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رضا مهریار
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز

 -1مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :رضا مهریار
نام پدر :علیرضا
سال تولد1431 :
وضعیت تاهل :متاهل با دو فرزند
آدرس :شیراز بلوار مدرس  -دانشگاه صنعتی شیراز – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
– صندوق پستی 51777 -414
تلفن و نمابر 251 – 45713127 :
تلفن همراه 21151111751 :
پست الکترونیکmehryar@sutech.ac.ir :

 -7تحصیلات
 - 1437دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)– دانشگاه تولوز ( 4پل ساباتیه) – تولوز  -فرانسه
 – 1451کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) – دانشگاه شیراز – شیراز  -ایران
 – 1457کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) – دانشگاه شیراز – شیراز – ایران
 رساله دکتریInteraction between confined multiple jets Impingement:
)dynamical and thermal aspects (in French
Supervisor: Prof. Andre Giovannini
 پایان نامه کارشناسی ارشدطراحی حرارتی یک نیروگاه گرمائی خورشیدی  772کیلو واتی جهت تولید برق در ایران
استاد راهنما :دکتر محمود یعقوبی
 پروژه کارشناسیشبیه سازی جریان مذاب همراه با انجماد در یک کانال
استاد راهنما :دکتر محمود یعقوبی
 کارآموزی دوره کارشناسیواحد تولید اکسیژن مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

 -4مدارج و افتخارات
اختراعات:
 ثبت اختراع با عنوان "ربات زیردریایی کنترل از راه دور با قابلیت تصویر برداری و شناسایی محیط زیر آب"با همکاری یک گروه هفت نفره از دانشجویان (تیرماه )1412

برگزیده برتر:
 استاد نمونه دانشکده مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی در امور آموزشی ،دانشگاه صنعتی شیراز(اردیبهشتماه .)1413
استاد نمونه دانشکده مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی در امور آموزشی ،دانشگاه صنعتی شیراز (اردیبهشتماه
.)1411
 استاد برگزیده سازمان صنایع دفاع (تیرماه )1413 کسب مقام نایب قهرمانی در اولین دوره مسابقات طراحی و ساخت زیردریایی های کنترل از راه دور بهعنوان استاد راهنمای تیم هفت نفره دانشگاه صنعتی شیراز (تیرماه )1431
 پوستر برتر از جهت نحوه ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی انتقال حرارت در استرالیا (آگوست )7221 برگزیده برتر تهیه کننده گزارشات فنی از طراحی های انجام شده در مرکز تحقیقات مهندسی فارس()1451
 رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی با معدل  17/1در بین  64نفر دانشجویان ورودی سال  15در رشتهمهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات دانشگاه شیراز ()1457

لوح های تقدیر:
 لوح تقدیر از طرف رییس موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور به جهت انجام موفق پروژهمورد نظر سازمان صنایع دفاع (تیرماه )1413
 لوح افتخار از معاونت تحقیقات ،فن آوری و آموزش سازمان صنایع دریایی و رییس دانشکده علوم ومهندسی دریایی به دلیل کسب رتبه سوم در مرحله نهایی در اولین دوره مسابقات ملی زیردریایی های کنترل
از راه دور (تیرماه )1389
 لوح افتخار از دانشگاه مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی به دلیل کسب رتبه برتر در مرحله طراحیجزییات از اولین دور مسابقات ملی زیردریایی ای کنترل از راه دور (اسفند )1433

 -3عضویت در مجامع علمی
عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک ایران
عضو پیوسته انجمن احتراق ایران
عضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME
عضو انجمن مکانیک اروپا EUROMECH

 -7سوابق اجرایی

 – 1415 -1413مدیر گروه مهندسی مکانیک مرکز آموزش عالی دولتی فیروزآباد
 1431تا  - 1413رئیس پژوهشکده سامانه های دریایی دانشگاه صنعتی شیراز
 1431تا  - 1412عضو هیات نظارت بر نشریات دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز

 -1سوابق آموزشی
 1431تا کنون -عضو هیئت علمی آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز
 1415 -1413همکاری آموزشی اجرایی با مرکز آموزش عالی دولتی فیروزآباد
 1431 -1431یک نیمسال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 1432 –1453دو نیمسال -همکاری حق التدریس در موسسه آموزشی جهاد سازندگی شیراز
 1453 -1455یک نیمسال – همکاری حق التدریس در آموزشکده فنی شهید رجائی شیراز
 1457 -1453یک نیمسال – همکاری حق التدریس در دانشگاه یاسوج

تدریس
مقطع کارشناسی و پایینتر :
انتقال حرارت  ،1ترمودینامیک  ،7مکانیک سیالات  ،7کاربردهای انرژی خورشیدی ،ریاضیات مهندسی،
دینامیک ،استاتیک ،زبان تخصصی مهندسی مکانیک ،فیزیک1
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:
طراحی مبدلهای حرارتی پیشرفته ،انرژی خورشیدی ،انتقال حرارت تشعشعی پیشرفته ،انتقال حرارت
هدایت پیشرفته ،انتقال حرارت جابجائی پیشرفته ،دینامیک حریق ،ریاضیات عالی مهندسی
تعریف سیلابس درسی برای یک درس جدید در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "دینامیک حریق"

