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 رزومه
 

 1- يمشخصات فرد 
 

 یرانیات: یمل -5 چنارانمحل تولد:  -4 03/04/1353خ تولد: یتار -3  امینی: ینام خانوادگ -2    اکبرنام:  -1
 متأهلت تأهل: یوضع -6

 91735-139خراسان؛ ص. پ:  يقوچان؛ پارك علم و فناور -بزرگراه مشهد 12لومتر یمشهد؛ کآدرس:  -7

 amini@kstp.ir;amin.kstp@gmail.com; ک: یپست الکترون -10 )051( 35425428فکس:  -9 )051( 48352637تلفن:  -8
 

 2- سوابق تحصیلی 
 

 ایرانعلم و صنعت ل: یمحل تحص  سرامیک ش:یگرا  مواد یمهندس: یلیتحص يرشته  )72/76( :یمقطع کارشناس -1

  سرامیک پیزوالکتریک 33dبررسی اثر تبخیر سرب بر پارامتر: یکارشناس يعنوان پروژه
 

 رانیعلم و صنعت ال: یمحل تحص سرامیک ش:یگرامواد  یمهندس: یلیتحص يرشته )77/79(ارشد:  یمقطع کارشناس -2

 حرارتی سرامیکهاي آلومیناییتاثیر افزودنی زیرکونیا بر شوك پذیري  ارشد: یکارشناس يعنوان پروژه
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران محل تحصیل: و متالورژي مهندسی مواد ي تحصیلی: رشته )--/96(: (دانشجو)کتريدمقطع  -3

 
 3- سوابق کاري 

 )تا کنون96(                         فناوري          پشتیبانی معاون  -خراسان فناوري و علم ركپا -1
 )96تا 92(        معاون فناوري و نوآوري                             -خراسان فناوري و علم پارك -2
 )تا کنون92(                                 رئیس دفتر مالکیت فکري -خراسان فناوري و علم پارك -3
 )1392(                             امور مالی                   مدیر -خراسان فناوري و علم پارك -4
 )1391(       ها              آزمایشگاهو پایلوت سرامیک  مدیر -خراسان فناوري و علم پارك -5
 )1390(                    ت فنی و تخصصی         خدما مدیر -خراسان فناوري و علم پارك -6
 )1394(               و متالورژي پارك آزمایشگاه  مواد مسئول -پارك علم و فناوري خراسان -7
 )82/1390(              وزش و تحصیالت تکمیلی پاركمآ مسئول -پارك علم و فناوري خراسان -8
 )76/82(کارشناس پژوهشی          -مرکز خراسان -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران -9

 

 4- یسوابق آموزش  
 واحد مشهد –مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 

 : مقطع کارشناسی)(تا کنون 1390عناوین دروس تدریس شده از سال 
 

 ساختار سرامیک ها -1
 ) 3و 2و 1فرایندهاي ساخت سرامیک ( -2
 سرامیک هاي مهندسی -3
 الکتروسرامیکها  -4

 ) 005602مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردي( کد مدرسی: 
 : کارشناسی) کاردانی و مقطعکنون(تا  1380عناوین دروس تدریس شده از سال 

 

 یکارشناس -خواص فیزیکی و مکانیکی مواد -5
 کارشناسی -شناخت و کاربرد مواد -6
 کارشناسی -اتصال مواد -7
 یکارشناس -علم مواد -8
 کارشناسی -متالورژي جوش -9

 دانی کار -خواص مکانیکی مواد -10
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 ی) سوابق پژوهش5   
 

