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1392 الی-1395کارشناسی مهندسی دریا-کشتی سازی-دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
 فارغ التحصیل نفر اول (هفت ترم ) مقطع کارشناسی با معدل 16.57


کارهای پژوهشی:
.1
.2
.3
.4
.5



ساخت شناور تندرو ( ) Scale
ساخت زیردریایی کنترل از راه دور()ROV
ساخت هاورکرافت ( ) Scale
ساخت موتور استرلینگ ( ) Scale
ساخت توربین بادی قابل حمل ( ) Scale

کارهای انجام شده :
 .1طراحی و ساخت مولتی روتور بدون سرنشین
 .2بهینه سازی هلیکوپتر بدون سرنشین ( ) Scale
 .3هوشمندسازی مولتی روتور ها بدون سرنشین
 .4هوشمندسازی هلیکوپتر بدون سرنشین ( ) Scale
 .5هوشمندسازی شناور تندرو بدون سرنشین ( ) Scale
 .6مهندسی معکوس و ساخت شناور  ( WAM-Vپایان نامه کارشناسی )



کارهای دردست اجرا:
مدل سازی عددی و بهینه سازی شناور SES



افتخارات کسب شده:
 .1کسب مقام دوم در مسابقات ملی زیردریایی دانشگاه نوشیروانی بابل
 .2رتبه برگزیده عملی اولین دوره ملی مسابقات اثرسطحی
 .3کسب مقام سوم مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه والیت ایرانشهر



توانمندی ها :
 .1رصد فناوری در یک موضوع ،برنامه ریزی ،کنترل پروژه ،مهندسی معکوس
 .2آشنایی با مسائل حفاظت اطالعات پروژه در زمان تحقیقات اولیه  ،انجام و بعد از آن
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توانمندی های نرم افزاری :
.1
.2
.3
.4
.5



SOLIDWORKS
AutoCAD
MAXURF
MATLAB
STAR CCM+

مقاالت :
 -1استفاده از آلیاژهای حافظه دار در صنعت کشتی سازی
 -2طراحی خستگی طناب سکوهای شناور با ترکیب کردن عامل انرژی های تجدید پذیر



شرکت  /موسسه های همکاری :
 -1صنایع غذایی وارلی _ مدیر فنی
 -2موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور ( پهپاد ) _ مدیر فنی



سایر :
 .1پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (سال های تحصیلی  94-93و )95-94
 .2تشکیل حلقه های پژوهشی در زمینه های مهندسی دریا و هوافضا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
.3عضو انجمن علمی مهندسی دریا ،دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار()1393-1395
 .4رصد فناوری های دریایی و هوافضا ()1393-1399
.5عضو انجمن علمی نخبگان جوان ()1394-1399
 .6بسیجی ویژه گردان  205مقداد (فارس)
 .7شرکت در دوره تکمیلی بسیج
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