کارگاه های گذرانده
-

کارگاه پژوهشی "آشنایی اعضاء هیأت علمی با آئین نامه های پژوهشی" دانشگاه صنعتی شیراز (آبان ماه )31
کارگاه آموزشی و پژوهشی "آشنایی اعضاء هیأت علمی با مقررات و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی" دانشگاه
صنعتی شیراز (خرداد ماه )35
کارگاه آموزشی "نحوه مدیریت گروه" ارائه شده توسط واحد تحقیقات و ارتباطات اقتصادی دانشگاه تولوز
فرانسه (فوریه )7221
کارگاه آموزشی "نحوه مدیریت پروژه" ارائه شده توسط واحد تحقیقات و ارتباطات اقتصادی دانشگاه تولوز
فرانسه (ژانویه )7227
کارگاه آموزشی "همکاری در یک گروه و نحوه هدایت جلسات" ارائه شده توسط واحد تحقیقات و ارتباطات
اقتصادی دانشگاه تولوز فرانسه (ژانویه )7223

 -5سوابق پژوهشی

 :1417-1411همکاری مشاوره ای با شرکت مهندسی تاهان
 :1412-1431همکاری مشاوره ای با شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
 :1431-1431همکاری مشاوره ای با مرکز تحقیقات مهندسی فارس
 : 1435-1435همکاری مشاوره ای با شرکت تابیران
 : 1432-1451کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی فارس
 : 1451-1453طراح و کارشناس ارشد نیروگاه گرمائی خورشیدی مهرنیرو در شیراز

ارتباط با صنعت
 پروژههای نیروگاهی مطالعه ،بررسی و شبیه سازی عملکرد سیستم احتراقی بویلرهای صنعتی از نوع  Fire tubeبه منظوربهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
 طراحی سیستم خنک کننده ترانس  742/11کیلوولت موجود در نیروگاه های جنوب کشور نظارت پروژه تحقیقاتی " بررسی علل بروز نوسان در مولدهای گازی  GE-F9در هنگام استفاده ازسوخت مایع" (کارفرما شرکت برق منطقه ای فارس)
 نظارت پروژه شبیه سازی بلادرنگ و سیمولاتور توربینهای گازی و بخار زیمنس (کارفرما شرکت مکووابسته به مپنا)
 طراحی حرارتی سیکل روغن و بخار نیروگاه گرمائی خورشیدی شیراز (کارفرما :سازمان انرژیهای نو ایران) -طراحی فلسفه کنترل نیروگاه گرمائی خورشیدی شیراز

 پروژه های مرتبط با انتقال حرارت و حریق همکاری در طراحی یک دینامومتر برای تست موتور کشتی با انجام محاسبات لازم برای طراحی هندسی وطراحی سیستم خنک کاری آن
 محاسبه و شبیه سازی توزیع دما در لانچر یک راکت به منظور محاسبه توزیع تنش حرارتی در آن انجام پروژه شبیه سازی جریان سیال همراه با انتقال دود در یک تونل و یک ایستگاه از خط دوم مترویتهران
 انجام شبیه سازی جریان و انتقال دود در سالن بلیط از یک ایستگاه مترو در اصفهان بررسی مزایا ،شرائط و نحوه استفاده از  water mistبه عنوان یک سیستم اطفاء حریق مناسب درمکانهای مختلف
پروژه های هیدرودینامیکی طراحی و ساخت یک مدل زیردریایی بدون سرنشین با قابلیت خاص طراحی و ساخت زیردریایی کنترل از راه دور برای شرکت در اولین دوره مسابقات طراحی و ساختزیردریایی

 همکاری در پروژه طراحی مفهومی یک جسم پرنده طراحی مفهومی و طراحی هیدرودینامیکی یک جسم متحرک زیر آبی تهیه برنامه کامپیوتری تعیین وضعیت تعادل در اجسام متقارن و متحرک زیر آبی و تهیه معادلات حرکتو تعیین شرائط پایداری

راهنمایی پایان نامه
" بررسی عددی تاثیر شکل ،ابعاد و موقعیت مکانی دریچه ی تهویه برپدیدهی برگشت شعله" بهمن ،1413
توسط سیاوش موسوی.
" بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی سه لوله ای با استفاده از بافل های مارپیچ" بهمن
 ،1413توسط محمد علی ضرغامی.

" بررسی عددی اثرات حرارتی و هیدرودینامیکی عملگر پلاسما در جلوگیری از تشکیل یخ روی سطح ایرفویل"
شهریور  ،1413کورش میزائی.
" شبیه سازی عددی و تحلیل گرمایی پرده ی حاوی مواد تغییر فاز دهنده در شرایط مختلف" شهریور ،1415
توسط جمشید فتحی.
" تخمین عددی ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک شبکه از لولههای افقی" شهریور  ،1415توسط
طاهره باخدا.

