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یههدایی ناپههنیر ا نههد

مهه شودهانههد کههو پههرداخآ شههو نههها ا

یههد شههیود مآههداوع در فعالیتهههای تیههدیل شههده اسههت .ال مههص دسههآیاشی شههو

دقیههوتری نآههای و یافآههوهای خالقانههو انجههام مطالعهها

دقیههو و ت ببهه در هههر می ههوای اسههتم مهه همههواره شهها ایهه

رویکههرد تههالد کههردهام کههو شهها تجرشیههات کههو ا تحبههیل کادمیههد کسههک کههردم یوانههک م آ ههد یههد پدیههده را شههرای
رسیدن شو اهداف مش ص مورد شررس دقیو قرار ده .
همهههانطور کهههو ت هههیال
یایگههاه را در تحقیقهها
شههو ت ههیال

نقهه

سهههوخت شهههرای ماشهههی خالقیهههت و نهههو وری را ای ههها م ک هههد واقهه شی

نیهههز همهههی

دارد .موفقیههت ا نهههاه مهه شهها ترکییههی م اسههک ا واقعیههت و ت یههل اصههل م ههرددم رسههیدن

شهها شهه اخت دقیههو ا واقعیهها

ممکهه م شههود .امیههدوارم در ی ههده شهها دنیههاع کههردن همههی شههیوه نقشهه

ار شم د در تحقو رویاها داشآو شاش .
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سوابق حرفهای
وان رفو
توسعو ده ده
کار ر ف

نام مجمو و

محل فعالیت

)Zagros Furniture (Link1

شیرم هام  -شریآانیا

شان  1400تا فروردی 1401

شهرک ص عآ فرامان کرمانشاه

فروردی  1398تا ک ون

دانشگاه را ی کرمانشاه

مهر  1394تا خرداد 1396

نیرو اه تولید همزمان شرق و رار
انجم

مدیریت

هدف

م دانشجویی فیزید

مد

فعالیت

سوابق تحصیلی
مدرک تحبی

رشآو تحبی
فیزید ( ران

کارش اس ارشد
کارش اس

( رای )

نام دانشگاه (محل تحبیل)

فراغت ا تحبیل

و کیهانش اس )

دانشگاه شهید شهشآ (تهران)

شهریور 1398

دانشگاه را ی (کرمانشاه)

شهریور 1396

فیزید (هسآوای)

دانش و مهارت
وان

میزان تس ط

شان انه یس

(درک مطالک نهارد مکالمو شا لهجص مریکایی و تریمص ش اه و کآیی)
تحقیو و پ وه
سیسآ

امل Linux
طرا

م و یم وری اطال ا
سواد رایانوای

 Microsoft Windowsو  iOSو نرمافزارهای یام Office
و توسعو وب و شرنامو نویس Python

نرمافزارهای محاسیا

پیشرفآو ()Mathematica, Maple

مدیریت پروژد شرق ساخآمان (دریافت واهی امو ا سا مان ف

و رفوای ایران)

مد

مان کسک مهار

پیشرفآو

 10ساع

پیشرفآو

 5ساع

پیشرفآو

 15ساع

مآوسط

 4ساع

مقدمات

 1ساع

مهارتهای زبانی
یونانی
انگلیسی
فارسی

100

80

60
درک مطلب

40
نگارش

20

0

مکالمه

https://zagrosfurniture.co.uk
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سوابق علمی و پژوهشی
نهارد دو مقالو شا

اوی  Energy conditions in a modified Brans-Dicke theoryو

 Investigation of the approach of dynamic systems in cosmology based on generalized gravityشا
همکاری اساتید فیزید دانشگاه شهید شهشآ تهران و فیالدل یا ایاال

شرکت در فعالیتهای
شرکت در دورههای مهارت سا مان ف

مآحده (در نوشت داوری)

