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 . اربرد آنک و کیاصول پنومات -

 .ماشینکاري و ابزار شناسی -

  

  :فعالیت هاي آموزشی 

  :یشگاه و کارگاه زیر انجام شده استتدریس دروس و آزما

 .و کارگاه CNCماشینهاي کنترل عددي  -

  )و دکترا شناسی ارشدرکا(شرفته یپ يکنترل عدد ين هایماش -

 .ولیک و پنوماتیک و آزمایشگاه آندرهی -
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  )و دکترا شناسی ارشدرکا(هاي الکتروفیزیکیروش  -

 


