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دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

دکتری

مهندسی مکانیک – بیومکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

عناوین پایان نامه ها:

 کارشناسی  :بهینه سازی آب شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی -رطوبت گیری از هوا کارشناسی ارشد :شبیه سازی عملیات بستن استرنوم در عمل قلب باز بوسیله سیم های استیل پزشکی -دکتری  :طراحی و ساخت سیستم  PCRبر اساس فناوری میکروسیاالت سیاالت دورانی

❖ سوابق اجرایی
 عضو کمیته علمی – تخصصی برق و کامپیوتر سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی -عضو کمیته علمی – تخصصی برق و کامپیوتر سی و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی
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❖ سوابق پژوهشی

✓ دوره پسا دکتری ( ، ) 1399-1400دانشگاه صنعتی شریف  ،آزمایشگاه نانو زیست فناوری
✓ دوره فرصت مطالعاتی  ،آزمایشگاه  Science for life laboratoryدانشگاه  ، KTHاستکلهم  ،سوئد

✓ انجام پروژه های طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی با همکاری مرکز قلب تهران
 همکار اصلی پروژه "تولید چسب استخوانی(  (cement boneبا استفاده از پودر استخوانی الوگرافت برایاستفاده در اعمال باز قلب" ،بیمارستان مرکز قلب تهران  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1390 ،
 همکار اصلی پروژه "ساخت بست های پلیمری  zipfixبرای استفاده در عمل های قلب باز" ،بیمارستانمرکز قلب تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 ،
 همکار طرح " طراحی و ساخت کانول های باز شونده برای کاربرد در عمل های قلب اورژانسی " ،بیمارستان مرکز قلب تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391 ،
✓ انجام پروژه های طراحی و ساخت تجهیزات میگروسیاالتی در سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ایران
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 1394،تا 1398
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❖ سوابق تدریس و ارائه کارگاه
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 اسماعیل پیش بین  ،منوچهر اقبال  ،مهدی نوید بخش ;"شبیه سازی بکارگیری دریچه های تسال دردیسک های میکروفلوییدی گریز از مرکز"  ،اولین کنفرانس ملی میکروفلوئیدیک و کاربرد های آن در
پزشکی و مهندسی  15-16 ،اسفند  ، 1394دانشگاه شهید بهشتی.

❖ ثبت اختراع
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ثبت اختراع تحت عنوان "بهینه سازی شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی و رطوبت

گیری از هوا" ،شماره اختراع1389، 68931
 ثبت اختراع با عنوان " ساخت دستگاه آناالیزر  4کاناله دیسک های میکروسیاالتی برای تشخیصپارامترهای خونی" شماره اختراع1398، 43983

