.ahari@gmail.com :ایمیل

  https://lms.iaun.ac.ir/ch/m0150  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، فدانشگاه صنعتی شری: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده فنی مهندسی

  

 

 

 

 

https://lms.iaun.ac.ir/ch/m4514


 

 زهره بشارتی راد

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 radtaba@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 ورودی ق،بردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 ، مهندسی برق، سیستمهای انرژیدانشگاه پلی تکنیک سنت پترزبورگ کشور روسیه: دکترا

 

 :سوابق کار

 دارای مجوز پژوهشی از وزارت عتف -قمرکز توسعه نوآوری های انرژی بر

 پژوهشکده مطالعات فناوری وابسته به ریاست جمهوری

 (متن)مرکز توسعه فناوری نیرو 

 

 



 

 زینب سازور

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 sazvar@ut.ac.ir :ایمیل

 z.sazvar@gmail.com 

 https://indeng.ut.ac.ir/~sazvar  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی :کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی صنایع -هیات علمی دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 



 

 

 سیدحمیدرضا پسندیده

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 pasandid@yahoo.com :ایمیل

shr_pasandideh@khu.ac.ir 

 /https://khu.ac.ir/cv/095/pasandid  :وبسایت

 

 88 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه خوارزمی هیات علمی

 

  

 

 

https://khu.ac.ir/cv/291/پسندیده


 سیدمهدی سجادی فر

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 sajadifar@usc.ac.ir :ایمیل

 http://sajadifar.usc.ac.ir/#to_sm1  :وبسایت

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی عضو هیأت  

  معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ 

 تاکنون 9988مدیر گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، از 

تا بهمن 9988معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، از اسفند   

بیرخانه شورای عالی علوم،های کالن ملی آموزش، پژوهش و فناوری د دبیر ستاد طرح  

  9981تا  9989تحقیقات و فناوری، از  

9922-9989مدیر گروه مهندسی صنایع،   

9921-9922معاون آموزشی دانشگاه،   

-9921مهندسی، -معاون آموزشی دانشکده فنی

9929 

9988-9929مدیر کل نظارت و سنجش دانشگاه،   

 

 



 

 

 

 شهرام شادرخ سیگاری

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 shadrokh@sharif.edu :ایمیل

 http://ie.sharif.ir/ie/?p=faculty/shadrokh  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 81ده مهندسی صنایع، ورودی  دانشک، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی صنایع  -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 



 

 

 شیرین اصالنی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

   aslani.shirin@gmail.com  ،sh.aslani@sharif.edu :ایمیل

 /http://gsme.sharif.edu/~aslani  :وبسایت

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

  28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیات علمی

  تا کنون 9989تباط سیار ایران، مشاور معاونت برنامه ریزی راهبردی، شرکت ار

  تا کنون 9988 ، مشاور مدیر عامل، DTRشرکت 

  9989-9988، (فرصت مطالعاتی)دانشگاه ماساچوست، پژوهشگر مهمان 

 9989 -9922شرکت قهوه رئیس، مدیر عامل، 

 9922-9928، مدیر پروژه، (ITA)شرکت فن آوری اطالع رسانی ایتا 

 

 

 



 طه یاسر کشاورز

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 taha_keshavarz@semnan.ac.ir: ایمیل

tahayaser@gmail.com 

 https://tahakeshavarz.profile.semnan.ac.ir  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه سمنان

 شرکت کاهنربا

 

 

 

 

 

mailto:tahayaser@gmail.com
https://tahakeshavarz.profile.semnan.ac.ir/


 لی الیاسیع

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران :محل اقامت

   : ali.elyasi@gmail.com ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28سی صنایع، ورودی  دانشکده مهند، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان

دانشگاه علم و فرهنگ   

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

 دانشگاه آزاد اسالمی

           

 

 

 



 

 علی شیرزاده چالشتری

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 shirzadeh.a@wtiau.ac.ir :ایمیل

  ali_shirzad89@yahoo.com 

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28 دانشکده مهندسی صنایع، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

  

 

 

 

 

 

mailto:ali_shirzad63@yahoo.com


 علیرضا حجی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 ahaji@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.edu/~ahaji  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 88شگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی دان: کارشناسی ارشد

 81دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 مهندسی صنایع

 

  

 

 

 

 



 

 علیرضا مختار

 دانشکده مهندسی صنایع

 شیراز: محل اقامت

 alireza@mokhtar.ir :ایمیل

 mokhtar@gmail.com  

 http://www.mokhtar.ir/index.php  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

  28هندسی صنایع، ورودی دانشکده م، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 

 

mailto:mokhtar@gmail.com


 محمدمهدی نصیری خونساری

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 mmnasiri@ut.ac.ir :ایمیل

 https://profile.ut.ac.ir/~mmnasiri  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 29ه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی دانشگا: کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده فنی  -هیات علمی دانشگاه تهران

 مهندسی

  

 

 

 

 

 

 



 

 محمدصابر فالح نژاد

 دانشکده مهندسی صنایع

 یزد: محل اقامت

 fallahnezhad@yazd.ac.ir :ایمیل

 sabe9358@yahoo.com 

 https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -گروه مهندسی صنایع  -هیات علمی دانشگاه یزد

 وری بخش کیفیت و بهره

 ایران خودرو

 

  

 

https://yazd.ac.ir/people/fallahnezhad


 

 

 محمدعلی پیرایش نقاب

 دانشکده مهندسی صنایع

 مشهد: محل اقامت

 pirayesh@um.ac.ir :ایمیل

 http://pirayesh.profcms.um.ac.ir/index.php  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 مهندسی صنایع

 

 

 

 

 



 

 

 مرتضی کاظمی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 kaazemi@yahoo.com - kaazemi@sutech.ac.ir  :ایمیل

 http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: ارشناسیک

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

 مهندسی صنایع

 

  

 

mailto:kaazemi@yahoo.com
http://ie.sutech.ac.ir/DrKazemi


 

 

 

 مهدی شریف یزدی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

  mehdi.sharif@gmail.com-sharifyazdi@alum. sharif.edu :ایمیل

   http://alum.sharif.edu/~sharifyazdi  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 82ف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شری: کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه علم و فرهنگهیات علمی 

 

  

 

 

 



 

 مهسا قندهاری

 دانشکده مهندسی صنایع

 اصفهان: محل اقامت

 m.ghandehari@ase.ui.ac.ir  :ایمیل

 ghandehary@yahoo.com 

 /http://aseold.ui.ac.ir/~m.ghandehari  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه آموزشی مدیریت -دانشکده علوم اداری و اقتصاد -هیات علمی دانشگاه اصفهان

 اصفهان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 

  

 

mailto:ghandehary@yahoo.com


 

 نرگس شیروانی بروجنی

 دانشکده مهندسی صنایع

 تهران: محل اقامت

 n.shirvani@solico-group.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی

  21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی صنایع، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 کالهسولیکو شرکت مدیر بازرگانی 

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی سیف برقی

 دانشکده مهندسی صنایع 

 تهران: محل اقامت

   m.seifbarghy@alzahra.ac.ir:  ایمیل

                                       staff.alzahra.ac.ir/seif/en/Home/tabid/8981/Default.aspx: وبسایت

 

 9988، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع: کارشناسی

 9988 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع،: کارشناسی ارشد

 9928 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع،: دکترا

 

 :سوابق کار

 اعضو هیات علمی دانشگاه  الزهر

 

 

 

 

 

 



 

 رضا اصالحی

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 reza.eslahi.ve@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،  ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 کاملیا انزوائی

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 cenzevaee@gmail.com ،cenzevaee@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 28دی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورو: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:cenzevaee@gmail.com


 

 تاریویردیلوی اصلسعید 

 مهندسی عمران: دانشکده

 ارومیه: محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 81دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عمران  دانشکده - ارومیه  دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 



 

 محمدحسن حائری

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mh_haeri@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :وابق کارس

 شرکت ایمن گستران محیط

 

 

 

 



 

 فائزه خاکبازان فرد

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 faezehkhakbazan@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 28ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت مهندسی مهاب قدس

 

 

 

 



 

 علی خان سفید

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 khansefidali@kntu.ac.ir: ایمیل

 https://wp.kntu.ac.ir/khansefidali/index.html  :وبسایت

 28نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دا: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیر طوسیهیات علمی 

 

 

 

 



 

 احسان رشیدی نژاد

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 rashidinejad@yahoo.com ،ehsan_rn_c@yahoo.com: ایمیل

 https://irexperts.ir/Site/509329  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28 نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودیدا: کارشناسی ارشد

 28 دانشکده مهندسی عمران، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:rashidinejad@yahoo.com


 

 مریم زارع شحنه

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 maryam.zare@sharif.ir ،maryam_civil028@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:maryam.zare@sharif.ir


 

 سعید ستوده یان

 مهندسی عمران: شکدهدان

 تنکابن: محل اقامت

 saeed_sotodian@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89ورودی دانشکده مهندسی عمران، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شهرداری تهران

 

 

 

 

 



 

 مهدی شریفی

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mahdi.sharif.mahdi@gmail.com  ،sharify_mahdi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29سی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:mahdi.sharif.mahdi@gmail.com


 

 

 جالل صالحی مبین

 عمران مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 jsmobin@gmail.com ،jsalehy@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 29 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 21 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 یه کسریابن

 

 

 

mailto:jsmobin@gmail.com


 

 سیدرضا طاهری

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sereza0220@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ورودی عمران،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، فدانشگاه صنعتی شری: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 اسماعیل غفاری

 عمران مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 esghaffari@gmail.com: ایمیل

 /http://alum.sharif.edu/~ghaffari  :وبسایت

 

 29 ، ورودیعمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 28 ، ورودیعمرانانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی د: کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 کسری فراهانی

 عمران مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 82 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 89 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 81 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 محمدعلی فیوضات

 عمران مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mfoyuzat@hotmail.com ،m.foyouzat@samanehsazeh.ir: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 89 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 سعید محجوبی

 عمران مهندسی: دانشکده

 تهران: متمحل اقا

 mahjoubi@gmail.com ،saeed_mahjoubi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 29 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، نعتی شریفدانشگاه ص: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 مهندسی مشاور ابنیه فنی

 

 

mailto:mahjoubi@gmail.com


 

 برمیعلی مقصودی 

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ali.maghsoudi.83@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28ی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 واحد تهران غرب یدانشگاه آزاد اسالم

 

 

 

 

 

http://kalej.ir/teachers?university=220


 ضا میرجلیلیمحمدر

 عمران مهندسی: دانشکده

 یزد: محل اقامت

 m.mirjalili@gmail.com ،mirjalili@yazd.ac.ir: ایمیل

 https://yazd.ac.ir/people/mrmirjalili  :وبسایت

 29 ، ورودیعمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 28 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیعمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 - عمران مهندسی دانشکده -زدیدانشگاه  یعلم اتیه

 سازه بخش

 شرکت استحکام سازه شریف

 

 

 

 

 

mailto:m.mirjalili@gmail.com


 

 هادویمجید 

 مهندسی عمران: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mjdhdv@gmail.com ،majid_hadavi0222@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی

 28عمران، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:mjdhdv@gmail.com


 

 امیر حمیدی

 عمراندانشکده مهندسی 

 تهران: محل اقامت

  amhamidi@gmail.com-hamidi@khu.ac.ir :ایمیل

 /https://eng.khu.ac.ir/cv/900/hamidi  :وبسایت

 

 89 ، ورودیعمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 88، ورودی عمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 88، ورودی  عمراندانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 استاد گروه –هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

 -مهندسی ژئوتکنیک آموزشی مهندسی عمران

 هم اکنون

 شرکت سازه پردازی ایران

  

 

 

mailto:amhamidi@gmail.com-


 

 

 انیامیر اکبری گرک

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 akbari_amir@alum.sharif.edu-aakbari@nri.ac.ir :ایمیل

 /https://cv.nri.ac.ir/amirakbari  :وبسایت

http://alum.sharif.edu/~akbari_amir/ 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 های صنعت برق گروه پژوهشی سازهت علمی عضو هیا

 پژوهشگاه نیرو

 شرکت طرح نواندیشان

 

 

 

mailto:aakbari@nri.ac.ir


 

 امیرحسین جعفریه

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 amir_jafarieh@yahoo.com- ah.jafarieh@umz.ac.ir :ایمیل

 /https://rms.umz.ac.ir/~ahjafarieh  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

  21دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه مازندران

  

 

 

 

 

 

 

mailto:amir_jafarieh@yahoo.com


 

 امیرحسین شجاع

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 a.shodja@gmail.com :ایمیل

 http://parsaz.com/fa/Home  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق 

 شرکت مهندسی مشاور پارساز

 

 

 

 

 



 امیرعباس رصافی 

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 info@rasafi.ir; rasafi@eng.ikiu.ac.ir :ایمیل

 www.rasafi.ir; http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=04&lang=4  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 برنامه ریزی حمل و نقل-مهندسی عمران -دانشگاه بین المللی امام خمینیهیات علمی 