م -ترویج سا مان فضایی مریکا  NASAو اروپا ESA

ا  1397تا ک ون

و رفوای ایران و کسک واهی امو در رشآوهای  ICDLو شرق ساخآمان

شرکت در کار اه « »Growing of fogponics greenhouse saffronدر پردیس کشاور ی دانشگاه تهران
دفاع ا پایاننامو کارش اس ارشد شا

وان «شررس کیهانش اس ناهمسانهرد در ید نظریص تعمی یافآو شرنز-

دیک » شو راه مایی پروفسور مهرداد فرهودی شا نمرد  18.75در دانشگاه شهید شهشآ تهران
شرکت در ک رانس ( Recent Trends in String Theory & Related Topicsلی ک)2
شرکت در کار اه یاد یری ماشی

در فیزید

همکاری شا ضو هیئت

1399
 5دی 1398
شهریور 1398
اردییهشت 1398
اردییهشت 1398

تریمص کآاب ? Did time begin? Will time endنوشآص پروفسور پُل هاوارد فرامپآون در می ص کیهان ش اس
کو در انآشارا

ا  1398تا ک ون

دانشگاه را ی شو چاپ رسید (لی ک)3

م دانشگاه را ی یهت چاپ مقالو در ژورناع )Physics Teachers (AAPT

1396
1395

ارساع مقالو  Localization of physics education appropriate for digital nativesشو ژورناع AAPT

1395

ارائو اولی ک رانس ت بب موسیق کوانآوم ( )Quantum Musicدر ایران

 27اردییهشت

شا ضور پروفسور محمدو ید تکوک ضو هیئت
شر زاری شزرگتری

م دانشگاه خوار م تهران در دانشگاه را ی

ردهماییهای رصد پدیدههای نجوم در غرب ایران :نر سیاره طارد ا مقاشل خورشید

در  20اردییهشت ماه  1395کو چ ی رویدادی شا وی

های مشاشو در هر  33ساع ید شار رخ م دهد.

شر زارک دد اولی سمی ار ت بب شی الم فیزید در دانشگاه را ی کرمانشاه شا وان
Integral quantizations of simple geometries: Applications to quantum cosmology
شا ضور پروفسور ژان پیر زو ( )Jean-Pierre Gazeauفیزیکدان نظری دانشگاه پاریس 7سورش فرانسو
ضو کمیآص ایرایی ن سآی رویداد کار فری
مآری مساشقا

شی الم

 Startup Weekendدانشگاه را ی

1395
1395

 27دی 1394
1394
شهم 1393

Takhti Cup 2015

ضو هسآص مرکزی دشیرخانو شر زاری اولی یش واره م طقوای ایده پردا ی اسآان کرمانشاه
تحت مایت اسآانداری شهرداری و دانشگاه را ی کرمانشاه

تریمص مقالو « The Concept Of Massم هوم یرم» نوشآص Lev B. Okun

1393
1392

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/stringtheory4
http://press.razi.ac.ir/book_398.html
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عناوین کسب شده
کسک مقام سوم در نهمی یش واره م
تقدیر شده توسط مدیرکل فره ه و ار
دشیر کل انجم های
دشیر انجم
تقدیر شده توسط انجم

رکت در می ص مو د فیزید

وم و تحقیقا
م دانشکده

و ریاست دانشگاه را ی کرمانشاه

وم پایو دانشگاه را ی

1395

م فیزید دانشگاه را ی

 1394و 1395

وم پرتونهاری اسآان کرمانشاه شرای ایرا در سالرو شزر داشت رادیولوژی

تقدیر شده شرای مشارکت در شر زاری ن سآی اسآارتاپ ویک د توسط مدیر کار فری

و ارتیاط شا ص عت

دانشگاه را ی
تقدیر شده توسط معاون توسعص مدیریت و م اش انسان اسآانداری کرمانشاه ریاست و معاونت فره ه
دانشگاه را ی یهت شر زاری اولی یش واره م طقوای ایده پردا ی و پرورد ایدهها شا هدف تجاری سا ی
تقدیر شده شو

وان دان

مو ممآا توسط اسآاندار کرمانشاه
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1395

1394
1394

1393
ا  1385ال 1389

