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 سوابق تحصیلی

 تحصیالت

 دانشگاه محل تحصیل درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی
شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل
 از تحصیلتاریخ فراغت 

 6731 ایران تهران دانشكده فني دانشگاه تهران کارشناسی ارشد جداسازی مهندسی شیمی

 6731 ایران تهران دانشكده فني دانشگاه تهران كارشناسي صنایع گاز مهندسی شیمی

 

 های تحصیلینامهپایان

 مقطع تحصیلی نامهعنوان پایان

 کارشناسی ارشد جهت جداسازی دوده از اگزوز موتورهای دیزلیطراحی و ساخت سیستم فیلتر الکتروستاتیک 

 کارشناسی مطالعه مبدلهای حرارتی پوسته و لوله و مقایسه روشهای طراحی و انتخاب روش بهینه

 کارشناسی )بنزن تولوئن زایلن ها( از ریفرمیت پاالیشگاه اصفهان BTXاستخراج 

 

 



 های پژوهشیفعالیتسوابق 

 شدهمقاالت منتشر 
 سال چاپ صفحه شماره نام نشریه نویسنده/نویسندگان مقالهعنوان 

تعیین توزیع اندازه ذرات دوده اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی و 

ارزیابی یک فیلتر الکتروستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان 

 اگزوز

 1212 23-11 23-1 دانشکده فنی دانشگاه تهراننشریه  

 

 ...ه شده در همایش،کنفرانس و ئمقاالت ارا

 نویسنده/نویسندگان مقالهعنوان 
عنوان همایش،کنفرانس 

 ...و 

شهر محل 

 برگزاری

کشور محل 

 برگزاری
 ه مقالهئنحوه ارا

 ()سخنرانی یا پوستر
 هئسال ارا

حرارتی بر کیفیت غشاهای مطالعه تاًثیر پارامترهای عملیات 

 پیرکس بوروسیلیکاتی

گیتا ، اصغر صدیق زاده

 قاسم شاهمرادی، معینی
 1221 پوستر ایران یاسوج کنفرانس فیزیک ایران

طراحی و ساخت فیلتر الکتروستاتیک لوله ای جهت جداسازی 

 ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی

، علی اصغر گیتا معینی

 اصغر صدیق زادهحمیدی، 

سومین کنگره ملی 

 مهندسی شیمی ایران
 1211 سخنرانی ایران اهواز

به منظور تحلیل  THERMHYDتدوین کد کامپیوتری 

ترموهیدرولیکی قلب رآکتورهای تحقیقاتی استخری با سوخت 

MTR  5و تحلیل نتایج آن برای رآکتورMW تهران 

گیتا معینی، غالمرضا 

 رئیسعلی

گردهمایی فیزیکدانان و 

متخصصین هسته ای 

 کشور

 1212 سخنرانی ایران گرگان

 

  

http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/406
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1&queryWr=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85&queryWr=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85&queryWr=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7&queryWr=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1&queryWr=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1&queryWr=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 های تحقیقاتیپروژه

 عنوان طرح
 نوع فعالیت در طرح

 (... و ناظر همکار، مدیر اجرایی، )مجری اصلی،
 وضعیت فعلی طرح محل پژوهش

 در حال انجام پتروشیمی ایالم همکار  10001 اساس استاندارداستقرار سیستم مدیریت انرژی بر 

گیری، ارزیابی و صحه گذاری شاخص معیار مصرف انرژی اندازه

های انرژی بر، طبق ( در فرایندهای تولیدی و سامانهSECویژه)

 استانداردهای ملی ایران

 خاتمه یافته پژوهشگاه استاندارد همکار

 خاتمه یافته پژوهشگاه استاندارد همکار  TC163بررسی استانداردهای  مطالعاتی طرح

با استفاده از پلی اکریلونیتریل در  T800ساخت الیاف کربنی 

 مقیاس آزمایشگاهی
 همکار

پژوهشگاه علوم و فنون 

 هسته ای
 خاتمه یافته

ای( برای طرح تولید و ساخت غشاء پیرکس)فیلتر شیشه بررسی

 مولیبدن
 همکار

پژوهشگاه علوم و فنون 

 هسته ای
 خاتمه یافته

مطالعه ، بررسی و ساخت لوله های حرارتی خورشیدی و بررسی 

 مسائل مربوط به ترمودینامیک سیال داخل لوله و انتقال حرارت
 همکار

پژوهشگاه علوم و فنون 

 هسته ای
 خاتمه یافته

 

 یالملل ین/ ب یاستاندارد مل ینسوابق تدو
 تاریخ تصویب تدویننوع  تدوینعنوان 

 1231 استاندارد ملی سازی و ارتباطالزامات و راهنماهایی برای کمی -ردپای کربن محصول -ای: گازهای گلخانه31212

 1221 استاندارد ملی   11211 – 1و  11211 – 2و  11211 – 3های ایمنی اجزای محفظه

 