 شریف، صنعتی شریف، دانشگاه ونقل حمل کارشناس پژوهشکده

 ایران اسالمی جمهوری آهن کارشناس راه

 وبودجه برنامه کارشناس سازمان

 

 

 

 



 امین میرزایی موسی آبادی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mirzaee85@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودیدا: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پردیس بین الملل تهران، دانشگاه شریف

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 آرمان فتحی زاده

 مهندسی عمراندانشکده 

 امریکا: محل اقامت

 fathizadeh@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28ودی  ، ورپژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

University of Texas at Austin 

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو

  

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14823011757688503605


 آزاده گودرزی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 azadeh.g89@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 



 پویان برومند

 دانشکده مهندسی عمران

 شیراز :محل اقامت

 pbroumand@shirazu.ac.ir :ایمیل

 https://cme.shirazu.ac.ir/home  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 22ی عمران، ورودی  دانشکده مهندس، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشگاه شیراز، استادیار بخش راه ساختمان و محیط  

 تاکنون-9988زیست، 

دانشگاه صنعتی شاهرود، استادیار دانشکده مهندسی عمران، 

9988-9988 

 

 

 

 

 



 

 پیمان رحمت آبادی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 pr@fanomran.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت مهندسی مشاور فن عمران پارس

  

 

 

 

 

 



 

 حامد خضرزاده

 ده مهندسی عمراندانشک

 تهران: محل اقامت

 h.khezrzadeh@gmail.com : ایمیل

   :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21  دانشکده مهندسی عمران، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  

 

 

  

 

 



 

 حسن میرزا بزرگ فشندی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mir_0225ir@yahoo.ca- mirzabozorg@kntu.ac.ir :ایمیل

 http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg  :وبسایت

 

 88 ران، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عم: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  

 

 

 

 

 

 



 

 حسین پرستش

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران :محل اقامت

 hparastesh@yahoo.com :ایمیل

parastesh@usc.ac.ir 

 /http://parastesh.usc.ac.ir  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 81ی  دانشکده مهندسی عمران، ورود، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 دانشکده فنی مهندسی

 

  

 

 



 

 

 حسین جهان خواه

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران :محل اقامت

 h.jahankhah@iiees.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29نعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه ص: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلههیات علمی 

 استادیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک

  

 

 

 

 



 

 

 حسین حق شناس آدرمنابادی

 مراندانشکده مهندسی ع

 اصفهان: محل اقامت

 ho_hagh@yahoo.com ،ho_hagh@cc. iut .ac.ir :ایمیل

 /https://haghshenas.iut.ac.ir  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، نعتی شریفدانشگاه ص: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه اصفهان

 

  

 

 

 



 

 حمید طاهری شهرآئینی

 دانشکده مهندسی عمران

 سبزوار: محل اقامت

 taherishahraini@yahoo.com :ایمیل

 /http://rsrc.sharif.ir/staff/dr-butcher-house  :وبسایت

 

 89 ، ورودیشیمی و نفت تی شریف، دانشکده مهندسیدانشگاه صنع: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مشاور، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

 ز دور دانشگاه صنعتی شریفمرکز تحقیقات سنجش ا

 

  

 

 

 



 

 

 حمیدرضا میردامادی

 دانشکده مهندسی عمران

 اصفهان: محل اقامت

 hrmirdamadi@cc.iut.ac.ir-hamidreza.mirdamadi0@gmail.com  :ایمیل

                                       https://mirdamadi.iut.ac.ir  :وبسایت

 

 12 یف، دانشکده مهندسی عمران، ورودیدانشگاه صنعتی شر: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

  

 

 

 

 



 

 

 رزا اسدی

 دانشکده مهندسی عمران

 نتهرا: محل اقامت

  roza.asadi89@gmail.com- asadi@kntu.ac.ir :ایمیل

 

   :وبسایت

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، ریفدانشگاه صنعتی ش: دکترا

 

 :سوابق کار

گروه آموزش منابع  -هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 آب

 

  

 

 

 

mailto:roza.asadi63@gmail.com-


 

 

 رضا مرشد

 دانشکده مهندسی عمران

 یزد: محل اقامت

 morshed@yazd.ac.ir- morshed@yazd.ac.ir :ایمیل

 https://yazd.ac.ir/people/morshed  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه یزد

 مهندسی عمران

 بخش سازه

 

  

 



 

 می محمدیرضا کر

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 rkarami@kntu.ac.ir :ایمیل

   http://cv.kntu.ac.ir/80     :وبسایت

 

 88 ورودیعمران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

  82 ورودی سازه،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی ارشد

 89ورودی  زلزله، دانشکده مهندسی عمران، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 

 تهران

 مشانیر

 توانگستر

 جهش ساز

 

 



 

 

 رضا مهین روستا

 دانشکده مهندسی عمران

 استرالیا: محل اقامت

 r_mahinroosta@yahoo.com-rmahinroosta@csu.edu.au :ایمیل

 https://orcid.org/2222-2220-8200-9939  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 81عتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صن: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Charles Sturt University 

  

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-6042-3983
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=7524480985532678204


 

 زکریا واعظی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 zakariya.waezi@gmail.com :ایمیل

 waezi.ir  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29 ، ورودیمهندسی شیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28ده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی -هیات علمی دانشگاه شاهد قم

  

 

 

 



 

 ساسان افالکی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 sassan.aflaki@gmail.com- aflaki@ut.ac.ir :ایمیل

 https://www.linkedin.com/in/sassanaflaki  :وبسایت

https://rtis0.ut.ac.ir/homepage/aflaki/?ac=personal_info 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی  -هیات علمی دانشگاه تهران

 عمران

 

  

 

 

mailto:sassan.aflaki@gmail.com-
mailto:sassan.aflaki@gmail.com-


 سعید اصیل قره باغی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 dr.gharehbaghi@gmail.com :ایمیل

asil@kntu.ac.ir 

 /https://wp.kntu.ac.ir/asil  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88ندسی عمران، ورودی  دانشکده مه، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 مهندسی عمران

 

 

 

 



 

 

 سهیل منجمی نژاد

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 smonajemi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی  :کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت سامان محیط

 مهندسین مشاور آتکشرکت 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 

 



 

 سیداحسان سیدابریشمی

 دانشکده مهندسی عمران

 رانته: محل اقامت

 ehsan.abrishami@gmail.com :ایمیل

seyedabrishami@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~seyedabrishami:  وبسایت

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دانشکده مهندسی عمران

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~seyedabrishami
https://www.modares.ac.ir/~seyedabrishami


 سیدفرید قهاری

 دانشکده مهندسی عمران

 امریکا: محل اقامت

 ghahari@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: رشناسیکا

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

University of California, Los Angeles 

 

  

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=14108176128635076915


 سیدمحمد اصغرزاده احمدی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 smaa3005@yahoo.com- sm.asgharzadeh@modares.ac.ir :ایمیل

 http://modares.ac.ir/uploads/FaResume.sm.asgharzadeh.pdf  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ت علمی دانشگاه تربیت مدرسهیا

 

  

 

 

 

 

mailto:smaa8221@yahoo.com-


 سیدمحمدمهدی تنکابنی پور

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 tonekaboni18@gmail.com :ایمیل

 tonekaboni@nigceng.ir 

 

   :وبسایت

 

 88 دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مجری طرح پروژه های ساختمان و زیربنای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

  

 

 

 



 سیدمرتضی موسوی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 m_mousavi@hotmail.com :ایمیل

m_mousavi@kntu.ac.ir 

 SeyedMortezaMousavi/ir.ac.kntu.sid   :وبسایت

 

 18 ودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ور: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 دانشکده مهندسی عمران

 

  

 

 

http://sid.kntu.ac.ir/SeyedMortezaMousavi


 سیدمهدی حسینی

 دانشکده مهندسی عمران

 رانته :محل اقامت

 s.m.hosseiniuk@gmail.com: ایمیل

s.m.hosseini@usc.ac.ir 

 /http://hosseini.usc.ac.ir  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 81ه مهندسی عمران، ورودی  دانشکد، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ژئوتکنیک -عمران-دانشکده فنی مهندسی -هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 مهندسی مشاور صحن بوستان

  

 

 

 

 

 



 سیده مریم طباطبائی

 دانشکده مهندسی عمران

 امریکا: محل اقامت

 maryam_tab30@yahoo.com :ایمیل

s.maryam.tabatabaei@gmail.com 

 https://www.depts.ttu.edu/research/imms/staff/maryam-tabatabaei.php  :ایتوبس

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21  دانشکده مهندسی عمران، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Pennsylvania State University 

 شرکت مهندسین مشاور آونگ سازه

  

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=380362116364043272


 شریف شاه بیک

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 shahbeyk@modares.ac.ir :ایمیل

 www.modares.ac.ir/~shahbeyk  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 اه تربیت مدرسهیات علمی دانشگ

 

  

 

 

 

 

 

 



 شهاب الدین کرمانشاهی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 shkermanshahi@ut.ac.ir :ایمیل

 https://rtis0.ut.ac.ir/cv/shkermanshahi  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده شهرسازی/ پردیس هنر های زیبا  -هیات علمی دانشگاه تهران

 مهندسان مشاور رهشهر

 

  

 

 

 

 

 



 

 شهریار کشاورز حداد

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 shkeshavarzhadad@yahoo.com :لایمی

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 

 

 



 یعلی رضائ

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 alirezaee85@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21ورودی  دانشکده مهندسی عمران، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

 

 



 علیرضا هاشمیان

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 al.hash@gmail.com :ایمیل

a.hashemian@kayson-ir.com 

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88ف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شری: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مشاور تحقیق و توسعه - شرکت کیسون

 

  

 

 

 

 

 



 

 علیرضا انشائیان

 دانشکده مهندسی عمران

 شیراز: محل اقامت

 areza595@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودیدانشگاه : کارشناسی

 88 ، ورودیشیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

University of Pittsburgh | Pitt · Civil and Environmental 
Engineering 

 شرکت هدکو     

 

  

 

 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Pittsburgh


 

 فرزانه اجاق نژاد

 دانشکده مهندسی عمران

 کرج: محل اقامت

  farzan_ogn@yahoo.com- f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir :ایمیل

 /http://staff.alzahra.ac.ir/ojaghnezhad  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

استادیار گروه -عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 مهندسی عمران

 دانشکده فنی و مهندسی

 

  

 

 



 

 مجتبی فرخ

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 m_farrokh@yahoo.com; farrokh@kntu.ac.ir : ایمیل

 wp.kntu.ac.ir/farrokh  :وبسایت

 

 88 شکده مهندسی عمران، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دان: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 سازه کارشناس ارشد :مهاب قدس شرکت مهندسی مشاور

 

  

 

 



 

 

 

 مجید محمدی قاضی محله

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

   ghazi_mahalleh@noavar.com :ایمیل

m.mohammadigh@iiees.ac.ir 

 https://geohazard.ir/professor/328/detail?p=90  :وبسایت

 

  88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : ناسی ارشدکارش

  88دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلههیات علمی 

  

 

 

 



 

 

 محتشم محبی اسبمرز

 دانشکده مهندسی عمران

 اردبیل: محل اقامت

 mohebbi@uma.ac.ir :یمیلا

 https://uma.ac.ir/cv.php?cv=090&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=5  :وبسایت

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، شریفدانشگاه صنعتی : دکترا

 :سوابق کار

 -دانشکده فنی -هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 عمران مهندسی دانشکده

 88آذر ماه سال   ریاست دانشکده فنی و مهندسی از

 تاکنون 

 8عضو هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی به مدت -

 سال

 8به مدت  ی فنیدانشکده   Grantی عضو کمیته -

 سال

  سال 8به مدت   دانشگاه مناقصات کمیسیون  عضو-

 



 

 

 محمد خلیل زاده

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

  -khalilzadeh@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،: کارشناسی

 88، ورودی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  مهندسی صنایعدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی و مهندسی -هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 

  

 

 

 

mailto:khalilzadeh@yahoo.com-


 

 

 

 محمدعالم باقری

 عمراندانشکده مهندسی 

 تهران: محل اقامت

 m.alem.b@gmail.com- alembagheri@modares.ac.ir :ایمیل

 www.modares.ac.ir/~alembagheri:  وبسایت

 

 28 شکده مهندسی عمران، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دان: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22عمران، ورودی  

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

  

 

 

mailto:m.alem.b@gmail.com-
mailto:m.alem.b@gmail.com-
https://www.modares.ac.ir/~alembagheri


 

 محمد وهاب

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 vahab81@gmail.com :لایمی

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 

 



 محمدرسول دلفانی

 نشکده مهندسی عمراندا

 تهران: محل اقامت

 m_r_delfani@yahoo.co.uk- delfani@kntu.ac.ir :ایمیل

        https://wp.kntu.ac.ir/delfani  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28ی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورود: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

، دانشکده هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 مهندسی عمران

 دانشگاه صنعتی شریف، پردیس بین الملل کیش

  

