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 عنوان مولف / مخترع / نشر ، اختراعسال انتشار

 امیدوار یمحمود اسماعیل 
با  یتست  یکنترل زمان ازمونها یوساخت تخته شاس یراح، طاختراع 

 مهها در انتقال به پاسخنا ینهگز ییاز جابجا یریجلو گ یتقابل

 کننده دود  یهتصف یگاریس یراختراع دوم ز امیدوار یاسماعیل دمحمو 

 در تحول سازمان  یاستراتژ یریتمد یفتال  1394دانش سال  یمانتشارات حر

  یاموزش فرهنگ شهروند یفتال  انتشارات مهر وماه نو 1390سال 

 

 

 سوابق تدریس ، علمی ، اجرائی :  -3

 دروس مدت همکاری دانشگاه

  سال 25از  یشب موزش وپرورشآدر  یستدر

 منابع انسانی و اصول مدیریت و سرپرستی 94سال   یریتمدی در مدرسه عال یستدر

ارتش  یدر دانشکده علوم ادار یستدر

 (یجودانآ)دانشکده 
 مدیریت و سرپرستیمنابع انسانی و اصول  76تا  75سال 

 مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری  تاکنون 94سال  کرج یشهردار یدرکارب یمرکز علم

انقالب  یدشه یادبن یکاربرد یمرکز علم

 یاسالم
 اخالق حرفه ای و کارآفرینی  نیم سال اول 94سال 

 :  و کاریدوره های علمی  -4

 موضوع مدت محل

  یفکر یتهایمالک یدوره عموم

internatinal to the patent 
coperation reaty 

 

 سازمان ملل متحد ماه 3 –مجازی 

با  یرانیا یهاز کار وسرما یتحما یمل یدتول

 ناورانه   ف یعلم یکردرو
 یعلم وفناور یریت ،دانشکده مد یرکب یرام یدانشگاه صنعت 

،کار  یعلم یهایورآعلم وانتشار نو

ثبت  یهایدر علم وهمکار ینی،اخالقفرآ

 اختراع  

 یدانشگاه تهران ،دانشگاه ازاد اسالم یسپرد 1387سال 

 مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری  تاکنون 94سال  کرج یشهردار یدرکارب یمرکز علم

 اخالق حرفه ای و کارآفرینی  نیم سال اول 94سال انقالب  یدشه یادبن یکاربرد یمرکز علم
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 یاسالم

 یجهان یونکل فدراس یرمشاور دب

 ifia ..1393)ینمخترع
  تاکنون 1393

 یقاتیوتوسعه موسسه تحق یقبخش تحق یرمد

 یرانا یننو
1394  

مشاور در امور جوانان ونخبگان امام جمعه 

 استان البرز یسشهرستان فرد
  تا کنون  1394

  1386 جوانان ونخبگان شهردار کرج مرمشاور در ا

 یادمان ینگگروه  هلد یرهمد ییتمشاور ه

 یرانیانا
1393  

  1393 یریتمد یمشاور مدرسه عال

 :  یر دۣ  قو ت جوایز  -5

 زمان محل

 2010ژنو   واختراعات یمسابقات علم یمدال طال یافتدر

 2010 یکره جنوب یاسآ مدال نقره مسابقات اختراعات

 2008 یتکو  یانهمدال نقره مسابقات خاور م

 2007 ومانیر ت علوم مسابقات اختراعات وزار مدال برنز

 2009سال  یلندتا یمدال برنز مسابقات اختراعات پادشاه

 2009   الصباح جابر یخش یتپادشاه کو یرنامهتقد یافتدر

  نور استان سمنان یامدانشگاه پ ییساز ر یرلوح تقد یافتدر

  سما  یدانشگاه ازاد اسالم ییسلوح سپاس از ر یافتدر

 یشهما ینسوم یداور ییتدر ه یتوضبه واسطه ع یرلوح تقد یافتدر

 ازنخبگان شهرستان کرج یلتجل

 

 

 سایر :  -6

 یرانیا ن یرامد یالملل ینعضو انجمن ب یالملل یندر سازمانها ومجامع ب یتعضو

 ینمخترع یالملل ینب یوندر فدراس یت عضو

 وزارت ارشاد ینومولف یسندگانانجن نو عضو

 یساستان البرز در شرف تاس یراهبرد یریتموسس انجمن توسعه مد ییته عضو

 

 


