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 «تعاليبسمه»                                        رزومه 

 89858909190تلفن : 

 دكتر امیرناصر اخوان
 دیریت، علم و فناوریدانشكده م ضو هیات علمیع

 تكنيك تهران()پلي  اميركبيرصنعتي دانشگاه 
 

 

  رك تحصیليمدا : 

 

 سال اخذ مدرك دانشگاه محل تحصیل تحصیليرشته  مدرك تحصیلي

 3147 برادفورد انگلستاندانشگاه  انتقال تكنولوژی ی دكتر

 3111 انگلستان گامبیرمندانشگاه  مكانیک، گرایش ترمودینامیکمهندسی  كارشناسی ارشد 

  انگلستان  لیدز انشگاه د ، سوخت و انرژیمهندسی مكانیک كارشناسی 

 

3111 

 

 

  صنعتي اجرایي هایمسئولیت: 

   

 سال های خدمت اجرایي مسئولیت ردیف

 3111-3141 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحرئیس مجتمع تحقیقات صنعتی هواپیمائی  3

 3141-3143 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرپرست طرح قدس 2

 3143-3142 مشاور صنعتی موسسه آموزشی و تحقیقات صنعتی دفاعی 1

 3141-3144 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضو هئیت مدیره شركت تحقیقاتی صنایع هوائی پرنده ایران 7

  8730-8739 شركت صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( -16sمدیر پروژه هواپیمایی  1

(.شركت صنایع هواپیماسازی  371)آنتونوف  371مسئول اجرای ساخت و تولید هواپیمای مسافربری ایران  1

 )هسا( ایران 
 8730-8739 

 3141-3146 شركت صنایع هواپیماسازی ایران 2131سرپرست معاونت هلیكوپتری و مدیر پروژه  4

 3141-3141 هلیكوپترسازی شركت صنایع هواپیماسازی ایرانمعاون اجرائی مدیر عامل و رئیس گروه كارخانجات  6

 3146-3141 عضو كمیته بررسی سوانح هوائی شركت صنایع هواپیماسازی ایران 1

 8730-8708 مدیر عامل شركت صنایع هوایی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 31

 8730-8708 ایران )پنها( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحمدیر عامل شركت پشتیبانی و نوسازی هلیكوپترهای  33

 3141-3163 كارشناس كمیته صنعت و تحقیقات سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 32

 3141-3163 اصفهان –شاهد  رئیس مركز تحقیقات صنایع هوایی 31

 3161-3163 مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای -مجری طرحهای عمرانی شركت پنها  37

 3161-3164 مدیر اندیشكده نفت، گاز و پتروشیمی مركز توسعه فناوری نیرو )متن( 31

 11تا فروردین  12خرداد  رئیس هیات مدیره شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران 31

 اسفند 3117از خرداد ماه  عضو هیات مدیره شركت هواپیمائی آسمان 34
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 اجرایي دانشگاهي مسئولیت های :  

 

 سال های خدمت اجرایي مسئولیت ردیف

 3143-3146 معاون مجتمع آموزش عالی هواپیمائی كشوری 3

 3143-3146 معاون امور دانشجویی و اجرائی مجتمع آموزش عالی هواپیمائی كشوری 2

 3143-3146 قائم مقام رئیس مجتمع آموزش عالی هواپیمائی كشوری سازمان هواپیمائی كشوری 1

 3143-3146 سرپرست دانشكده مهندسی هواپیما مجتمع آموزش عالی هواپیمائی كشوری 7

  3146 مدیر گروه تعمیر و نگهداری دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری 1

  3141-3163 رئیس هیئت انتظامی هیئت علمی دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری 1

 3163-3167 هواپیمایی كشوری مسئول گروه بال و بدنه دانشكده صنعت 4

 3163-3167 رئیس دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر 6

 3163-3164 رئیس مركز رایانه دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر 1

 3161-3112 مدیر گروه مدیریت تكنولوژی مركز مطالعات توسعه تكنولوژی دانشگاه صنعتی امیركبیر 31

 
 

  صنعتي -تحقیقاتي –مسئولیت های مشاوره ای علمي 

 

 سال های خدمت مسئولیت ردیف

 3141-3146 مشاور در امور طراحی و ساخت هواپیما دانشكده تكنولوژی هواپیمائی كشوری 3

 3161-3146 مشاور امور حمل و نقل هوایی اداره كل امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه 2

مدیریت و توسعه تكنولوژی شركت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران سازمان گسترش و  مشاور امور 1

 نوسازی صنایع ایران

3166-3161 

 3161-3166 مشاور علمی كمیته مدیریت و توسعه تكنولوژی مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 7
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 و صنعتي عضویت در مجامع و كمیته های علمي تحقیقاتي : 

 

 سال های خدمت مسئولیت ردیف

عضو هیئت مدیره شركت تحقیقاتی صنایع هوایی پرنده ایران سازمان گسترش و نوسازی ایران شركت صنایع  3

 هوائی ایران

3146-3141 

 3141-3146 شركت هسا ISO 9000عضو اصلی كمیته عالی  2

 3146 عضو اصلی شورای عالی پژوهش دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری   1

 3146-3163 عضو كمیته تعیین میزان فوق العاده هیئت علمی و همكاران دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری 7

 3141-3146 عضو كمیته بررسی سوانح هوایی شركت صنایع هواپیماسازی ایران 1

 3141-3163 عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی انتظامی اعضا هیئت علمی دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری 1

 3141-3163 عضو كمیته انضباطی بدوی دانشكده صنعت هواپیمایی كشوری 4

 3161-3112 عضو شورای پژوهشی مركز مطالعات توسعه تكنولوژی دانشگاه صنعتی امیركبیر از سال 6

 3163-3164 عضو شورای آموزشی دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر 1

 3163-3164 دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیرعضو شورای پژوهشی  31

عضو كمیته مشاورین شبكه مشاوره فنی و تبادل اطالعات تخصصی حمل و نقل ایران معاونت آموزش،  33

 تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری

3167-3161 

 3161-3164 بیرعضو گروه مشترک مهندسی نفت دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرك 32

 3164-3161 عضو شورای پژوهشی پژوهشكده نفت گاز و پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیركبیر 31

 3161-3111 عضو شورای طراحی و تأسیس مركز انتقال و توسعه تكنولوژی دبیركلی امور ایرانیان خارج از كشور 37

 تاكنون 61سالاز  عضو كلینیک صنعت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 31

 اكنون3111از  عضو گروه پژوهشی مدیریت فناوری و نوآوری پژوهشكده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیركبیر 31

 تاكنون 3112از  عضو اصلی كارگروه تهدیدات شیمیایی كمیته پدافند غیرعامل معاونت پژوهشی وزارت علوم 34

 تاكنون 3111از  رئیس كمیته توانمندسازی جمعیت توسعه علمی ایران  18

 تاكنون 3111از   عضو انجمن آینده نگری ایران 31

 

  علمي : و نشریاتانجمن در  عضویت 

 

 سال های خدمت /نشریهانجمن عضویت ردیف

 تا كنون 3141 انجمن هوافضای ایران  عضو پیوسته 3

 تا كنون 3161 مدیریت تكنولوژی ایرانانجمن  عضو پیوسته و موسس 2

 تا كنون 3161 انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران عضو پیوسته 1

 تا كنون 3167 انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری عضو پیوسته 7

 تا كنون 3166 انجمن فناوری های بومی ایران عضو پیوسته  1

 تا كنون 3112 ایرانجمعیت توسعه علمی  عضو هئیت مدیره 1

 تا كنون 3112 پارک علم و فناوری و مراكز رشد داور فصلنامه رشد فناوری 4

 تا كنون 3111 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مدیریت توسعه فناوریداور فصلنامه  6
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  صنعتي : - پژوهشي پروژه های  مجری 

 

 سال سازمان عنوان پروژه ردیف

شركت ملی صنایع پتروشیمی  گذاری خارجی براساس مدلسازی در صنایع پتروشیمی ایران جذب سرمایه 3

 ایران

3163 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  پتروشیمی آشنایی با شیرآالت صنعتی و كاربرد آن در صنایع نفت،گاز و 2

 امیركبیر

3167 

ر ازدیاد تولید در بررسی فنی اقتصادی تغییر در اندازه لوله های مغزی به منظو 1

 Aمیدان نفتی سیری 

 3161 شركت مهندسی و توسعه نفت

 3161 شركت مهندسی و توسعه نفت بومی سازی مدل مدیریت شل در ایران 7

 3161 شركت مهندسی و توسعه نفت های آن در صنعت نفت ایراندانش مدیریت مخازن و چالش 1

های درون چاهی به منظور ازدیاد تولید در ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پمپ 1

 Aمیدان سیری 

 3164 شركت مهندسی و توسعه نفت

شركت مهندسی پژوهش و توسعه  بینی عملكرد یک مخزن هیدروكربوری به كمک شبیه سازی كامپیوتریپیش 4

 و توسعه نفت

3164 

تهیه  ( در مدیریت مخازن و7Dتعیین نقش تكنولوژیكی لرزه نگار چهار بعدی ) 6

 شرح كار اجرایی

 3166 ایران شركت نفت فالت قاره

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  راه اندازی مركز انتقال فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیركبیر 1

 صنعتی امیركبیر

3166 

 3161 ایران شركت نفت فالت قاره مطالعه روشهای مختلف ایجاد ارزش افزوده گاز و مدل قیمت گذاری آن 31

