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 سوابق تحصیلی ) 2

 

 دانشگاه معدل
 مدت تحصیل

 از تا مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

 فوق دیپلم      

 1386 1390 اصفهان صنعتی 14.82
 متالورژي

 صنعتی
 کارشناسی مواد مهندسی

15.72 
 صنعت و علم

 ایران
 کارشناسی ارشد مواد مهندسی سرامیک 1390 1393

 دکتري مواد مهندسی کامپوزیت 1393 1398 تهران اشتر مالک 18.60

 
 
 
 

 :تدریسسوابق  )3
 

 دلیل قطع همکاري دروس تدریس شده تاریخ پایان تاریخ شروع دانشگاهنام موسسه/ ردیف

 



 
 اتمام تحصیل مکانیک شکست کامپوزیت ها 1397 1396 مالک اشتر 1
 - زبان انگلیسی - 1392 پارسایان 2
 بد قولی در پرداخت زبان انگلیسی 1398 1396 گلدیس 3
 - زبان انگلیسی - 1396 دکتر حسابی 4
 - زبان انگلیسی - 1398 مینار 5
 مشکل تایم زبان انگلیسی 1395 1392 قلم چی غرب، شرق و جنوب 6

 
 سوابق پژوهشی : )4
 

 :  هاي علمیها و کنفرانسدر همایش چاپ یا ارائه شدهمقاالت الف) 
 ارائه /تاریخ چاپ همایش /وان مجلهنع مقاله نعنوا دیفر
1 On the analysis of fracture mechanisms and mechanical 

behavior of AA5083-based tri-modal composites reinforced 
with 5 wt. % B4C and toughened by AA5083 and AA2024 

coarse grain phases  

 

Advanced Powder 
Technology 
 (Elsevier) 

 

2019 

2 Room temperature wear performance and mechanical 
properties of hot extruded ultrafine-grained Al5083-5wt. 

%B4C-Al2024 tri-modal composites 

 

Materials Research Express 
(IOP) 

2019 

3 Comparative studies on microstructural evolution, mechanical 
properties and room temperature dry sliding tribological 

behavior of nano-crystalline Al5083 alloy produced by 
cryobox technique 

 

Materials Research Express 
(IOP) 

2019 

4 
Wear performance and surface analysis of trimodal ultrafine-

grained Al – 2Cu – B4C composite at room temperature 
Materials Research Express 

(IOP) 

2019 

5 Comparative studies on the evaluation of wear performance 
and tribological behavior of B4C-reinforced Al5083-based 

nano composite at room and at elevated temperatures 
 

Journal of materials 
engineering and performance 

(Springer) 

2019 

6 
Effect of Al2O3 particles on the hardness, tensile strength and 
microstructure of dissimilar Al2024 aluminum alloy to pure 

copper FSW joint 

International Aluminum 
Conference 

2011 

7 
ي فوق ریزدانه هاي بررسی مکانیزم هاي استحکام دهی و نوع شکست کامپوزیت

 Al5083-5%B4C-Al5083 و Al5083-5%B4C-Al2024 سه جزئی 
 علم و مهندسی سرامیک

1397 

8 
مس خالص به روش جوشکاري  -2024اتصال غیر مشابه آلیاژ آلومینیوم  

 اغتشاشی و ارزیابی خواص اتصال -اصطکاکی 
ي جوش و بازرسیفصلنامه  

1390 

9 
ي پیام ساختمانمجله کاربرد فتوکاتالیست ها در ساختمان  

1393 

 
 کتاب : یا ترجمه تألیف ب) 



 
 سال انتشار ناشر / محل نشر نوع ( تألیف / ترجمه) عنوان کتاب ردیف

 1398-1392 مبتکران تالیف زبان انگلیسی هفتم 1

 1398-1393 مبتکران تالیف زبان انگلیسی هشتم 2

 1398-1395 مبتکران تالیف زبان انگلیسی نهم 3

 
 مندي پژوهشی: عالقه

 تولید و بررسی خواص کامپوزیت هاي زمینه فلزي •
 جوشکاري و بررسی خواص اتصاالت •
 سرامیک ها و مواد نسوز •
 R&Dفعالیت در بخش  •

 ) سایر مدارك :5
 

 نام و محل ارگان صادرکنند نام مدرك سال
1 TOLIMO سازمان سنجش 
2 EPT دانشگاه آزاد 
3 English and French certificates آموزشگاه پارسایان 

 
 ) مهارتهاي عمومی کامپیوتري6

 ICDLهاي هفت گانه مهارتالف) 
 Access  Excel √ Word √ 
Power Point √ Windows √ Outlook  Internet √ 

 
 افزارهاي تخصصی:نرمب) 

 امکان ارائه گواهی نامه معتبر میزان تسلط نام نرم افزار
XRD-Xpert  کم      خوب      √متوسط    عالی  بله                          خیر√ 

 
 انگلیسی   ) سطح آشنایی با زبان7

 میزان تسلط نام مهارت
 √عالی    خوب      متوسط      کم  مکالمه

 √عالی    خوب      متوسط      کم  خواندن
 √عالی    خوب      متوسط      کم  درك مطلب

 √عالی    خوب      متوسط      کم  نوشتن
 

 خیر                          √امکان ارائه مدرك معتبر (داراي تاریخ اعتبار):         بله 
 خوب -فرانسه  تسلط به سایر زبانها: 