سمت در  موضوع ردیف
 طرح

 زمان
 اجرا

 87-85 مجري شتاب سنج پیزوالکتریک طراحی وساخت یک نمونه  1
 82-81 مجري زیرکونیا -ساخت تیغچه هاي سرامیکی آلومینا طراحی و  2
 81-79 مجري تکنولوژي ساخت لوله هاي آلومینایی به روش اکسترود  3
 80-79 مجري طراحی و ساخت جار میل آلومینایی  4
 77-76 مجري طراحی و ساخت ظروف آلومینایی   5
 81-79 مجري پذیر سرامیکهاي آلومیناییبهبود شوك   6
 81-80 مجري طراحی و ساخت بوته هاي منیزیتی خلوص باال   7
 94-93 مجري  کوره واحد بازیافت گوگرد به روش ریخته گري زیرکونی فرولطراحی و ساخت   8
 95-94 مجري کوره واحد بازیافت گوگرد به روش پرس ایزواستاتیک  آلومینایی فرولطراحی و ساخت   9
 78-77 همکار لومینایزینگ قطعات منفصله اگزوز نیمه صنعتی آ  10
 77-76 همکار افزایش مقاومت به سایش سرامیکهاي آلومینایی   11
 77-76 همکار طراحی و ساخت واشرهاي آب بندي سرامیکی    12
 77-75 همکار طرح نیمه صنعتی پیزوالکتریک جرقه زن   13
 77-76 همکار طرح نیمه صنعتی ساخت ته ریزسیکلون صنایع مس   14
 87-77 همکار طراحی و ساخت لوله آلومینایی دستگاه لیزر   15
 80-79 همکار طرح پژوهشی افزایش خلوص و دماي کارکرد لوله هاي آلومینایی دستگاه لیزر  16
 93-91 همکار بر روي پره هاي توربین نیروگاهیزیرکونیا -آلومینا TBCایجاد پوشش   17
جلوگیري از اکسیداسیون سطح قطعات فلزي در دماي بسیار  يرنگ براساخت پوششی به شکل   18

 باال
 90-89 ناظر

 89-87 مشاور ساخت آزمایشگاه کالیبراسیون سیار  19
 

 

 6هاي ویژه) جوایز و نشان 
 

 38606030شماره  "ته ریز سیکلون به روش پرس ایزواستاتیک سرد ویژه صنایع تغلیظ" اختراع -1
 38606031شماره  "سرامیک پیزوالکتریک جرقه زن شیر کنترل گاز"اختراع  -2
 38606028شماره  "بوته منیزیتی جهت ذوب فلزات"اختراع  -3
دهی و پخت قطعات سرامیکهاي صنعتی تحقیقات کاربردي در زمینه آماده سازي پودر؛ شکل"ي دوم پژوهشرتبه -4

 1380فردوسی  سومین جشنواره   "آلومینایی
 1380سومین جشنواره فردوسی   "وري گرمایزینگ قطعات فوالدي به روش غوطهآلومین"ي دوم پژوهشرتبه -5
 1391آزمایشگاه استاندارد نمونه  مدیر -6

 
 7فاتی) تأل 

 

 هاناریمقاالت ارائه شده در سم -1

 2ZrO-mامینی اکبر؛ حسینی سید محمد؛رفتار شوك پذیري حرارتی آلومینا در اثر افزودن ) 1-1
  بررسی خواص پوششهاي غیر الکتریکی نیکل ؛زیانئالی ف) امینی اکبر؛ ع1-2
 INCONEL 738بر روي سوپرآلیاژ  TBC؛ عباس افراسیابی؛ بررسی پوشش کامپوزیتی ) امینی اکبر1-3
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 8هاي تخصصیها و کارگروه، شوراها، کمیتههاي علمیدر انجمني عضویت ) سابقه 
 

 )تاکنون تا 1374عضو پیوسته ( -ایران -انجمن سرامیک ایران -1
 تا کنون) 1387نماینده پارك علم و فناوري خراسان درکمیسیون فناوري اطالعات استان خراسان رضوي ( -2
 تا کنون) 1392عضو شوراي فناوري مرکز رشد فناوري جامع( -3
 تا کنون) 1392عضو شوراي فناوري مرکز رشد فناوري اطالعات وارتباطات( -4
 )1390عضو کمیته فناوري و نوآوري کارگروه علمی و فناوري شوراي پدافند غیر عامل استان ( -5
 )1391تا  1387دبیر شوراي فناوري اطالعات پارك علم و فناوري خراسان ( -6
 تا کنون) 1388و فناوري خراسان ( دبیر شواري آموزش و تحصیالت تکمیلی پارك علم -7
 )1390عضو شوراي فناوري اطالعات پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ایران ( -8
 )1389عضو شوراي آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ایران ( -9

