
 باسمه تعالي

 1400 پاییزپژوهشی، ای از سوابق کاری و خالصه

 مشخصات فردی 

 قزوین - 1361متولد  . علی رجب پور

 ره(شگاه بین المللي امام خمیني گروه مهندسي مکانیک دان دانشیارو قطعي(  –)رسمي هیات علمي  عضو(  

 09302934818واتساپ:  -   0912-1825200 . تلفن همراه:قزوین، ساكن تاهلم 

rajabpour@eng.ikiu.ac.ir, a.rajabpour@gmail.com                                                              :رایانامه 

 سوابق تحصیلی 

 (79-72)قزوین  سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان، مركزشهید بابایي: ديپلم 

 (17.49)معدل  كاربردی(، گرایش طراحي 83-79مهندسي مکانیک دانشگاه تهران ) : دانشکدهكارشناسی 

 (18.18)معدل  (، گرایش تبدیل انرژی85-83: دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه تهران )كارشناسی ارشد 

 (18.50)معدل   (، گرایش تبدیل انرژی90-85: دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه تهران )دكتری 

 ( 89-88دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه توكیو ژاپن و دانشگاه عالي پاریس.) 

  .دانش آموخته برتر دوره دكتری با تایید بنیاد ملي نخبگان 

  پژوهشیسوابق 
 پایان نامه كارشناسي ارشد  20بیش از  و مشاوره يراهنمای 

  بین الملليمقاله علمي در نشریات معتبر   90بیش از  انتشار 

 :زمینه های پژوهشی 

 در مقیاس نانو انتقال حرارت  -

 ه سازی دینامیک مولکولیشبی -

 میکروفلوئیدیکنانو/ -

 مشاهده مقاالت: درس گوگل اسکوالر برایآ 
https://scholar.google.com/citations?user=lqX8fzQAAAAJ&hl=en 
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  های پژوهشی و  دانشگاهیفعالیتسایر 
  ره( راه اندازی و سرپرستي آزمایشگاه شبیه سازی و رایانش پیشرفته در دانشگاه بین المللي امام خمیني( 

  ره(همکاری در راه اندازی آزمایشگاه سیستمهای میکرو الکترومکانیکي زیستي در دانشگاه بین المللي امام خمیني(  

 :جوايز علمی 

 برنده جایزه ( وابسته مركز بین المللي فیزیک نظری عبد السالمICTP ) 2021در سال. 

 ( برنده جایزه وابسته جوان مركز بین المللي فیزیک نظری عبد السالمICTP در سال )2014. 

 ز استادیاران جوان توسط معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری در سال برنده جایزه پژوهشي حمایت ا

1392. 

 فناوری ریاست جمهوری در كشور توسط معاونت علمي و  ان علميسرآمد حمایت از  پژوهشي برنده جایزه

 .1395و  1394سال 

  1397پژوهشگر برتر دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره( در سال 

 

 پژوهشی: -مجامع علمی و همکاری با عضویت 

 تا كنون 2014ه، ایتالیا از سال همکاری پژوهشي با موسسه بین المللي فیزیک نظری عبدالسالم در تریست. 

  مک گیل )كانادا( -  (آلمانیتز و وایمار )الیب ن -توكیو )ژاپن( همکاری پژوهشي با دانشگاههای 

 تا كنون.  1392پژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانشهای بنیادی از سال  همکاری پژوهشي با 

  97شهریور كنفراس فیزیک ایران، عضو كمیته اجرایي و مسوول جذب حمایتهای مالي. 

  99و  97 در سالهای، لي امام خمینيدانشگاه بین المل -كنفرانس ملي میکرو/نانوفناوریعلمي و دبیر اجرایي  

 1396 مدرس،  تیدانشگاه ترب ران،یا کیمکان يكنفرانس مهندس اری و  كمیته علميشورای سیاستگز عضو. 

  94عضو كمیته برگزاری كارگاه ))ترابرد گرما در مقیاس نانو((، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، فروردین . 

