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پرویز دوامی یازدهم خرداد 1320 در تهران متولد شــد. وی دانش آموخته مهندســی متالورژی، سال 1344 

از دانشرسای عالی صنعتی تهران )دانشگاه علم و صنعت( است. در ســال 1351 دکرتای خود را از دانشگاه 

لیدز انگلستان دریافت منود. ایشان از پیشگامان این رشته علمی در ایران می باشد. دکرت دوامی پس از امتام 

تحصیالت به وطن بازگشــت و به عنوان عضو هیأت علمی دانشــگاه صنعتی رشیف به فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی پرداخت و در کنار تدریس و فعالیت های اجرایی، مطالعه و تحقیق در زمینه های انجامد و ریخته گری، 

شبیه سازی انجامد و ریخته گری را پی گرفت و آثار ارزشمندی در این زمینه ها تالیف منود. 

این استاد گرانقدر با توجه به عالقه ی شخصی و به تدریج با گرد آوردن جمعی از اساتید و دانش پژوهان در سال 

1361 با وجود مشــکالتی چون نبود رسمایه کافی ، محدودیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کمبود افراد 

کارآزموده و با تجربه، نامناسب بودن فضای کســب و کار دانش بنیان، با تالش شبانه روزی و کسب مجوزهای 

الزم از وزارت صنایع، مرکز پژوهش متالورژی رازی را بنیان نهاد و این رسآغازی پر مثر در مســیر توســعه نظری 

و کاربردی این رشــته علمی در کشور شــد به نحوی که پس از سی ســال فعالیت و تالش، تعداد کارکنان این 

مرکز در سال 1391 به دویست نفر رسید و ســوددهی مطلوبی نیز در کارنامه مرکز ثبت شد که هنوز هم فعال 

و کارآمد است. اســتاد دوامی بر پایه این تجربه در ســال 1392 بنیاد علوم کاربردی رازی را تاسیس منود که 

دارای مجموعه  ای از آزمایشــگاه ها نظیر متالوگرافی، میکروســکوپ الکرتونی، شیمی، غیرمخرب، مکانیکی، 

پلیمر، خوردگی، کوانتومرتی، XRF و XRD، کارگاه آماده سازی منونه های فلزی و غیر فلزی، مجموعه امکانات 

آزمون های کاربردی کامپوننت  های صنعتی، کتابخانه و مرکز اطالع رسانی و دیگر امکانات نرم افزاری می باشد.

برخی از عناوین و افتخارات استاد دوامی عبارت است از لوح تقدیر وزارت صنایع در مشارکت تحقیقات، 1368- 

محقق ممتاز دانشــگاه صنعتی رشیف، 1369- برنده جایزه طراحی جهانیQIT و مدال طال ســازمان جهانی 

مالکیت معنوی WIPO - برگزیده رتبه دوم ابتکار سومین جشنواره بین املللی خوارزمی، 1368- برگزیده رتبه 

دوم پژوهش کاربردی یازدهمین جشــنواره بین املللی خوارزمی 1376- برگزیده فرهنگســتان علوم و اهدای 

نشان درجه یک دانش، 1386 ، دریافت نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری، 1390. استاد پرویز دوامی 

شهروندی از رسزمین دانش و فناوری است که کوله باری از دانایی و توانایی بر دوش دارد.

آثار و تالیفات این استاد برجسته شــامل نگارش بیش از سیصد مقاله به زبان فارســی و انگلیسی است که در 

نرشیات معترب به چاپ رســیده و یا در هامیش های ملی و بین املللی ارایه شــده است. وی در کارنامه خود نیز 

تدوین کتاب های متعددی در زمینه تخصصی مهندسی و علم مواد دارد.

پژوهشگر
استاد پرویز دوامی

مهندسی و علم مواد )انجامد و ریخته گری، شبیه سازی انجامد و ریخته گری( تخصص

دانشگاه صنعتی رشیف، مرکز پژوهش متالورژی رازی موسسه علمی
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گروه تخصصی 
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