شناسائی بهترین مدل كاربردی جهت طراحی و فعال سازی كانون تفكر شركت  33

 پایانه های نفتی ایران

 3161 شركت پایانه های نفتی ایران

 3111 بانک كشاورزی پیاده سازی الگوهای مدیریت كانون تفكر در بانک كشاورزی 32

معاونت علمی پژوهشی فناوری  فناوری بومیطرح ممیزی صد موضوع مهم علمی ممیزی علم و  31

 ریاست جمهوری

3111 

شركت پاالیش گاز شهید هاشمی  (OTSتهیه نرم افزار آموزشی شبیه ساز اپراتور ) 37

 نژاد

3113 

 3161 ایران شركت نفت فالت قاره های كركینگ نفت سنگینطراحی پایه مهندسی روش 31

  ایران شركت نفت فالت قاره تكنولوژی سبک سازی نفت خامها و مطالعه فنی و اقتصادی روش 31

 3111 شركت فوالد خوزستان طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت تكنولوژی در شركت فوالد خوزستان 21

 3117تیر  شركت نفت فالت قاره ایران ارزیابی سناریو های مختلف تولید و انجام مطالعات مخزنی در میدان نصرت 23

 جاری شركت نفت فالت قاره ایران غربالگری روش های ازدیاد برداشت نفت در تمامی میادین نفتی 22

مطالعه جامع مدلی و ارزیابی سناریو های بهینه تولید و ازدیاد برداشت در میدان  21

 نفت سنگین بینالود با استفاده از فناوری های جدید تولید

 جاری شركت نفت فالت قاره ایران

 

 

 آموزشي های و كارگاه ها دوره ارائه :  
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 سال دانشگاه ها/ها سازمان های آموزشي / سمینار/ كارگاهعنوان دوره ردیف
مدیرعامل مركز آموزش و تحقیقات و صنعتی  مدیریت تحقیق و توسعه 3

 ایران

3141 

 3141 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی انتقال تكنولوژی 2

 3162 مركز مطالعات تكنولوژی صنعتی امیركبیر تكنولوژی مدیریت انتقال 1

آشنایی با شرح خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت، گاز و  7

 پتروشیمی

دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی 

 امیركبیر

3167 

اصول، مبانی و كاربرد مدیریت پروژه در صنعت نفت، گاز و  1

 پتروشیمی

صنعتی دانشكده مهندسی نفت دانشگاه 

 امیركبیر

3167 

دانشگاه صنعت نفت و انجمن مدیریت  مدیریت پروژه نفت 1

 تكنولوژی

3161 

 3164 شركت صنایع هواپیمایی ایران مدیریت تكنولوژی: مطالعه موردی هواپیمایی 4

 شركت سهامی پتروشیمی بندر امام مدیریت تكنولوژی نفت 6

 شركت ملی نفت ایران

3141 

 3166 مدیریت اكتشاف نفت مدیریت پروژه 1

 3166 شركت ملی فوالد خوزستان مدیریت تكنولوژی 31

 3166 مركز مطالعات تكنولوژی صنعتی امیركبیر نقشه راه تكنولوژی بانكداری نوین 33

 3161 مدیركل تشكیالت و آموزش شهرداری تهران نقش مدیریت تكنولوژی در توسعه پایدار شهری 32

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  مدیریت تكنولوژی 31

 ایران

3161 

 3111 انجمن مدیریت تكنولوژی ایران اكتساب تكنولوژی 37

های دانشگاهی راهكارهای آشنایی با مقوله تجاری سازی پژوهش 31

 اجرایی و عملیاتی

 3113 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 3113 صا ایران  تجاری سازی نتایج پژوهش 31

موانع تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و  34

 ارائه راهكار ها با استفاده از تجارب دیگر كشور ها 

 3117 دانشگاه جامع علمی كاربردی

تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاه ها و  آشنایی با فرآیند 36

 پژوهشگاه ها 

 3111 فناوریپژوهشگاه رنگ وزارت علوم، تحقیقات و 

31    

 

 استاد راهنمای پایان نامه های دانشجوئي : 
 

 پایان نامه های كارشناسياستاد راهنمای  -الف
 

 سال محل تحصیل نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
ترسیم نمایی از چگونگی هدایت سیستم مدیریت مهندسی تعمیر  3

 و نگهداری هواپیما

حمید ـ حسین 

 اصفهانی

صنعت هواپیمایی دانشگاه 

 كشوری
 3141پائیز 

ها و مراكز آموزش هوایی در ایران و بررسی وضعیت صنایع، شركت 2

ارائه طرح تاسیس وزارت هوانوردی بعنوان یک ساختار سازمانی 

 مناسب

 پور ـ محمد ابراهیمی

 صمد بالغی

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

اردیبهشت 

 3144ماه 

ها در هواپیما و بررسی ساخت و ها و كابلسیمفرآیند و كاربردهای  1

 تولید در ایران
 عزت اهلل كاظمی

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

شهریور ماه 

3144 

مردادماه دانشكده صنعت  عبدالعلی محبی مواد بكار رفته در هواپیما و عوامل موثر در انتخاب مواد 7
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 سال محل تحصیل نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
 3144 هواپیمایی كشوری

1 
 رضا شعبانی اتصاالت در  هواپیمافرآیند و كاربرد 

دانشكده صنعت 

 هواپیمائی كشور
3144 

1 
 هویار غفاری سیستم جامع یا یكپارچه تعمیرات هواپیما

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

مهرماه 

3146 

4 
 سعید احمدی گری در صنایع هواییفرآیند و كاربرد قطعات ریخته

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

 اسفندماه

3146 

6 
 اله ارادتینعمت طراحی و كاربرد جیگ و فیكسچر در صنعت هوایی

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

خردادماه 

3141 

1 
 علیرضا رضایی فرآیند و كاربرد قطعات فورج در صنایع هوایی

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

مهرماه 

3141 

یک هواپیمای روند و چگونگی طراحی، ساخت، مونتاژ و تولید  31

 آموزشی پیشرفته

احسان شاكری و 

 نوری

دانشكده صنعت 

 هواپیمایی كشوری

خردادماه 

3161 

33 
 مهرداد ولی محمدی روش و ترتیب طراحی یک هواپیمای سبک

دانشكده صنعت 

 هواپیمائی كشوری
3163 

32 
 بینمحمدرضا جهان های هواپیما آشنایی با خصوصیات آشیانه

دانشكده هواپیمایی 

 كشوری

مهرماه 

3162 

31 

 علیرضا فراهانی كیا عملكرد و محدودیت های انسانی در هوانوردی

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

 3167آبان 

 بررسی قرارداد های مورد استفاده در صنعت باالدستی نفت و 37

 قراردادی مناسب ارائه بهترین روش مقایسه آنها و
 مهرانمحمد 

 -دانشكده مهندسی نفت

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر
33/64 

31 
 یثربیوحید  شناسائی اجزائ دستگاه نمودار گیری از گل حفاری

 -دانشكده مهندسی نفت

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر
33/64 

31 
 اهلل یارحسین  طراحی ساختار مركز انتقال و توسعه تكنولوژی در وزارت نفت

 -دانشكده مهندسی نفت

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

شهریور 

3166 

34 
 مرتضویسید احمد  حفاریچگونگی تدوین استراتژی توسعه تكنولوژی صنعت 

 -دانشكده مهندسی نفت

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر
 3166مردا 

36 
 افكاریمهدیه  مبانی و اصول مدیریت مخازن نفت و گاز

 -دانشكده مهندسی نفت

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر
 3166خرداد 

31 

 فرآیند و كاربرد اتصاالت در هواپیما
ابراهیم شهالئی 

 مقدم

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

مهر ماه 

3166 

21 
آشنائی با ابعاد مدیریت ساخت و تولید هواپیما به همراه ساختار 

 سازمانی
 امیر بهزادی

دانشكده مهندسی هوافضا 

امیر دانشگاه صنعتی  -

 كبیر

مرداد ماه 

3166 

23 

 گلبرگ معینی طراحی مفهومی هواپیمای سبک

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

 3166بهمن 

22 
بررسی تكنولوژی ساخت قطعات فلزی صنایع هوافضا به روش براده 

 برداری
 شهریار فیروزبخت

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

3166 
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21 

 حامد سبحانی اشنائی با سازمان بازرسی فنی هواپیما

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

 61تابستان 

 

 

 

 

27 

 پدرام باقری تجاری سازی نتایج پژوهش های هوافضا

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

 3166تیر 

21 

 جوقه دوستمحمد   نیكل تفلون به جای روش آندایزینگپوشش دهی نانو كامپوزیت 

دانشكده مهندسی هوافضا 

دانشگاه صنعتی امیر  -

 كبیر

 3111مرداد 

بررسی نقش مهندسی سیستم در طراحی و ساخت و ماموریت  21

 ماهواره
 امیرحسین استیری

دانشكده مهندسی هوافضا 

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

آبان  31

3111 

24 
 زرندی ساخت جیک و فیكسچر در صنایع هوائی بررسی فنی

دانشكده مهندسی هوافضا 

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

اسفند  6

3113 

دانشكده مهندسی هوافضا  سعید محمود زاده 3717پیاده سازی نظام مدیریت هواپیمائی در افق ایران  26

