ﻋﺒﺎس اﻓﺘﺨﺎری
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای

ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۱۱

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ از ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﻨﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺮن
ﻋﻀﻮ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﺎورف ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در :ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع -ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ -ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ-
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل -ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان )ﺻﻬﺎ( -ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮا ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
داوریﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ:
 -۱۴۰۰داور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ).CF) Canton Fair Award ۲۰۲۱
 -۱۳۹۹داوری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ
 -۱۳۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻻﯾﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺎص /ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه -ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻼﺳﻮﻓﯿﺎ
 -۱۳۹۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻻﯾﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭼﺘﺮی /ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه -ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﺳﻮﻓﯽ ﻧﮋاد -وﯾﻼﺳﻮﻓﯿﺎ

 -۱۳۹۸داور ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﻬﺎر /اداره ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۸داور ﺟﺸﻨﻮاره داﯾﺮه ﺧﻼق /اداره ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۸داور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ). CF) Canton Fair Award ۲۰۱۹
 -۱۳۹۷داور اﯾﻮﻧﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ /ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۷داور ﺟﺸﻨﻮاره داﯾﺮه ﺧﻼق /اداره ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۷ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری /داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
 -۱۳۹۷ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎور /ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن
 -۱۳۹۶داور ﺟﺸﻨﻮاره داﯾﺮه ﺧﻼق /اداره ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۳دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ /ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۲داور ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ -ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﯿﮏ
 -۱۳۹۲ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﻮﯾﻦ و رﺑﺎط ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
 -۱۳۹۰ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۲۰ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و رﺑﺎط
 -۱۳۸۹ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻬﺎ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ
از  ۱۳۷۵ﺗﺎ  -۱۳۹۱راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﯾﺎ داوری ﺣﺪود  ۳۰۰ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ -ﺗﻬﺮان -ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ-
اﻟﺰﻫﺮا -ﺳﻮره

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری
 -۱۳۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ) Radome) ۱۲ﻣﺘﺮی و دﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺼﺐ رادار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ /ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ
 -۱۳۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه  ۸ﻣﺘﺮی و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰی /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮ
 -۱۳۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎﻧﻮان /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
 -۱۳۹۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
 -۱۳۹۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﭼﺎﭘﺮ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
 -۱۳۹۷ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺼﺐ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﮐﺮه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ) Radome) ۲۰ﻣﺘﺮی  /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاز ارﺗﺒﺎط
 -۱۳۹۷ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ وﯾﻼی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﭼﻮب  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ آﻫﺎر  /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 -۱۳۹۷ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﻼﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ  /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن.
 -۱۳۹۶ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه  ۱۸ﻣﺘﺮی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ  /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ(
 -۱۳۹۶ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﻃﻠﺲ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮدﯾﺲ اﻃﻠﺲ ﭘﺎرس ﺗﺒﺮﯾﺰ
 -۱۳۹۵ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه  ۲۰ﻣﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۵ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه ﻫﺎی  ۸ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۵ﺳﺎﺧﺖ رﺳﺘﻮران و ﻓﻀﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﭼﺎدری  ۴۰۰ﻣﺘﺮی /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۵ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن ﺧﺎص و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 -۱۳۹۵ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 -۱۳۹۵ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺮای ﻋﻮدﻻﺟﺎن خ  ۱۵ﺧﺮداد /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪس آرش ﻧﺸﺎﻃﯽ(
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺼﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﻬﺮدار ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ،ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﺼﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻠﺴﺘﺎن /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺼﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 -۱۳۹۴اراﺋﻪ ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺼﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮔﻠﺴﺘﺎن /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺼﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﮐﻮر داﺧﻠﯽ رﺳﺘﻮران ﮔﯿﻼﻧﻪ اﻟﻬﯿﻪ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﺴﺠﺪی
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﻓﺮﯾﻤﮑﻮ
 -۱۳۹۴ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪار ﻫﺘﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﺠﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری زاﻫﺪان
 -۱۳۹۴ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ -۲۴۰۰۰ﮐﺎﺷﯽ ﻧﻔﯿﺲ ﮔﻨﺒﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 -۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق -ﺷﻬﺮ ارﺑﯿﻞ
 –۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪام ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  /D-۱۱ﺑﺮای ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﺶ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 –۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪام ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  /D-۱۱ﺑﺮای ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺰم ﻗﻢ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 -۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﯿﺎوش در آﺗﺶ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎزی اراﺿﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد /ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ
 -۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﻬﺎر ) ۹۴ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ( /ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺣﻮض ﻧﺎرﻣﮏ /ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎ
ﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 –۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  /D-۱۱ﺑﺮای ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﯿﺶ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 –۱۳۹۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  /D-۱۱ﺑﺮای ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺰم ﻗﻢ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 -۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ ﻓﻮﻻدی  ۱۱ﻣﺘﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮔﯿﻢ  ۷ﺑﻌﺪی /آﻗﺎی ﻧﻮﻟﻪ دان ﺑﺮای ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ
 -۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﺳﺘﻮران ﭼﻮﺑﯽ  ۶۰۰ﻣﺘﺮی /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎزی اراﺿﯽ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد /ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ
 –۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  / D-۱۱ﺑﺮای اﻫﻮاز /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 –۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ژﺋﻮدﯾﺰﯾﮏ  / D-۱۱ﺑﺮای ﺟﯿﺮﻓﺖ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 –۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﻓﻠﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع -زﻋﯿﻢ
 –۱۳۹۲ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوﻣﻬﺎی رادﯾﻮﯾﯽ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع -زﻋﯿﻢ
 –۱۳۹۱ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  /D-۲ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان
 –۱۳۹۱ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  /D-۲ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان
 –۱۳۹۱ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮادی و ﺳﺎﺧﺖ رﯾﺪوم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎرﭼﯿﻦ
 –۱۳۹۰ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻤﻮﻻﺗﻮر ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻠﻬﺮ
 –۱۳۸۹ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﺐ اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ) /(Dummyﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء
 –۱۳۸۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﺐ اﻓﺰارﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ– ﻫﻮاﯾﯽ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ وزارت دﻓﺎع
 –۱۳۸۷ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪوﻻر ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺎرﺑﺮ
 –۱۳۸۶ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﺗﻬﺮان /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان
 –۱۳۸۶ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی /اردﺑﯿﻞ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
 – ۱۳۸۵ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺮوﻓﯿﻠﯽ ﺳﺎزه ﺳﺒﮏ و ﺑﺎدوام ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای

