
  لميلميشناسنامه عشناسنامه ع

  آموزشي، پژوهشي و اجراييآموزشي، پژوهشي و اجرايي

  5959//1010//1010: : تاريختاريخ
  امید فخرائيامید فخرائينام و نام خانوادگي: نام و نام خانوادگي: 

  

 

 

 

 

  

  

  مشخصات فرديمشخصات فردي  --11

                                                                            فخرائيفخرائي  ::خانوادگيخانوادگينامنام                      امیدامید  ::نامنام

 ffaakkhhrraaeeii@@aattrr..aacc..iirr  پست الكترونیكي: پست الكترونیكي: 

 

  

 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصیلي و مقطع تحصیلي و 

  رتبه علميرتبه علمي
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  08010801  دانشگاه بوعلي سینادانشگاه بوعلي سینا  اورزیاورزیهای کشهای کشمهندسي مكانیک ماشینمهندسي مكانیک ماشین  کارشناسيکارشناسي

  08010801  دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز  مهندسي مكانیک بیوسیستممهندسي مكانیک بیوسیستم  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 
  

  رتبه علمي کسب شده در دوران تحصیلرتبه علمي کسب شده در دوران تحصیل  

  رتبه سوم ديپلم رياضي فیزيک دبیرستان عالمه حلي )سمپاد( همدانرتبه سوم ديپلم رياضي فیزيک دبیرستان عالمه حلي )سمپاد( همدان  

  08010801  --رتبه اول دوره کارشناسي دانشگاه بوعلي سینا همدانرتبه اول دوره کارشناسي دانشگاه بوعلي سینا همدان  

  08010801  --سي ارشد دانشگاه شیرازسي ارشد دانشگاه شیرازرتبه اول دوره کارشنارتبه اول دوره کارشنا  

   08010801--موخته ممتاز دانشگاه شیراز و برگزيده دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیرازموخته ممتاز دانشگاه شیراز و برگزيده دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیرازآآدانش دانش  
  

  التحصیليالتحصیليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

 و  51-05و  00-08در سالهای تحصیلي  عمران و توسعهآموزش عالي سسه ؤمدرس نمونه م
51-50 

 58-51ر سال تحصیلي عمران و توسعه دآموزش عالي سسه ؤپژوهشگر نمونه م 

 کسب مقام سوم  -ؤسسههای خرپا ماکاروني دانشجويان ماستاد راهنما وسرپرست تیم سازه
 0801ارومیه -کشوری

 سسهؤهای سنگین و هدفمند خرپا ماکاروني دانشجويان ماستاد راهنما و سرپرست تیم سازه-
 0851کسب مقام اول استاني 

 سسهؤنگین و هدفمند خرپا ماکاروني دانشجويان مهای سیم سازهاستاد راهنما و سرپرست ت-
 0851کسب مقام اول و دوم  استاني 

 
  

  



  ييشناسنامه علمشناسنامه علم

  و اجراييو اجرايي، پژوهشي ، پژوهشي ييآموزشآموزش

    5959//1010//1010  ::تاريختاريخ
  امید فخرائيامید فخرائي  نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي:

  

 

 

 

  

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  هاهاهمکاري آموزشي با دانشگاههمکاري آموزشي با دانشگاه::  

 تا کنون 0809-سسه آموزش عالي عمران و توسعهؤت علمي معضو هیأ 

 0801تا  0809رس دانشگاه جامع علمي کاربردی مد 

 0809رس دانشگاه آزاد اسالمي مد 

  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  مقاله علميمقاله علمي  
  ((22000088))  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  GGeenneerraall  EEqquuaattiioonn  ffoorr  EEssttiimmaattiioonn  ooff  TTrraaccttiivvee  EEffffiicciieennccyy  bbyy  

DDiimmeennttiioonnaall  AAnnaallyyssiiss,,  JJoouurrnnaall  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  MMaacchhiinneerryy  SScciieennccee..  VV..44    NNoo  11..    pppp  1199--

