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 11646شٌبسٌبهِ:  ـ  شوبر4ُ  هعبف از خذهتـ  ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ : 3
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 .1497745189 وذ پستي: -32ٍاحذ  -A1ثلَن 
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 ٍضعیت تحصیلی

  

درجِ  سالْای تحصیل

 تحصیلی
 استاد راٌّوا عٌَاى پرٍشُ هحل تحصیل، ضْر  ًام تحصیلیرضتِ  هعذل

 تا از

89 99 
کارضٌاسی 

 ارضذ
96.97 

هٌْذسی 

قَای  -هکاًیک

 هحرکِ خَدرٍ

صٌعتی  داًطگاُ

 ، تْراىضریف

ضبیِ سازی حرارتی 

سرسیلٌذر خَدرٍی 

 تیبا

 ٍحیذ حسیٌی دکتر 

 دکتر حسیي افطیي 

 96.91 کارضٌاسی 89 85

هٌْذسی 

طراحی  -هکاًیک

 جاهذات

طگاُ سیستاى ٍ داً

 بلَچستاى، زاّذاى

طراحی ٍ ساخت هبذل 

 حرارتی
 اهیي بْسادهْردکتر 

 ریاضی فیسیک 98.57 دیپلن 84 89
، داًطگاُدبیرستاى 

 زاّذاى
------------ ---- 

  

 رزٍهِ



 

 هْارت ّا

 

 دٍرُ ّای عوَهی ، تخصصی ٍ آهَزضی:

 .پترٍداًصتخصصی ضرکت  ّایآهَزشگرٍُ ، ارائِ ضذُ تَسط Fluent ًرم افسار ٍ پیطرفتِ دٍرُ هقذهاتی -9

 داًطگاُ صٌعتی ضریف.، ارائِ ضذُ تَسط اًجوي علوی گرٍُ هٌْذسی Matlabدٍرُ  -2

 ، ارائِ ضذُ تَسط جْاد داًطگاّی سیستاى ٍ بلَچستاى.Catia هقذهاتی ٍ پیطرفتِ دٍرُ -3

 .ارائِ ضذُ تَسط ضرکت ًَیي پارسیاى، PV-Eliteدٍرُ ًرم افسار  -4
 

 تجربی: -هطالعاتی  -هْارتْای تخصصی

 تسلط کاهل بِ ًرم افسارّایی از قبیل: -9
FLUENT, ICEM, HYPERMESH, MATLAB, CATIA, PV-ELITE, TECPLOT, GT-DRIVE, 

MICROSOFT OFFICE, VISIO. 

 تسلط بِ زباى اًگلیسی:
LISTENING: EXCELLENT, SPEAKING: EXCELLENT, READING: GOOD, WRITING: GOOD. 

IELTS SCORE: 6.5 

 

 پصٍُ ّا ٍ هقاالت علوی

 هقاالت
ثررسي پذیذُ ّبي اًتمبل ثِ ووه ، احوذ رهضبًي سعبدت آثبدي -رضب هْذٍي پَر  -فرّبد ثٌي شریف دّىردي  -حویذ افتخبریبى  -1

CFD سَهیي وٌفراًس هلي وبرثرد ت، در راوتَر ثستر ثبثCFD 1391، در صٌبیع شیویبیي. 

 

 ّاپرٍشُ

 تٌذرٍ در ًذسب )ًیرٍي دریبیي سپبُ ایراى( پرٍشُ شجیِ سبزي ٍ طراحي هَتَر شٌبٍرّبيّوىبري ثِ عٌَاى هشبٍر در  -1

 در شروت هگبهَتَر. ،Euro4ٍ دستیبثي ثِ استبًذارد  X100ارتمب هَتَر در تین پرٍشُ هشبروت  -2

 تیجب، ثراي شروت هگبهَتَر.لیل حرارتي سرسیلٌذر خَدرٍي تح -3

 .در شروت هگبهَتَر ،ايًبحیِ دٍ سبزي احتراق در هَتَر خَدرٍي تیجب ثب استفبدُ از یه وذشجیِ -4

 ثسرگتریي آة شیریي وي خَرشیذي وشَر ثب ظرفیت یه هترهرثع در رٍزهشبروت در پرٍشُ طراحي  -5

 .)هشبروت در طراحي ٍ سبخت هجذل حرارتي(



 سَابق علوی

 

  تْراى، ایراى."هذیریت آلَدگي َّا ٍ صذا"عضَ وویتِ اجرایي اٍلیي ٍ دٍهیي ّوبیش هلي ، 

  ٍُداًشگبُ صٌعتي شریف.داًشىذُ هٌْذسي هىبًیه  "سَخت، احتراق ٍ آالیٌذگي"عضَ گر 

  شروت در وبرگبُ آهَزشي ثرگسار شذُ تَسط شروتAVL .آلوبى 

 

 

 سَابق کار

 

 تَضیحات هحل کار سوت سال

 شروت هگبهَتَر وبرشٌبس تب وٌَى 91

ثخش  -وبرشٌبس هعبًٍت تحمیك ٍ تَسعِ

هسئَل اًجبم هحبسجبت  -هحبسجبت هٌْذسي

 ٍ سیبالتي يحرارت

 ّبي دیسلآشٌبیي ثب تجْیسات ٍ فرآیٌذّبي ًیرٍگبُ دیسل زاّذاىًیرٍگبُ  وبرآهَز 88

 هشبٍر 92
ًیرٍي دریبیي سپبُ ایراى 

 )ًذسب(

سبزي هَتَر در شجیِثِ عٌَاى هشبٍر ّوىبري 

 شٌبٍرّبي تٌذرٍ

 

 عالیق تحقیقاتی
 

 هخبزى تحت فشبر. ٍ تحلیل طراحي -1

 سبزي اًتمبل حرارت لطعبت صٌعتي.شجیِ -2

 احتراق در هَتَر.سبزي هطبلعِ ٍ شجیِ -3

 جریبى ٍ ثررسي خَاص آى. CFDتحلیل  -4

 


