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  :، دانشگاه صنعتی امیر کبیر با عنوان1391اسفند  14ساخت و ساز پایدار، ملی سخنرانی در اولین همایش  -1- 5
  "مفاهیم، کاربردها و چالشها: یابی چرخه عمر براي ساخت و ساز پایدارارز"
  
6- TRL  
در ) سافا(از سامانه ارزیابی فناوري ایران  5نقره اي برابر  TRLسامانه شبیه سازي پویاي جریان مواد، امتیاز  - 1- 6
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   یآموزش- علمیسوابق 
  )پروژه هاي دانشجویی  راهنماییو  تدریس(دانشگاهها  -1
 يستمهایس( ستم یس یی شناسیایپو "، و "مدیریت عملیات "،"یصنعت يستمهایس یطراح "س دروس یتدر -1- 1
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، عمرانمهندسی ،ی مهندسی معماريمقطع کارشناس يبرا "احتمال مهندسیآمار و  "و  "سیستمهاي مهندسی عمران
ی ارشد مقطع کارشناس يبرا ،" برنامه ریزي حمل و نقل "س و در، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر نقشه برداري

  1391- 1397 دانشگاه گلستان مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
مدیریت  " ، "کنترل کیفیت آماري"، " مهندسیآمار  " ،"کاربردهاي آنتئوري احتماالت و  "س دروس یتدر -4- 1

ی مهندسی صنایع مقطع کارشناس يبرا "تحلیل سیستمها "و  "طرحریزي واحدهاي صنعتی " ، "کیفیت و بهره وري
  1396-  1400 دانشگاه گلستان

  
  برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشی براي سازمانها -2
ساعت در  8براي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان گلستان به مدت  "خالقیت"برگزاري کارگاه آموزشی  -1- 2

  1394آبان و آذر 
براي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان  "EFQMمدل : فنون ارزیابی عملکرد"برگزاري کارگاه آموزشی  -2- 2

  1394 نو بهم  ساعت در  دي 12گلستان به مدت 
براي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان خراسان  "TRIZ: فنون حل مسأله"برگزاري کارگاه آموزشی  -3- 2

  1394ساعت در  بهمن  12شمالی به مدت 
  