 )1394تا  1387عضو کارگروه تخصصی فناوري اطالعات پارك علم و فناوري خراسان ( -10
 )1391تا  1390اهبري نظام نوین مالی پارك علم و فناوري خراسان (عضو کمیته ر -11
 )1390عضو کارگروه تخصصی فناوري اطالعات پنجمین کنفرانس ملی خالء ایران ( -12
 )1392عضو هیات اجرایی منابع انسانی غیرهیات علمی پارك هاي علم و فناوري مناطق دو چهار کشور( -13
 )1392ات دانش بنیان(عضو کمیته تشخیص صالحیت شرکتها و موسس -14
 )1393عضو کارگروه طراحان کسب و کار جشن.اره شیخ بهایی( -15
 )1394عضو کارگروه تخصصی فناوري پارك علم و فناوري خراسان( -16
 )1394و93دانشگاه آزاد( –عضو کمیته خدمات علمی و پژوهشی و فناوري و اقتصاد آموزش و بهره وري  -17

 
 9دوره هاي آموزشی کوتاه مدت ( 

 عمومیمدیریتی و دوره هاي 
مدت  عنوان دوره ردیف

 دوره
 8 ارتباطات اثر بخش، مهارتهاي ارتباطی مدیران و تشریفات  1
 20 آسیب شناسی آموزش سازمانی  2
 12 مدیریت فناوري  3
 8 چابک سازي و مربی گري تیم با چارچوب اسکرام  4
 12 اخالق حرفه اي در کسب و کار  5
 4 مدیریتآمار و کاربرد آن در   6
 20 آشنایی با قوانین حاکم بر قراردادهاي پارکهاي علم و فناوري  7
 8 آشنایی با قوانین و ضوابط مرتبط با هیات امنا پارك هاي علم و فناوري  8
 12 مدیریت حرفه اي و تخصصی و نقش آن در دنیاي مدرن  9
 8 مهارت هاي منتور/ مربی در کسب و کار  10
 8 مدیریت منابع انسانی  11
 24 مدیریت استراتژیک  12
 40 دوره توجیهی بدو خدمت  13
 38 دوره هاي اصول تغذیه، تربیتی، خانواده  14
 6 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد  15
 8 مهندسی فرهنگی  16
 8 مدیریت زمان  17
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 8 ارتباطات درون و برون سازمانی  18
 8 مدیریت رفتار سازمانی  19
 12 مدیریت دانش  20

 
 مدت دوره تخصصیدوره هاي فنی 

 عنوان دوره ردیف (ساعت)
 16 استاندارد سازي، سیستم هاي مدیریت ایزو  1
 16 کارگاه آموزشی سیستم هاي حفاظتی و ایمنی در آزمایشگاه ها  2
 XRD 30کارگاه آموزشی   3
 8 آشنایی با راهبردهاي حرفه اي جستجوي پتنت و فرایند ثبت اختراع در خارج  4
 12 کالیبراسیون طول دوره آموزشی اصول  5
 10 دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیري   6
 4 خالقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآوري  7
 8 کارگاه آموزشی مسئولین دوره هاي فناوري مرکز رشد  8
 8 کارگاه آموزشی مالکیت فکري  9
 9 جستجوي اسناد اختراع  10
 8 و مهندسی نوآوري TRIZدانش خالقیت شناسی   11
 3 آموزشی انرژي هاي نو و تجهیزات مرتبطدوره   12
 4 آشنایی با خدمات نوین مخابرات  13
 ISO/IEC 17025   8ممیزي بر اساس استاندارد   14
 10 علل موفقیت و عدم موفقیت شرکتهاي مستقر در مراکز رشد ایران  15
 8 )2جستجوي پیشرفته اسناد اختراع(  16
 4 آشنایی با سرمایه گذاري مخاطره پذیر  17
 3 تجاري سازي تکنولوژي  18

