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  روش آزمون روش آزمون –مقاومت به گسیختگی و در صد ازدیاد طول  –آزمونهای فیزیکی و مکانیکی  –چرم 

 1384 روش آزمون روش آزمون – pHتعیین  –چرم 

 1384 روش آزمون شرایط محیطی استاندارد برای آماده سازی و انجام آزمون پایپوش و اجزای آن –پایپوش 

 1384 روش آزمون روش آزمون –شرایط فرسودگی  –پایپوش 

 1384 روش آزمون روش آزمون –مقاومت به گسیختگی زیره  –روش ها ی آزمون زیره  –پایپوش 

 1384 روش آزمون روش آزمون –مقاومت کششی و ازدیاد طول  –زیره –پایپوش 



 1383 روش آزمون روش آزمون –مقاومت به آب چرم های سنگین و انواع کفی  –آزمونهای فیزیکی و مکانیکی  –چرم 

آستر شده یا بدون آستر برای مصارف  -چکمه های قالب گیری شده پلی وینیل کلراید –پایپوش پالستیکی 

 ویژگی ها و روش های آزمون –عمومی صنعتی 
 ویژگی ها

1384 

 1383 روش آزمون روش آزمون –مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش  –پارچه های روکش شده با الستیك یا پالستیك 

 1383 روش آزمون Taber قسمت اول : ساینده  –مقاومت سایشی  –پارچه های روکش شده با الستیك یا پالستیك 

 1383 روش آزمون روش آزمون –خمش در دمای پایین  –پارچه های روکش شده با الستیك یا پالستیك 

 1382 ویژگی ها پایپوش ـ پایپوش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای

 1381 روش آزمون مقاومت به ایجاد ترک و رشد برش زیرین

 1381 روش آزمون ثبات رنگ چرم در برابر عرق بدن

 1381 روش آزمون ثبات رنگ چرم در برابر مالش رفت و برگشت

 1381 روش آزمون ثبات رنگ چرم در مقابل شستشوی ماشینی

 1381 روش آزمون مقاومت به لیزخوردگی پایپوش

 1381 روش آزمون میزان برآمدگی و مقاومت رخ چرمتعیین 

 1376 ویژگی ها پوتین افراد نیروهای مسلح )تجدید نظر اول(

 1373 ویژگی ها کف پوشهای نمدی از الیاف پروپیلن

 1381 ویژگی ها کفش و پوتین ایمنی )تجدید نظر اول(

 1381 ویژگی ها پایپوش ـ پوتین افراد نیروهای مسلح )تجدید نظر دوم(

 1375 ویژگی ها کفش رویه کتانی ـ زیره الستیکی

 1381 ویژگی ها چرم لباسی

 1381 ویژگی ها چرم رویه کفش 

 1381 روش آزمون مقاومت به ایجاد ترک و رشد برش زیرین

 1377 ویژگی ها دمپائی راحتی

 1381 ویژگی ها توپ های ورزشی ـ توپ فوتبال

 1381 ویژگی ها توپ های ورزشی ـ توپ بسکتبال

 1381 ویژگی ها توپ های ورزشی ـ توپ هندبال



 1377 ویژگی ها دمپائی اتیلن وینیل استات

 1381 ویژگی ها توپ های ورزشی ـ توپ والیبال

 1373 ویژگی ها توپ های ورزشی ماشینی

 1376 ویژگی ها چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه کفش

 1382 ویژگی ها چرم مصنوعی برای روکش مبل و صندلی

 1376 ویژگی ها کفش ورزشی و راحتی

 1374 ویژگی ها جوراب ضخیم زنانه سه ربع از الیاف پلی آمید

 1378 ویژگی ها چکمه های قالبی پلی اورتان ـ مقاوم در برابر چربیهای حیوانی

 1378 ویژگی ها چکمه های قالبی پلی اورتان ـ برای مصارف عمومی در صنعت

 