 

 

 

 

 



 

 محمدمهدی رجبی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mmrajabi@modares.ac.ir: ایمیل

 www.modares.ac.ir/~mmrajabi  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، شریفدانشگاه صنعتی : دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده استادیار  -هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 مهندسی عمران و محیط زیست

 

  

 

 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~mmrajabi
https://www.modares.ac.ir/civil
https://www.modares.ac.ir/civil
https://www.modares.ac.ir/civil
https://www.modares.ac.ir/civil


 

 محمدحسین اخوان سیگاری یزد

 دانشکده مهندسی عمران

 یزد: محل اقامت

 akhavan_sigari@yahoo.com :ایمیل

m.akhavan@yazd.ac.ir 

 https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan  :وبسایت

 

 28 سی عمران، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

، دانشکده مهندسی عمران بخش هیات علمی دانشگاه یزد

 سازه

 

  

 

 

mailto:akhavan_sigari@yahoo.com
https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan


 

 محمدحسین مبینی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: اقامتمحل 

 mhm_mobini@yahoo.com :ایمیل

 http://mobini.usc.ac.ir/fa  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28ودی  دانشکده مهندسی عمران، ور، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :رسوابق کا

 

دانشکده فنی  -هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 سازه -رشته عمران -مهندسی

 

 

 

 

 



 

 محمدرضا تابش پور

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

   ir.sharif@tabeshpour -  edu.sharif@tabeshpour :ایمیل

 ir.sharif@tabeshpour  :یتوبسا

 

  89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 مهندسی مکانیک

 

  

 

 

 

mailto:tabesh_mreza@yahoo.com-


 

 

 محمدرضا شاکری

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 reza.shakeri@gmail.com :ایمیل

-http://www.daryakaranpey.ir/wp-content/uploads/0251/50/Resume-99.50.58  :وبسایت

Shakeri.pdf 

 

 81 ، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

 

  

 

 

 



 

 

 محمدرضا محمدی شوره

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mreza.msh@gmail.com- mohamadi@jku.ac.ir :لایمی

   :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده عمران و مکانیک -(غیردولتی -غیرانتفاعی)دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی علمی هیات

 شرکت مهندسی مشاور آبرفت

  

 

 

 



 

 

 مسعود آناهید

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mas_anahid@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت طراحی و مهندسی  صنایع انرژی

 

  

 

 

 



 

 

 مهدی دهستانی کالگر

 دانشکده مهندسی عمران

 بابل: محل اقامت

 dehestani@gmail.com- dehestani@nit.ac.ir :ایمیل

 https://member.nit.ac.ir/home.php?sp=939213  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 21سی عمران، ورودی  دانشکده مهند، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 دانشکده مهندس عمران

  

 

 



 

 

 میثم تکلوزاده

 دانشکده مهندسی عمران

 کرمان: محل اقامت

 takaloozadeh@gmail.com- takalloozadeh@shirazu.ac.ir :ایمیل

 https://www.55-ncce.ir/committee.php  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بخش مهندسی راه-علمی دانشگاه شیراز هیات

 ه صنعتی کرمانعلمی دانشگا هیات

 

  

 



 

 

 

 نادر خواجه احمد عطاری

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 n.attari@bhrc.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، نشگاه صنعتی شریفدا: دکترا

 

 :سوابق کار

، فنی عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

  

 



 

 

 

 نوید عباسی

 دانشکده مهندسی عمران

 النچی -چین: محل اقامت

 abbasi.physics@gmail.com :ایمیل

abbasi@lzu.edu.cn 

 http://snsteng.lzu.edu.cn/lzupage/0259/29/03/N02592903520109.html  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 28، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیکدا: کارشناسی ارشد

 22، ورودی  یکفیزدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 چین  Lanzhouاستاد دانشگاه 

  

 

 



 

 وحید بروجردیان

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 broujerdian@iust.ac.ir :ایمیل

-http://civil.iust.ac.ir/content/01535/%D38AF%DA%A98D38AA%D38B5  :وبسایت

%D98338D38AD%DB83C%D38AF-

%D38A38D38B58D98338D38AC%D38B58D38AF%DB83C%D38A58D9838 

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 -علم و صنعت ایرانهیات علمی دانشگاه 

 هم اکنون-دانشکده مهندسی عمران

 سازمان فرهنگی و سیاحتی کوثر

 شرکت ابنیه فنی

 

 



 

 وحید مروتی

 دانشکده مهندسی عمران

 امریکا: محل اقامت

 vmorovati@gmail.com- morovati@msu.edu :ایمیل

 https://www.egr.msu.edu/hpm/vahid-morovati  :وبسایت

 

 28 گاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودیدانش: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Michigan state university 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=4033951344962453986


 

 ادی شهیره

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران :محل اقامت

 -shahir@khu.ac.ir- shahir.hadi@gmail.com :ایمیل

 /https://eng.khu.ac.ir/cv/925/shahir  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی: یکارشناس

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی عمران، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه   

 .اکنونت 9922خوارزمی تهران، از سال 

مدرس درس ژئوتکنیک دریایی، واحد علوم و 

تا  9922تحقیقات دانشگاه آزاد، از سال 

9989 

 

 

https://eng.khu.ac.ir/cv/301/شهیر


 

 

 

 مایون اسمعیل پور استکانچیه

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 stkanchi@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.ir/~stkanchi  :وبسایت

 

 89 کده مهندسی عمران، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، ورودی : کارشناسی ارشد

  89دانشکده مهندسی عمران، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ، دانشکده مهندسی عمرانهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 



 

 

 

  امین سارنگ

 دانشکده مهندسی عمران

 ایران : محل اقامت

   amin.sarang@gmail.com: ایمیل

 :وبسایت

 

 8699، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران: کارشناسی

 9988، سازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی ارشد

 9928بع آب، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، مدیریت منا: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشکده  –دانشگاه تهران هیات علمی 

 پردیس فنی -محیط زیست

 

 



 

 

 

  امین قلی زاد

 دانشکده مهندسی عمران

 اردبیل: محل اقامت

 gholizada@gmail.com: ایمیل

 www.uma.ac.ir/gholizad: وبسایت

 

 9982دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه، : کارشناسی ارشد

ه صنعتی شریف، دانشکده دانشگا: دکترا

 9922مهندسی عمران، سازه، 

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه  محقق اردبیلی

 

 

 

file:///C:/Users/fariba/Desktop/kari99/ThreeStar/سه%20مقطعی%20ها/Downloads/gholizada@gmail.com
http://www.uma.ac.ir/gholizad


 

 

 

  پیام اسدی

 دانشکده مهندسی عمران

 اصفهان: محل اقامت

   pm_asadi@yahoo.com  :ایمیل

                                     :وبسایت

 9929کده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه، : کارشناسی ارشد

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه و زلزله، : دکترا

 :سوابق کار

دانشکده  -عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 مهندسی عمران

 خواجه نصیر طوسی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی

 

 



 

 

 حسین تاجمیر ریاحی

 دانشکده مهندسی عمران

 اصفهان: محل اقامت

   h_tajmir@yahoo.com   :ایمیل

         http://eng.ui.ac.ir/tajmir :وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9929سی عمران، سازه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی ارشد

  9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه، : دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی اصفهانعضو هیات علمی 

 

 

 

 



 

 

 حسین دشتستانی نژاد

 دانشکده مهندسی عمران

  هلند -آیندهوون: محل اقامت

 dashtestaninejad@yahoo.com   :ایمیل

  :وبسایت

 

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : یکارشناس

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، : کارشناسی ارشد

9928 

 9988 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل،: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 

 

 سادات شاهنگیانریحانه 

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 r_shahangian@yahoo.com      :ایمیل

  :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 نقل، و حمل ریزیبرنامه و مهندسی عمران، مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

9928 

 9989 نقل، و حمل ریزیبرنامه و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : دکترا

 

 :سوابق کار

 های عمران و حمل و نقل و سالمت و محیط زیست شورای اسالمی شهر تهرانمشاور کمیسیون

 ریزیعضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 

 



 

 

 

 نادر فنائی

 ندسی عمران دانشکده مه

 تهران: محل اقامت

   nader_fanaie@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 9982دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9929 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه،: کارشناسی ارشد

 9928 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، زلزله،: دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

 

 

 

 



 

 مسعود کریمی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

   masoud.karimi@ioec.com:  ایمیل

      www.ioec.com: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9988 پی، و خاك عمران، مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: اسی ارشدکارشن

 9929 پی، و خاك عمران، مهندسی دانشکده ،دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

  :سوابق کار

شرکت مهندسی و  مدیر مهندسی پروژه/ کارشناس ارشد 

 ساخت تاسیسات دریایی ایران

 

 

 

 



 

 

 محمدطاهر کمالی

 راندانشکده مهندسی عم

 بندرعباس: محل اقامت

 taher_kamali@yahoo.com--kamali@hormozgan.ac.ir:  ایمیل

 https://ostad.hormozgan.ac.ir/ostad/resualtfn?m=289188: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9982سازه،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران،: کارشناسی ارشد

 9928 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه،: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 



 

 محمد چرختاب بسیم

 دانشکده مهندسی عمران

 ایران: محل اقامت

   mch_basim@yahoo.com:  ایمیل

                                       http://cie.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=91: وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9922 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه،: کارشناسی ارشد

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه، : دکترا

 

 :ق کارسواب

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 

 دسهن

 

 

 



 

 

 علی ادریسی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

   edrisi@kntu.ac.ir :ایمیل

 https://wp.kntu.ac.ir/edrisi: وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9929 ترابری، و راه عمران، مهندسی شکدهدان شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

 9928 نقل، و حمل ریزی برنامه عمران،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : دکترا

 

 :سوابق کار

 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

 

 

 



 

 

 

 سید عباس حسینی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 abbas_hoseyni@yahoo.com :ایمیل

                              http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hoseini/fa :وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9988 آب، -عمران مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

 9921آب،  -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران: دکترا

 

 :سوابق کار

 واحد علوم و تحقیقات -مدیرگروه عمران آب دانشگاه آزاد اسالمی

 

 



 

 سعیده یاوری رامشه

 دانشکده مهندسی عمران

 امریکا -کالیفرنیا: محل اقامت

   sayavari@alum.sharif.edu :ایمیل

                                       /https://www.linkedin.com/in/saeedeh-yavari-98889881 :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی

 9928، سازه های هیدرولیکیعمران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 9981دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، مهندسی منابع آب، : دکترا

 

 :سوابق کار

Lecturer California State University, Fullerton 

 

 

 

 

 



 

  سعید محجوبی

 دانشکده مهندسی عمران

 تهران: محل اقامت

 mahjoubi@gmail.com : ایمیل

-http://kalej.ir/teachers/54673/%D%8B58D%8B%8DB8%C%D%8AF :وبسایت

%D%8%38D%8AD%D%8AC%D%8%%8D%8A%8DB8%C 

 

 9988، ریف، دانشکده مهندسی عمراندانشگاه صنعتی ش: کارشناسی

 9929، مهندسی سازهدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، : کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه و زلزله، : دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 مهندسی مشاور ابنیه فنی

 

 

 



 

 آرش توکل

 مهندسی کامپیوتر انشکدهد

 سوئیس: محل اقامت

 arasht@ipm.ir :ایمیل

 /https://tavakkol.ch  :وبسایت

 

 88 ، ورودیمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  مهندسی کامپیوترکده دانش، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

RepRisk AG, Zürich  

 پژوهشگاه دانشهای بنیادی

  

 

 

 

 

https://www.reprisk.com/


 

 بهزاد اکبری نودوزقی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 behzad_akbari@yahoo.com- b.akbari@modares.ac.ir :ایمیل

 www.modares.ac.ir/~b.akbari:  وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، عتی شریفدانشگاه صن: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی برق  -دانشگاه تربیت مدرس

 تا کنون 22و کامپیوتر از سال 

 دانشگاه صنعتی شریف

 

 

https://www.modares.ac.ir/~b.akbari


 

 

 صبا احمدیان خامنه

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 22ورودی  ،سخت افزار -شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی : کارشناسی

 88ورودی ،  معماری کامپیوتر -دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر: کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی کامپیوتر،، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88ورودی 

 

 :سوابق کار

یره سازی پژوهشگر در آزمایشگاه سامانه ها و شبکه های ذخ

 دانشگاه صنعتی شریفداده ها  در 

 



 

 حامد فربه

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 farbeh@gmail.com-farbeh@aut.ac.ir :ایمیل

 /https://ce.aut.ac.ir/~farbeh  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  :کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی کامپیوتر -هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

  

 

 

 



 

 

 مسلم حبیبی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mhabibi@sharif.edu ،moslem.habibi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

هندسی کامپیوتر، دانشکده م، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89ورودی 

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 

 

 

mailto:mhabibi@sharif.edu


 

 سیدعباس حسینی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 a.hossein.83@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 حسن حقیقی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 h_haghighi@sbu.ac.ir: ایمیل

 haghighi/ir.ac.sbu.embersfacultym://http/  :وبسایت

 

