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ترجمه و تألیف
▪

ترجمه کامل هندبوک دیرگدازها (نسخه آمریکایی) در دو جلد ،با همکاری دکتر سید محسن امامی و

دکتر اسماعیل صالحی ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،انتشارات نخبگان شریف ،فروردین 1396
▪

گردآوری و ترجمه بیش از یکصد استاندارد بین المللی در حوزه دیرگدازها ،با همکاری دکتر سید محسن
امامی ،مراحل پایانی ترجمه1397 ،

مهارت ها

تسلط بر زبان انگلیسی تخصصی رشته مهندسی سرامیک
تسلط بر ابزارهای Microsoft Office

