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 -2سوابق تحصیلي:
مقطع تحصیلي
ديپلم

رشته تحصیلي

گرايش

مدت تحصیل
از

تا

نام واحد آموزشي

معدل

کشور /شهر
محل تحصیل

فني مهندسي

رياضي-فیزيک

مهر 1381

شهريور1385

عالمه حلي اراک(سمپاد)

ايران/اراک

19.12

کارشناسي

مهندسي مکانیک

مهندسي مکانیک

مهر 1385

شهريور1389

علم و صنعت ايران

ايران/تهران

16.43

کارشناسي ارشد

مهندسي مکانیک

دينامیک کنترل ارتعاشات

مهر 1389

 24دی 1391

علم و صنعت ايران(پذيرش ممتازی)

ايران/تهران

17.07

دکتری تخصصي

مهندسي مکانیک

دينامیک کنترل ارتعاشات

مهر1392

 23آبان 1397

علم و صنعت ايران

ايران/تهران

18.37

موضوع پايان نامه دوره کارشناسي:
موضوع پايان نامه دوره کارشناسي ارشد:
موضوع پايان نامه دوره دکتری:

شبیه سازی و مدل سازی نیروگاه برق آبي (استاد راهنما :پروفسور دوائي مرکزی-استاد مشاور :دکتر يزدی زاده(دانشگاه عباس پور))
شبیه سازی مدل سازی دينامیکي ربات با لینک االستیک و مفاصل دوراني -کشويي به روش گیبس اپل بازگشتي (پروفسور حبیب نژاد کورايم)
شبیه سازی مدل سازی دينامیکي ربات همکار سیار با لینک االستیک و مفاصل دوراني -کشويي به روش گیبس اپل بازگشتي (پروفسور حبیب نژاد کورايم)
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: آثار علمي-3
: مقاالت کنفرانس و مجالت-1,3
وضعیت

نام مجله

چاپ

ماهنامه انجمن علمي دانشگاه علم و صنعت

چاپ

کنفرانس بینالمللي مکانیک تجربي دانشگاه علم و

)(مقاله برتر

صنعت

چاپ

عنوان مقاله
خودروهای هیبريدی و نحوه کار آنها

1

Theoretical and Experimental Investigation of a Single-Link Elastic Manipulator System

2

کنفرانس بینالمللي مهندسي مکانیک ايران

Theoretical and experimental investigation for optimizing spray angle of plain orifice nozzles

3

چاپ

کنفرانس بینالمللي مکانیک تجربي دانشگاه علم و

)(مقاله برتر

صنعت

Experimental evaluation of Revolute-Prismatic joints manipulator with flexible links modeled by
recursive Gibbs-Appell formulation

4

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

Theoretical and experimental dynamic evaluations of revolute-prismatic joints manipulator
contains N- rigid links and hubs
Motion equation derivation and tip-over evaluations for K mobile manipulators
with the consideration of motors mass by the use of Gibbs-Appell formulation

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

Investigating the effect of torque amplitude on the chaotic oscillations in flexible manipulators

7

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

Control a mobile robot in Social environments by considering human as a moving obstacle

8

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

Omnidirectional mobile robot design with height and width adaptation

9

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

چاپ

)کنفرانس بین المللي رباتیک و مکاترونیک (ايکرام

Dynamic modeling and sliding mode control of a wheeled mobile robot assuming lateral and
longitudinal slip of wheels
N-axis mobile robot motion equations derivations by considering the effects of nonlinear
phenomena: slip and wheels’ motor backlash
A New Method of Dynamic Modelling and Optimal Energy Distribution for Cooperative Closed
Chain Manipulators

5
6

10
11
12

ISC  پژوهشي و- مقاالت علمي-2.3
وضعیت
چاپ

نام مجله
مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانیک
)مدرس(دانشگاه تربیت مدرس

عنوان مقاله
کشويي- در استخراج معادالت حرکت ربات با لینک االستیک و مفاصل دوراني3×3 کاربرد ماتريسهای تبديل

3

1

چاپ
چاپ

چاپ

International Research Journal of applied and
Basic Sciences (IRJABS)(ISC journals)

Dynamic effect of Beam's Length and Beam's Theory on the Flexible Manipulator System

مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانیک تبريز

 توزيع بهینه انرژی و ظرفیت حمل،مدلسازی دينامیکي ربات همکار با در نظر گرفتن تنش داخلي جسم مشترک

)(دانشگاه تبريز

بار دينامیکي

مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانیک امیرکبیر

طراحي مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعي در محیط با موانع متحرک به منظور رسیدن به هدف سیار با استفاده از

)(دانشگاه صنعتي امیرکبیر

کنترل فازی

2
3

4

ISI  مقاالت-3.3
وضعیت

نام مجله

published

Archive of Applied Mechanics (Q2)

published

Nonlinear Dynamics (Q1)

published

Robotics and Autonomous Systems (Q1)

published

Applied Mathematical Modelling (Q1)

published

Mechanism and Machine Theory (Q1)

