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 : شدهگذرانده و ختصصی دوره های آموزشی 

- Usability and User Centered Design, Association of Canadian 
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- Lean Manufacturing, Process Management, Leadership and Business 

Excellence, Visual Workplace, Professional Ethics, ISO 9000s, EFQM, 

AutoCAD, Micro Station (CANADA) 



- Computer Aided Design in Ergonomics, FINLAND 

- Negotiation, Communication and Influencing Skills, IBS, IRAN 

 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه هتران5و  0تاریخ هنر  -

- Drawing I, II & III, University of Alberta, CANADA  

 ، ایرانرنگ روغن و ابرنگنقاشی طراحی و  -

 
 گزیده ای از فعالیت های علمی، اجراییب ـ 
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 (دانشکده هبداشت)
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Human Factors Analyst in Design of Vehicles, General Motors,-  

CANADA 
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ارگونومی و نقش آن در توسعه صنعتی ایران، کارآفرین، اجنمن مدیران صنایع  -

 ایران

، جمالت ایران خودرو و اجنمن مهندسی صنایع و خودرو سازی ارگونومی در خودرو -

 ایران



 

 سایر فعالیت ها(و

  
داوری اولین و دومین کنفرانس دو ساالنه علمی عضو کمیته - 

و اجنمن  مهدان و شیرازدانشگاههای علوم پزشکی ارگونومی در 

 ارگونومی ایران

نفرانس بسته بندی دانشگاه عضو کمیته علمی داوری ک-

 الزهرا

داور علمی جمله علمی پژوهشی هبداشت در عرصه، دانشگاه -

 علوم پزشکی شهید هبشتی

در طراحی صنعتی،  گردمهایی تازه های ارگونومیعلمی دبیر -

 دانشگاه هنر هتران

- Registered Professional Engineer (P.Eng.), APEGA, CANADA 

-Portraiture Artist, PSC, CANADA  Recognized Official 
 

   

 