 
 
 

 دوره هاي تخصصی فناوري اطالعات
 مدت دوره عنوان دوره ردیف
 3 امنیت شبکه و راهکارهاي ذخیره سازي و پشتیبانی اطالعات  1
 6 پدافند غیرعامل و امنیت فناوري و ارتباطات  2
3  Information Security Management System(ISMS-2011) 5 
4  Information Security Management System(ISMS-2011) 8 
 3 دوره آموزشی امنیت داده ها و اطالعات  5
 3 داده کاوي و کاربرد آن  6
 3 فرایند راهبردي و اجرایی دولت الکترونیک  7
 3 سامانه مدیریت امنیت اطالعات  8
 38 آشنایی با اینترنت و شبکه هاي اطالع رسانی  9
 2 پیشگیري از جرائم سایبري  10
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 10 (هاتقدیرنامه 

 تاریخ مقام صادر کننده موضوع ردیف
 1380 مدیر عامل شرکت تکنوپان طراحی و ساخت جار آلومینایی جهت آسیاب زعفران  1
 1384 معاون فناوري پارك توفیق دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد  2
 1387 خراسانرئیس پارك علم و فناوري  پارك ITشوراي  دبیر  3
 1389 مدیر کل دفتر اطالعات استان مشارکت در رشدوپویایی فناوري اطالعات و ارتباطات استان  4
 1389 معاون استاندار خراسان رضوي مشارکت در پیشرفت طرح هاي دولت الکترونیک  5
 1390 رئیس پارك علم و فناوري خراسان کارمند نمونه  6
 1390 مدیرکل گمرك مشهد گمرکات مشهد G to Gهمکاري در اجراي طرح   7
 1390 دبیر کنفرانس برگزاري با شکوه پنجمین کنفرانس ملی خالء ایران  8

9  
مشارکت در تدوین فرمت قراردادهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

 استان
 1390  مدیر کل دفتر اطالعات استان

 1390 جهاد کشاورزي خراسان به مناسبت روز معلم  10
 1390  مدیر کل دفتر اطالعات استان گذاري و ارزیابیپروژه هاي فناوري اطالعات استانسیایت   11
 1390 رئیس پارك علم و فناوري خراسان برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش استان  12
 1391 رئیس پارك علم و فناوري خراسان کارمند کاردان  13
 1391 فناوري خراسانرئیس پارك علم و  کسب عنوان آزمایشگاه نمونه استاندارد  14
 1391 رئیس پارك علم و فناوري خراسان کسب رتبه سوم ارتقاء سایت واحدخدمات تخصصی   15
 1392 رئیس پارك علم و فناوري خراسان کسب گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه  16
 1392 رئیس پارك علم و فناوري خراسان ارزیابی طرح هاي دفتر مالکیت فکري  17

18  
کارگروه فناوري اطالعات و ارتباطات شوراي پدافند همکاري در 

 غیرعامل
 1392 مدیرکل پدافند غیر عامل استان 

 96-94 معاون استاندار خراسان رضوي برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش استان  19
 1393 رئیس پارك علم و فناوري خراسان برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش استان  20

21  
تدوین سند راهبردي فناوري اطالعات همکاري در کمیته راهبري 

 استان
 1396 معاون استاندار خراسان رضوي

 93-94 رئیس پارك علم و فناوري خراسان اره کسب و کار استانودااوري جشن  22

23  
-95-94 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزاري نمایشگاه هفته پژوهش استان

96 
 

 
 "پایان"


