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دليل منتقل شدن محل كار پدرم كه دبير آموزش و سال زندگي در آبادان، به 5پس از . در آبادان متولد شدم 1354در سال 
زدگي، با توجه به با وجود مشكالت شروع جنگ و جنگ .آغاز شد 1360دوران تحصيلي من در سال . پرورش بود، به اصفهان آمديم

ي اول كالس در تمام دوران دبستان و پس از آن در دوران راهنمايي، رتبه .كردمفضاي فرهنگي خانواده، درس را با عالقه دنبال مي
دوم  مقطع اصفهان در 5ي ناحيه ي اول مسابقات رياضياز جمله افتخارات دوران تحصيلي در دوران راهنمايي، كسب رتبه .بودم

آموزان برتر مدرسه، از سوي مدرسه براي نفر ديگر از دانش 7همراه  به، پس از پايان دوران راهنمايي. است 1367در سال ، راهنمايي
ي  در آزمون مرحله .موزان برتر كالس بودمآ در دوران دبيرستان نيز جزو دانش .نام در دبيرستان شهداي ادب اصفهان، انتخاب شدم ثبت
. رفت شمار مي ي خوبي به كسب كردم كه رتبه ي رياضي و فيزيك، و در رشته ي يك كشور را در منطقه 446ي  ، رتبهكنكور سراسري اول

بر همين اساس  .شدم دي مهندسي مكانيك عالقمن هاي دانشگاهي پرداختم كه در نتيجه به رشته ي رشته در همان زمان به تحقيق درباره
كه امكان قبول شدن در  چنين با وجود آن هم .ي نخست خود انتخاب كردم نوان گزينهع ي مهندسي مكانيك را به رشتهدر انتخاب رشته، 

 باالي سطح با توجهاي دريافت كرده بودم، ترجيح دادم  نامه هاي تهران را نيز داشتم و حتي از دانشگاه صنعتي اميركبير نيز دعوت دانشگاه
ي نهايي  كارنامهپس از دريافت چنان كه  هم .ي اول در نظر بگيرم گزينهعنوان  نزديكي مسافت، دانشگاه صنعتي اصفهان را به علمي و
  .قبول شده بودم كشور هاي سطح اول هاي مهندسي مكانيك دانشگاه ي رشته در همه مشاهده كردم كه آزمون،

ي دوم  و كسب رتبه 22/17 كل مقطع كارشناسي را با معدل. كردم اي درس را دنبال مي ي ويژه در دوران كارشناسي نيز با عالقه
انشگاه صنعتي اصفهان را دبراي مقطع كارشناسي ارشد نيز گرايش طراحي كاربردي  .پايان بردم به) در معدل كل 05/0با اختالف (
دليل عالقه به تدريس، فعاليت  ، به1376زمان با شروع مقطع كارشناسي ارشد در مهرماه  هم .عنوان اولويت نخست انتخاب كردم به

ادامه نيز تا پايان دوران تحصيالت تكميلي درمقطع دكترا  آموزشي اين فعاليت. التدريس در دانشكده آغاز كردم صورت حق را بهآموزشي 
وقت  صورت پاره ي علوم و تكنولوژي زيردرياي دانشگاه صنعتي اصفهان، به ، در پژوهشكده1376از آذرماه همان سال، يعني سال  .داشت

دهي غلتكي سرد با استفاده از  ي حد كرنش كمانشي در شكل محاسبه"ي كارشناسي ارشد خود را با عنوان  نامه نپايا. كار شدم مشغول به
و كسب  32/18مقطع كارشناسي ارشد را با معدل  .گذراندم 5/19ي  با نمره و زير نظر آقاي دكتر فرزين "سازي اجزاي محدود شبيه
براي مقطع دكترا نيز تنها در آزمون ورودي دانشگاه صنعتي  .به پايان رساندم 1378ماه  منهاي خود، در به ورودي ي اول در ميان هم رتبه

هاي نظري  واحد درس 24 .از نمودمغمقطع دكترا را آ 1378ي اول پذيرفته شدم و در بهمن  اصفهان شركت نمودم كه با كسب رتبه
التحصيالن  ي فارغ ، باالترين معدل در بين همه1386اين معدل تا سال . رساندمبه پايان  8/18سال با معدل  ي دكترا را طي چهار نيم دوره
تحقيقاتي ي  زمينهي  ي دكترا، ادامه نامه براي پايان .ي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان بوده است ي دكتراي دانشكده دوره
مدت نيز زير  ي تحقيقاتي كوتاه چنين براي تكميل تحقيقات خود در اين زمينه، يك دوره هم. انتخاب نمودمي كارشناسي ارشد را  نامه پايان

 سالپس از بازگشت از فرصت مطالعاتي، با تكميل نتايج تحقيقات در  .هارتلي در دانشگاه بيرمنگهام انگلستان گذراندم دكترنظر آقاي 
  .دنيا آمد به 1386تنها فرزند دخترم نيز در سال . ازدواج كردم 1381در سال  .ي خود دفاع نمودم نامه ، از پاياني عالي با درجه 1385

 درخواستدانشگاه شهركرد تنها دانشگاهي بود كه براي دريافت بورسيه، . ي دانشگاه شهركرد شدم نيز بورسيه 1380در سال 
چنين از  هم .ي فني و مهندسي دانشگاه شهركرد مشغول به كار شدم وقت در دانشكده تمامصورت پيماني و  به 1385از مهرماه سال  .دادم
 .ي خدمتم در دانشگاه شهركرد ادامه داشت كه تا پايان دوره مسؤوليت كارآفريني دانشگاه شهركرد به اينجانب واگذار شد 1386ماه  دي

موافقت شد و از  دانشگاه صنعتي اصفهان در 1390در سال استخدام من درخواست با ي بورس در دانشگاه شهركرد،  از پايان دورهپس 
  .ي مهندسي مكانيك مشغول شدم عنوان هيأت علمي در دانشكده به 90مردادماه 


