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ثبت اختراع
«ساخت نمونه آزمایشگاهی سرامیک شفاف پلیکریستال ایتریم آلومینیم گارنت (یگ) به روش پالسمای
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سوابق طرحها و پروژههای تحقیقاتی اتمام یافته
 شرکت صنایع الکترواپتیک،» ایتریا/پوسته آلومینا- مشخصهیابی و تفجوشی پودر هسته، «سنتزo
.1394-1392 ،صاایران اصفهان
 شرکت صنایع،» ایتریا به روش ریختهگری دوغابی/پوسته آلومینا- «شکلدهی کامپوزیت هستهo
.1395-1394 ،الکترواپتیک صاایران اصفهان
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« oسنتز پودر اسپینل آلومینات منیزیم بهروش هسته-پوسته آلومینا /منیزیا» ،شرکت صنایع
الکترواپتیک صاایران.1395-1394 ،

ارائه سمینار تخصصی
« oسنتز و فرآوری سرامیک پلیکریستال  YAGبهروش هسته-پوسته» ،ارائه شفاهی ،برگزیده به
عنوان رتبه دوم ،همایش شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران اصفهان.1394/6/25 ،
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 oتجربه کار با دستگاه رسوبدهی کندوپاشی ( ،)Sputteringنیمسال دوم .1396
 oتجربه کار با دستگاه اتولب ( ،)Autolabنیمسال دوم .1396
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 oکسب رتبه اول کالسی دوره دکتری ورودی سال 1396رشته نانوفناوری دانشگاه صنعتی شریف
 oمشمول دریافت جوایز تحصیلی استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان در سالهای ،1397 ،1396
 1398و .1399
 oعضو هستههای نخبگانی سومین ،چهارمین و پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن (سال
 1398-1397و .)1400-1399 ،1399-1398
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دانشگاه صنعتی شریف.1397/7/28-15 ،
 oگواهی حضور در کارگاه آموزشی «ترسیم اشکال سلولی توسط  ،»Adobe Illustratorدانشگاه
علوم پزشکی تهران.1397/8/21 ،
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 ،»Techniquesدانشگاه صنعتی شریف.1397/8/23-21 ،
 oشرکت در کارگاه آموزشی «طراحی پوستر با نرم افزار فوتوشاپ» ،دانشگاه صنعتی شریف ،آبان و
آذرماه .1397
 oگواهی حضور در کارگاه عملی «چاپ زیستی سه بعدی» ،شرکت امید آفرینان ،دانشگاه تهران،
اردیبهشت .1398

توانمندیها و حوزههای مورد مطالعه
سنتز نانوذرات اکسیدی به روش شیمی تر
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سنتز و ساخت سرامیکهای شفاف
سنتز ساختار هسته-پوسته
مهندسی بافت
چاپ زیستی سه بعدی
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