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 1387از سالهيات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان. -

 1397تا   1394مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هنر اصفهان از  -

 1386. یاض عربستانالس سران اوپک ، ر غرفه ایران در اج طراحی -

 1382. نتایل شرکت دیجيتال کلوس امدیر طراحی و مسئول بخش  -

 1382.تحقيق و طراحی دستگاه کاهش آسيب زخم -

 1382.احی لباس فارغ التحصيلی دانشگاه تهرانهمکاری با تيم طر -

 1380تحقيق و طراحی چراغ هشدار ماشين پليس برای ناجا.  -

 1385-86 .يد سایت تخت جمشرسانی تخت جمشيد در مجاورت   انه اطالعطراحی سام تحقيق و  -

 1385 .تحقيق و طراحی سامانه اطالع رسانی بوستان فنآوری اطالعات زنجان -

 1384. سازمان زیباسازی تهران رانی برایطراحی بيلبورد بر اساس فرم های ای  -

 1383.ر و پرتابل برای شرکت ایران خودروطراحی بيلبورد مدوال -

 :ژوهشی پ -آموزشیق سواب 

 . برای وزارت علوم تحقيقات و فنآوری ،جواهرات یطراح ارشد  ره کارشناسیتدوین دو-

 . قيقات و فنآوریبرای وزارت علوم تح ، تدوین دوره کارشناسی ارشد طراحی و معماری داخلی -

 .برای وزارت علوم تحقيقات و فنآوری ، تدوین دوره کارشناسی طراحی و معماری داخلی -

   . شهری و گرافيک محيطی ایران بلماناولين همایش ملی م و هيات علمی و داور ضع -

 ی(رآفرینی روستایی اتاق بازرگان کا،  ه کاپ، توان هفتشهر اصفهان )ایده شو، اید رویدادهای استارت آپی  و همکار داور -

 مسابقات طراحی صنعتی دانشگاه تهران و دانشگاه هنر اصفهان.  و همکار  داور -

   .در ایران برای پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی امون راهکارهای درآمدزایی از سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی ق پيرتحقي-

   .ساخت نوین پنج دسته از محصوالت صنایع دستی در ایران برای پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگیتحقيق پيرامون  -

 .بطه باپژوهش راجع به نسبت های فرمی در طراحیدر را  La modularو   Geometry of designترجمه کتاب های   -

 .خراج نسبت های طالیی مجموعه ميراث جهانی تخت جمشيد و پاسارگادتحليل و است -

   . نيازسنجی ارگونوميکی معلولين و جانبازان در استفاده از عناصر مبلمان شهری -

روانشناسی محيط    ، ، فيزیک نور و الکتریسيتهازی، مدلس، بيونيک ،کارگاه طراحی پایه  2و  1تدریس مبانی هنرهای تجسمی  -

 . دانشگاه هنر اصفهانبلمان در و طراحی مزیست 

 . پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در  1دستيار درس مبانی هنرهای تجسمی-

 . تدوین دوره طراحی مبلمان برای اتحادیه مبل اصفهان-

و طراحی  ،جواهرسازی   تدریس دروس - د  طراحی صنعتی  پژوهان ر  مبلمان  و  ،  موسسه آموزش عالی دانش  دانشگاهی  جهاد 

 . ز آموزش های خانه صنعت و معدن ایرانمرک


