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رایانامه:
وبگاه شخصیhttp://webpages.iust.ac.ir/zakeria/ :
 - 1پیشینه تحصیلی
)5731 -5731( 
)5731 -5733( 
)5733 -5737( 

دکتزی هٌِذطی هتبلْرژی ،داًشگبٍ تُْْکْ ،طٌذای ،ژاپي.
کبرشٌبطی ارشذ هٌِذطی هْاد (گزایش شٌبطبیی ّ اًتخبة هْاد فلشی) ،داًشگبٍ صٌؼتی
شزیف ،تِزاى.
کبرشٌبطی هٌِذطی هْاد (گزایش تْلیذ فلشات غیز آٌُی) ،داًشگبٍ ػلن ّ صٌؼت ایزاى ،تِزاى.

 - 2پیشینه حرفهای
 -5711( تب کٌْى)
 -5731( تب کٌْى)
)5711 -5717( 
)5711 -5711( 
)5711 -5731( 
)5731 -5731( 

ػضْ ُیئت ػلوی ،داًشکذٍ هٌِذطی هتبلْرژی ّ هْاد ،داًشگبٍ ػلن ّ صٌؼت ایزاى ،تِزاى.
کبرشٌبص رطوی دادگظتزی در رشتَ فلشات.
رئیض هزکش اطالعرطبًی هذیزیت پژُّش ّ فٌبّری ،شزکت هلی گبس ایزاى ،تِزاى.
ػضْ ُیئت ػلوی ،داًشکذٍ هٌِذطی هؼذى ّ هتبلْرژی ،داًشگبٍ صٌؼتی اهیزکبیز ،تِزاى.
پژُّشگز ،هؤطظَ هلی هٌببغ ّ هحیظ سیظت ،تظْکْبب ،ژاپي.
کبرشٌبص هتبلْرژی ،طزح فزّکزّم -فزّهٌگٌش ،شزکت هؼبدى فبریبة ،تِزاى ّ بٌذرػببص.

 -3عضویتهای اجرایی
 -5713( تب کٌْى)
 -5711( تب کٌْى)
 -5711( تب کٌْى)
 -5711( تب کٌْى)
)5713 -5711( 
)5713 -5711( 

ػضْ ُیئت هذیزٍ کبًْى داًشآهْختگبى هًْبْکبگبکْشْ.
ػضْ شْرای هزکشی اًجوي اطالهی فبرؽالتحصیالى داًشگبٍُبی ژاپي.
ػضْ شْرای طیبطتگذاری اًتشبرات ّ فٌبّری اطالػبت ،طبسهبى ًظبم هٌِذطی هؼذى ایزاى.
ػضْ ُیئت تحزیزیَ هجلَی طبسهبى ًظبم هٌِذطی هؼذى ایزاى.
ػضْ کویتَی تخصصی فزآّری ،تِیَ ضْابظ ّ هؼیبرُبی هؼذى ّسارت صٌبیغ ّ هؼبدى.
ػضْ ُیئت رئیظَی گزٍّ تخصصی هتبلْرژی اطتخزاجیً ،ظبم هٌِذطی هؼذى اطتبى تِزاى.

 -4عالیق پژوهشی
 تْلیذ فلشات ،طٌتش تزکیببت بیيفلشی ،فزآّری هکبًْشیویبیی هْاد ،هٌِذطی ططخ ،فزآّری هْاد بَ کوک اهْاج
هبیکزّّیْ ّ اهْاج فزاصْت.

 -5عضویت در مجامع علمی
 ػضْ اًجوي کبًیُب ،فلشات ّ هْاد آهزیکب )(TMS
 ػضْ اًجوي هٌِذطیي هتبلْرژی ایزاى
 ػضْ اًجوي ًبًْفٌبّری ایزاى

 -6مقاالت
 53 هقبلَ در ژّرًبلُبی بیيالوللی (شبهل  57هقبلَ  3 ،)ISIهقبلَ فبرطی در ژّرًبلُبی داخلی.
 53 هقبلَ کٌفزاًض بیيالوللی 75 ،هقبلَ کٌفزاًض داخلی.

 -7ثبت اختراع
 1 پزّاًَ ثبت اختزاع هلی.

 -8راهنمایی پایاننامه
 راٌُوبیی ّ هشبّرٍ  4داًشجْی دکتزی 71 ،داًشجْی کبرشٌبطی ارشذ ّ  57داًشجْی کبرشٌبطی.
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