 یآموزش یهایتفعالسوابق 
 سال تدریس درس نام دوره/ موسسه محل تدریس

 1370-1393 کنترل کیفیت انواع چرم طبیعی و مصنوعی  پژوهشگاه استاندارد

 1370-1393 کنترل کیفیت انواع پایپوش پژوهشگاه استاندارد

 1394 زبان تخصصی چرم دانشگاه علمی کاربردی

 1395 پایپوشزبان تخصص  دانشگاه علمی کاربردی

 

 سوابق فعالیت های اجرایی
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت سمت

 1376 1370 گروه پژوهشی نساجی و چرم کارشناس 

 1393 1376 گروه پژوهشی نساجی و چرم کارشناس مسئول

 1396 1393 دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی معاون 



 تاکنون 1396 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی معاون

 

 ، بورس تحصیلی، جوایز، تقدیرهاهانامه تشویق
 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت عنوان

 1380 رییس سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد  تشویق نامه از رئیس مؤسسه 

استاندارد رییس سازمان سازمان ملی استاندارد ایران استانداردتشویق نامه از رئیس مؤسسه   1373 

 1381 رییس سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران استانداردتشویق نامه از رئیس مؤسسه 

 1379 رییس سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران استانداردتشویق نامه از رئیس مؤسسه 

 1387 رییس سازمان استاندارد ایرانسازمان ملی استاندارد  استانداردتشویق نامه از رئیس مؤسسه 

 1393 رییس سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران )دبیر تدوین نمونه( استانداردتشویق نامه از رئیس سازمان 

 1395 رییس سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران  استانداردتشویق نامه از رئیس سازمان 

 رتبه سوم(-)پژوهشگر برتر و رییس پژوهشگاهتشویق نامه از رئیس سازمان 
 پژوهشگاه استاندارد

 -رییس سازمان استاندارد

 رییس پژوهشگاه استاندارد
1395 

-تشویق نامه از رئیس سازمان خانم مهندس پیروز بخت )وخانم دکتر انصاری( )پژوهشگر برتر

 رتبه سوم(

 -سازمان استانداردرییس  پژوهشگاه استاندارد

 رییس پژوهشگاه استاندارد
1398 

 1388 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست پژوهشگاه 

 1390 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 

 1391 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد رتبه سوم(  -تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد)پژوهشگر برتر

 1392 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 

 1392 رییس پژوهشگاه استاندارد استانداردپژوهشگاه  تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 

 1392 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد ( اولین کنفرانس ملی نساجی )داوری مقاالت  تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد

 1393 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 

 1393 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 

 1393 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از ریاست پژوهشگاه استاندارد 



استانداردرییس پژوهشگاه  پژوهشگاه استاندارد  استانداردتشویق نامه از رئیس پژوهشگاه   1393 

 1395 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد )پژوهشگر برتر(استانداردتشویق نامه از رئیس پژوهشگاه 

 1396 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد استانداردتشویق نامه از رئیس پژوهشگاه 

 1398 رییس پژوهشگاه استاندارد استانداردپژوهشگاه  استانداردتشویق نامه از رئیس پژوهشگاه 

 1398 رییس پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه استاندارد (تعرفه ها )همکاری در تعیین استانداردتشویق نامه از رئیس پژوهشگاه 

انسانی و معاون توسعه منابع  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1389 

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه 

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1394 

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد کمیته ارتقا(همکاری در تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1395 

کمیته همکاری در تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )

 تدوین مدارک(

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1395 

گردآوری همکاری در تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )

 کتاب فعالیت های دفتر آموزش(

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1396 

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد کمیته ارتقا(ری در همکاتشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )

 امور پشتیبانی پژوهشگاه
1396 

کمیته همکاری در  تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )

 تدوین مدارک(

معاون توسعه منابع انسانی و  پژوهشگاه استاندارد

 پژوهشگاهامور پشتیبانی 
1396 

 1397 معاونت پژوهشی پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از معاونت پژوهشی 

ارتقاء  لتشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )تدوین دستورالعم

 کارکنان غیر هیات علمی(

توسعه منابع انسانی و امور  پژوهشگاه استاندارد

 هپشتیبانی پژوهشگا
1397 

تشویق نامه از معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی پژوهشگاه )کارگروه ارتقاء کارکنان 

 غیر هیات علمی(

توسعه منابع انسانی و امور  پژوهشگاه استاندارد

 پشتیبانی پژوهشگاه
1398 



توسعه منابع انسانی و امور  استانداردپژوهشگاه  تشویق نامه از معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی مؤسسه استاندارد 

 پشتیبانی پژوهشگاه
1388 

 تدوین و ترویج استاندارد  تشویق نامه از معاون
 سازمان ملی استاندارد

تدوین و ترویج  معاون

 استاندارد
1395 

 1371 سازمانمعاون اداری و مالی  سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از معاون اداری و مالی مؤسسه استاندارد 

سرپرست پژوهشکده شیمی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 و پتروشیمی
1391 

سرپرست پژوهشکده شیمی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 و پتروشیمی
1386 

رییس پژوهشکده شیمی و  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از رییس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 پتروشیمی
1395 

سرپرست پژوهشکده شیمی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 و پتروشیمی
1397 

سرپرست پژوهشکده شیمی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 و پتروشیمی
1397 

رییس پژوهشکده شیمی و  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از رییس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 پتروشیمی
1397 

رییس پژوهشکده شیمی و  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از رییس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 پتروشیمی
1398 

 1385 مدیر کل دفتر امور تدوین سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر کل دفتر امور تدوین 

 1386 مدیر کل دفتر امور تدوین سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر کل دفتر امور تدوین 

 1384 مدیر کل نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر کل نساجی و چرم 

 1385 مدیر کل نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر کل نساجی و چرم 

 1382 مدیر کل نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر کل نساجی و چرم 

 1382 چرممدیر کل نساجی و  سازمان ملی استاندارد تشویق نامه تشویق نامه از مدیر کل نساجی و چرم 



 تشویق نامه از مدیر کل استاندارد خراسان رضوی 
 سازمان ملی استاندارد

مدیر کل استاندارد خراسان 

 رضوی
1397 

 تشویق نامه از مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی 
 سازمان ملی استاندارد

مدیر کل دفتر مطالعات 

 تطبیقی
1397 

  تکمیلیکل دفتر آموزش و تحصیالت  رینامه از مد قیتشو
 پژوهشگاه استاندارد

کل دفتر آموزش و  ریمد

 تحصیالت تکمیلی
1396 

 تشویق نامه از معاون مدیر کل )معاون استاندارد سازی( اداره کل استاندارد خراسان رضوی 

 سازمان ملی استاندارد

معاون مدیر کل )معاون 

استاندارد سازی( اداره کل 

 استاندارد خراسان رضوی

1395 

 تشویق نامه از مدیر کل اداره کل استاندارد خراسان رضوی 
 سازمان ملی استاندارد

مدیر کل استاندارد خراسان 

 رضوی
1398 

 تشویق نامه از مدیر کل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل 
 سازمان ملی استاندارد

مدیر کل دفتر روابط عمومی 

 و ارتباطات بین الملل
1398 

سرپرست گروه پژوهشی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم 

 نساجی و چرم سال
1385 

سرپرست گروه پژوهشی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم 

 نساجی و چرم سال
1386 

سرپرست گروه پژوهشی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم 

 نساجی و چرم سال
1387 

سرپرست گروه پژوهشی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم 

 نساجی و چرم سال
1388 

مدیر گروه پژوهشی نساجی  پژوهشگاه استاندارد تشویق نامه از مدیر گروه پژوهشی نساجی و چرم 

 و چرم
1396 

 1378 مدیر نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر نساجی و چرم 

 1379 مدیر نساجی و چرم سازمان ملی استاندارد تشویق نامه از مدیر نساجی و چرم 



 

 ها و مجامع علمیعضویت در انجمن
 مدت عضویت محل فعالیت مجمع همکاری و سمتنوع  نام مجمع

    

 

 

 پژوهشی -داوری، ویراستاری و همکاری با هیات تحریریه مجالت علمی
 مدت همکاری نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

    

 