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه شهید بهشتی  و علوم کامپیوتر دانشیار دانشکده مهندسی

 شركت سبزداده افزار

 

 

 

 



 

 علی خدادادی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 گناباد: محل اقامت

 khodadadi099@gmail.com: ایمیل

 /https://alikhodadadi.github.io  :وبسایت

 

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: ناسی ارشدکارش

 88 دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 سیدمحمد صدرالساداتی

 کامپیوتر مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 m.sadr39@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 28 ، ورودیکامپیوتر گاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسیدانش: کارشناسی

 89 ، ورودیکامپیوتردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیکامپیوتردانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه بنیادی

 

 

 

 



 

 احسان عطایی دادوی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 بابلسر: محل اقامت

 ehsan.ataie@gmail.com ،ataie@umz.ac.ir :ایمیل

 http://cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/005/Ehsan_Ataie  :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی

 29اه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشگ: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 پردیس دانشگاه مازندرانعضو هیات علمی 

 دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر 

 

 

mailto:ehsan.ataie@gmail.com


 

 بهنام مومنی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 انتهر: محل اقامت

 sbmomeni@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 حسین سیستم نورداده سنجی 

 آپا شریف

 

 

 



 

 

 کیان میرجاللی

 مهندسی کامپیوتر: دانشکده

 اصفهان: محل اقامت

 kian_mirjalali@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی

 28دی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورو: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 حدیث محسنی تکلو

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 کرمان: محل اقامت

 hmohseni@gmail.com :ایمیل

hmohseni@uk.ac.ir 

 https://ce.uk.ac.ir/en/~hmohseni  :وبسایت

 

 88 نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودیدا: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بخش مهندسی کامپیوتر -

  

 



 

 

 

 حمید مهینی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران :محل اقامت

 m.mahini@gmail.com- hamid.mahini@ut.ac.ir :ایمیل

 https://ece.ut.ac.ir/en/~hamid.mahini  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 29کده مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده مهندسی برق و  -دانشگاه تهران

 کامپیوتر

University of Maryland 

 شرکت بصیر پردازش

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=2387997698019310735


 

 

 

 حمیدرضا زرندی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 h_zarandi@yahoo.com- h_zarandi@aut.ac.ir :ایمیل

-https://aut.ac.ir/cv/0533/%D38AD%D98318DB83C%D38AF%D38B58D38B88D38A5  :وبسایت

%D38B08D38B58D98388D38AF%DB83C?slc_lang=fa&&cv=0533&mod=scv 

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

گروه آموزشی معماری  -مهندسی کامپیوتر

 کامپیوتر

 شرکت سبزداده افزار

 

mailto:h_zarandi@yahoo.com-
mailto:h_zarandi@yahoo.com-


 

 

 رامتین خسروی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 rkhosravi@ece.ut.ac.ir- r.khosravi@ut.ac.ir :ایمیل

 https://ece.ut.ac.ir/~r.khosravi  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :بق کارسوا

/ پردیس دانشکده های فنی  -دانشگاه تهران

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 نرم افزار

 دانشگاه صنعتی شریف

 

mailto:rkhosravi@ece.ut.ac.ir-


 

 سامان هراتی زاده

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 harati@gmail.com-haratizadeh@ut.ac.ir :ایمیل

 https://profile.ut.ac.ir/en/~haratizadeh  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون-بین رشته ای فناوری -ون نویندانشکده علوم و فن -هیات علمی دانشگاه تهران

 دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

 

  

 

 

 



 

 

 سیدعلی اکرمی فرد

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 akrami@ce.sharif.edu :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور -شورای عالی انقالب فرهنگی    

 

 

 



 

 

 

 

 علی مهجور

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 mahjur@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 88وتر، ورودی  دانشکده مهندسی کامپی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده برق و کامپیوتر -هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 هیات علمی دانشگاه آزاد

 

 



  

 

 

 علی کمندی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

  :alikmndi@gmail.com ایمیل

 http://ce.sharif.edu/~kamandi/kamandi_fa.htm  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

شگاه تهران، دانشکده عضو هیات علمی دان

 علوم مهندسی

 بیمه پارسیان

 

mailto:alikmndi@gmail.com


 

  

 

 

 علی سلطانی فرانی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 ali.soltani@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28مهندسی کامپیوتر، ورودی 

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28کامپیوتر، ورودی  

 

 :سوابق کار

 شرکت پگاه داده کاوان شریف

 



 

 

 

 علیرضا زارعی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 zarei@sharif.edu- zarei@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.ir/~zarei  :وبسایت

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده علوم ریاضی

 

 

mailto:zarei@sharif.edu


  

 

 فرشاد رستم آبادی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 امریکا: محل اقامت

 farshad@parsebiz.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 81نشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دا: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 



 

 الله ارشدی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 la_arshadi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ر، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوت: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریف  آزمایشگاه تست و ارزیابی شبکه

 اه صنعتی شریفهمکاری به عنوان مدرس نیمه وقت دانشکده کامپیوتر دانشگ

 

  

 

 

 



 

 مجتبی نوری بایگی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 سوئد: محل اقامت

 mojtaba.nouri@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: ادکتر

 

 :سوابق کار

Department of Computer Science  
Smith College 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 



 

 

 

 محسن ابراهیمی مقدم

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 m_moghadam@sbu.ac.ir :ایمیل

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/moghaddam  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  -شهید بهشتیهیات علمی دانشگاه 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

  

 



 

 

 محمد عبداللهی ازگمی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 ir.ac.iust@azgomi - com.gmail@azgomi:ایمیل

 /http://webpages.iust.ac.ir/azgomi  :وبسایت

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 نات علمی دانشگاه علم و صنعت ایراهی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 



 

 محمد ایزدی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 هرانت: محل اقامت

 mohammad_izadi@yahoo.com :ایمیل

izadi@sharif.edu 

 /http://sina.sharif.ac.ir/~izadi  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88، ورودی گروه فلسفه علمدانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 مهندسی کامپیوتر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات هیات علمی 

 فرهنگی

 



 

 

 

 محمد خوانساری

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: اقامت محل

  :m.khansari@ut.ac.ir ایمیل

 https://rtis0.ut.ac.ir/cv/m.khansari  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 88مهندسی کامپیوتر، ورودی   دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

گروه  -هیات علمی دانشگاه تهران

 آموزشی بین رشته ای فن آوری

دانشگاه صنعتی شریف شعبه هیات علمی 

 کیش بین الملل

 



 

 محمدامین فضلی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 fazli@sharif.edu- mohammadamin.fazli@gmail.com :ایمیل

 /http://ce.sharif.edu/faculty/mohammadamin-fazli  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، ریفدانشگاه صنعتی ش: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 

mailto:fazli@sharif.edu-


 

 

 

 محمدصادق دوستی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 dousti@mailinator.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : اسی ارشدکارشن

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 



 

 

 محمدحسین رهبان

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 mh.rohban@gmail.com-rohban@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.edu/~rohban  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28ورودی  دانشکده مهندسی کامپیوتر، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 مهندسی کامپیوتر

  

 

 

 

 

mailto:mh.rohban@gmail.com-


 

 

 محمود نشاطی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 mahmood.neshati@gmail.com- m_neshati@sbu.ac.ir :ایمیل

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/neshati  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -شگاه شهید بهشتیهیات علمی دان

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 

 

mailto:mahmood.neshati@gmail.com-


 

 

 

 مصطفی نوری بایگی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 مشهد: محل اقامت

 nouribaygi@um.ac.ir :ایمیل

 /http://nouribaygi.profcms.um.ac.ir  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه مهندسی کامپیوتر -دانشکده مهندسی -هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

  

 



 

 

 

 

 

 مهدی نیامنش

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 نتهرا: محل اقامت

 niamanesh@gmail.com :ایمیل

 /https://bontech.ir/about  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 29 دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون -هلدینگ بنتکمدیرعامل و بنیان گذار 

 شرکت پیام افزار پیک آسا

 



 

 

 مهدیه سلیمانی باغشاه

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 soleymani@sharif.edu :ایمیل

 /http://ce.sharif.edu/faculty/mahdieh-soleymani  :وبسایت

 

 82 صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودیدانشگاه : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده   -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 مهندسی کامپیوتر

 

  

 



 

 

 

 

 مشایخی دیه

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 شاهرود: محل اقامت

 h.mashayekhi@gmail.com- hmashayekhi@Shahroodut.ac.ir :ایمیل

 http://cis.shahroodut.ac.ir/hmashayekhi.html  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 21ی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی دانشگاه صنعت: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28مهندسی کامپیوتر، ورودی  

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه شاهرود

 

 



  

 

 

 شام فیلیه

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

 hfaili@ut.ac.ir :ایمیل

 https://ece.ut.ac.ir/en/~hfaili  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی کامپیوتر، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هوش ماشین و   -هیات علمی دانشگاه تهران

 فناوری اطالعات |رباتیک 

 (العاتفناوری اط -کامپیوتر   مهندسی)

 

 



 

 

 

 مازیار گودرزی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 تهران: محل اقامت

   goudarzi@sharif.ir:  ایمیل

 http://sharif.ir/~goudarzi: وبسایت

 

 9981دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، سخت افزار، : کارشناسی

 9988مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، : دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه صنعتی  

 شریف

 

 

 



 

 محمدامین الندی حالج

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران :محل اقامت

 amin_hallaj@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 مدعلی امامی خواساریمح

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 s.ali.imami@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی: کارشناسی

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی ارشد

 88 شکده مهندسی هوافضا، ورودیدان، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دبیرستان عالمه حلی

 

 

 

 



 

 علی بهروزی فر

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 behrouzifar.ali@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 22مکانیک، ورودی یف، دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شر: کارشناسی ارشد

 89هوافضا، ورودی دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 صدف خصوصی

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 khosousi@iranair.com ،kh_s53@yahoo.com: ایمیل

   :توبسای

 

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:khosousi@iranair.com


 

 علی دهقان منشادی

 هوافضا مهندسی: دانشکده

 یزد: قامتمحل ا

 alidehghanmanshadi@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 81 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 29 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیهوافضادانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 (هما) شركت هواپیما سازي ايران

 

 

 

 



 

 علیرضا رجبی

 هوافضا مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 alirezarajabi@yahoo.com ،alirezaarajabi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 رودیو هوافضا،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیهوافضادانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:alirezarajabi@yahoo.com


 

 

 محبوبه زارعی جالل آبادی

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 کرمان: محل اقامت

 zarei30_m@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 22مهندسی هوافضا، ورودی 

دانشکده مهندسی هوافضا، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89ورودی 

 

 :سوابق کار

 

 

 

 



 

 

 مهدی زینل پور

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 m_zeinalpour@gmail.com ،zeinal_m@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، نعتی شریفدانشگاه ص: دکترا

 22هوافضا، ورودی 

 

 :سوابق کار

 قدربرتک

 شرکت تدبیرگران سامانه های انرژی

 

 

mailto:m_zeinalpour@gmail.com


 

 

 

 سجاد سرای گردافشاری

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sajad.afshari@gmail.com ،Afshari@alumni.ubc.ca: ایمیل

 /http://crno.ok.ubc.ca/sajad-afshari  :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28مهندسی هوافضا، ورودی 

دانشکده مهندسی هوافضا، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88ودی ور

 

 :سوابق کار

 پژوهشگاه فضای مجازی

 



 

 

 

 

 

 زهرا سلطانی

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 شاهرود: محل اقامت

 z_soltani39@yahoo.com ،z.soltani39@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

mailto:z_soltani83@yahoo.com


 

 مسلم صبوری

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sabouri.moslem@gmail.com ،moslem.sabouri@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :وابق کارس

 ستادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیکا

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

mailto:sabouri.moslem@gmail.com


 

 

 علی نیلی احمدآبادی

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 اصفهان: محل اقامت

 aanili@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی : کارشناسی

 28گاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی دانش: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 دی نیکوسخن المعمه

 هوافضا مهندسی: دانشکده

 البرز: محل اقامت

 nikusokhan@hotmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ورودی هوافضا،انشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، د: کارشناسی

 29 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیهوافضادانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 سیدیاسر نبوی چاشمی

 هوافضا مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 y.nabavi@gmail.com ،yasernabai@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 82 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ورودی ،هوافضادانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 صنایع شهید باقری

 

 

 

mailto:y.nabavi@gmail.com


 

 

 حامد محمدکریمی

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 شیراز: محل اقامت

 airospace9440@yahoo.com ،H.mohammadkarimi@aut.ac.ir: ایمیل

  :وبسایت

https://aut.ac.ir/cv/05085/%D38AD%D38A58D98318D38AF8028D98318D38AD%D98318D38AF%D

A%A98D38B58DB83C%D98318DB83C 

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی  هوافضا، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی ارشد

 89 دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 صنعتی دانشگاه  کنترل و پرواز مکانیک -هوافضایی های سازه آموزشی وهگر- هوافضا مهندسی استادیاردانشکده