 – ۱۳۸۴ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎز ﺷﻮ رادارﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ
 – ۱۳۸۴ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای رﻓﻠﮑﺘﻮر و ﻗﻄﻌﺎت رادار ﻧﻬﺎﺟﺎ
 –۱۳۸۳ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ژﺋﻮدزﯾﮏ D-۱۱و D-۲۰
 –۱۳۸۳ﻃﺰاﺣﯽ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۷۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ آب وﯾﮋه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ /ﺑﻨﺪر اﻣﺎم /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
 –۱۳۸۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت  /MANﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ زرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع
 –۱۳۸۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﺶ رادار ﻧﺎوﭼﻪ ﻧﺪاﺟﺎ
 –۱۳۸۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ رﻣﭗ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﻗﻄﺎر /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﺟﺎ
 –۱۳۸۲ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اداری /ﺗﻬﺮان /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
 –۱۳۸۲ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺠﻦ روب ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ
 –۱۳۸۲ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رادار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
 –۱۳۸۱ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﺑﻮس اﻣﺪاد ﺧﻮدرو /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ ﺗﻬﺮان
 –۱۳۸۰ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ  ۳ﻣﺪل اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
 –۱۳۸۰ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی  /MO-۴۵۷ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل
 –۱۳۷۹ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮون ﺷﻬﺮی  /C-۴۵۷ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل
 –۱۳۷۹ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی از ﺟﻨﺲ  /ABSﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو دﯾﺰل
 –۱۳۷۹ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﺗﻬﺮان /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
 –۱۳۷۸ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ  ۳ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل
 –۱۳۷۸ﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪ اﯾﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ
 –۱۳۷۸ﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪ اﯾﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺳﺒﺰ
 –۱۳۷۷ﻃﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ /ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﯾﺮ درﯾﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن/
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
 –۱۳۷۴ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ اﯾﺪه ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ )ﺑﺎ ﺷﺶ اﺧﺘﺮاع در ﻃﺮح(
 –۱۳۷۳ﭘﮋوﻫﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺰای اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت )ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺑﺪﻧﻪ( /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮح ﺳﺒﺰ
 –۱۳۷۲ﭘﮋوﻫﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮح ﺳﺒﺰ /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
 –۱۳۷۱ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﯿﭗ ﭼﺎﻻک /ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
 -۱۳۹۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎران ﮔﻨﺒﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر) ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ،داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻓﺘﺨﺎری )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول
ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮ رﺳﻮل وﻃﻦ دوﺳﺖ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه
ﻣﺮﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻬﺎرم( ،داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ /داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
 -۱۳۹۷ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع اﺗﺼﺎل ﮔﺮدان دارﺑﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ /داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
 –۱۳۸۴ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ روﺷﻬﺎی ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ

 –۱۳۸۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ
 –۱۳۸۳ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﻟﺴﺎزی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
 –۱۳۸۳ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺰﮔﺮد »ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻌﻀﻼت آن در اﯾﺮان« ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ
 –۱۳۸۲ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ« ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ارﺳﺒﺎران
 –۱۳۸۱ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺎﻻر ﻓﺎراﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ
 –۱۳۸۰ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺣﺠﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺎﮐﺖ ﺳﺎزی
 –۱۳۷۷–۱۳۸۰ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﭼﻮب ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﻓﻠﺰ
 –۱۳۷۹ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﯽ وﻋﻠﻢ ﻋﻤﻠﯽ« ،داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
 –۱۳۷۹ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺿﺮورت ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ« ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺘﺎورد