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3111 مرداد

دانشكده مهندسی هوافضا  سعید رستیمان 371ایران  بررسی تخصصی موتور هواپیما 21

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3111 مرداد

سوانح هوائی از دیدگاه پیمان نامه شیكاگو و الزامات حوادث و  11

 ضمائم آن

محمد حسین 

 عنایتی

دانشكده مهندسی هوافضا 

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3111 مهر

دانشكده مهندسی هوافضا  كوشا میرزائی فرودگاه ها و هوانوردینگاه اقتصادی به عملیات  13

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3111آذر 

دانشكده صنعت  رحمان دانشمند ابعاد مدیریت ساخت و تولید هواپیما 12

 هواپیمائی كشوری

 3144مهر 

دانشكده صنعت  هویار غفاری راه حل جامع و فرگیر تعمیر و نگهداری هواپیما 11

 هواپیمائی كشوری

 3144مهر 

روند و چگونگی طراحی، ساخت، مونتاژ و تولید یک هواپیمای  17

 آموزشی پیشرفته

دانشكده صنعت  احسان شاكری

 هواپیمائی كشوری

اردیبهشت 

3161 

دانشكده صنعت  علی داوری چگونگی سیستم بازرسی هواپیما در صنعت هوائی 11

 هواپیمائی كشوری

 3163تیر

با ابعاد مدیریت ساخت و تولید هواپیما به همراه ساختار  آشنائی 11

 سازمانی

دانشكده صنعت  امیر بهزادی

 هواپیمائی كشوری

  3161مرداد

چگونگی ورود به بازار باالدستی نفت برای بخش خصوصی با تاكید  14

 خاص بر سرویس و خدمات جانبی حفاری نفت

 -دانشكده مهندسی نفت محمد امین البویه

 ه صنعتی امیر كبیردانشگا

شهریور 

3166 

 -دانشكده مهندسی نفت كیوان پیشگاه حقی بررسی اجزا دكل های حفاری و چگونگی ساخت داخل 16

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

شهریور 

3166 

دانش مدیریت مخازن نفت و گاز با تاكید خاص به روش ازدیاد  11

 برداشت

 -دانشكده مهندسی نفت وحید ندری

 رصنعتی امیر كبیدانشگاه 

شهریور 

3161 

دانش مدیریت مخازن نفت و گاز با تاكید خاص به روش ازدیاد  71

 برداشت) تزریق آب گرم و میكروبی(

 -دانشكده مهندسی نفت مهدی طاهر پور

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3161مهر 

مهندسی دانشكده  دانیال هواخور پیشنهاد ساختار جدید برای صنایع هوائی كشور 73

دانشگاه صنعتی -هوافضا

 3161بهمن 
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 امیر كبیر

چگونگی طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در شركت ملی نفت  72

 ایران

 -دانشكده مهندسی نفت حسین غفاریان

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

فروردین 

3111 

 هوافضادانشكده مهندسی  حسین استیریامیر مطالعه نظریه مهندسی سیستم در عملكرد خودكار ماهوراره 71

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3111مهر 

بررسی وضعیت صنعت هوافضا در كشور های منطقه با تمركز روی  77

 كشور تركیه

 هوافضادانشكده مهندسی  علیرضا مجیدی

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3113 مهر

بررسی دانشگاه های آینده مطالعه موردی دانشكده مهندسی  71

 دانشگاه صنعتی امیركبیرهوافضا 

دانشكده مهندسی  كیانوش ستاری

دانشگاه صنعتی  -هوافضا

 امیر كبیر

 3113مهر 

 -دانشكده مهندسی نفت مازیار نعمتی شناسائی و بررسی مواد بكار رفته در سازه هواپیمای های مسافربری  71

 دانشگاه صنعتی امیر كبیر

 3113آبان 

 

 

 :و دكترا ارشد يها كارشناسپایان نامه اول استاد راهنمای -ب
 

 سال محل تحصیل مقطع تحصیلي نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
های كوپترهای تكنولوژیكی در هلیپیشــرفت 3

 مدرن

مان ولی بحرینی و   رح

 محمد سرلک
 كارشناسی ارشد

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر
 3144بهمن 

بررســی فشــارهای عصــبی )اســترس( بر     2

صین حرفه مراقبت پرواز فرودگاه    ص  هایمتخ

 كشور 

 كارشناسی ارشد سعید صولتی
دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

اسفندماه 

3146 

در   DMEارزیـابی كمی و كیفی تـاثیرات    1

 وری شركت پنهاارتقاء بهره
 كارشناسی ارشد داود ارسطو

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

ــفنــدمــاه   اسـ

3146 

ارزیابی مشكالت موجود در كارآئی موتورهای  7

 شركت پنها 237الیكومینگ بالگردان 
 كارشناسی ارشد ابراهیم شجایی

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

ــفنــدمــاه   اسـ

3146 

ــازمانی و برآورد نیروی      1 ــاختار سـ تدوین سـ

انسانی سازمانی در شركت صنایع هواپیمایی     

 تورایران )صها(ـ معاونت مو

 كارشناسی ارشد صمد گرگیج
دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر
 3141ماه دی

مقایسه و بررسی خرید هواپیمای مسافربری     1

 با ساخت در داخل كشور
 كارشناسی ارشد مهرداد امیری مختاری

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر
 3141ماه دی

و اثر  DMEســنجی نصــب ســیســتم امكان 4

 بخشی آن
 ارشدكارشناسی  پاشدانه

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

بهمن ماه 

3141 

ــ اقتصادی به منظور    6 بررسی و تحلیل فنی ــ

 ساخت یا خرید دستگاه سیموالتور پروازی
 كارشناسی ارشد احمد نیكفر

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

اردیبهشت 

 3161ماه 

ــدن پروژه های      1 یاتی شـ مل موثر در عمل عوا

 تحقیقاتی نهاجا
 كارشناسی ارشد  تورج امیر خسروی

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

شهریور ماه 

3161 

ساخت هل     31 صادی ــــ فنی  كوپتر ارزیابی اقت

 چند منظوره در ایران
 كارشناسی ارشد حسین شعبانی

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر
 3161ماه دی

نقش آموزش در فرآینــد انتقــال تكنولوژی  33

ستم    (  FANSای مخابراتی )های ماهوارهسی

 به ایران

 كارشناسی ارشد علی اصغر مالصالحی
یت     گاه ترب ــ دانشـ

 مدرس
 3161ماه دی



 امیر ناصر اخوان

 

 9

 سال محل تحصیل مقطع تحصیلي نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
ــی روش 32 ئه    بررسـ های انتقال تكنولوژی و ارا

 روشی مناسب جهت كاربرد در ایران
 كارشناسی ارشد علی رضایی

نی      ف ــكــده  دانشـ

 دانشگاه تهران

شهریورماه 

3163 

ــكیل      31 ــرورت و ارائه الگوی تشـ ــی ضـ بررسـ

 صنایع هوایی ایرانكنسرسیوم 

متی           ع ن ــم  لقــاسـ بوا ا

 قمصری
 كارشناسی ارشد

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

ماه   ــهریور  شـ

3162 

بازنگری و طراحی مجدد سیستم نگهداری و    37

 تعمیرات در شركت صها
 كارشناسی ارشد اكبر دیوساالرعلی

دانشــگاه صــنعتی  

 مالک اشتر

ــاه    ــر م ــه م

3162 

ــعــه نقش منــاطق آزاد در انتقــال و     31 توسـ

ــرمایه گذاری        تكنولوژی: مطالعه موردی سـ

 خارجی در منطقه آزاد قشم

 فؤاد شكوری

ــاه آزاد   كارشناسی ارشد دانشــــگ

ــالمی   لوم    -اسـ ع

 تحقیقات

ماه     ند  ــف اسـ

3161 

31 
ارایه الگوی مناسب مدیریت یكپارچه مخازن  

 برای شركت ملی نفت ایران
 كارشناسی ارشد علی باقری

ــاه آزاد   دانشــــگ

ــالمی   لوم   -اسـ  ع

 تحقیقات

خرداد ماه 

3164 

انتقال تكنولوزی در صــنایع كوچک: مطالعه  34

 موردی صنایع غذائی
 كارشناسی ارشد نوروزی

ــاه آزاد   دانشــــگ

 قزوین -اسالمی

ــاه   مــرداد م

3164 

ساختار هدفمند قراردادی بین كارفرما،   36 ارائه 

یت طرح )    كار عمومی    MCمدیر مان ( و پی

(GC در طرح هــای عمرانی بــا ) مطــالعــه

 موردی بخش مخابرات كشور

 

 كارشناسی ارشد فرزاد جالئی
دانشــگاه صــنعتی  

 امیر كبیر
 3164مهرماه 

ناطق     31 تدوین الگوی تغییرات در م طراحی و 

ــالمی  ــور قبل از الحاق جمهوری اس آزاد كش

  ایران به سازمان تجارت جهانی

 كارشناسی ارشد ابوالفضل صانع
ــاه آزاد   دانشــــگ

 قزوین -اسالمی
 3164آذر ماه 

21 
 كارشناسی  ارشد علی میرزاپور بررسی روش های انتقال تكنولوژی

ــگــاه امــام  دانشــ

 حسین

بــهــمــن مــاه 

3164 

ــی آموزش  23 ــده  ارزیابی اثر بخشـ های طی شـ

ــركت پنها در كارگاه موتورهای          كاركنان شـ

 كوپترهلی

 كارشناسی ارشد اكبر قاضی مرادیعلی
ــازمان مدیریت  سـ

 صنعتی

ــاه  دی مــ

3166 

اولویت بندی عوامل موثر در   شـــناســـایی و 22

ــهر   ــتفاده از مترو درش ــترش فرهنگ اس گس

   تهران

 كارشناسی ارشد مسلم تیموری
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3113آذر 

ــتراتژیک با  تجزیه ، 21 تحلیل و برنامه ریزی اس

یس       تر كرد مــا ی در شـــركــت   Qspm رو

   مارون پتروشیمی

 كارشناسی ارشد علیرضا بهاری نیا
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3113آذر

ــی 27 ــازی نتایج      بررسـ رویكردهای تجاری سـ

ــازمانی   ــگاهی و عوامل س پژوهش های دانش

گاه آزاد      موثر بر آن ؛ ــ عه موردی دانشـ مطال

 اسالمی واحد نجف آباد

 كارشناسی ارشد طاهره ولی زاده
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی

1391/10/0

6 

ضایت    21 سی تاثیر همراه بانک بر اعتماد و ر برر

یان   ــتر عه:     مشـ طال مت     )مورد م نک حك با

  (ایرانیان

 

 رسول نصیری

 
 كارشناسی ارشد

ــاه آزاد   دانشــــگ

 قزوین -اسالمی
 3112مرداد 

ــاه آزد  كارشناسی ارشد فاطمه جوادی فربررسی عوامل سازمانی موثر بر تجاری سازی     21 ــور  دانشـــــگ ــری ــه شــ
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عه موردی:       طال تایج پژوهش م مان  ن ســــاز

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

ــالمی  تهران    -اسـ

 مركز

3112 

بررســـی روش های ســـناریو ســـازی علم و  24

 فناوری با رویكرد ایران

 
 

 كارشناسی ارشد محسن گرامی طیبی
دانشــگاه صــنعتی  

 امیركبیر 

ــور   ــری ــه شــ

3112 

 3717آینده صنعت فضا در افق ایران ا  26
 

علم غالمحسین وزیری 

 دارلو
 كارشناسی ارشد

دانشــگاه صــنعتی  

 امیركبیر 
 3112بهمن

بررسی عوامل سازمانی موثر بر تجاری سازی     11

آزاد نتایج پژوهش مطالعه موردی: دانشـــگاه 

 اسالمی تهران مركز

 كارشناسی ارشد فرامرزی

ــاه آزد  دانشـــــگ

ــالمی  تهران    -اسـ

 مركز

ــن    ــمـ ــهـ بـ

 3112ماه

بررسی عوامل سازمانی موثر بر تجاری سازی     13

نتایج پژوهش مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی  

 همدان  -سینا

لی زاده             ع ف ط ل یم  مر

 مهرآبادی
 كارشناسی ارشد

ــكــده علوم     دانشـ

 اقتصادی
 3112بهمن

عوامل موثر بر موفقیت ســازمانهای كارآفرین  12

كارآفرینی در این   ــی میزان نوآوری  و بررسـ

ــازمانها، مطالعه موردی بنگاه های كوچک  س

 و متوسط شهر كرمانشاه 

 كارشناسی ارشد  فیروزه حمیلی
ــكــده علوم     دانشـ

 اقتصادی
 3112بهمن

ــاخك های كارت    11 ــی و رتبه بندی شـ بررسـ

كرد           ی ــا رو توازن ب م تیــازی  م ترل      ا ن  ك

ــركــت         ــتراتژیــک)موردمطــالعــه:در شـ اسـ

 (كارخانجات قند قزوین

 كارشناسی ارشد سبحان مطهری نسب
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3112بهمن

ــگاه ها و ارائه    17 ــی دانش ــی نظام آموزش بررس

 راهكار های مناسب
 

 كارشناسی ارشد خدابنده لو
دانشــگاه صــنعتی  

 امیركبیر
 3111خرداد

مات نظام مدیریت دانش در       چالش ها و    11 الزا

ــركت های تابعه        بخش ایمنی در یكی از شـ

 3717وزارت نفت در افق ایران 
 

 كارشناسی ارشد احمد برومند
دانشــگاه صــنعتی  

 امیركبیر 
 3111خرداد

ــی بیرونی دوره های   11 ــی میزان اثربخش بررس

ــاد )مورد   ــی كاركنان بانک مهر اقتص آموزش

  ( شعب منطقه شرق تهران مطالعه

 كارشناسی ارشد وحید خورشیدی
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3111تیر 

عه        14 ــ یت توسـ مل بحرانی موفق ــی عوا بررسـ

شركت های دانش بنیان      صول جدید در  مح

ــهرک علمی و تحقیقــاتی       ــتقر در شـ مسـ

  اصفهان

 آرمان معتمدی

 
 كارشناسی ارشد

ــاه آزاد   دانشــــگ

 نجف آباد -اسالمی

ــت  اردیبهشــ

3111 

بررسی و ارزیابی برنامه استراتژیک ماركتینگ  16

 SWO گروه بستنی كاله بر مبنای مدل
 كارشناسی ارشد علیرضا مبشری

ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3111تیر 

اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی  11

ــتفاده ازروش تجزیه و تحلیل  ــانی با اس  انس

مدل    ــاس  فازی در    AHP اطالعات بر اسـ

  شركت هواپیمایی آسمان

 كارشناسی ارشد امیر طال زاد
ــاه آزد  دانشـــــگ

 نجف آباد -اسالمی
 3111مرداد 
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 سال محل تحصیل مقطع تحصیلي نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
سعه بازار فناوری     چالش ها 71 صت های تو و فر

 3717نانو در حوزه پزشكی در افق ایران 
 كارشناسی ارشد                                       مهدی صدقیانی باغچه

دانشــگاه صــنعتی  

 امیركبیر
 3111مرداد 

نده نگری   73 با     آی ــمند  ــهر هوشـ حكمرانی شـ

ــهر    نگرش نظام نوآوری  : مطالعه موردی شـ

 تهران

دانشــگاه صــنعتی   دكترا فرنوش مرتضوی

 امیركبیر

 3111مرداد 

دانشــگاه صــنعتی   دكترا                                        رضا حافظی عرضه و تقاضای گازسناریو های  72

 امیركبیر

 3111مرداد 

مدل          71 نای  هام بر مب ــ ظار سـ بازده مورد انت

CAPM      (یل شـــده عد ( و R-CAPMت

 مدیریت سود

ــاه آزاد   كارشناسی ارشد                                     شهین بهكیش نوشهر دانشــــگ

 اردبیل

ــور  ــری ــه  شــ

3117 

ارزیابی تأثیر ساختار مالكیت بر نسبت قیمت   77

شركتهای پذیرفته شده در بورس   به سود در  

 اوراق بهادار تهران

ــاه آزاد   كارشناسی ارشد                                      سولماز سرداری دانشــــگ

 اردبیل

 3117 آبان

بررسی رابطه بین مدیریت سود و توزیع سود  71

شده در        شركتهای پذیرفته  سهام در  نقدی 

 بورس اوراق بهادار تهران

ــاه آزاد   كارشناسی ارشد                                      لیدا كبودین دانشــــگ

 اردبیل

ــور  ــری ــه  شــ

3117 

اتی و قابلیت   P/Eتبیین رابطه بین نســبت   71

و رشــد ســود اتی در شــركتهای   ســوددهی

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ــاه آزاد   ارشدكارشناسی                                        كیائیسمانه  دانشــــگ

 اردبیل

 3117 آبان

ــعه و بهبود ظرفیت تولید در   74 روش های توس

ــفهان)مورد مطالعه    ــی اص ــرمایش ــنایع س ص

 (شركت پالر

شگاه آزاد   كارشناسی ارشد                                      اعظم مزروعی نجف دان

 آباد

 3117مرداد 

های          76 جام  پروژه  مات در ان ها و الزا چالش 

ستاندارد     ضایی مطابق با ا در ایران  ECSSف

 از دیدگاه سازماندهی و مدیریت

ــتی  محمــد علیــدوسـ

                                     شهركی

شگاه آزاد نجف   كارشناسی ارشد دان

 آباد

 3117 مهر

  خاص مشتریان جذب نظام بررسی و مطالعه  71

سب  الگوی ارائه و دنیا موفق بانكهای در  منا

 ( ایرانیان حكمت بانک مطالعه مورد.)
 