 امیرکبیر

 پژوهشکده پرنده های اثر سطی -دانشگاه مالک اشتر

 



 

 

 مجید غفوری زاده

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 یزد: محل اقامت

 majid.ghafourizadeh@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی ارشد

 28 دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 

 باقر ابرار

 مهندسی هوافضا: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 bagher.abrar@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی هوافضا، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28 ورودی

 :سوابق کار

 مجتمع خدمات فن آوری شریف

 

 

 



 

 کان نجاتیاش

 هوافضا دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ashkon0009@yahoo.com- a_nejati5@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 28، ورودی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  ضاهواف دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 مهندسی هوافضا -مهندسی و دانشکده فنی 

 

 

 

 

 



 

 بهنام طالبی

 دانشکده هوافضا

 تهران: محل اقامت

 behnam.t.h@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، ورودی : رشدکارشناسی ا

 22دانشکده هوافضا، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون –وزارت علوم 

 موسسه پژوهشگران علم و فناوری شریف

  

 

 

 

 



 

 

 پریسا قناتی

 هوافضا  دانشکده

 ارومیه: محل اقامت

 Parisa.Ghanati@uut.ac.ir- parisaghanati@alum.sharif.edu :ایمیل

 https://uut.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5208&sid=9&slc_lang=fa  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده  هوافضا، ورودی: کارشناسی

 29هوافضا، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکده دا: کارشناسی ارشد

 28افضا، ورودی  دانشکده هو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ارومیه صنعتی  هیات علمی دانشگاه

 

  

 

 

 



 

 

 جواد سپاهی یونسی

 دانشکده هوافضا

 مشهد :محل اقامت

 jj.sepahi@gmail.com- jsepahi@um.ac.ir :ایمیل

 /http://jsepahi.profcms.um.ac.ir  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده هوافضا، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  -هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 مهندسی مکانیک

 

 

 

 



 

 

 روح اله دهقانی فیروزآبادی

 دانشکده هوافضا

 تهران: محل اقامت

 Firouzabadi@sharif.edu :ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/5909251529  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده  هوافضا، ورودی: کارشناسی

 28هوافضا، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکده دا: کارشناسی ارشد

 28دانشکده  هوافضا، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :کارسوابق 

 دانشکده هوافضا -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

  

 

 

 

 



 

 سیدعلی سینا

 دانشکده هوافضا

 شاهرود: محل اقامت

 seyyedali.sina@gmail.com :ایمیل

 https://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S358  :وبسایت

 

 29 هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 28هوافضا، ورودی  نشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدا: کارشناسی ارشد

 28هوافضا، ورودی   دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

 شرکت مهندسی نیکوفن

 

  

 

 



 

 

 

 محمدمصطفی فتوحی

 هوافضا  دانشکده

 یزد: محل اقامت

 fotoohi@sharif.edu :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: ناسیکارش

  29هوافضا، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدا: کارشناسی ارشد

 28دانشکده  هوافضا، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پردیس بین الملل دانشگاه شریف تهران

 

  

 

 



 

 

 

 محمدرضا آبادیان

 هوافضا  دانشکده

 اصفهان: اقامتمحل 

 abadyan@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 81 هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 29هوافضا، ورودی  نشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدا: کارشناسی ارشد

 29هوافضا، ورودی   دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 



 

 

 محمدعلی نوریان

 شکده هوافضادان

 تهران: محل اقامت

 noorian@kntu.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 28هوافضا، ورودی  نشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدا: کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 22هوافضا، ورودی  

 

 :سوابق کار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر  هیات علمی

 هم اکنون -سازه های هوافضایی -طوسی

 

 



  

 

 نورالدین فضلی

 دانشکده هوافضا

 اصفهان: محل اقامت

 fazli@alum.sharif.edu :ایمیل

   :وبسایت

 

 81 هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 88افضا، ورودی هو نشگاه صنعتی شریف، دانشکده دا: کارشناسی ارشد

 29هوافضا، ورودی   دانشکده، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شغل آزاد

  

 

 

 



 

 

 مجتبی دهقان منشادی

 دانشکده مهندسی هوافضا

 اصفهان: محل اقامت

   dehghanmanshadi@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

  9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، : کارشناسی

 9928پیشرانش، /دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا: کارشناسی ارشد

 9922آیرودینامیک، /دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک  -عضو هیات علمی

 اشتر

 

 

 

 



 

 

 سید روح اله کاظمی

 دانشکده مهندسی هوافضا

 رشت: تمحل اقام

   kazemi@guilan.ac.ir     :ایمیل

  :وبسایت

 

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، جامدات، : کارشناسی

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، سازه، : کارشناسی ارشد

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، سازه، : دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی مکانیک -عضو هیات علمی دانشگاه گیالن

 

 

 



 

 

 جواد سپاهی یونسی

 دانشکده مهندسی هوافضا

 مشهد: محل اقامت

 jsepahi@um.ac.ir  :ایمیل

      /https://jsepahi.profcms.um.ac.ir :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، : کارشناسی

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پیشرانش، : دکارشناسی ارش

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پیشرانش، : دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده -دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیات علمی 

 گروه مهندسی مکانیک-مهندسی

 

 

 



 

 

  امیرمهدی تحسینی

 دانشکده مهندسی هوافضا

 تهران: اقامتمحل 

   a_m_tahsini@yahoo.com: ایمیل

 :وبسایت

 

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، هوافضا، : کارشناسی

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، پیشرانش، : کارشناسی ارشد

 9922 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، پیشرانش،: دکترا

 

 :سوابق کار0

 ی دانشگاه علم و صنعتهیات علم

 

 

 

 



 

 

 محمد عابدینی نجف آبادی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 اصفهان: محل اقامت

 mabedinyna@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افالك

 

 

 

 



 

 

 مینا عرب بنی اسد

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mina_baniasad@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مرکز تحقیقات توانبخشی

 مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی -بیمارستان امام خمینی

 

 



 

 لمدارعلیرضا ع

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 alireza.alamdar@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89ندسی مکانیک، ورودی دانشکده مه، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 میرسیاوش قرشی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mirseyavash@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 22رودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، و: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 فناوریهای ریلی مینا

 

 

 

 



 

 مهرداد قرشی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 : محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 88نعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه ص: کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 محسن غفاری

 مهندسی انرژی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mohsengafari552@yahoo.com ،mohsenghafari552@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، ورودی: کارشناسی ارشد

 88 دانشکده مهندسی انرژی، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

mailto:mohsengafari110@yahoo.com


 

 نی ممانیاسر کنعا

 مهندسی انرژی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ymkanani@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی انرژی، ورودی : کارشناسی ارشد

 89رژی، ورودی دانشکده مهندسی ان، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت کار و ابتکار

 

 

 

 



 

 

 زهره محمدی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 zohre.mohamadi@gmail.com ،zohreh_mm0220@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28ف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شری: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:zohre.mohamadi@gmail.com


 

 کاوه مرآت

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 kvhmerat@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت صنعت و دانش

 شرکت گلسافر

 

 

 



 

 ل موسوی ترشیزیسیدابوالفض

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 lehelper@yahoo.fr ،samoussavi@nri.ac.ir: ایمیل

 http://redsbu.ir/fa-ir/wp-content/uploads/0253/50/CV-moussavi-95-fa-ext.pdf  :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : سی ارشدکارشنا

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 نیرو پژوهشگاه علمی هیات عضو

 

 

 

 

 



 

 داود نادری

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 همدان: محل اقامت

 d_naderi@basu.ac.ir: ایمیل

 http://eng.basu.ac.ir/~d_naderi  :وبسایت

 

 12دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -دسیمهن فنی دانشکده علمی هیات

 دانشگاه گروه مهندسی مکانیک 

 سینا بوعلی

 

 

 



 

 سعید نجفی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 najafi30@gmail.com ،saeed59me@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:najafi82@gmail.com


 

 وحید برجعلی لو

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 vahidborjalilou@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیامک حسین پور خشکباری

 مکانیک مهندسی: دانشکده

 تبریز: محل اقامت

 hossainpour@sut.ac.ir ،Hossainpour35@gmal.com: ایمیل

 http://fa.mech.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=0  :وبسایت

 

 88 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 88 ، ورودیمکانیکشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی دان: کارشناسی ارشد

 88 ، ورودیمکانیکدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی مکانیک -هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

 

 

 

mailto:hossainpour@sut.ac.ir


 

 مهدی حسینی آبادشاپوری

 مکانیک مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mehdihosseini.a@gmail.com ،mehdi_0188@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

  22 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیمکانیکدانشکده مهندسی ، فدانشگاه صنعتی شری: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

mailto:mehdihosseini.a@gmail.com


 

 محمدحسین خالصی

 مکانیک مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 hossein.31520309@gmail.com ،mhossein.khalesi@gmail.com: ایمیل

mkhalesi@yahoo.com 

   :وبسایت

 

 21 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی  : کارشناسی

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، ورودی: کارشناسی

 89 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

، مکانیکدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88 ورودی

 :سوابق کار

 

 

 

 

mailto:hossein.85102823@gmail.com


 

 

 محمد رضائی میرقائد

 مکانیک مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mrezaee_5@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 21 ، ورودیمکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28 ، ورودیانرژیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 89 ، ورودیانرژیدانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت بازرسی و استاندارد ایران

 پتروپارس

 

 

 



 

 

 

 علی سلطانی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تبریز: محل اقامت

 ali_soli0225@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : دکارشناسی ارش

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  دانشگاه  صنعتی سهندهیات علمی 

 

 



 

 

 

 علیرضا طاهری

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 ar.taheri0@gmail.com ،artaheri@sharif.ir: ایمیل

 sharif.edu/~artaheri  :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 22مهندسی مکانیک، ورودی 

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: رادکت

 89مکانیک، ورودی 

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 

mailto:ar.taheri2@gmail.com
http://sharif.edu/~artaheri


 

 

 محمد عابدینی نجف آبادی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 : محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  :کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 سپیده اسماعیلی راد

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 sepideh_e_r@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21ورودی  ،مکانیکاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی دانشگ: کارشناسی

 28ورودی ،  مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 88مکانیک، ورودی دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 احمدرضا فقیه خراسانی

 هندسی مکانیکدانشکده م

 یزد: محل اقامت

 ahmad.faghih@gmail.com- faghih@yazd.ac.ir :ایمیل

 https://yazd.ac.ir/people/faghih  :وبسایت

 

 81 ، ورودیمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 88، ورودی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 29، ورودی  مکانیک مهندسیدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

استادیار، دانشکده  -هیات علمی دانشگاه یزد

 بخش تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 

 

 

 

 

 



 

 افشین بنازاده

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 banazadeh@sharif.ir :ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/5250295599  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: یکارشناس

 82، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضادا: کارشناسی ارشد

 29، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 



 

 

 امیرحسن کاکایی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: حل اقامتم

 kakaee_ah@iust.ac.ir :ایمیل

 http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=55998&sid=05&slc_lang=fa  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف :دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 دانشکده مهندسی خودرو

 

 

 

 



 

 امیررضا قهرمانی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 ar_gh_5980@yahoo.com- a_ghahremani@aut.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

https://aut.ac.ir/cv/0250/%D38A58D98318DB83C%D38B58D38B58D38B88D38A58028D98308D98

358D38B58D98318D38A58D98388DB83C 

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

  28 سی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی هوافضا  -هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

 ها گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده

  

 

 

 

 

mailto:ar_gh_1364@yahoo.com-
mailto:ar_gh_1364@yahoo.com-


 

 

 

 امیرمهدی تحسینی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

  a_m_tahsini@yahoo.com،am_tahsini@iust.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

http://www.iust.ac.ir/content/11800/%D38AA%D38AD%D38B98DB83C%D98388DB83C 

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88ورودی  دانشکده هوافضا،عتی شریف، دانشگاه صن: کارشناسی ارشد

 29، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

  

 

 

 

mailto:a_m_tahsini@yahoo.com-


 

 

 اوستا گودرزی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 کانادا :محل اقامت

 a_goodarzi@iust.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: اسیکارشن

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

University of Waterloo  
UWaterloo · Department of 
Mechanical and Mechatronics 
Engineering 

نو صنعت ایراهیات علمی دانشگاه علم   
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https://www.researchgate.net/institution/University_of_Waterloo


 

 

 آزاده کبریایی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 kebriaee@sharif.edu :ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/5913983039  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده هوافضا -تی شریفهیات علمی دانشگاه صنع

  

 

 

 

 

 



 

 آزاده معروف مشاط

 دانشکده مهندسی مکانیک

 کانادا: محل اقامت

 azadeh.mashat@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28، ورودی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 28، ورودی مهندسی انرژیدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

 

  

 

 

 

 



 

 

 آیدین دلنواز

 دانشکده مهندسی مکانیک

 قزوین: محل اقامت

 adelnavaz@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ک، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 بهنام حسینی بهشتی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 behnamhb@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

  

 

 

 

 