2266--  22000088  

  ((22000099))  DDeetteerrmmiinniinngg  aa  GGeenneerraall  EEqquuaattiioonn  ttoo  AAnnttiicciippaattee  TTrraaccttiivvee  PPeerrffoorrmmaannccee  bbyy  AANNFFIISS,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  EEnneerrggyy  EEffffiicciieennccyy..  RRoouussssee..BBuullggaarriiaa  --22000099  

    ((22001111))  DDeetteerrmmiinniinngg  aa  GGeenneerraall  EEqquuaattiioonn  ttoo  AAnnttiicciippaattee  TTrraaccttiivvee  PPeerrffoorrmmaannccee  bbyy  NNeeuurraall  

NNeettwwoorrkk,,  PPrroovveennccee,,FFrraannccee--  22001111  

پژوهشي پژوهشي --نشريه علمينشريه علمي  ""روش آنالیز ابعادیروش آنالیز ابعادیتعیین معادله عمومي عملكرد کششي به تعیین معادله عمومي عملكرد کششي به ""( ( 08010801))  

  198198--118118، صفحات، صفحات88، شماره، شماره8080دانشگاه تهران. دورهدانشگاه تهران. دوره

  --ها و مكانیزاسیون، مشهدها و مكانیزاسیون، مشهدپنجمین کنگره ملي مهندسي ماشینپنجمین کنگره ملي مهندسي ماشین  ""کشش و بازده کششيکشش و بازده کششي  ""((08080808))    

08080808  

ی خورشیدی در ی خورشیدی در هاهاآبگرمكنآبگرمكن  --ر توسعه پايدار روستايير توسعه پايدار روستاييانرژی خورشیدی  و نقش آن دانرژی خورشیدی  و نقش آن د""((08580858))  

  08580858  --همدانهمدان  --سومین همايش ملي توسعه پايدار روستاييسومین همايش ملي توسعه پايدار روستايي  ""اه دره نهاونداه دره نهاوندروستای سیروستای سی

پوريا مهری پور، امید فخرايي. پوريا مهری پور، امید فخرايي.   ""    FFRRPPهای های سي طراحي اتصاالت کامپوزيت و پنلسي طراحي اتصاالت کامپوزيت و پنلبرربرر  ""((08590859))  

  08590859  --ها در صنعت ساخت، تهرانها در صنعت ساخت، تهرانلین کنفرانس ملي کاربرد کامپوزيتلین کنفرانس ملي کاربرد کامپوزيتاواو

  

  اجرايياجرايي  سوابقسوابق  --55

  تاکنونتاکنون  08510851و و   08510851تا تا 08050805--سسه عمران و توسعه سسه عمران و توسعه ؤؤمديرگروه علوم پايه و عمومي ممديرگروه علوم پايه و عمومي م  

  08080808تاتا  08010801--سسه عمران وتوسعهسسه عمران وتوسعهؤؤمديرگروه کامپیوتر و علوم پايه ممديرگروه کامپیوتر و علوم پايه م  

      08000800تا تا   08080808سسه سسه ؤؤمدير امور دانشجويي و فرهنگي ممدير امور دانشجويي و فرهنگي م  

  08510851تا تا   08580858سسه سسه ؤؤهای علمي مهای علمي مسرپرست انجمنسرپرست انجمن  

  08050805تا تا   08090809های های )بدوی( در سال)بدوی( در سال  سسهسسهؤؤعضو کمیته انضباطي معضو کمیته انضباطي م  

  08510851تا تا   08500850سسه )تجديد نظر( سسه )تجديد نظر( ؤؤکمیته انضباطي مکمیته انضباطي معضو عضو   

  کنونکنونتاتا  08510851سسه سسه ؤؤعضو شورای پژوهشي معضو شورای پژوهشي م  

  کنونکنونتاتا  08510851ؤسسه ؤسسه عضو کیسون موارد خاص معضو کیسون موارد خاص م  

 