شگاه آزاد نجف   كارشناسی ارشد                                      مریم نبوی منفرد دان

 آباد

ــور  ــری ــه  شــ

3117 

رابطه بین مدیریت مشـــاركتی و مقاومت در   11

 برابر تغییر
 

شگاه آزاد نجف   كارشناسی ارشد                                       هانیه مصون دان

 آباد

 3117 دی

ــازی نتایج    13 ــب در تجاری س ارایه مدلی مناس

 پژوهش در حوزه بیوتكنولوژی

ــاه  كارشناسی ارشد مینا ابراهیمی آزاد  دانشــــگ

ــالمی  واحــد -اسـ

  علوم تحقیقات

 3117مرداد 

سی ارتباط بین ابعاد   12 شاعه نوآوری  برر مدل ا

ــگاه های    ــتریان از فروش ــد خرید مش با قص

 مجازی

ــاه   كارشناسی ارشد بنی شریف آزاد دانشــــگ

ــالمی واحــد  -اسـ

 خورسگان

 3117 مهر

سازی نتایج طراحی و تبیین الگوی تجاری 11

 تحقیقات دانشگاهی

شكده  های فنی و مهندسی  )مورد مطالعه: دان

 شهر تهران

 3111مرداد  دانشگاه تهران دكتری                                       امین پژوهش
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 سال محل تحصیل مقطع تحصیلي نام دانشجو موضوع پایان نامه ردیف
طراحی الگوی واحد های كوچک تجاری در       17

ذوب آهن اصــفهان : مطالعه موردی باشــگاه 

 ورزشی و فرهنگی

صنایع و     دكتری علوی شگاه  دان

 معادن ایران

 3111بهمن 

ارایه روش مناسب استفاده از تكنولوژی های    11

ستم حمل و نقل عمومی )        سی شمند در  هو

 تاكسیرانی تهران( با رویكرد اینده پژوهی

صــنعتی  دانشــگاه  كارشناسی ارشد                                       نرگس اسدی

 امیركبیر

ــت  اردیبهشــ

3111 

ــعه منطقه  11 تدوین اهداف و اولویت های توسـ

 آزاد چابهار مبتنی بر نقشه راه

سين     سيد محمد ح
                                       .ميرلوحي

دانشــگاه صــنعتی   كارشناسی ارشد

 امیركبیر

 3111اسفند 

ــتراتژیک  14 ارائه مدل مفهومی برنامه ریزی اسـ

فناوری اطالعات : مطالعه موردی منطقه آزاد 

 چابهار

ــگــاه   كارشناسی ارشد                                       مائده نوآمده لوم   دانشـ ع

 اقتصادی

 3111اسفند 

كان :          16 ند م خت بر چارچوب چگونگی ســـا

 مطالعه موردی منطقه آزاد چابهار

لوم     كارشناسی ارشد                                   بنی طبا   مریم ع ــگــاه  دانشـ

 اقتصادی

 3111اسفند 

طراحی الگوی مناسب تجاری سازی محصول  11

 در شركت تارابگین ذوب آهن اصفهان

لوم     كارشناسی ارشد                                        مسعود علیپور ع ــگــاه  دانشـ

 اقتصادی

 3111اسفند 

ــتای      11 طراحی مدل انتقال تكنولوژی در راسـ

ستراتژی ساخت بكس داكت های صنعتی :      ا

 مطالعه موردی شركت ساتها

محمــد جعفر خوش        

                                       خلق

صنایع و     دكتری شگاه  دان

 معادن ایران

 3111اسفند 

ــایی و رتبه بندی كیفیت خدمات         13 ــناسـ شـ

ــتریان در        دریایی و بندری جهت جذب مشـ

 آینده : مطالعه موردی بند امام خمینی

دانشــگاه صــنعتی   كارشناسی ارشد                                       ذكریا قوام

 امیركبیر

 3111اسفند 

سایی     12 سعه     شنا ساختاری موثر بر تو عوامل 

ــگاهی : مطالعه موردی       ــركت های دانشـ شـ

 دانشگاه عالمه طباطبایی

مه      كارشناسی ارشد                                       فاطمه صادقیان گاه عال ــ دانشـ

 طباطبایی

 3111 دی

سب ارزیابی   11 ارائه مدل برای انتخاب روش منا

ــر     كت  توانمندی فناوری : مطالعه موردی شـ

 تارآبگین ذوب آهن اصفهان

لوم     كارشناسی ارشد علی اكبر ستوده ع ــگــاه  دانشـ

 اقتصادی

 3111اسفند 

شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه  17

 شركت های نوپا

 

مه      كارشناسی ارشد فرشته میرزا رسولی گاه عال ــ دانشـ

 طباطبایی

 3111اسفند 

11      

 

 

 

 كارشناسي ارشد و دكترا:های استاد مشاور پایان نامه -ج

 

ف
دی
ر

 

 موضوع پایان نامه
مقطع 

 تحصيلي
 تاریخ نام دانشجو محل تحصيل

3 

بررســی تطبیقی ســیاســت های انرژی كشــور 

ــیا : چالش ها و راهكار        های جنوب غربی آسـ

 های مناسب

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر
 31 علی حسینی

ــی  ن  تعیی آینده نگری و طراحی مدل مناسب برای 2 ــناس ــنعتی  كارش ــگاه صـ اسفند ماه ســید محمد رضــا  دانشـ
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 3113 قریشی نژاد  امیركبیر ارشد  اولویت های علم و فناوری ایران

1 
استراتژی مدل مناسب برای سبک سازی نفت     

 سنگین در صنعت نفت ایران 
 دكترا 

تی     ل دانشــــگــاه دو

 مالزی
 3112دی ماه  نوشین جباری 

7 

ــول برای          ید محصـ جد ناوری  یابی ف مدل ارز

ستفاده از      سازی با ا صت های تجاری  تعیین فر

 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی 

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــگــاه عــلــوم   دانشــ

 اقتصادی

رویــا ســـــادات  

 حسینی 

شهریور ماه 

3117 

1 

مركزتحقیقات وسایل  طراحی الگوی سازمانی

 پرنده )مطالعه موردی مركز تحقیقات شاهد( 
 

 دكتری
دانشــگاه صــنایع و   

 معادن ایران
 سعید هادی

ماه  اسفند

3111 

1 
سعه در        سایی عوامل اثر گذار تحقیق و تو شنا

  عملكرد دانشگاه كارآفرین

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــگاه  ــنعتی  دانشـ صـ

 امیركبیر

ــادق     محمــد صــ

   صدیقی
 3111دی ماه 

4      

 

 های كارشناس ارشد و دكترا:استاد داور پایان نامه -د

 

ف
دی
ر

 

 موضوع پایان نامه
مقطع 

 تحصيلي
 تاریخ نام دانشجو محل تحصيل

 آینده ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران  3
ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر
 3112اسفندماه  ینا فردیس

 تحلیل سناریو های آینده انرژی 2
ــی   ــناس كارش

 ارشد 

ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر

پیــام عبــاس زاده 

 شكراب
 3112مهر  ماه 

1 
سناریو های پایدار برای دانشگاه های آینده در    

 عرصه جهانی

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر
 3112ماه مهر علی بینقی

7 
پیش بینی فروش محصــول توســط پیش بینی  

 داده كاوی : آنالیز متقارن و سناریو نویسی

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر

ــریری  پرینــاز    سـ

 قوی
3111 

1 

صنعت     سعه مدیریت ایمنی در  طراحی نظام تو

 هوانوردی كشور
 

 3112 حسین خانلری دانشگاه امام حسین دكترا

6 
 تجاری سازی

 
 دكترا

عالمــه     دانشـــگــاه 

 طباطبائی
 3111 گودرزی

7 
سائي و تحليل مشكالت نظام نوآوری     شنا

 ملي در ایران
 

ــی   ــناس كارش

 ارشد

ــگــاه عــلــوم   دانشــ

 اقتصادی
 3112 هومن فرشاد

6 

یابي         نه برای مكان  مدلي آینده نگرا ئه  ارا

به           هدر رسههيدن  با  یدید  های  شهههر 

 پایداری اكوسيستمي
 

 دكتری
ــنعتی   ــگاه صـ دانشـ

 امیركبیر
 3117 مازیار عطاری
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 در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا ها  دانشگاه در تدریس :  

 

 نام دروس دانشگاه ردیف

 دانشكده صنعت هواپيمایي كشوری 8

 ساختمان هواپیما

 مبانی مدیریت

 هواپیما زبان تخصصی

 تكنولوژی و توسعه دانشگاه صنعتي مالك اشتر 5

 دانشگاه صنعتي اميركبير  -دانشكده مهندسي هوافضا 7

 مدیریت صنعتی

 مدیریت تكنولوژی هوافضا

 علم مواد

 زبان تخصصی

 آزاد قزویندانشگاه  1

 كنترل پروژه

 مدیریت انتقال تكنولوژی

 كنترل كیفیت آماری

 دانشگاه صنعتي اميركبير  -دانشكده مهندسي نفت 9
 ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی

 مبانی مدیریت پروژه های نفتی

 دانشگاه صنعتي اميركبير  -دانشكده مدیریت، علم و فناوری 6

 و فناوری مدیریت استراتژیک علم

 مدیریت علم خالقیت و نوآوری

مدیریت مخاطرات فناوری، مباحث 

 اخالقی وحقوقی

 سمینار آینده پژوهی

 مدیریت انتقال تكنولوژی

 

 مدیریت انتقال تكنولوژی دانشگاه صنعتي شریف 3

 دانشگاه علوم اقتصادی وزارت علوم 0

 مدیریت علم، خالقیت و خلق تكنولوژی

 بر مدیریت تكنولوژیمقدمه 

 مدیریت انتقال تكنولوژی

 تكنولوژی مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن  وابسته به وزارت صنایع و معادن 9

 مدیریت انتقال تكنولوژی دانشگاه خوارزمي 88

 كنترل كیفیت و بهره وری

 ارزیابی تكنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایي 88

 

 علمي تخصصيات در نشری عضویت : 
 3141خرداد  ،ت تحریریه مجله تخصصی صنایع هواپیماسازی ایران )هسا(ئعضویت هی. 

 3161شهریور  ،ت تحریریه مجله تخصصی انجمن هوافضا )انجمن هوافضای ایران(ئعضویت هی. 

 3113مرداد  ،ت تحریریه نشریه تجاری سازی فناوری )پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(عضویت هیئ. 