Editor
decision

Journal of Computational and
Nonlinear Dynamics (Q1)

published
published
published
published

International Journal of Advanced
Manufacturing Technology (Q1)
Mechanics Based Design of Structures
and Machines (Q1)
Journal of Intelligent & Robotic Systems
(Q2)
Applied Mathematical Modeling (Q1)

عنوان مقاله
Systematic modeling of a chain of N-flexible link manipulators connected by revoluteprismatic joints using recursive Gibbs-Appell formulation
Derivation of dynamic equation of viscoelastic manipulator with revolute–prismatic joint
using recursive Gibbs–Appell formulation
Derivation of motion equation for mobile manipulator with viscoelastic links and revolute–
prismatic flexible joints via recursive Gibbs–Appell formulations
Motion Equations of Cooperative Multi Flexible Mobile Manipulator via Recursive GibbsAppell Formulation
Dynamic Modeling of Flexible Cooperative Mobile Manipulator with Revolute-Prismatic
Joints for the Purpose of Moving Common Object with Closed Kinematic Chain Using the
Recursive Gibbs-Appell Formulation
Dynamic Analysis of Extended Mobile base Cooperative Flexible Manipulators with
Revolute-Prismatic Joints
Analytical and experimental investigation of the dynamic behavior of a revoluteprismatic manipulator with N flexible links and hubs

1
2
3
4
5
6
7

Dynamic modeling and extended bifurcation analysis of flexible-link manipulator

8

Reconfigurable mobile robot with adjustable width and length: conceptual design, motion
equations and simulation

9

Dynamic modeling of cooperative manipulators with frictional contact at the end effectors

10

4

published
published
Minor
revision
(second
round)
Minor
revision
published
Under
review
Under
review

Arabian journal for science and
engineering (Q2)
Optimal control, applications and
methods (Q1)
ISA Transactions (Q1)

Applied Mathematical Modelling (Q1)
Advances in Space Research (Q2)
Scientia Iranica
Computer Speech and Language (Q2)

Under
review

Transactions of the Institute of
Measurement and Control (Q2)

published

Ocean Engineering (Q1)

Nonlinear dynamic analysis the extended telescopic joints manipulator with flexible links

11

Designing an optimal control strategy for a mobile manipulator and its application by
considering the effect of uncertainties and wheel slipping

12

Application of disturbance observer in optimal control of a mobile manipulator by
considering the effect of unknown slippage

13

A Novel Analytical-Numerical Method for Real-Time Optimization and Load Distribution
of Cooperative Closed-Chain Manipulators and Hardware in the Loop Implementation
Nonlinear Analysis of Open-Chain Flexible Space Manipulator with Time-Dependent
Structure
Dynamic modeling of the extended mobile robot: Composed N parallel axles, suspension
system, and wheels slippage
The superiority of Extended Social Mobile Robot in Human Communications &
interactions
The Performance Analysis of Flexible Revolute-Prismatic Joints Manipulator:
Dynamic Modeling, Control Algorithms, Sensitivity Analysis, Software Simulations, and
Experimental Validations
Dynamic analysis of flexible-link manipulator in underwater applications using GibbsAppell formulations

14
15
16
17
18
19

 طرح پژوهشي-4.3
وضعیت

نام مجری

عنوان طرح

تحويل

(وزارت راه مسکن و شهرسازی )سازمان مجری ساختمان

پروژه ارائه سیستم و استاندارد مديريت و نگهداری ساختمان های اداری و درماني

1

تحويل

(وزارت راه مسکن و شهرسازی )سازمان مجری ساختمان

پروژه حسن اجرای پروژه های تحقیقاتي و مستند سازی دانش حاصله
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 کتاب و عناوين متفرقه-5.3
وضعیت

نام انتشارات

چاپ

DR-CIVIL موسسه

عنوان کتاب
)حل سؤاالت آزمون دکتری در قالب کتاب (هوش و استعداد تحصیلي

5

1

در دست

دينامیک

2

نگارش

 -4مهارت نرم افزاری:
میزان تسلط

نام نرمافزار
1

Solid Works

متوسط

2

Catia

متوسط

3

Mechanical desktop

متوسط

4

Mathematica

متوسط

5

Adams

متوسط

6

MATLAB

Simulink

عالي

Neural network
fuzzy
coding
SimMechanic

عالي
عالي
عالي
متوسط

7

ANSYS

متوسط

8

Microsoft Office

عالي

9

نرم افزارهای حسابداری و قراردادها

عالي

10

ARM/ Arduino

متوسط

 -5سوابق تدريس:
عنوان
1

ازمايشگاه مقاومت مصالح

2

ماشینهای ريلي ويژه

3

تئوری تصمیم گیری (ارشد)

