
  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رئیس

 

 

در  1346متولد سال  حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر 

شهرستان قم و استاد در رشته مهندسی هوافضا است. تالیف 

، علمی و پژوهشی و کنفرانس ISIعنوان مقاله  220بیش از 

و تالیف و ترجمه سه عنوان کتاب از فعالیت  های بین المللی

 می باشد.ارزنده او های علمی 

 

 هوافضا مهندسی رشته تحصیلی: دکتری

 پیشرانش و جلوبرندگی :تخصص

 استاد علمی: مرتبه

  

 تحصیلی سوابق

 (1368تا  1364) اصفهان صنعتی دانشگاه - مکانیک مهندسی یکارشناس  

 مسکو هوافضای انستیتو - هوافضا ارشد کارشناسی (MAI) (1372  1375تا) 

 مسکو هوافضای انستیتو - ضاهواف مهندسی دکتری (MAI) (1375  1378تا) 

 پژوهشیو  آموزشی سوابق

 (تاکنون 1378) نصیر الدین طوسی خواجه صنعتی دانشگاه علمی هیات عضو 

  داخلی معتبر نشریات در مقاله 50 از بیشانتشار  

  خارجی معتبر نشریات در مقاله 40 از بیشانتشار  

  خارجی و داخلی معتبر های کنفرانس در مقاالت مقاله 130 از بیشانتشار  

  (صنعتی بزرگ های طرح جمله از) پژوهشی رحط 30 از بیشاتمام 

 (1393-1384-1378) تخصصی کتاب جلد سه تالیف و ترجمه 



 (1372 تا 1369) کشاورزی جهاد پژوهشکده - پیشرانش سیستم طراحی در پروژه مدیر و محقق 

 دکتری و ارشد ، کارشناسیکارشناسی قاطعمو رساله در  امهن پایان 90 از بیش مشاوره و راهنمایی 

 

  اجرایی سوابق

 (1400آبان از )دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یاست ر 

 (1394 تا 1390) ایران فضایی پژوهشگاه رییس 

 (1394 تا 1391) ایران فضایی پژوهشگاه امنای هیات دائمی کمیسیون رییس 

 (1385 تا 1378) هوافضا صنایع سازمان - تحقیقات و طراحی معاونت 

 (1394 تا 1390) ایران فضایی سازمان معاونین شورای عضو 

 (1394 تا 1391) ایران فضایی پژوهشگاه امنای هیات دبیر 

 تاکنون( 1389) فرهنگی انقالب عالی شورای فناوری و علمی کمیسیون عضو 

 (1395) طوسی رالدینینص خواجه صنعتی دانشگاه - ایران هوافضای انجمن کنفرانس شانزدهمین دبیر 

 (دوره 5) خوارزمی جوان جشنواره مکانیک گروه تخصصی داور  

 (1390 تا 1389) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه عمومی روابط و ریاست دفتر مدیرکل 

 (1390 تا 1389) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه رییس مقام قائم 

 (1390 تا 1388) نصیر الدین طوسی خواجه صنعتی دانشگاه نگیفره و دانشجویی معاون 

 (1400تا  1396) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه هوافضای مهندسی دانشکده رئیس 

 (1386 تا 1384) هوافضا مهندسی دانشکده در برنده جلو و آیرودینامیک گروه مدیر 

 (1387 تا1386) هوافضا مهندسی دانشکده پژوهشی معاون 

 (1388) هوافضا مهندسی دانشکده کارشناسی و دکتری مشترک دوره مجری و آموزشی معاون 

 1387) هوافضا مهندسی دانشکده هواپیمایی های سیستم و بدنه موتور، آموزشی کارگاه سرپرست 

 (تاکنون



 ن(تاکنو 1387) هوافضا مهندسی دانشکده - پیشرانش و نیرو مهندسی پژوهشکده سرپرست  

 روسیه های دانشگاه با طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه مشترک های همکاری اجرایی مدیر 

 (تاکنون 1394)

 طبیعی بالیای خطر کاهش و مدیریت در فضایی فناوری کاربردهای المللی بین آموزشی کارگاه دبیر 

(ISNET 1392( 

 (1390 تا 1388) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه دانشجویی انضباطی شورای عضو و دبیر 

 (1390 تا 1388) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه خاص موارد کمیسیون عضو و دبیر 

 تا 1389) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه علمی هیئت اعضای جذب اجرایی هیات عضو 

1400) 

 (نتاکنو 1393) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ممیزه هیئت تخصصی کمیسیون عضو 

 (تاکنون 1396) و (1390 تا 1389) طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه ممیزه هیات عضو 

 (تاکنون 1388) دانشگاه علمی هیات اعضای جذب اجرایی هیات عمومی های صالحیت کمیسیون عضو 

 (1391 تا 1387) دانشگاه علمی هیات اعضای رفاه صندوق مدیره هیات عضو 


