
 
  »شرح سوابق علمي و تجربي«

 

  مشخصات فردي: -١

 حسين معمارياننام و نام خانوادگي:  -

 محمدنام پدر:  -

 ٩/٦/١٣٢٦–تهران تاريخ و محل تولد:  -

 

 اطالعات تماس: -٢

 معدنتهران، خيابان كارگر شمالي، پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي  :محل كار -

 )٠٢١( ٨٨٩٩٢٢١٥ :تماس تلفن -

  ucee@ut.ac.ir و    memarian@ut.ac.ir  پست الكترونيكي: -

 

  سوابق تحصيلي: -٣

   زمين شناسي از دانشگاه تهران :كارشناسي -

 كانادازمين شناسي مهندسي از دانشگاه واترلو : كارشناسي ارشد -

 شكستگي در سنگ از دانشگاه ولونگونگ استراليادكتري :  -

  
  زمينه هاي مورد عالقه حرفه اي و تحقيقاتي: -٤

 آموزش مهندسي 

 شكستگي در سنگ 

 اكتشافات ژئوتكنيكي 

 ژئومكانيك مخازن نفت و گاز  

 

 برگزيده اي از سوابق آموزشي و پژوهشي: -٥

 تهران استاد مهندسي زمين دانشكده مهندسي معدن دانشگاه  
 موسس و سرپرست آزمايشگاه مهندسي زمين دانشكده مهندسي معدن  
  درس كارشناسي و تحصيالت تكميلي ١٥بيش از تدريس 

  (كارشناسي ارشد و دكتري) در مقطع تحصيالت تكميلي پايان نامه ١٠٠هدايت بيش از 

  كتاب در زمينه آموزش مهندسي) ٤كتاب ( ٢٦تاليف 

  علمي و پژوهشي در مجالت معتبر داخلي و خارجيمقاله  ٢٠٠انتشار بيش از 

  الملليهاي داخلي و بينمقاالت كنفرانسمقاله در مجموعه   ١٠٠انتشار بيش از 

  صنعتيو  اجرائي با نهادها و سازمان هاي پروژه پژوهشي ٤٠بيش از اجراي 

 



  به ثبت رساندن چندين اختراع 

  

 برگزيده اي از سوابق اجرايي: -٦

 در آموزش مهندسي رئيس كرسي يونسكو 

  عضو وابسته فرهنگستان علوم 

 استاد وابسته دانشگاه واترلو كانادا 

 چندين رياست و معاونت گروه هاي آموزشي 

 ... 

  

 هاي مهندسي:عضويت در انجمن -٧

  ايران  هيئت رئيسه انجمن آموزش مهندسيموسس و عضو عضو 

  ايرانعضو موسس و عضو هيات مديره موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي 

 عضو موسس چندين انجمن حرفه اي 

 ،عضو هيات تحريريه چندين مجله علمي پژوهشي 

 ... 

  
  اطالعات بيشتر در وبگاه كرسي يونسكو در آموزش مهندسي

www.ut.ac.ir 
  و يا رزومه دكتر معماريان در دانشگاه تهران

10-h ps://r s2.ut.ac.ir/cv/memarian#ac vity  
 


