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زمینه فعالیت:
طراحی و ساخت تجهیزات سیستمهاي دوار
کنترل ارتعاشات سازه هاي هوشمند
سوابق تحصیلی:
دکتر ي در رشته مهندس ی مکان ی ک گرايش طراحی کاربردي(ارتعاشات و کنترل )
دانشگاه علم و صنعت ا ي ران
عنوان پايان نامه :کنترل فعال مقاوم ارتعاشات تیر و ورق پیزوالکتريک اليه اي ضخیم
کارشناس ی ارشد در رشته مهندس ی مکان ی ک گرا ي ش طراح ی کاربرد ي
دانشگاه ش ي راز
عنوان پا ي ان نامه :آنال ي ز و بهنه ساز ي س ي ستمها ي ترمز و تعل ي ق  MRبه کمک الگور ي تم ژنت ي ک
کارشناس ی در رشته مهندس ی مکانیک  -کشت ی ساز ي
دانشگاه صنعت ي ام ي رکب ي ر
عنوان پايان نامه :محاسبه تنش ها ي اول ي ه و ثانو ي ه در مدل ت ي ر کشتي

سوابق کار ي علمی :
 ه ی ئت علم ی دانشگاه آزاد اسالم ی
 تدر ي س دانشگاه علم ی کاربرد ي
 تدر ي س دانشگاه دولتی ياسوج
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 تدر ي س دانشگاه آزاد ارسنجان
 دستیارآزمايشگاه دانشگاه صنعت ی ام ی رکب ی ر
سوابق اجرايی:
 مديرگروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد ساوه
 مشاور مهندسی شرکت پوالدين دژ کاوه
 ساخت االستومر هوشمند مگنتورئولوژيکال براي نخستین بار در کشور
 ساخت سیال هوشمند مگنتورئولوژيکال با استفاده از تکنولوژي نانو براي نخستین بار
در کشور
سوابق پژوهشی و صنعتی:
 طراحی سیستم  SCRبراي کاهش آاليندگی خودروهاي ديزلی
 استاد راهنماي بیش از  100پروژه در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد
 استاد راهنماي بیش از  100پروژه در مقطع کارشناسی در دانشگاه جامع علمی
کاربردي
 داور کنفرانس ماشین آالت صنعتی دانشگاه جامع علمی کاربردي
 دانشگاه علم و صنعت تهران(آزمايشگاه اکوستیک)
 عضو انجمن تحقیقات موتور ايران
 عضو انجمن ارتعاشات و آکوستیک ايران

فعال ی تها ي فن ی و مهندس ی :
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 طراحی و ساخت کوپلینگ انعطاف پذير شیمزي براي پتروشیمی ماهشهر
 طراحی و ساخت شیمز کوپلینگ انعطاف پذير براي پتروشیمی شازند
 ساخت پروانه استینلس استیل براي پمپ سانتريفوژ


طراحی و آنالیز مودال ماهواره Cube Sat



کنترل مبدل حرارتی Counter Flow



کنترل ربات با استفاده از مواد و آلیاژهاي حافظه دار



کنترل ارتعاشات تیرها و پروفیلها با استفاده از مواد هوشمند



کنترل ارتعاشات سازه در مقابل ارتعاشات با استفاده از دمپرهاي
هوشمند



طراحی ترمز  ABSنسل جديد با مواد هوشمند

 انالیز و اصالح جک هیدرولیکی پاتیل کش ،شرکت فوالد خوزستان


تحلیل و مدلسازي سازه اي کشتی کانتینر بر ساخته شده در کشور
در محیط ANSYS



آنالیز و تحلیل هیدروستاتیکی کشتی و استخراج خطوط بدنه



تحلیل و مدلسازي هیدرودينامیکی کشتی و طراحی پروانه و سکان از
روي استاندارد



آنالیز و مدلسازي المانها و پروفیلهاي سازه و جايگزين کردن با
پروفیلهاي موجود



آنالیز وتحلیل سکوي دريايی موجود در برابر امواج خلیج فارس با
استفاده از استاندارد API



طراحی و بهینه سازي سیستم تعلیق و ترمز هوشمند



طراحی دستگاه پرس  5تنی

سوابق فرهنگی :
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 عضو بسیج مهندسین شهر رباط کريم
 عضو بسیج اساتید شهر رباط کريم
 ارائه دوره هاي آموزشی جهت دانشجويان جانباز و فرزندان شاهد
: مهارت ها ي نرم افزار ي
MS Office, Pascal : نرم افزارها ي عموم ی
SolidWorks ,CATIA , Mathematica , ,ANSYS : نرم افزارها ي تخصص ی
MATLAB, AutoCAD
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