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سوابق پژوهشی:
 بررسي عيوب ایجاد شده در فرآیند نوردکاری سرد(پروژه پایاننامه دوره کارشناسي با نمره )1831()11/5
 بررسي اثر دامنه و فرکانس در هيدروفرمينگ با فشار نوساني و بهينهسازی فرآیند توسط شبكه عصبي و
الگوریتم ژنتيک(پروژه پایاننامه دوره کارشناسي ارشد با نمره)1831( )02
 چاپ چندین عنوان مقاله در مجالت مهندسي ساخت و توليد ،قالب سازان و مهندسي خوردگي
 چاپ مقاله در مجله فناوری ساخت و توليد در شماره دوم()1831
 Mahdi Khalili, Abas vafaiisefat.”Tube hydroforming optimization with
pulsating pressure by using neural network”, International Review of
Mechanical Engineering. 2010.
 شرکت در کنفرانسهای مهندسي مكانيک و مهندسي معكوس()1812
 شرکت در بيستمين کنفرانسهای بين المللي مهندسي مكانيک با دو عنوان مقاله ()1811
 شرکت در بيست و دومين کنفرانسهای بين المللي مهندسي مكانيک ()1818
 تاليف و تدوین کتاب طراحي قالبهای تزریق پالستيک(در مرحله چاپ)
 تاليف و تدوین کتاب آزمونهای غيرمخرب(در حال ویرایش نهایي)
 عضویت در انجمنهای مهندسي مكانيک ،قالبسازان و مهندسي ساخت و توليد
 مدیر پژوهشي موسسه آموزش عالي پارسيان از سال 1810
 راهنمایي  83پروژه کارشناسي
 مشاوره  81پروژه کارشناسي
 راهنمایي  82پروژه کارداني
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سوابق تدریس:
 سابقه تدریس به عنوان حل تمرین و دستيار آموزشي در دروس :استاتيک ،مقاومت مصالح و نقشه کشي
صنعتي در دانشگاه مازندران()1835
 تدریس بيش از  122واحد درسي در موسسههای آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاههای علمي کاربردی در
مقطع کارشناسي و کارداني از سال  1831تاکنون
 مدیر گروه مكانيک دانشگاه علمي کاربردی خدمات فني دنده به مدت سه ترم
 عضو هيات علمي در موسسه آموزش عالي پارسيان از سال  1812تاکنون

سوابق تجربی:
 مشارکت در نصب و راه اندازی پرس  1222تن روسي در شهرک صنعتي مورچه خورت اصفهان()1835
 مشارکت در نصب و راه اندازی خط توليد شاتون پژو  825در شهرک صنعتي مورچه خورت اصفهان()1835
 مشارکت در نصب و راه اندازی پرس  822تن هيدروليكي در شرکت تيزرو()1835
 مشارکت در نصب و راه اندازی دستگاههای توليد نایلون و مواد پالستيكي در شرکت تک پالستيک واقع در
شهرک صنعتي ليا به مدت 1ماه()1831
 تهيه طرح توجيهي برای شرکت تایدواتر در زمينه گسترش فعاليتهای واردات و صادرات کاال در بندر
شهيد رجایي در سال 1831
 مدیر فني و مشاور در شرکت مهندسين مشاور آزمون سازه قرن جهت ساخت و نگهداری دستگاههای
هيدروليک و پنوماتيک صحرایي از سال  1831تاکنون
 طراحي و ساخت پرس 12تن هيدروليكي در موسسه آموزش عالي پارسيان()1812
 طراحي و ساخت دستگاه آزمون شارپي در موسسه آموزش عالي پارسيان()1811
 طراحي و ساخت رادیاتور حرارتي دیواری در موسسه آموزش عالي پارسيان()1811
 انجام سه پروژه کشوری با وزارتخانههای صنایع و دفاع()1818-1812
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دورههاي آموزشی گذرانده شده:
 شرکت در دوره هيدروليک و پنوماتيک در سطح متوسط به مدت  02ساعت در شرکت فستو()1835
 شرکت در دوره ( FMEAتجزیه و تحليل خطا و آثار آن) به مدت  5ساعت ()1831
 شرکت در دوره آموزشي ( GD@Tنقشهخواني و تلرانسگذاری) به مدت  32ساعت در ایساکو()1831
 شرکت در دوره (MSAتجزیه و تحليل سيستمهای اندازهگيری) به مدت  3ساعت ()1831
 شرکت در دوره آموزشي مدیریت دانش در دانشگاه صنعتي مالک اشتر در مرداد ماه  1812به مدت 1
ساعت()1812
 شرکت در دوره طراحي چرخ دنده به مدت  10ساعت ()1812
 شرکت در دوره مستندسازی اسناد و مدارک به مدت  1ساعت ()1811

آشنایی با نرم افزار:
) Solidwork (Intermediate
) Abaqus (advance
) Matlab (intermediate

) Ac3 (advance
) Fortran (intermediate
) Microsoft Office (advance
) Ansys (advance
) Moldflow (advance
) Catia (advance

8