محل تدريس

تاريخ

علم و صنعت ايران (دانشکده

ترم دوم سال تحصیلي 1399-1400

مهندسي راهآهن)

ترم اول سال تحصیلي 1400-1401

علم و صنعت ايران (دانشکده
مهندسي راهآهن)
علم و صنعت ايران (واحد نور)

6

ترم اول سال تحصیلي 1400-1401
ترم اول سال تحصیلي 1400-1401

4

تحلیل دادههای مهندسي (ارشد)

علم و صنعت ايران (واحد نور)

ترم اول سال تحصیلي 1400-1401

5

رباتیک و آزمايشگاه

شهید چمران اهواز

ترم دوم سال تحصیلي  97-98و 98-99

6

کنترل اتوماتیک

شهید چمران اهواز

ترم دوم سال تحصیلي  97-98و  98-99و 99-1400

7

حساسه و کالیبراسیون ربات ها (ارشد)

شهید چمران اهواز

ترم دوم سال تحصیلي  98-99و ( 99-1400دو گروه)

8

مکاترونیک (ارشد)

شهید چمران اهواز

ترم دوم سال تحصیلي 98-99

9

ارتعاشات اتفاقي (ارشد)

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 98-99

10

کنترل پیشرفته (ارشد)

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 1400-1401

11

رباتیک (پیشرفته)

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 1400-1401

12

ارتعاشات مکانیکي

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 98-99

13

مقدمه ای بر مکاترونیک

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي  98-99و 1399-1400و 1400-1401

14

سیستم های ريز پردازنده (ارشد)

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي  98-99و 1399-1400و 1400-1401

15

نقشه کشي صنعتي 1

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 98-99

16

مقاومت مصالح 1

شهید چمران اهواز

ترم اول سال تحصیلي 1399-1400

17

طراحي اجزاء 2

دانشکده نفت اهواز

ترم اول سال تحصیلي 98-99

18

مقدمه بر اجزاء محدود

دانشکده نفت اهواز

ترم اول سال تحصیلي 1399-1400

19

کارگاه اتومکانیک

علم و صنعت ايران (دانشکده

ترم نخست سال تحصیلي  95-96لغايت

مهندسي مکانیک)

ترم دوم سال تحصیلي 96-97

20

ازمايشگاه مقاومت مصالح

علم و صنعت ايران (دانشکده

ترم اول سال تحصیلي  95-96لغايت

مهندسي مکانیک)

ترم اول سال تحصیلي 96-97

21

ازمايشگاه دينامیک ماشین

علم و صنعت ايران (دانشکده

ترم دوم سال تحصیلي  95-96لغايت

مهندسي مکانیک)

ترم نخست سال تحصیلي 96-97

22

طراحي اجزاء2

دانشگاه آزاد دماوند

ترم نخست سال تحصیلي94-93

پالستیسیته و تغییر شکل فلزات

دانشگاه آزاد دماوند

ترم نخست سال تحصیلي94-93

کارگاه ماشین ابزار 1و 2

دانشگاه آزاد دماوند

ترم دوم سال تحصیلي94-93

2
3
24
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 -6سوابق کاری و اجرايي:
محل

تاريخ

عنوان دوره
1

کارآموزی در شرکت ماشین کاران اراک(زير مجموعه ايران خودرو)(مدير امور مهندسي)

شرکت ماشین کاران  -اراک

1387

2

کارآموزی در شرکت صنايع پارسیان(ناظر پروژه شهرضا)

شرکت صنايع پارسیان  -تهران

1388

3

همکاری در برگزاری کنفرانس بینالمللي ساخت و تولید ايران

علم و صنعت ايران

1386

4

مشاور مديريت امور خوابگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در امر اسکان دانشجويي

علم و صنعت ايران

1388تا1391

5

مشاور اجرايي مديريت تدارکات دانشگاه علم و صنعت

علم و صنعت ايران

1391تا 1392

6

مسئول امور قراردادهای دانشگاه علم و صنعت ايران

علم و صنعت ايران

1391تا1392

7

عضويت در بسیج دانش آموزی

شهر اراک دبیرستان عالمه حلي

1378الي1385

8

عضو انجمن مهندسین مکانیک ايران

انجمن مهندسین مکانیک

 1388تا کنون

9

عضو سازمان نظام مهندسي استان مرکزی

استان مرکزی

 1392تا کنون

10

مشاور فرهنگي و آموزشي

شرکت خالقستان اقاقیا(همکار
1392-1391

سرای محله جهاد شهرداری
تهران)