 

 

 جمال ارغوانی هادی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 همدان: قامتمحل ا

 jamal.arghavani@gmail.com :ایمیل

arghavani@sharif.edu 

 sharif.ir/~arghavani  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28ک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانی: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مکانیک دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی دانشکده 

 

 

 

 

 

http://sharif.ir/~arghavani


 

 

 جواد پرستاری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 parastari@catc.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف،: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 88، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 (مراقبت پرواز)گروه مهندسی هوانوردی  -دانشکده صنعت هواپیمایی کشوریهیات علمی 

 مدیر پژوهش

 

 

 

 



 

 

 

 حامد افراسیاب

 دانشکده مهندسی مکانیک

 آمل: محل اقامت

 hamedafb@yahoo.com-- afrasiab@nit.ac.ir :ایمیل

 http://mec.nit.ac.ir/ms/afrasiab/home.aspx  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29ده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی مکانیک -بابل هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 

  

 

 

 



 

 

 

 حسام خواجه سعید

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تبریز: محل اقامت

 hesamkh@gmail.com-- khajehsaeid@tabrizu.ac.ir :ایمیل

 https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?khajehsaeid  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28ک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانی: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ننوی های فناوری مهندسی دانشکده دانشیار - هیات علمی دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

mailto:khajehsaeid@tabrizu.ac.ir


 

 حسن ساالریه

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 salarieh@sharif.ir--salarieh@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.edu/~salarieh  :ایتوبس

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  -صنعتی شریفهیات علمی دانشگاه 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 



 

 

 

 حسین پورفرزانه

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 hopo15@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29ی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورود: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بخش هوایی شرکت مپنا مدیر

 

 

 

 

 



 

 

 حسین نجات پیش کناری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 nejat@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.edu/~nejat  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

  28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

  

 

http://sharif.edu/~nejat/


 

 

 

 

 رضا باهوش کازرونی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 اهواز: محل اقامت

 bahoosh@scu.ac.ir :ایمیل

 http://engg.scu.ac.ir/~bahoosh  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88ده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 88مکانیک، ورودی  

 

 :سوابق کار

  -ید چمران اهوازهیات علمی دانشگاه شه

 استادیار گروه مکانیک

  

 



 

 

 روح اله فاتحی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 بوشهر: محل اقامت

 fatehy@gmail.com-- fatehi@pgu.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

https://erp.pgu.ac.ir/SubSystem/Amozesh/WebLog/WebLog_monitor/English/WebLog_monitor_En.

aspx?param=DDC055B8085B10EAC59A55B8593010D0B0915E335E0A0553AAB3955C9CF55B51BF

2F05090BF8FB55095C120A5B92539FEDFF9BB50190CCBB0AFEB1002A895050EDC9B50309599D1

98A005B809D0CE0EC23EEEA3551ACC9B59D5DF1A05BD93011 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشیار گروه  -علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر هیات

 مهندسی مکانیک

 

 

 



 

 

 سعید کریمیان علی آبادی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 karimian@modares.ac.ir :ایمیل

 www.modares.ac.ir/~karimian  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29، ورودی نشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضادا: کارشناسی ارشد

 29، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

استادیار دانشکده مهندسی  -هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 مکانیک

 

  

 

 

https://www.modares.ac.ir/~karimian


 

 

 ورنا ستاری خواصس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 sattari@ripi.ir :ایمیل

  :وبسایت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D38B98D98338D38B58D98388D38A5_%D38B98D38AA%D38A58D

38B58DB83C 

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 89، ورودی مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29، ورودی  مهندسی مکانیکدانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هم اکنون -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  بنیاد ملی نخبگانرئیس 

 وهشگاه صنعت نفتپژرئیس 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA


 

 

 هیل شهیدی نژادس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 shahidinejad@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، شگاه صنعتی شریفدان: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت پویا ایکاد

 شرکت هیربدان

 

  

 

 



 

 یدروح اله کاظمی بازاردهیس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 رشت: محل اقامت

 kazemisr@yahoo.com-- kazemi@guilan.ac.ir :ایمیل

 https://guilan.ac.ir/~kazemi  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی :کارشناسی

 29، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 21، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 استادیار گروه طراحی جامدات دانشگاه گیالن

 

 

 

 



  

 

 فر ییدمجید اسماعیلس

 هندسی مکانیکدانشکده م

 تهران :محل اقامت

 smesmailifar@yahoo.com-- esmailifar@aut.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

https://aut.ac.ir/cv/0505/%D38B98DB83C%D38AF8028D98318D38AC%DB83C%D38AF8028D38A5

%D38B98D98318D38A58D38B98DB83C%D98308DB83C8028D98358D38B5 

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده  استادیار -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 هوافضا  مهندسی

مکانیک پرواز و  -های هوافضایی گروه آموزشی سازه

 کنترل

 

 

mailto:smesmailifar@yahoo.com--
mailto:smesmailifar@yahoo.com--


 

 یدحنیف محبوبیس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 hanifmahboobi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29ریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی ش: کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی شریف

 

  

 

 

 

 



 

 یدعلی حسینی کردخیلیس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 ali.hosseini@sharif.edu :ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/5835982350  :وبسایت

 

 89 ، ورودیهوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی ارشد

 88، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 هوافضا دانشکده

 

  

 

 

 



 

 

 یدعلی فقیدیانس

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 faghidian@gmail.com-- faghidian@srbiau.ac.ir :ایمیل

 http://faculty.srbiau.ac.ir/a-faghidian/fa  :وبسایت

 

 82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28گاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانش: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر 

 

  

 

 



 

 یدفرید حسینی زادهسمرحوم 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران :ل اقامتمح

  :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 88، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 کده مهندسی مکانیکدانش – نوشیروانی بابلصنعتی  دانشگاه

 

 

  

 

 

 



 

 

 شجاع رمضانی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 لنگرود: محل اقامت

 sh.ramezani@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، انشگاه صنعتی شریفد: دکترا

 

 :سوابق کار

 علمی دانشگاه گیالنهیات 

 

 

 

 

 

 



 

 شهاب الدین خوارزمی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران :محل اقامت

 sh_a_kharazmi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 21دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت فنی و مهندسی قاهر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عباس روحانی بسطامی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 abbas.rohani@gmail.com-- a_rohani@sbu.ac.ir :ایمیل

 https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=932013  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28مهندسی مکانیک، ورودی  دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

تادیار دانشکده اس -دانشگاه شهید بهشتی

 مهندسی مکانیک و انرژی

 شرکت مهندسی ارتعاشات بهروش

  

 

 



 

 

 عباس منتظری هدش

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 a_montazeri@kntu.ac.ir :ایمیل

 /http://wp.kntu.ac.ir/a_montazeri  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :بق کارسوا

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه 

 تاکنون 9989نصیرالدین طوسی، 

 

  

 

 

http://sahand.kntu.ac.ir/~a_montazeri/


 

 

 

 

 علی جعفری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 پرند: محل اقامت

 aliejafari@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 89شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت صنعتی نیرو محرکه

 

  

 

 



 

 

 

 علی جعفریان دهکردی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران :محل اقامت

 jafarian.d@gmail.com :ایمیل

jafarian@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~jafarian  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29ه مهندسی مکانیک، ورودی  دانشکد، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  -علمی دانشگاه تربیت مدرسهیات 

 دانشکده مهندسی مکانیکدانشیار 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~jafarian
https://www.modares.ac.ir/meche


 

 

 

 علی آرام

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 aaram5932@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

  88صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه : کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ی شهید رضایی مدیر بخش مکانیک پژوهشکده

  رکز فارز پویا شریفم

 

  

 



 

 

 

 

 کیادهظمی پور پاپعلی کا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 akazemipour@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 22کده مهندسی مکانیک، ورودی  دانش، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت سهندسازی البرز

 شرکت افرا فرآیند

 

 



  

 

 

 علیرضا داوری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 ardavari@hotmail.com-- ardavari@srbiau.ac.ir :ایمیل

 http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa  :وبسایت

 

 89 صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 82، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتهیات 

 

  

 

 

 



 

 

 

 علیرضا فتحی

 دسی مکانیکدانشکده مهن

 امریکا: محل اقامت

  :ایمیل

 /http://ai.stanford.edu/~alireza  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29ک، ورودی  دانشکده مهندسی مکانی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Kevin Murphy's team at Google Research 

 

  

 

 

 



 

 

 علیرضا ابراهیمی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 ebrahimi.a@gmail.com--a-ebrahimi@midhco.com :ایمیل

 http://www.midhco.com/fa/manager/01.html  :وبسایت

 

 88 یف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی شر: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

   28 دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 

توسعه معادن و صنایع معدنی ( هلدینگ)مادرتخصصی  شرکت مدیر برنامه ریزی و، توسعه و تکنولوژی

 تا کنون 88از سال  (سهامی عام)میدکو -خاورمیانه

 شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

 شرکت توربو کمپروسور خاورمیانه

 شرکت پتروگاز خاورمیانه

 

http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/
http://www.midhco.com/


 

 

 فرزانه شرفبافی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 drsharafbafi@yahoo.com :ایمیل

  :وبسایت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D98358D38B58D38B08D38A58D98388D9835_%D38B08D38B58D9

8358D38A38D38A58D98358DB83C 

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 82، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ایر شرکت هواپیمایی کیش

 "هما" شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 



 

 

 

 فمیدا فالح رجب زاده

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 fallah@sharif.ir :ایمیل

 /http://sharif.ir/~fallah  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

  82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی ارشد

   29 دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی مکانیک -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 علمی پژوهشگاه هوافضاهیات 

 

  

 



 

 

 کامبیز قائمی اسگوئی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 kambiz_osgouie@ut.ac.ir- k.osgouie@gmail.com: ایمیل

 https://rtis0.ut.ac.ir/cv/kambiz_osgouie  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -دانشکده فنی کاسپین -هیات علمی دانشگاه تهران

 هم اکنون

علمی پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی هیات 

 شریف

 



 ش ریحانیمجتبی دلخو

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 mojtaba.delkhosh@gmail.com :ایمیل

 https://www.irexperts.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=0502192gsc.tab=2  :وبسایت

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 22تی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنع: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 صافات انرژی یزد

 شرکت آواپزشک

 (CAST) مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته

 مهندسی سهند بیستون-مدیر فنی

 مهندسی کویین پک-مشاور فنی

 وسعه فرساد ماشینمدیر واحد تحقیق و ت

 مهندسی کشت گستر-مشاور فنی

 مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف

 

 



 

 مجید عشوری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 امریکا: محل اقامت

 maj.ashouri@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 



 

 محسن اصغری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 asghari@sharif.edu :ایمیل

 /http://sharif.ir/~asghari  :وبسایت

 

 81 شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی : کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ،علمی دانشگاه صنعتی شریفهیات 

 دانشکده مهندسی مکانیک 

 

 

 

 

 



 

 

 دیمحسن صادقی حسن آبا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 mohsensadeghy@gmail.com :ایمیل

 sadeghi.com.nr  :وبسایت

 

  29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  وهشکده علوم و فناوری نانوپژ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محسن کریمی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 اراک: محل اقامت

 karimi.mhs@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28ی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 محمد برزآبادی فراهانی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 اراک: محل اقامت

 mohammadfarahany@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 81 یدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورود: کارشناسی

 29، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

 

  

 

 

 

 



 محمدجواد اشرفی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 javad_ashrafi@yahoo.com-- mj_ashrafi@iust.ac.ir :ایمیل

 http://www.iust.ac.ir/content/10010/%D38A58D38B08D38B58D98358DB83C  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده عضو هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

 9988از مهندسی مکانیک 

 

 

  

 

 

 



 

 

 محمدحسین کریمی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 mhkcom032@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ه مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکد: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

  28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 سازمان صنایع دریایی

 

 

 

 



 محمدرضا مراد

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: تمحل اقام

 mr_morad@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 88، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 ه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتعلمی دانشگاهیات 

 

 

 

 

 

 



 محمدرضا ذاکرزاده

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 zakerzadeh@ut.ac.ir :ایمیل

 https://profile.ut.ac.ir/~zakerzadeh  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29تی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنع: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، 

 .پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

 

 

  

 

 

 



 

 

 محمدعلی امیری آتشگاه

 دانشکده مهندسی مکانیک

 نتهرا: محل اقامت

 maa_atashgah@yahoo.com :ایمیل

atashgah@ut.ac.ir 

 https://fnst.ut.ac.ir/~atashgah  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 82، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

هیات علمی دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون 

 نوین

 

  

 

mailto:maa_atashgah@yahoo.com


 

 

 

 محمدمهدی جلیلی بهابادی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 یزد :محل اقامت

 mm_jalili@yahoo.com :ایمیل

jalili@yazd.ac.ir 

 https://yazd.ac.ir/people/jalili  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :ابق کارسو

دانشیار، دانشکده  -علمی دانشگاه یزدهیات 

 بخش دینامیک و کنترل -مهندسی مکانیک 

 