 

 

 

 

 

 و آموزشي اه اندازی مراكز علمير : 
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 3167شهریور ،راه اندازی دانشكده مهندسی و مدیریت نفت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. 

 3167دی  ،راه اندازی دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر. 

 3166اردیبهشت  ،راه اندازی مركز انتقال فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیركبیر. 

 

  علمي و تکنولوژیکي ایزوجكسب : 

  3111 ،برای طراحی و ساخت بدنه هواپیما آموزشی و رزمی در هفتمین در جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه دوم تحقيقكسب.  

  3141، برای طراحی و ساخت سازه ها و بدنه چرخبال )هلیكوپتر( در یازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه اول ابتكاركسب. 

  ماهنامه هسا مقاله برتركسب عنوان 

  و ترابری وزارت راه پژوهشگر برتركسب عنوان 

  مدل مدیریتی شل در ایران(بومی سازی پروژه  )شركت مهندسی و توسعه نفت( ) نفت پروژه شاخص در صنعتكسب عنوان مجری 

 ألیف و ترجمه كتاب :ت 

 .3146، امیرناصر اخوان، نشرخوش آوا، "ساختمان هواپيما" .3

 .3146، امیرناصر اخوان، نشر رانگا، "فرهنگ لغات مدیریت" .2

 .3141، امیرناصر اخوان، نشر خوش آوا، "فرهنگ لغات مهندسي هوافضا" .1

 .3167، امیرناصر اخوان، نشرخوش آوا، "دیارزیابي اقتصادی فني و نظارت طرحهای تولي" .7

 .3167 ، امیرناصر اخوان، نشر خوش آوا،"مجموعه مقاالت علمي، صنعتي و تكنولوژیكي" .1

 .3113، امیرناصر اخوان، نشر خوش آوا، "فرهنگ علوم و تكنولوژی نفت" .1

 .3113، امیرناصر اخوان، نشر ایثارگران، "فرهنگ علوم  و  تكنولوژی نفت" .4

 (در دست چاپامیرناصر اخوان، )، "مدیریت تكنولوژیفرهنگ " .6

 (در دست چاپامیرناصر اخوان، ) )دستاورد طرح پژوهشی( "انتقال تكنولوژی و تجاری سازی نتایج پژوهشي در دانشگاهها" .1

 (در دست چاپ)، امیرناصر اخوان، "علم و تكنولوژی مواد در صنایع هوافضا" .31

 (دست چاپ در)اخوان،  ، امیرناصر"مدیریت مخازن نفت و گاز" .33

 

 و همایش ها : مراكز علمي تخصصي ضویت درع 

 
  برگزاركننده كنفرانس بین المللی عضوIEEE 2007 2114. 

 44 ،عضو كمیته اجرایی دومین كنفرانس سراسری مهندسی هوافضا اردیبهشت.  

 44 ،عضو هیئت داوران دومین كنفرانس سراسری مهندسی هوافضا اردیبهشت.  

  63بهمن  ،مین جشنواره بین المللی خوارزمیچهاردهها در  تخصصی دفاعی برای داوری طرحعضو كمیته.  

 62بهمن  ،مین جشنواره بین المللی خوارزمیهفدهها در  رئیس كمیته تخصصی صنایع برای داوری طرح.  

 62بهمن  ،جشنواره بین المللی خوارزمی هفدهمینها در  عضو كمیته تخصصی طرحهای ویژه برای داوری طرح. 

 61دی  ،عضو كمیته علمی دومین كنفرانس بین المللی مدیریت. 
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  61بهمن  ،ن جشنواره بین المللی خوارزمیهجدهمیرئیس گروه تخصصی صنایع برای داوری طرحها در. 

  67 بهمن ،جشنواره بین المللی خوارزمی نوزدهمینرئیس گروه تخصصی صنایع برای داوری طرحها در. 

  67آذر  ،نهمین كنگره سراسری همكاری های دولت صنعت دانشگاه برای توسعه ملیعضو هیئت داوران. 

 67دی  ،عضو كمیته علمی و ارزیابی مقاالت سومین كنفرانس بین المللی مدیریت. 

 67-61 ،مدیر زمینه تخصصی صنعت نفت در كنفرانس های انجمن مهندسی مكانیک. 

  61كنفرانس مدیریت فناوری،  دومینعضو كمیته علمی. 

 64 ،عضو كمیته علمی سومین كنفرانس مدیریت فناوری. 

  66برگزاركننده سومین كنفرانس مدیریت تكنولوژی ایران، عضو. 

 61 ،عضو كمیته علمی چهارمین كنفرانس مدیریت فناوری. 

 11 ،عضو كمیته علمی پنجمین كنفرانس مدیریت فناوری. 

  13بهمن  ،مین جشنواره بین المللی خوارزمیبیست و ششعضو گروه تخصصی طرحهای برگزیده جشنواره برای داوری طرحها در. 

  12هیئت رئیسه سومین كنفرانس مدیریت تكنولوژی ایران، عضو.  

 12 ،عضو كمیته علمی هفتمین كنفرانس مدیریت فناوری. 

  12 ، بهمنجشنواره جوان خوارزمی مین 31رئیس گروه تخصصی مهندسی صنایع  و فناوری اطالعات. 

  تاكنون 12مجموعه كنفرانس های تخصصی انرژی كمیسیون انرژی مجلس از آذر عضو كمیته علمی. 

 

 و مصاحبه ها ها و نشستزگردها می : 

 
 44 ،عضو هیئت رئیسه نشست دومین كنفرانس انجمن هوافضای ایران. 

  اصفهان -، دانشگاه صنعتی مالک اشتر 3144شركت در میز گرد تخصصی سیاست گذاری های آینده هوافضائی، سال 

 61 ،همایش بررسی راههای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار عضو. 

 63 ،رئیس نشست چهارمین كنفرانس انجمن هوافضای ایران. 

 در شركت مهندسی و توسعه نفت )متن( 61 ،كمیته تخصصی انتقال فناوری عضو اصلی. 

  64 ،آذر "استقرار نظام جامع مدیریت تكنولوژی در شهرداری تهران"عضو هیئت رئیسه در نشست علمی تخصصی. 

  64آذر، "نظام نوآوری و مدیریت دارایی های فكری در شهرداری تهران"عضو هیئت رئیسه در نشست علمی تخصصی. 

 61 ،ینشست تخصصی انرژ در شركت. 

 ،13 دانشگاه صنعتی امیركبیر، خرداد دبیر نشست در همایش تولید ملی. 

 13 ،ساله 21همایش ملی توسعه فناوری در افق چشم انداز در  عضو اصلی. 

  3112معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسفند  اولین نشست تخصصی اساتید اقتصاد و توسعه فناوریدر شركت در نشست تخصصی   

  23/2/11، بنیاد توسعه فردا در راستای حفظ و تقویت روابط دانشی با خبرگان دانشگاهی و اساتید شركت در نشست 

  3167، سال  21مصاحبه با نشریه اكتشاف و تولید شركت ملی نفت ایران در خصوص فرایند انتقال تكنولوژی با رویكرد نفت، شماره 

 

 و سمینارها های تخصصي نمایشگاه ، ها جشنواره و ارائه سخنراني در مسئولیت در برگزاری : 

 44 ،اردیبهشت ،مدیر نمایش هوایی دومین كنفرانس سراسری مهندسی هوافضا. 

 41 ،همكار برگزاری  پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاههای كشور. 

 64 ،همكار برگزاری نخستین جشنواره صنعتی مهندسی نفت. 

  66 ،برپائی نمایشگاه تخصصی نفت و گاز توسط شركت خانه صادرات صدرمشاور كارفرما در. 

 61 ،مشاور كارفرما در برگزاری نمایشگاه تخصصی نفت و گاز توسط شركت خانه صادرات صدر. 

 ،13 برگزاری جشنواره فن بازار و مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی امیركبیر. 

 13،جشنواره فن بازار و مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی امیركبیر هماهنگ كننده با صنعت برای حضور در نمایشگاه. 

  41دانشكده تكنولوژی هواپیمایی كشور ، "الگوهای پیوند صنعت و دانشگاه"سمینار. 

  46روابط عمومی شركت صنایع هوایی ایران  ،"نقش صنایع و مراكز آموزشی در پیشبرد صنایع هوایی كشور"سمینار. 

  61دانشكده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف  ،"ژه ها و قرادادهای نفتیمدیریت پرو"سمینار. 

    معاون پژوهشی و آموزشی   ،"پیش نیاز توسعه تكنولوژی هوایی و لزوم برنامه ریزی استراتژی در صنعت هوایی كشور     "سخنرانی با موضوع 
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 .61پژوهشكده توسعه تكنولوژی جهاد دانشگاهی 

   شركت بهین مشاوران آتیه سازان مدیریت    "خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت ، مدیریت پیمان: عامل چهارم  آشنایی با شرح  "سمینار ،

67. 

  67دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر  ،"شیرآالت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی"سمینار تخصصی. 

    شركت طراحی و مهندسی شركت صنایع پتروشیمی       ،"پتروشیمی  مدیریت طرح یا عامل چهارم در صنعت نفت ، گاز و  "سمینار  آموزشی

67. 

  61نمایشگاه بین المللی تهران  ، "آشنایی با شرح خدمات مدیریت طرح یا عامل چهارم در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی"سمینار. 

  61نمایشگاه بین المللی تهران  ،"مدیریت انتقال تكنولوژی"سمینار. 

