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طرح پژوهشی
) – اداره بنادر و33-31 خدمات مشاوره سیستم مانیتورینگ پمپ خانه آتش نشانی بندر بوشهر (همکار طرح پژوهشی
دریانوردی استان بوشهر

فعالیت های آموزشی
هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

 تاکنون1931 از

 دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی مکانیک-استاد مدعو

1931-1931

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز-استاد مدعو

1931- 1939
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1931 -1935

استاد مدعو -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

1931-1932

استاد مدعو -بخش مهندسی مکانیک -دانشگاه پیام نور شیراز

1931-1933

استاد مدعو -دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان

1931-1935

استاد مدعو -موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت

مهارت های رایانه ای و زبانهای خارجی
 مسلط به زبان انگلیسی
 مسلط به نرمافزار های تخصصی
Matlab
FORTRAN
Tecplot
Fluent & Gambit
Carrier
TRNSYS
C PROGRAMMING
EES
)Microsoft Office (Excel, Word, Power point
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