 

https://yazd.ac.ir/people/jalili


 

 

 محمود سعادت فومنی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 saadat@sharif.edu :ایمیل

 http://www.mech.sharif.ir/web/saadat/home  :وبسایت

 

 88 شکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دان: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 81دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

  -علمی دانشگاه صنعتی شریفهیات 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 

 

 



 

 

 

 

 مرتضی عزیزی ینگجه

 مهندسی مکانیکدانشکده 

 تهران: محل اقامت

 aziziyeng@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده فنی و مهندسی -هیات علمی دانشگاه گرمسار

 شهاب خودرو

 

 



  

 

 

 مریم فانی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 m_fani@yahoo.com-- mfani@aut.ac.ir :ایمیل

  :وبسایت

https://aut.ac.ir/cv/0928/%D98318D38B58DB83C%D98318028D98358D38A58D98388DB83C 

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

  82 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 استادیار -علمی دانشگاه امیرکبیرهیات 

 و مهندسی انرژی دانشکده فیزیک 

 گروه آموزشی فیزیک عمومی

 

 

 



 

 

 مریم مهنما

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 m.mahnama@ut.ac.ir :ایمیل

m.mahnama@gmail.com 

 https://me.ut.ac.ir/~m.mahnama  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : دکارشناسی ارش

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

پردیس دانشکده  -هیات علمی دانشگاه تهران

 دانشکده مهندسی مکانیک / های فنی 

 

 

 



  

 

 محمد مجدم

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 m_mojaddam@sbu.ac.ir: یمیلا

 /http://facultymembers.sbu.ac.ir/mojaddam  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 21مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، 

 دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

  

 

 



 

 

 معصومه عظمائیان

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 m_ozmaian@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

 28، ورودی  پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 یمهدی مندعل

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 m_mondali@yahoo.com-- mondali@srbiau.ac.ir :ایمیل

 http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa :وبسایت

  http://www.aero.sharif.edu/~mondali 

 

 89 ی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعت: کارشناسی

 82، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 29، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقاتهیات 

 فنی مهندسی دهعضو گروه مهندسی هوا فضا و مدیر پژوهش دانشک

 

  

 

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa


 

 

 مهران مصدری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 mmasdari@yahoo.com -- m.masdari@ut.ac.ir :ایمیل

   https://fnst.ut.ac.ir/~m.masdari  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88، ورودی هوافضاریف، دانشکده دانشگاه صنعتی ش: کارشناسی ارشد

 28، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده علوم و فنون  - دانشگاه تهرانعلمی هیات 

 گروه هوافضا -نوین

 

  

 

 



 

 

 

 هادی نوبهاری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران: محل اقامت

 nobahari@sharif.edu :ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~nobahari  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 88، ورودی هوافضادانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 88، ورودی  هوافضادانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :ابق کارسو

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده هوافضا

 پژوهشکده شهید یزدانی

 

 

http://ae.sharif.edu/~nobahari


  

 

 هاشم مظاهری

 دانشکده مهندسی مکانیک

 همدان: محل اقامت

 hashem.mazaheri@gmail.com-- h.mazaheri@basu.ac.ir :ایمیل

 http://eng.basu.ac.ir/~h.mazaheri  :وبسایت

 

 28 شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی مکانیک، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28ورودی  

 

 :سوابق کار

فنی  دانشکده -همدان سینا علمی دانشگاه بوعلیهیات 

 مهندسی

 مهندسی مکانیک استادیار

 



 روح اله فاتحی

 دانشکده مهندسی مکانیک

 بوشهر: محل اقامت

   fatehi@pgu.ac.ir     :ایمیل

        https://erp.pgu.ac.ir/fatehi :وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، حرارت و سیاالت، : کارشناسی

 9928 انرژی، تبدیل مکانیک، سیمهند دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک،تبدیل انرژی، : دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

 دانشگاه خلیج فارس رییس مرکز پژوهشی نفت و گاز

 دانشگاه خلیج فارس مدیر امور پژوهش و فناوری

 

 

 

 

 



 هدی صادقیان

 دسی مکانیکدانشکده مهن

 تهران: محل اقامت

 hoda.sadeghian@gmail.com: ایمیل

 asynsteel.org  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی: کارشناسی

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی: کارشناسی

 21هندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده م: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 9928شرکت مهندسی آسین فوالد  از سال 

 تاکنون به عنوان همکار و عضو هیئت مدیره

 

 

 



 علی فقیدیان

 دانشکده مهندسی مکانیک

 تهران :محل اقامت

   Faghidian@gmail.com :ایمیل

 http://faghidian.ir: : وبسایت

 

 9928دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، جامدات، : کارشناسی

 9928 کاربردی، طراحی مکانیک، مهندسی دانشکده شریف، صنعتی دانشگاه: کارشناسی ارشد

 9922دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، : دکترا

 

 :سوابق کار

 قاتیواحد علوم و تحق ،ی، دانشگاه آزاد اسالمکیمکان یدانشکده مهندساستادیار 

 

 

 

 

 

 



 کیانوش سامانی پور

 دانشکده مهندسی مکانیک و عمران

 تهران: محل اقامت

   kianoosh_samanipour@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 9929امدات، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، مکانیک ج: کارشناسی

 9929دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی  عمران، : کارشناسی

 9921دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه، : کارشناسی ارشد

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، سازه و زلزله، : دکترا

 

 :سوابق کار

 ت ملی نفت ایرانمسئول پروژه های مقاوم سازی و ابنیه شرک

 مدرس دروس دانشگاهی موسسه آموزشی غیرانتفاعی عال الدوله سمنانی گرمسار

 

 

 

 

 



 

 

 افشین خداداد مترجمی

 مهندسی و علم مواد دانشکده

 تهران: محل اقامت

 :ایمیل

   :وبسایت

 

 81 ، ورودیو علم مواددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 89، ورودی نعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواددانشگاه ص: کارشناسی ارشد

 89، ورودی  مهندسی و علم مواددانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

  

 

  

 



 الناز تمجید شبستری

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 e.tamjid@gmail.com :ایمیل

tamjid@modares.ac.ir 

 www.modares.ac.ir/~tamjid  :یتوبسا

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 21، ورودی  م و فناوری نانوپژوهشکده علو، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دانشکده علوم زیستیاستادیار 

 9989 – (نانو بیوتکنولوژی)ریز زیست فناوری 

 تا کنون 

 

 

https://www.modares.ac.ir/~tamjid
https://www.modares.ac.ir/bio
https://www.modares.ac.ir/bio/departments/nano-biotechnology


 

 امین خوشنویسان

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 khoshnevisan@gmail.com :ایمیل

a.khoshnevisan@fartakinnovation.com 

-https://fartakinnovation.com/%D38AF%DA%A98D38AA%D38B5  :وبسایت

%D38A58D98318DB83C%D9838-

%D38AE%D98338D38B08D98388D9833%DB83C%D38B98D38A58D9838/#toggle-id-9 

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 تا کنون 88سال  -وهش و نوآوری فرتاك ایرانیانژشرکت پعامل مدیر 

 شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات   

 شرکت فرآیند نوآوری مواد

 شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات

 



 

 

 انسیه بصیری توچائی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 رشت: محل اقامت

 e_basiri@yahoo.com-- basiri@liau.ac.ir :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :کارسوابق 

 معدن و متالورژی -علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجانهیات 

 

  

 

 

 

 



 

 آرمین اباذرپور

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 armin.abazarpoor@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  :کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Polytechnique Montreal 

 

  

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=5584402450826341933


 

 

 بابک اکبری

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 babakbari@ut.ac.ir :ایمیل

 https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari  :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88د، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم موا: کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

دانشکده علوم وفنون  -هیات علمی دانشگاه تهران

 نوین

  مهندسی پزشکی -مهندسی علوم زیستی استادیار

 

  

 

 

https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari
https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari
https://fnst.ut.ac.ir/~babakbari


 

 

 ابوذر سهرابی جهرمی

 و علم  مواد مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 : ایمیل

   :وبسایت

 

 82 ، ورودیو علم مواددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی

 28 ، ورودیو علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیدانشکده پژوهشکده علوم و فناوری نانو، گاه صنعتی شریفدانش: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو -شریف صنعتی دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 حمیدرضا شایانی پور

 و علم مواد مهندسی: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 r_shayanipour@yahoo.com ،shayanipour@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودیو علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 82 ، ورودیو علم مواددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی : کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیو علم مواددانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :رسوابق کا

 شرکت شایان پارسه

 شرکت شیمیانه

 

 

 

mailto:r_shayanipour@yahoo.com


 

 وحید ضرغامی

 مهندسی و علم مواد: دانشکده

 مرند: محل اقامت

 zarghamimve@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 21 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28 اد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مو: کارشناسی ارشد

 89 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 بهروز رضائی انور

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 behrouz.rezaei@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندس: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 سازمان هوافضا

 

  

 

 

 

 



 

 جواد صفری

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 انگلیس: محل اقامت

 javad.safari@ir.bureauveritas.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 82دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 یات علمی دانشگاه شهید چمران اهوازه

 شرکت بیرووریتاس

 

 

  

 



 

 

 حامد اصغرزاده

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تبریز: محل اقامت

 asgharzadeh.hamed@gmail.com- asgharzadeh@tabrizu.ac.ir :ایمیل

 http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharzadeh  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

   28 دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -علمی دانشگاه تبریزهیات 

 ککانیم مهندسی دانشکده دانشیار

 

  

 

 



 

 

 

 حانیه فیاض فر

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 r.fayazfar@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و ، نشگاه صنعتی شریفدا: دکترا

 22علم مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

University of Waterloo 

 دانشگاه صنعتی شریف

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=12436753108180256887


 

 

 

 حسن کوهستانی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 سمنان: محل اقامت

 h.koohestani@semnan.ac.ir :ایمیل

 https://hkoohestani.profile.semnan.ac.ir  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 21، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 علمی دانشگاه سمنانهیات 

استادیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی دانشکده 

 مهندسی مواد و متالورژی

 

 

https://hkoohestani.profile.semnan.ac.ir/


 

 

 حسین گودرزی حسین آبادی

 ددانشکده مهندسی و علم موا

 اصفهان: محل اقامت

 hgoodarzy@gmail.com-hosseina@MIT.edu :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 89علم مواد، ورودی  دانشکده مهندسی و ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

Harvard-MIT 

 

  

 

 

 

 



 

 

 حمید خرسند

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 hkhorsand@kntu.ac.ir :ایمیل

 /http://sahand.kntu.ac.ir/~hkhorsand  :وبسایت

 

 89 ی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعت: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسیهیات 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

  

 

http://sahand.kntu.ac.ir/~hkhorsand/


 

 داود مرادخانی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 dmoradkhani@gmail.com-moradkhani@znu.ac.ir :ایمیل

 www.zstp.ir ، www.znu.ac.ir  :وبسایت

 89 شگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودیدان: کارشناسی

 81دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 :سوابق کار

 (زات غیرآهنی و مرکز تحقیقات سرب و رویشرکت مهندسی و تحقیقاتی فل) توسعه معادن روی ایران هلدینگ

 (اکنون)عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 

رئیس و موسس پارك علم و فناوری استان 

 (اکنون)زنجان 

 

 

 

 



 

 رسول لسان خوش منفرد

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 r.lesan@gmail.com :ایمیل

                                       bpsharif.com  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29ورودی  انتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد،: کارشناسی ارشد

 29ورودی  ، انتخاب و شناسایی مواددانشکده مهندسی و علم مواد، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 بسپار پیشرفته شریف

 

  

 

 

 

 



 

 رضا بابائی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 سوئد: محل اقامت

 :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

jonkoping university 

 

  

 

 

 

 

 



 

 رضا احمدی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 re.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir :ایمیل

 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=921&lang=2  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: سیکارشنا

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناس مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانش

 تا کنون 29از سال  

 تا کنون 88کارشناس ارشد مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی از سال 

 

 

 

 



 

 رضا بختیاری

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 کرمانشاه: محل اقامت

 bakhtiari.r@gmail.com-r.bakhtiari@razi.ac.ir :ایمیل

 https://razi.ac.ir/~r.bakhtiari  :بسایتو

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مهندسی مواد -انشگاه رازید

 

  

 

 

 

 



 

 رضا بیگی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 اراک: محل اقامت

 reza.beygi@gmail.com- r-beygi@araku.ac.ir :ایمیل

 http://eng.araku.ac.ir/~r-beygi  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

  28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی ارشد

 22دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه مهندسی مواد دانشگاه اراك -مهندسیدانشکده 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 روح اله توکلی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران  :محل اقامت

 rohtav@gmail.com- rtavakoli@sharif.ir :ایمیل

 sharif.edu/~rtavakoli  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورو: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 

 

 

http://sharif.edu/~rtavakoli/


 

 

 

 

 روزبه سیاوش موخر

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 کانادا: محل اقامت

 roozbehsiavash@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: اسیکارشن

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و علم ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