  61اداره پژوهش و فناوری حفاری شركت ملی نفت ایران  ،"تكنولوژی حفاری نفت. چرا و چگونه؟ استراتژی توسعه"سمینار. 

  آشنایی با عامل چهارم یا "سخنرانی با موضوعMC" ،64، پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی. 

   در همایش فناوری و نقش آن در توسعه بنگاههای اقتصادی مدیرعامل سازمان صنایع      ،"ارائه یک نمونه عملی از انتقال تكنولوژی"سمینار

 .64و معادن بنیاد مستضعفان 

   همایش ملی مالكیت فكری با رویكرد تجاری سازی  ، "مدیریت تجاری سازی از ایده تا بازار و جایگاه و نقش مالكیت فكری در آن  "سمینار

 .66و توسعه فناوری 

  66حاشیه همایش ملی مالكیت فكری با رویكرد تجاری سازی و توسعه فناوری در  ،"تجاری سازی و انتقال تكنولوژیمبانی "سمینار. 

      دانشگاه آزاد نجف آباد   ،"موانع تجاری سازی پروژه های پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها و ارائه راهكارها    "سخنرانی در نشست با موضوع

13. 

  13پژوهشكده مطالعات آینده دانشگاه امیركبیر  ،"آشنایی با نظام مدیریت تكنولوژی"سمینار تحت عنوان ارائه. 

  تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاهها و پژوهشگاهها : موانع     ،"سخنرانی در جلسه هم اندیشی جمعیت توسعه علمی ایران با موضوع      ارائه

 .13دبیركل جمعیت توسعه علمی  "و راهكارها

  شست با موضوع     سخنرانی در  ارائه شگاهها و مراكز پژوهشی ایران     "ن سازی نتایج پژوهشی در دان پنجمین همایش روسای   ،"موانع تجاری 

 .13مراكز كارآفرینی

  12پژوهشكده مطالعات آینده دانشگاه امیركبیر  ،"آینده مدیریت: نظام مدیریت تكنولوژی"سمینار ارائه. 

  12همایش بین المللی مهندسی مكانیک  بیست و یكمین ،"تكنولوژیآشنایی با فرایند بومی سازی "سمینار ارائه. 

  كمیته ارتباط با صنعت انجمن رباتیک ایران ، "مبانی تجاری سازی نتایج پروژه ها در مراكز آموزشی  "سخنرانی در نشست با موضوع     ارائه- 

 .13 دانشگاه صنعتی شریف

  13نت آموزش و تحقیقات وزارت صنایع معاو، "تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی"سمینار ارائه. 

  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ،"مروری بر مستندسازی، مطالعه موردی صنعت هوانوردی"سمینار ارائه 

  عسلویه -شركت گاز پارسیان ،"استراتژی توسعه تكنولوژی پاالیشگاه گاز پارسیان: چرا و چگونه؟"سمینار ارائه 

  كاربرد "سمینار ارائهIT  تهران.مجتمع فنی  ،"های صنعت نفت، گاز و پتروشیمیدر حوزه 

  12اسفند  -موسسه آموزش عالی صدرا "آشنائی با مبانی تجاری سازی پروژه های پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  "ارائه سمینار 

  در شــهرک علمی و تحقیقاتی ارائه مقاله :شــناســایی عوامل بحرانی موفقیت توســعه محصــول جدید در شــركت های دانش بنیان مســتقر

 -مازندران -اصــفهان: در همایش اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت كســب و كار های كارآفرینانه و اقتصــاد دانش بنیان 

 12اسفند 

  3112بهمن  -شركت پنها، "تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاه : مطالعه موردی صنعت اویونیک"ارائه سمینار. 

 

 فارسي )مجالت( هایالهمق : 

 

 .3111مجله صنایع هوایی، ، امیرناصر اخوان، "چگونگي شكست دیوار صوتي از صنایع هوایي منطقي" .3

 .3111امیرناصر اخوان، مجله صنایع هوایی، ، "اثر رعد و برق بر روی هواپيما" .2

 .3111مجله جنگ دانش ساصد، امیرناصر اخوان، ، "مدیران صنایع و حفاظت صنعتي" .1

 .3111مجله جنگ دانش ساصد، امیرناصر اخوان،  ،"كامپيوتری چيست و راههای مقابله با آن كدام است؟ویروس " .7

 .3141 مجله صنعت روز شماره دو،امیرناصر اخوان، ، "نقش كامپيوتر در طراحي، ساخت و مدیریت" .1
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ساخت به كمك كامپيوتر،       " .1 ستم طراحي و  سي ستفاده از  سازی با ا صر اخوان،  ،  " CAD & CAMطرح كارخانه قالب  امیرنا

 .3141 مجله صنعت روز، شماره دو،

 .3141مجله صنعت روز شماره دو، امیرناصر اخوان، ، "فرهنگ ، تكنولوژی و انتقال آن" .4

 .3147روزنامه اطالعات چاپ لندن، امیرناصر اخوان،  ،"سرمایه خاریي وسيله قدرت یا قدرت  نفوذ" .6

 .3147مجله دانشگاه برادفورد انگلستان، امیرناصر اخوان،  ،"توسعه با تأكيد خاص بر ایرانانتقال تكنولوژی به كشورهای در حال " .1

 .3141ماهنامه هسا، امیرناصر اخوان،  ،"ویژگي های مدیر پروژه موفق" .31

 .3141ماهنامه هسا، امیرناصر اخوان،  ،"تكنولوژی ساخت و توليد هواپيما" .33

 .3141مجله صنایع هوایی، امیرناصر اخوان، ، "و افزایش ضریب ایمني پروازنقش كامپييوتر در طراحي هواپيماهای یدید " .32

 .3144روزنامه ایران، امیرناصر اخوان،  ،"توليد هواپيمای مسافری در ایران به تشكيالت فراگير نياز دارد" .31

 .3144ماهنامه هسا، ، امیرناصر اخوان، "بررسي ایمالي پيرامون مبحث طراحي هواپيما" .37

 .3161مجله صنایع هوایی، امیرناصر اخوان،  ،"بر فرآیندهای ساخت و توليد در صنایع هوایيمقدمه ای " .31

 .3161مجله صنایع هوایی، امیرناصر اخوان،  ،"سانحه هوایي از دیدگاه سازمان بين المللي هواپيمایي كشوری)ایكائو(" .31

 .3161امیرناصر اخوان، مجله صنایع هوایی،  ،"آشنایي با حرفه مراقبت پرواز" .34

 .3161مجله صنعت نفت، امیرناصر اخوان،  ،"تكنولوژی چاه های هوشمند نفتي" .36

 .3167مجله انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، امیرناصر اخوان،  ،"نقش و اهميت فناوری اطالعات در صنعت نفت" .31

 .3161ت نفت ایران، مجله انجمن سازندگان تجهیزات صنعامیرناصر اخوان،  ،"كپي سازی و مهندسي معكوس" .21

 .91مروری برمفهوم تجاری سازی و مدل های آن، اميرناصر اخوان، ماهنامه علمي آموزش تدبير، اسفند  .23

 ارزیابي توانمندی فناوری در سطح ملي،  هایمدل .55
21.  

 

 

 

 

 

 هاهمایش(فارسي  تقاالم (: 

 

سمینار علم و تكنولوژی و توسعه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران،  ،"تكنولوژی، فرهنگ تكنولوژی و انتقال تكنولوژی" .3

 .3111دی  1دانشگاه صنعتی امیركبیر، تهران، 

سمینار تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی وزارت صنایع  ،"نقش و اهميت تحقيق و توسعه در فرایند انتقال و توسعه تكنولوژی" .2

 .3141وزارت صنایع، مشهد، 

مین گردهم آیی معاونین طرح و برنامه ساصد در  22، "های هواپيما و نقش صنایع همكار در پروژه های هوایيبا سيستمآشنایي " .1

 .3141هسا، تهران، 

وژی ، سمینار ادواری دانشكده تكنول"الگوهای پيوند صنعت و دانشگاه و مكانيزم پيشنهادی یهت بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه" .7

 .3141هواپیمایی كشوری، 

، دومین كنفرانس سراسری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی "رزمي در ایران -از تحقيق تا ساخت و توليد هواپيمای آموزشي" .1

 .3144مهر  21-22مالک اشتر، شاهین شهر اصفهان، 

 ن كنفرانسدومی،"های هوافضا و مكانيزم پيشنهادی یهت بهبود ارتباط فيمابينالگوهای پيوند صنایع هوایي و دانشكده" .1

 .3144مهر  21-22سراسری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر اصفهان، 

، سمینار ادواری دانشكده تكنولوژی هواپیمایی "ضرورت تشكيل كنسرسيوم ملي و فرامليتي در خصوص توليد هواپيما در كشور" .4

 .3146آذر  3كشوری، 

ی ، سمینار ادوار"تحقيقاتي همكار در توسعه صنایع ساخت و توليد هواپيما در كشورنقش و اهميت صنایع و مراكز آموزشي و " .6
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 .3141دانشكده تكنولوژی هواپیمایی كشوری، ا آذر 

بررسي وضعيت صنایع و مراكز آموزش هوائي در ایران و ارائه طرح تاسيس وزارت هوانوردی به عنوان یك ساختار سازماني " .1

 .3141دی  31-32مد ابراهیمی نژاد، سومین كنفرانس سراسری هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ، امیر ناصر اخوان، مح"مناسب

