بسمه تعالي
الف) مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:
تخصص:

سيد محمد مهدي هادوي

دكتراي خوردگي و حفاظت فلزات از دانشگاه نيو ساوت ولز استراليا

عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر -دانشيار پایه 11
مسئوليت فعلي :رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي – وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

ب) سابقة كاري اجرايي



مدیر چند گروه علمي و همچنين مدیر ستادي در مجتمع صنعتي صنایع سپاه

از  1331تا 1331




معاونت تحقيقات متالورژي یکي از گروه هاي صنایع دفاع

 1331تا 1331

بورسيه كشور در مقطع كارشناسي ارشد و سپس ادامه به دكترا در استراليا

 1331تا 1331



رئيس مركز تحقيقات یکي از گروه هاي صنایع دفاع

خرداد 1331



عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه علوم و تکنولوژي دفاعي

33/1/11

عضو هيئت علمي دانشگاه مالک اشتر

از 31/11/3



رئيس مركز استاندارد دفاعي

آبان  11تا تير 13



رئيس مركز تحقيقات مواد پيشرفته فلزي

از  1311تا 1313

معاون پژوهش و فناوري سازمان صنایع هوایي

 13/4تا 13/1



عضو اصلي و نایب ریيس هيئت مدیره شركت صنایع هواپيمایي ایران

 13/11تا .11/11



عضو اصلي هيئت مدیره شركت پشتيباني و نوسازي هليکوپتر ایران

 1311تا 1313

عضو شوراي سياستگذاري جایزه ملي كيفيت ایران

از  1313تاكنون



عضو شوراي سياستگذاري جایزه ملي كيفيت غذا ،دارو و بهداشت ایران

 1311تاكنون









عضو كميتة تخصصي موادومتالورژي (و انرژيهاي نو) جشنوارة بينالمللي خوارزمي از  1333تاكنون



عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمي – پژوهشي استاندارد و پژوهش



1313



عضو شوراي دبيران نشریه علمي پژوهشيار

بهمن ماه  11تاكنون

عضو هيئت تحریریه مجله علمي-ترویجي "تحقيق و توسعه مواد پرانرژي"

از  1311تاكنون



عضو هيئت تحریریه مجله علمي – پژوهشي "مواد پرانرژي"،

از  1311تاكنون

عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمي ترویجي "دنياي نانو"،

 1311تا 1311
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عضو هيئت امناي صنعت جوش ایران،

 11تا 11

عضو كميسيون دائمي پژوهشگاه مواد و انرژي

 1311تا 1313



عضو كميته راهبري پروژه "طراحي وساخت هواپيماي جت مسافري صد نفره به باال"،



رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي

شهریور 11

از اردیبهشت 13

ج) تدريس
تدریس دروس دانشگاهي (متالورژي سطوح و پوشش ها ،خوردگي و اكسيداسيون ،زبان تخصصي
تسليحات ،كنترل كيفيت ،نفوذ در جامدات ،بيومواد فلزي) در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا در
دانشگاههاي صنعتي اميركبير و صنعتي مالک اشتر و پژوهشکده مواد و زیست مواد

د) هدايت پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهي


استاد راهنما یا مشاور

 11پروژة دكترا



استاد راهنما یا مشاور

 31پروژة كارشناسي ارشد

استاد راهنماي

 11پروژة كارشناسي



ه) انتشارات و شركت در سمينارها



انتشار  113مقاله شامل:



 31مقاله درج در نشریات بين المللي  ISIپژوهشي



 1مقاله درج در نشریه بين المللي  ISIترویجي



 13مقاله درج در نشریات علمي  -پژوهشي داخل كشور




 14مقاله درج در نشریات ترویجي داخل كشور
 113مقاله ارائه شده در همایش هاي ملي و بين المللي

 1از 3

از سال  31تاكنون

و) تاليف  4كتاب (متالورژي در تسليحات ،مواد پيشرفته در صننایع هنوایي ،خنوردگي در صننعت هنوایي،
تنشهاي پسماند) ،و ترجمه  3كتاب (فرآوري غيرتعادلي مواد ،مواد و فناوريهاي توليد سازههاي هوایي،
از  1311تا 1311

استانداردسازي)

ز) جوايز و تشويقات:


كسب مقام اول مشترك تحقيقات كاربردي در دوازدهمين جشنوارة بين المللي خوارزمي 1333



كسب عنوان ”پژوهشگر نمونه در سازمان صنایع دفاع“

1331



كسب عنوان پژوهشگر سوم وزارت دفاع

1311

انتخاب بعنوان "مدیر نمونه ملي" در هفتمين جشنواره شهيد رجایي

1313



اخذ رتبه سوم اختراع در نوزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي

1314



ح) داراي  1ثبت اختراع استراليا 1 ،ثبت نوآوري دفاعي 1 ،ثبت اختراع كشوري

 3از 3