11

مشاور فني معاون دانشجويي

دانشگاه علم و صنعت ايران

1398-1395

12

مسئول امور سرپرستي و اجرايي مديريت امور خوابگاه ها

دانشگاه علم و صنعت ايران

1398-1395

13

دبیر اجرايي دستگاه نظارت سراهای دانشجويي خودگردان

صندوق رفاه دانشجويان

1398-1396

14

مسئول اجرايي کنفرانس بین المللي ايکرام

15

سرپرست مديريت امورخوابگاهها و مشاورمعاون دانشجويي

دانشکده مهندسي مکانیک

1397

دانشگاه علم و صنعت ايران

1400 -1400

دانشگاه علم و صنعت ايران

 -7افتخارات:
زمان

مکان

عنوان
1

برگزيده مرحله اول المپیاد رياضي سال دوم دبیرستان (کشوری)

1382

عالمه حلی اراک (تیزهوشان)

2

رتبه نخست المپیاد رياضي ناحیه ای سال سوم دبیرستان(استاني)

1383

عالمه حلی اراک (تیزهوشان)

3

رتبه برتر المپیاد های کامپیوتر ،فیزيک،شیمي(استاني)

1383

عالمه حلی اراک (تیزهوشان)

8

4

رتبه برتر کارشناسي رشته مهندسي مکانیک

 1385تا 1389

دانشگاه علم و صنعت ایران

5

پذيرش بدون کنکور مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران

1389

دانشگاه علم و صنعت ایران

6

کانديدای پذيرش بدون کنکور مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت ايران

1392

دانشگاه علم و صنعت ایران

7

پذيرفته بورس اعزام به خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1392

سازمان امور دانشجویان

8

عضو بنیاد ملي نخبگان

1392

پذیرفته شده

9

Reviewer

2012تا کنون

ٍٍٍٍ)EDAS( Beiac2013, SHUSER2013, IJETSP

10

Reviewer

2018-19

ICROM 2018-19

11

Reviewer

2019

)Control engineering practice (Q1

12

Reviewer

2020

IEEE Access

13

Reviewer

2020

)Mechanics Based Design of Structures and Machines (Q2

14

Reviewer

2020

)Mechanism and Machine Theory (Q1

15

Reviewer

2020

)Nonlinear Dynamic (Q1

16

Reviewer

2020

Advances in Mechanical Engineering

17

Reviewer

2020

Vehicle system dynamics

18

داوری مقاالت

99-98

مجله علمي پژوهشي مهندسي ساخت و تولید ايران

-8توانائيها:
میزان

عنوان

عالقمندی

سابقه

میزان تسلط
•
•

انجام پروژه کارشناسی
انجام پروژه کارشناسی ارشد

1

کار گروهي و انجام پروژه های صنعتي

بسیار زیاد

زیاد

2

خالقیت ،پیاده سازی ايده های نو و انجام پروژه های ساخت

زیاد

زیاد

ایده های جدید به کار رفته در پایان نامه
کارشناسی ارشد و موارد مشابه در کار های
گروهی که منجر به ثبت گردیده است

3

امور مالي ،حسابداری ،تنظیم قراردادهای خريد ،خدماتي ،پژوهشي و ....

بسیار زیاد

زیاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

•

مسئول پروژه ساخت ربات دورانی
کشویی االستیک

مشاوره و کارشناسي در زمینه امور اجرائي ،مديريت بحران و مديريت استراتژيک

4

زیاد

زیاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

-9مدرک زبان:
تاريخ اخذ

مدت اعتبار

نمره

عنوان
1

MSRT

1392/01/30

2سال

56

2

TOLIMO

1391/08

2سال

4-480

3

TOEFL - PBT

2010/03

2

3-510

4

GRE

2009/10

5

1100

-10دوره ها و کارگاه ها
مکان

زمان

عنوان
1

دوره آموزشي آتش نشاني و اطفاء حريق

دانشگاه علم و صنعت ايران

آبان 92

2

An introduction to model-based development of future ADAS/AD
software using MIL/SIL/HIL simulation platform

دانشگاه علم و صنعت ايران

ابان 97

3

Deep Learning for Self-Driving Cars

دانشگاه علم و صنعت ايران

ابان 97

 -11معرفان علمي:
رتبه

دانشگاه

دانشکده

نام
1

دکتر محرم حبیب نژاد کورايم

استاد

علم و صنعت ايران

مهندسي مکانیک

2

دکتر امیرحسین دوائي مرکزی

استاد

علم و صنعت ايران

مهندسي مکانیک

3

دکتر شاهرخ حسیني هاشمي

استاد

علم و صنعت ايران

مهندسي مکانیک

4

دکتر حمید احمديان

استاد

علم و صنعت ايران

مهندسي مکانیک

5

دکتر سید علي اکبر موسويان

استاد

صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي

مهندسي مکانیک

6

دکتر حسن ظهور

استاد

صنعتي شريف

مهندسي مکانیک

10

