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ب) سوابق تحصيلی
-1
-6
-3

کارشناسي ،مهندسي برق -الكترونيك ،دانشگاه صنعتي شریف  -تهران 1325
کارشناسي ارشد ،مهندسي برق -الكترونيك ،دانشگاه تربيت مدرس  -تهران 1321
دکتري ،مهندسي برق  -الكترونيك ،دانشگاه کيوتو -ژاپن 1383

ج) سوابق علمی-پژوهشی
 -1عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر ،دانشگاه تربيت مدرس  -1383تاکنون.
از سال  1385مرتبه استادي
 -6عضو هيئت علمي دانشكده فني -مهندسي ،گروه نانو فناوري (-1381تاکنون)  ،و دانشكده علوم و
فناوريهاي بين رشته اي ،گروه انرژي تجدید پذیر(-1318تاکنون) دانشگاه تربيت مدرس
 -3تدریس دروس متعدد مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري در زمينه هاي اپتوالكترونيك و فوتونيك
در دانشگاه تربيت مدرس و دیگر دانشگاه ها
 -8ارائه بيش از  230مقاله تخصصي در کنفرانسهاي علمي-پژوهشي داخل و خارج کشور
و 100مقاله تخصصي در مجلات  ISIو علمي-پژوهشي
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 -5مجري طرح تحقيقاتي ملي (طراحي و ساخت ليزر مخابراتي) ،مشاوره و انجام طرحهاي متعدد
تحقيقاتي مشترک با صنعت
 -2مجري طرح تحقيقاتي رشد لایه اپيتاکسي  InSbبراي سنسورهاي  ،IRصنایع قطعات الكترونيك
()1383
 -8مجري طرح تحقيقاتي " ساخت سلول هاي خورشيدي پروسكایت تكرار پذیر با بازده بالاي 1
درصد" ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت7931 ،

 -8ثبت دو پتنت بين المللي ()US Patent
 -1عضو وهمكار اصلي هسته پژوهشي نانوپلاسموفوتونيك ،دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر ،دانشگاه
تربيت مدرس-1318 ،تاکنون
 -12مجري طرح تحقيقاتي "بهبود عملكرد و پایدارسازي سلول خورشيدي پروسكایتي منعطف"
صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور1318 " INSF-
 -11راهنمایي  8پسادکتري و پذیرش  5نفر براي انجام فرصت مطالعاتي دوره دکتري از دانشگاه هاي
مختلف در آزمایشگاه (تا )1318
 -16پروژه مشترک دانشجوي دکتري "طراحي و تحليل نانوآنتن هاي پلاسموني براي کاربرد در
سلول هاي خورشيدي" ،صنایع قطعات الكترونيك ()1315-1313
 -13تاسيس و راه اندازي گروه تحقيقاتي اپتوالكترونيك-نانوفوتونيك ،دانشگاه تربيت مدرس ()1318
 -18تاسيس و راه اندازي آزمایشگاه نانو اپتوالكترونيك ،دانشگاه تربيت مدرس ()1383
 -15پيگيري تاسيس دوره دکتراي نانو الكترونيك ،دانشگاه تربيت مدرس ()1385
 -12همكاري پژوهشي و مشاوره براي ساخت آشكارسازها و سنسورهاي  ،IRصنایع قطعات الكترونيك
 -18راهنمایي و مشاوره بيش از  85پایان نامه کارشناسي ارشد و  35رساله دکتري
 -18پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه  ،دانشگاه تربيت مدرس ،در سالهاي 1382 ،1388 ،1383و
1312
 -11دریافت جایزه جشنواره خوارزمي ()1388
 -62هيئت علمي منتخب برتر ،برنده جایزه سومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات1311 ،
 -61عضو هيئت موسس انجمن اپتيك و فوتونيك ایران
 -66عضو هيئت موسس جمعيت ایراني پيشبرد ارتباط با صنعت و دانشگاه
 -63دبير کميته علمي سيزدهمين کنفرانس اپتيك و فوتونيك ایران (اسفند )1385
 -68رئيس شانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ایران (اردیبهشت )1388
 -65عضو کميته برگزاري و کميته علمي کنفرانس هاي مهندسي برق ایران (1388و )1381
 -62سردبير مجله علمي-پژوهشي علوم و فنون هسته اي ایران ()1388-1381
 -72عضو هيئت تحریریه نشریه بين المللي ارتباطات و فناوري اطلاعات (-1382تاکنون)
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 -78عضو هيئت تحریریه نشریه علمي-پژوهشي مهندسي برق مدرس ،دانشگاه تربيت مدرس (-1381
تاکنون)
 -72عضو هيئت تحریریه نشریه فصلنامه صنایع الكترونيك (-1381تاکنون)
 -03عضو  Editorial Boardنشریه بين المللي Optical and Quantum Electronics, OQEL
( -6212تاکنون)