 رایي كمیته فیزیک محاسباتي انجمن فیزیکو عضو شورای اج 1391ه انجمن فیزیک ایران از سال عضو پیوست 

 ایران عضو انجمن مهندسان مکانیک 

 

  سالهای اخیر صنعتی – طرحهای پژوهشیبرخی  

o  ،1399مجری طرح پژوهشي ))بررسي نانوپوششهای خود تمیز شونده با انتقال حرارت باال((، پژوهشگاه نیرو 

o صنعتي با موضوع ))عارضه یابي اولیه واحدهای صنعتي شهرک صنعتي كاسپین استان -مجری طرح پژوهشي

 .1396قزوین((، شركت شهركهای صنعتي، سال 

o وضوع )) ساخت دستگاه آموزشي پدیده های ترموالکتریک((، موزه علوم و فناوری مجری طرح پژوهشي با م

 . 1396جمهوری اسالمي ایران، 

o ینهایماش دیدر ساخت و تول يبهبود عملکرد حرارت یروشها يبررس)) ح پژوهشي با موضوع همکار اصلي طر 

پژوهشگران  و فناوران كشور  سال (( صندوق حمایت از یتراكشن موتور قطار شهر یطالعه موردي: مکیالکتر

1396. 
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 سوابق کاری 

  تا كنون 1399رئیس بنیاد نخبگان قزوین از سال 

  1399الي  1397مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره( از سال 

  1394تا  1391رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین از سال. 

 1395تا  1393ری نانو استان قزوین از سال ناودبیر كارگروه تدوین سند ف 

 1391تا  1387استان قزوین از سال ارک علم و فناوری معاون پشتیباني پ . 

  1386 تا 1385سال  تحقیق و توسعه شركت ارج ازكارشناس ارشد واحد. 

  برخی فعالیتهای بین المللی 
 

Activity title Institute Date Country 

Visit and Scientific collaboration ICTP 21 Oct. – 1 Nov. 2019 Italy 

Conference on Nanophononics, Bridging 

Statistical Physics, Molecular Modeling and 

Experiments 

ICTP 24-28 June 2019 Italy 

Advanced Workshop on Technology for 

Sustainable Development: Low-Cost Tools 

to support Scientific Education 

ICTP 17-21 Sept. 2018 Italy 

DCMS Materials 4.0 Summer School TU Dresden 10-14 Sept. 2018 Germany 

Hot Colloids 
CECAM 

(Lyon) 
11-13 June 2018 France 

Hands-on Research in Complex Systems 

School 
ICTP 30 July - 12 Aug 2017 Italy 

Recent Progress in the Physics of Thermal 

Transport 

 

Izmir 

University of 

Technology 

 

17-22 July 2017 

 
Turkey 

Conference on Atomistic Simulations of 

Biomolecules: towards a Quantitative 

Understanding of Life Machinery 

ICTP 6-10 Mar. 2017 Italy 

Workshop on Simulation of Protein 

Interactions with 

Surfaces and Nanoparticles 

IPM 19-20 Oct. 2016 Iran 

Eurotherm 2016 Seminar (Nanoscale and 

Microscale Heat Transfer) 

Lemta 

&  Eurotheum 
25-30 Sept. 2016 Greece 

Conference on New Trends in Quantum 

Heat and Thermoelectrics 
ICTP 22-26 Aug. 2016 

Italy 

 

Short visit 

Bauhaus 

Universität-

Weimar 

14-20 Aug. 2016 
Germany 
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Visiting Associate ICTP 3 Mar-8 Apr. 2016 Italy 

Hot nanostructures: thermal transport and 

radiation at the nanoscale 

Max Planck 

Institute for 

Polymer 

Research in 

Mainz 

 

30 Sept.-2 Oct. 2015 Germany 

School in Computational Condensed Matter 

Physics: From Atomistic Simulations to ... 

 

ICTP 
7-25 Sept. 2015 

 
Italy 

Workshop on Nanoscale Heat Transport 
IPM 

 

15-16 Apr. 2015 

 

Iran 

 

LAMMPS Users and Developers Workshop 

and Symposium 

ICTP 

 

24-28 Mar. 2014 

 
Italy 

Advanced Workshop on Energy Transport in 

Low-Dimensional Systems: Achievements 

and Mysteries 

ICTP 15-24 Aug. 2012 
Italy 

 

Visiting Associate (in my PhD period) 

 

Ecole Centrale 

Paris 

 

Sept.-Oct. 2010 

 
France 

Visiting Associate (in my PhD period) 
University of 

Tokyo 
2009-2010 Japan 

 