McGill University | McGill · Department of 
Bioengineering 

 

 



 

 

 

 سحر السادات مهشید

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تورنتو: محل اقامت

 sahar.mahshid@gmail.com--sahar.mahshid@sri.utoronto.ca :ایمیل

sahar.mahshid@utoronto.ca 

 https://ca.linkedin.com/pub/sahar-mahshid/38/590/55  :وبسایت

https://mahshidresearch.com/ 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 21و علم مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

University of Toronto 

 

 



 

 هسیامک سراج زاد

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 serajzadeh@sharif.edu :ایمیل

 sharif.edu/~serajzadeh  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88تی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنع: کارشناسی ارشد

 81دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی و علم مواد -علمی دانشگاه صنعتی شریفهیات 

 

  

 

 

 

 

http://sharif.edu/~serajzadeh/


 

 

 سیدجمال حسینی پور

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 بابلسر: محل اقامت

 jamal.hosseinipour@gmail.com:- j.hosseini@nit.ac.irایمیل

 https://member.nit.ac.ir/home.php?sp=952029  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، نعتی شریفدانشگاه ص: دکترا

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 دانشکده مواد

  

 

 

 

 



 

 

 شاهرخ دانش پور

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 آلمان: محل اقامت

 shdanesh59@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

  :سوابق کار

 شرکت کاوش آزمون

 

  

 

 

 



 

 طیبه غیرتمند

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

  t.gheiratmand@yahoo.com-gheiratmand@alum.sharif.edu :ایمیل

 / http://alum.sharif.ir/~gheiratmand: وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 مواد،  گرایش شناسایی و انتخاب دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد،: کارشناسی ارشد

 21ورودی 

 22ورودی   گرایش شناسایی و انتخاب مواد،  دانشکده مهندسی و علم مواد،، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

  9988تیر  دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف،: پسادکتری

 

 

 :سوابق کار

 تاکنون  9982التدریس در دانشگاه آزاد شعبه علوم و تحقیقات، از سال استاد حق 

 

  99تاکنون به مدت  9922کارشناس ارشد بخش پروسس در شرکت مهندسین مشاور پوالد از سال 

 سال  9چنین سرپرست و بازرس بخش پروسس به مدت سال، هم

 



 گذاری در های سرمایههمکاری با مرکز پژوهش های مرکز شورای اسالمی، تحقیق بر روی اولویت

 ماه   8به مدت  9982صنعت فوالد و آلومینیوم، سال 

  9928ماه، سال  8کارآموزی در شرکت مهندسین مشاور پوالد به مدت 

 9928-9921ماه،  99های نوین به مدت کارشناس در شرکت گسترش فناوری 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عبدالرضا سیم چی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 simchi@sharif.edu :ایمیل

 https://cnam.ir  :وبسایت

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 89دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 تا کنون 9929از سال  ،دانشکده مهندسی و علم مواد می دانشگاه صنعتی شریف،هیات عل•                

 غالمی، منصور دکتر فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر نماینده عنوان به دانشگاه ترفیع کمیته عضو•                  

9982 

 علم و مهندسی-مهندسی و نیف حوزه عالی، آموزش گسترش و ریزی برنامه تخصصی کارگروه عضو•                 

 شریعتی مجتبی دکتر فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی معاون توسط شده منصوب•                  مواد،

 9988 نیاسر،

 و تحقیقات علوم، وزیر نماینده عنوان به مواد علم و مهندسی دانشکده جذب و ترفیع کمیته عضو•               

 9988 غالمی، رمنصو دکتر فناوری،

 



 فیروزآبادی، فتوحی محمود دکتر دانشگاه، رییس توسط شده منصوب دانشگاه، الملل بین روابط مدیر •

 کنون تا 9988

 فتوحی محمود دکتر ، دانشگاه رییس توسط شده منصوب دانشگاه، درخشان استعدادهای کمیته عضو  •

 9988 تا 9988 سال از فیروزآبادی،

 و تحقیقات علوم وزیر توسط شده منصوب ایران، های دانشگاه سازی المللی بین رهبری کارگروه عضو •

 تاکنون 9988 غالمی، منصور و فرهادی دکتر فناوری،

 9981-9988 فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت نشریات کمیسیون مهندسی و فنی کارگروه عضو •

 . 9981 آبان ،PAM)) پیشرفته مواد فیزیک المللیبین دوره سومین اجرایی دبیر •

 9989 نظام، مصلحت تشخیص مجمع نوآورانه کارهای و کسب و کارآفرینی کمیته علمی هیات عضو •

 9989 نانوفناوری، بخش مصطفی جایزه داوری مقدماتی شورای عضو •

 ،(کشور 99 از کننده شرکت819 انگلیسی، زبان به) نانوساختارها المللی بین کنفرانس دومین دبیر •

 9928 اسفند کیش، المللیبین هدانشگا

 9928 سال از شریف، صنعتی دانشگاه (:ISI درجه با) نانوتکنولوژی ساینتیکا المللی بین مجله دبیر •

 کنون تا 9929 بهمن از شریف، صنعتی دانشگاه نانو، فناوری و علوم پژوهشکده شورای عضو •

 9929-9928 فلزات، و معادن وزارت ن،نوی صنایع مرکز نانو، فناوری و پیشرفته مواد گروه عضو •

 9929-9929 شریف، صنعتی دانشگاه مواد، علم و مهندسی دانشکده پژوهشی معاون •

 گذاریسرمایه شرکت مشاور، •

 وزارت ،AMID)) پیشرفته مواد

 9928-9929 معادن، و صنایع

 کامپیوتر، مرکز مسئول •

 مواد، علم و مهندسی دانشکده

 9929-9929 شریف، صنعتی دانشگاه

 



 

 

 

 علیرضا کالهی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 arkolahi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 علیرضا محمودیان

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 کرمان: محل اقامت

 ali_reza_mahmoudian@yahoo.com :ایمیل

mahmoudian.ali18@gmail.com 

 http://www.kgut.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=5&pageid=5592&tid=19  :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه آموزشی مهندسی مواد -کرمان ، صنعتی و فناوری پیشرفتهیالت تکمیلیعلمی دانشگاه تحصهیات 

 

 

 

 

 



 

 

 مژده مظاهری

 مهندسی و علم مواد: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 mojdeh_58m@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی

 28ه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگا: کارشناسی ارشد

 89دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 رزاد حمدیف

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 آلمان: محل اقامت

 farzad.hamdi@bct.uni-halle.de :ایمیل

farzaad@gmail.com 

   :ایتوبس

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشگاه هاله در آلمان

 

  

 

 

 



 

 

 

 ر عین خواهریاف

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 feinkhah@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

  82دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28انشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  د، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت ناب اندیش بنیان

 

  

 

 

 



 

 

 

 ریده اردیخانیف

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 f_ordikhani@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  :کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28علم مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

 

 

  

 



 

 

 مجید محمودی غزنوی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 mmghaznaavi@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 89 نشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودیدا: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 88دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 گروه صنایع شهید همت

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 محسن کاظمی نژاد

 هندسی و علم مواددانشکده م

 تهران: محل اقامت

 m_kazeminezhad@yahoo.com :ایمیل

mkazemi@sharif.edu 

 sharif.edu/~mkazemi  :وبسایت

 

 81 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: رادکت

 29مهندسی و علم مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

 -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 



 

  

 

 محمد رجبی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 ساری: محل اقامت

 rajabi303@yahoo.com- m.rajabi@nit.ac.ir :ایمیل

 https://ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=933250  :وبسایت

 

  88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 مهندسی مواد و صنایعدانشکده -شگاه نوشیروانی بابلعلمی دانهیات 

 

  

 

 



 

 

 

 

 محمد نوشه

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 m_nusheh@yahoo.com :ایمیل

nusheh@gmail.com 

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 29تی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنع: کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 (آرایگو)شرکت آمایش راه میهن

 

  

 



 

 

 

 

 محمدحسن فرشیدی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 farshidi@um.ac.ir :ایمیل

 /http://farshidi.profcms.um.ac.ir  :وبسایت

 

 29 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 21دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و علم مواد، ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 28ورودی  

 

 :سوابق کار

آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده  استادیار گروه

 مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

 



 

 

 

 محمدعلی مصطفائی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 m.a.mostafaei@gmail.com-- m_mostafaei@sbu.ac.ir :ایمیل

 /https://facultymembers.sbu.ac.ir/mostafaei  :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89علم مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

 انیک و انرژیاستادیار دانشکده مهندسی مک

 گروه آموزشی مواد و متالورژی

 دانشگاه شهید بهشتی 

 



 

 

 

 

 محمود سرکاری خرمی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 khorrami.mahmoud@gmail.com- m.khorrami@ut.ac.ir :ایمیل

 https://meteng.ut.ac.ir/~m.khorrami  :وبسایت

 

 28 ، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف: کارشناسی

 22دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی و علم ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 89مواد، ورودی  

 

 :سوابق کار

 -پردیس دانشکده های فنی -دانشگاه تهران استادیار

 و مواد  دانشکده مهندسی متالورژی

 مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 



  

 

 

 

 هدی دوراندیش یزدیم

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

 m_dourandish@yahoo.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 88 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

  29نعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه ص: کارشناسی ارشد

 29دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 (آرامیکو) راه میهن گاهانشرکت آنائب رئیس هیات مدیره 

 شرکت یاران به گزین پارسا

 

 



 

  

 

 

 هادی غفاریان مالمیری

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: ل اقامتمح

 h.gh.3131@gmail.com :ایمیل

   :وبسایت

 

 28 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی: کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : کارشناسی ارشد

 28دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی  ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :وابق کارس

 

 

  

 



 

 

 

 مجتبی موحدی

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 تهران: محل اقامت

   m_movahedi@sharif.edu:  ایمیل

                                       sharif.edu/~m_movahedi: وبسایت

 

 9929تی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنع: کارشناسی

 9921و علم مواد، جوشکاری،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی ارشد

 9989دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، : دکترا

 

 :سوابق کار

 دانشکده مهندسی و علم مواد -عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

http://sharif.edu/~m_movahedi/


 

 

 سر بهاری مالمحلهیا

 دانشکده مهندسی و علم مواد

 رشت: محل اقامت

   yaser_bahari@yahoo.com: ایمیل

 https://staff.guilan.ac.ir/bahari/?lg=9: وبسایت

 

 9928، استخراج فلزاتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، : کارشناسی

 9928، استخراج فلزاتو علم مواد،  ده مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشک: کارشناسی ارشد

 9988، مواد نانو-علوم و فناوری نانودانشکده ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 عضو هیات علمی دانشگاه گیالن

 

 

 

 

 

 



 

 حسین صامعی

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

 تهران: محل اقامت

   samei@alum.sharif.ir   :ایمیل

 hosseinsamei.com :وبسایت

 

 9921، ها ریزی و تحلیل سیستم دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، برنامه: کارشناسی

 9922 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد،: کارشناسی ارشد

 9988دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، مدیریت، : دکترا

 

 :سوابق کار

 نشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفاستاد مدعو دا

 

 

 

 

 

 



 

 مجید عینیان

 مدیریت و اقتصاد: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 einian31@gmail.com  ،einian31@yahoo.com: ایمیل

 /http://alum.sharif.edu/~majid.einian  :وبسایت

 28 ، ورودیصنایع صنعتی شریف، دانشکده مهندسیدانشگاه : کارشناسی

 28 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاددان: کارشناسی ارشد

 28 ، ورودیدانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 پژوهشکده ی پولی و بانکی

 

 

 

 

mailto:einian85@gmail.com


 

 مهدی قندی آرانی

 مدیریت و اقتصاد: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 me_gh_ar@yahoo.com ،ghandi@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88 ، ورودیصنایع دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی: کارشناسی

 29 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاددان: کارشناسی ارشد

 22 ، ورودیدانشکده مدیریت و اقتصاد، اه صنعتی شریفدانشگ: دکترا

 

 :سوابق کار

 شركت مهرام

 

 

 

 

mailto:me_gh_ar@yahoo.com


 

 دی کاظمیمه

 مدیریت و اقتصاد: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 k_mehdi_k@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 29 ، ورودیشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیکدان: کارشناسی

 29کده مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانش: کارشناسی

 28 ، ورودینشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاددا: کارشناسی ارشد

 22 ، ورودیدانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 سیدعلیرضا میرباقری

 مدیریت و اقتصاد: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 s_a_mirbagheri@yahoo.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ورودی : کارشناسی ارشد

 89دانشکده مدیریت و اقتصاد، ورودی ، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 

 

 

 

 



 

 ام برقعیسیدبهر

 گروه فلسفه علم: دانشکده

 تهران: محل اقامت

 borgheai@gmail.com: ایمیل

   :وبسایت

 

 88دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی : کارشناسی

 28دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه علم، ورودی : کارشناسی ارشد

 28رودی دانشکده فلسفه علم، و، دانشگاه صنعتی شریف: دکترا

 

 :سوابق کار

 شرکت رسانه افزار شریف

 

 

 