 -03سردبير مجله علمي-پژوهشي مهندسي برق مدرس ( -1311تاکنون)
 -36عضو هيئت تحریریه Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations
) -1316( (JECEIتاکنون)
 -00عضو ارشد ( )IEEE Senior Memberانجمن بين المللي مهندسين برق و الكترونيك
 -38دبير کميته علمي بيستمين کنفرانس اپتيك و فوتونيك ایران (اسفند )1316
 -35رئيس گروه تحقيقاتي اپتوالكترونيك-نانوفوتونيك ،دانشگاه تربيت مدرس (-1318تاکنون)
 -32رئيس آزمایشگاه نانو اپتوالكترونيك ،دانشگاه تربيت مدرس (-1383تاکنون)
 -38نایب ریيس IEEE IRAN Section
 -38پيشكسوت اپتيك و فوتونيك کشور (انجمن اپتيك و فوتونيك ایران)1318-

د) سوابق علمی-اجرايی
-1
-6

عضو شوراي کميته فني -مهندسي ،ستاد انقلاب فرهنگي1321-25 ،
سرپرست گروه پژوهشي ،موسسه تحقيقات صنعتي1328-21 ،

-3

قائم مقام مرکز و معاون پژوهشي ،مرکز تحقيقات علمي کشور ،وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري1388-1382 ،

-8

عضو شوراي تخصصي طرح ها و فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت ،وزارت علوم  ،تحقيقات و
فناوري1382-1388 ،

-5
-2
-8
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سرپرست بخش ليزرهاي نيمه هادي ،مرکز تحقيقات ليزر1385-1388 ،
عضو شوراي کميسيون انرژي ،شوراي پژوهش هاي علمي کشور 1388 - 1388
عضو کميسيون کارشناسي امور زیربنایي دولت1388-1388 ،
رئيس کميته برنامه ریزي انرژي اتمي ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي1388 ،

-1

رئيس دانشكده مهندسي برق وکامپيوتر ،دانشگاه تربيت مدرس1388- 1385 ،

-12

عضو هيئت امناي پژوهشكده ،پژوهشكده ميكروالكترونيك ایران 1388 ،تا -1313 ،1388
تاکنون
عضو کميته راهبردي و ارتباط با دانشگاه ،مرکز تحقيقات مخابرات ایران1381- 1382 ،

-11

3

-37

معاون پژوهش و فناوري ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري1312 - 1316 ،

-13

دبيرکل شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري1312- 1316 ،

-18

نماینده تام الاختيار وزارت علوم در شوراي عالي فضاي مجازي ،وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري1312-1316 ،

-15

ریيس کارگروه توسعه پژوهش قرآني ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري1312-1316 ،

-12

ریيس کميسيون دائمي هيات امناي منطقه یك پژوهشي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
1312 - 1316

-18

ریيس کميسيون دائمي هيات امناي منطقه دو پژوهشي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
1312 -1316

-18

ریيس کميسيون دائمي هيات امناي پژوهشگاه مواد و انرژي ،وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري 1313 ،تا کنون

-11

ریيس کميسيون دائمي هيات امناي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ،وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري 1313 ،تا کنون

-62

ریيس شوراي حكام مرکز منطقه اي توسعه مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري ،وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوريIsfahan Regional Center for Technology Incubators and ،

 1313 ، (IRIS) Science Park Developmentتا کنون
-61

ریيس کميته پدافند غيرعامل وزارت علوم ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري1312-1313 ،

-66

دبير کارگروه هماهنگي ماده  122قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا ،
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري1313 ،

-63
-68
-65

عضو شوراي ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنيان دریایي ،معاونت علمي –فناوري ریاست
جمهوري1312-1313 ،
عضو شوراي راهبردي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ایران1313-1312 ،
مشاور وزیر علوم و رئيس مرکز تحقيقات سياست علمي کشور ،آبان  1312تا 1311

8