، چهارمین كنفرانس مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی "نقش و كاربرد سيستم های پيشرفته در ساخت و توليد صنایع هوایي" .31

 .     3163بهمن  1امیركبیر، تهران، 

، دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت، "دانشگاه و مكانيزم پيشنهادی یهت بهبود الگوهای پيوند صنعت نفت و" .33

 .3161آذر  3-7، تهران، پژوهشگاه صنعت نفتچالش ها و راهكارها، 

، همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سالن اجالس "های تجاری سازی نتایج پژوهش در دانشگاههای ایران موانع و چالش" .32

 .3161دی  1-4ورهای اسالمی، تهران، سران كش

، همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، سالن  "نهادهای انتقال تكنولوژی و نقش آنها در تجاری سازی نتایج پژوهش دانشگاهها" .31

 .3161دی  1-4اجالس سران كشورهای اسالمی، تهران، 

وط ، سومین كنفرانس لوله و خط"تكنولوژی فيبر نوریچگونگي طراحي و ساخت سيستمهای مانيتورینگ خطوط لوله بوسيله " .37

 .3111خرداد  1-7انتقال نفت و گاز، مركز همایش های رازی، تهران، 

ه در ، ارائ"بررسی عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید در شركت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان "  .31

 .3112نی، اسفند نخستین همایش ملی مدیریت بازرگا

شناسائی عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید در شركت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، همایش  .31

 3112ملی مدیریت بازرگانی با محوریت كسب و كار  كارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، 

چهارمین كنفرانس بین اللملی انجمن مدیریت فناوری ایران، كیش، آذر ماه  "شتریآینده خودرو سازی در ایران : با توجه به گرایشات م" .34

3111. 

 1131دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، " شركت های مبتنی بر دستاورد های دانشگاه : مفاهیم، تعاریف و ویژگی ها  " .36
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 پژوهشي لوح تقدیر از مسئولين دریافت گردید.علمي و های مختلف و به پاس موفقيت در امور ایرایي و به مناسبت

 

ف
دی

 ر

لوح دهندهنام  نام سازمان   

سال 

دریافت 

 لوح

1131  ازطرف كلیه پرسنل پور صنایع هوایی سپاهطرف كلیه پرسنل مجتمع شهید صنیعیاز 3  

 3141 دكتر یوسف حجت معاون آموزش و تحقیق وزارت صنایع 2

 مدیر عامل شركت صنایع هواپیما سازی ایران)هسا( 1
مهندس محمد 

 اسالمی 
3141 

 3141 تیمسار بازرگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمیجهاد خودكفائی رئیس  7

 3141 امیردریابان شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  1

 3141 سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران  1

 معاون طرح و برنامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  4
 سید ضیاالدین دكتر

 قاضی زاده
3141 

 ا هسمدیر مسئول ماهنامه  6
 محمد  مهندس

 اسالمی
3144 

 ریاست موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  1
دكتر سیدعلی 

 حسینی تاش
3144 

 رئیس هیات مدیره صنایع هوائی  31
 علی محمد دكتر

 نوریان
3146 

 3141 امیردریادار محتاج فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 33

 3141 مهندس محمد توالیی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 32

 3141 مهندس حمیدی مدیركل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 31

 3141 مهندس مظاهری رئیس سازمان هواپیمائی كشوری 37
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 های علمی و صنعتی ایران مان پژوهشزرئیس سا 31
میلی جعفر دكتر 

 منفرد
3141 

 3161 قارونی نیک رئیس مركز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری 31

 رئیس سازمان تحقیقات خودكفائی نیروی دریائی سپاه 34
دریا دار مهندس 

 محمد مردانی
3161 

 رئیس انجمن هوافضای ایران 36
صدر  همایون دكتر

 الهیجانی 
3162 

 3161 قاسمی دبیر خانه جشنواره –های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش 31

 3161 مهندس پیمان شبكه تحلیل گران تكنولوژی 21

 3161 دكتر مشایخی دبیر كنفرانس بین اللملی مدیریت 23

 3167 دكتر سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف 22

 3167 رهاییعلیرضا دكتر  رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر 21

 3161 دكتر طباطبائیان تكنولوژی ایرانرئیس انجمن مدیریت  27

 3164 دكتر نادری فر  رئیس دانشكده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیركبیر 21

 3164 طباطبایاندكتر  مدیرعامل متن 21

 3164 دادبیناحمد تیمسار  مدیرعامل شركت پنها 24

 3164 مهندس كیانی مدیرعامل سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان 26

 دبیر سومین كنفرانس مدیریت تكنولوژی ایران 21
 سید جواد  مهندس

 حسینی
3164 

 3166 مهندس كیانی  اداره كل ملكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 11

 3166 دكتر محسن نصر مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 13

 3161 مهندس قاسمی اللملی خوارزمیمعاون اطالعات علمی و دبیر هجدهمین جنشواره بین  12

 احمدآبادی تیمسار مدیرعامل شركت پنها 11
3161 

 3112و

 3111 مهندس شكرانه مدیر كمیته علمی شركت قشم ولتاژ 17

 3111 احمدی جاویددكتر  رئیس دانشكده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیركبیر  11

 3112 دكتر طباطبائیان  رانرئیس انجمن مدیریت تكنولوژی ای 14

 

 و بازدیدهای علمي ـ صنعتي خارجي مسافرت ها – تجارب : 
 

ف
دی
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 محل بازدیدكشور  نوع فعالیت وابسته به نام سازمان/شركت/موسسه

 خصوصي ه دولتي شركت هواپيماسازی امبرایر 8
انواع هواپيمای سههبك و متوسهه     

 )مسافربری و آموزشي ه نظامي(
 برزیل

 خصوصي ه دولتي هواپيماسازی دورنيرشركت  5
انواع هواپيمای سههبك و متوسهه     

 )مسافربری و آموزشي ه نظامي(
 آلمان غربي

 خصوصي ه دولتي شركت هواپيماسازی پيالتوس 7
انواع هواپيمای سههبك و متوسهه     

 )مسافربری و آموزشي ه نظامي(
 سوئيس

 خصوصي ه دولتي MBBشركت هواپيماسازی  1
سههبك و متوسهه    انواع هواپيمای  

 )مسافربری و آموزشي ه نظامي(
 آلمان غربي

 سوئيس انواع هواپيمای سبك و متوس  خصوصي ه دولتي FFAشركت هواپيماسازی  9

 كانادا مركز آموزش خصوصي ه دولتي  6
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3 
 -شركت تحقيقات هوا ه سيبنيا

 روسيه

وزارت صههنایع دفاع 

 روسيه

سههازه، بدنه، آیرودیناميك و تسههت

 هواپيماهای سبك و سنگينپروازی 

روسههههههيهههههه 

 نواسيبریسك

0 
ضا     شركت تحقيقات هوا هههه ف

 اكراین -آنتونف
 تيدول

يد انواع     خت و تول طراحي و سههها

بك و سههنگين،       های سهه ما هواپي

 مسافربری و باربری

 اوكراین )شهر كيف(

 شركت توليدی موتورسيچ  9
MOTOR SECH 

 يدولت

يد انواع     خت و تول طراحي و سههها

های     توربوپرات، پيسههتوني        موتور

بك و       های سهه ما یت انواع هواپي و

 سنگين

هر       ین )شههه كرا او

 پرورتا(ساپ

 شركت اویراین تریو 88
AVIO – INTERIOR 

 خصوصي
طراحي، سههاخت و توليد صههندلي و 

 داخل انواع هواپيما
 ایتاليا )شهر التينا(

88 
سازی       صنایع هواپيما شركت 

 خاركور
 يدولت

و  سههاخت انواع هواپيماهای نظامي    

 مسافربری
 خاركور )اكراین(

 يدولت انيستيوی هوافضای خاركور 85
تا       مایي  يه دورس هواپي تدریس كل

 سطح دكترا
 خاركور )اكراین(

 ليبي هلي كوپترتعميرو نگهداری  يدولت نيروی هوایي ليبي 87

 يدولت شركت هواپيمایي دنل 81

خت هلي       كوپتر و    طراحي و سههها

هواپيمای ینگنده تعمير اسههاسههي 

 انواع هواپيماهای بوئينگ 

 آفریقای ینوبي

 لبنان ه بيروت خطوط تعميرات هلي كوپتر يدولت نيروی هوایي ارتش لبنان 89

 نروژ –برگز  نفت و گاز و آلومينيم دولتي -خصوصي  Hydroهایدرو                            86

 فرانسه –پاریس  ساخت تجهيزات آزمایشگاهي نفت خصوصي Vinciوینچي                           83

 فرانسه –پاریس  ساخت تجهيزات آزمایشگاهي نفت خصوصي Sanchezسانچز                      80

89 
یت                 مدیر لمللي  بين ا انجمن 

 تكنولوژی
 Novاطریش   -وین  ارائه كنفرانس های علمي خصوصي

2006 

58 DBR خصوصي 
سههاخت تجهيزات و دسههتگاههای     

 مربوط به نفت و گاز
 كانادا

58 
گاه       تا و دانشهه گاه آلبر دانشهه

 كانادا كلگری
 آموزشي و پژوهشي دولتي

تا و     های آلبر شهههر

 كلگری كانادا

55 Offshor Asia خصوصي 
صنعتي   ارائه كنفرانس های علمي و 

 نفت، گاز و پتروشيمي
 مالزی  -كولوالمپور

2005 
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