" تحلیل حرارتی بافت های زنده در مجاورت سلول های سرطانی و تاثیر آن بر توزیع دمای سطح پوست" بهمن
 ،11توسط هیمن سلمان پور
" بررسی پارامتری جابجایی مویینه گرمایی بر روی سیال محصور بین دو صفحه موازی" شهریور  ،11توسط ایاز
محمدی
" طراحی و آنالیز هیدرودینامیکی یک زیرسطحی کروی با سیستم پیشرانش جت آب" شهریور  ،11توسط لیلا
غلامی

 " استفاده از انرژی مازاد و اتلافی در نیروگاه سیکل ترکیبی به منظور شیرین سازی آب دریا" بهمن  ،17توسط
عبدالرحیم خواجه (راهنمای مشترک)
 " بهره گیری از روش انتقال حرارت هدایت معکوس در ارزیابی حرارتی یاتاقان های لغزشی" دی  ،11توسط داود
علی بیگی
" مطالعه عددی الگوی شارش گرما در مواد جامد غیرایزوتروپیک" ،بهمن ماه  ،1413توسط فرهاد فلک زاده

 شبیه سازی تخلیه اضطراری افراد از ایستگاه مترو در هنگام آتش سوزی" ،بهمن ماه  ،1413توسط میثم ستوده
 بررسی و محاسبه مقاومت حرارتی در استوانه های چرخان" ،شهریور ماه  ،1413توسط نواب رضایی

" بررسی عددی اثر موجی بودن سطح بر نیروی درگ" ،تیرماه  ،1414توسط سید محمدکمال عباس پور
" بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده" ،اسفندماه  ،1417توسط
ابوذرسعیدی سرملی
" بررسی نرخ انتقال حرارت جابه جایی آزاد و تشعشعی وارده به تجهیزات اطراف یک کانال خروج دود در
ایستگاه های مترو" ،اسفندماه  ،1417توسط محمد علی پور

 " ارزیابی مشخصات انتقال حرارت در میکروکانالهایی با مقطع مستطیلی با درنظرگرفتن اثر خواص ترموفیزیکی
متغیر سیال و هدایت حرارتی درون دیواره" بهمن ماه  ،1411توسط بهزاد شاه زمانیان سیچانی

" شبیه سازی حرارتی بویلرهای فایر تیوب به منظور تعیین شرایط بهینه عملکردی" ،بهمن ماه  ،1411توسط
رضا اژدری
" شبیه سازی گسترش آتش سوزی روی سطوح جامد" ،اسفند ماه  ،1412توسط علی صادقیان جهرمی

" مطالعه عملکرد حرارتی سامانه های گرمایش از کف هیدرونیک در محیط های بسته مفروش" ،اسفند ماه
 ،1412توسط امین اله مغانلو( .استاد راهنمای مشترک)
 " ارزیابی عددی توزیع حرارت در میکرو کانال ها با درنظر گرفتن اثر هدایت حرارتی در دیواره" ،بهمن ماه
 ،1412توسط محمد رحیمی.

" ارزیابی قابلیت خنک کاری سیستم مه آب فوق ریز در محیطهای بسته" ،بهمن ماه  ،1412توسط امیرحسین
مهدوی( .استاد راهنمای مشترک)
" شبیه سازی عددی توزیع آلودگی در تونلهای جاده ای" شهریور ماه  ،1412توسط عماد محمدی

 " ترکیب مدل های میدانی و ناحیه ای برای شبیه سازی آتش سوزی در محیط های بسته" ،شهریور ماه ،1412
توسط محمد هادی پور
" شبیه سازی عددی یک جسم متقارن محوری هنگام خروج از آب "،شهریور ماه  ،1431توسط شهاب مشاری.
 " شبیه سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت همراه با انتشار دود ناشی از آتش سوزی در تونل ها و
ایستگاه های مترو" ،شهریور ماه  ،1431توسط مصطفی منفرد مسقانی.

" بررسی حرارتی و دینامیکی جریان ناشی از نه جت هوایی بین دو صفحه به روش عددی" ،شهریور ماه ،1431
توسط مسعود قدوسی نژاد.

مشاوره پایان نامه
" حل عددی معادلات میدان مغناطیسی در جریان نانو سیال همراه با انتقال حرارت جابهجایی آزاد و اجباری"
بهمن  ،11توسط ایمان جلوداری (رساله دکترا)
" تحلیل سیستم دودکش خورشیدی بهبودیافته توسط مواد تغییرفاز دهنده در شرایط اقلیمی متفاوت" بهمن
 ،11توسط نیما منقسمی
" بررسی عددی عملکرد حرارتی میکروکانال های دارای سطوح فوق آبگریز در حالت منظم و جابهجا شده"،
آذرماه  ،1413توسط محمدرضا اختری

" بررسی عددی اثر امواج بر روی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک نوع شناور پروازی" ،مهرماه  ،1413توسط
علی صفری
 " بررسی عددی جریان نانو سیال در لوله ها و استفاده از مزایای آن در یک نمونه کاربردی"،شهریور ماه ،1431
توسط جواد بیات زیر نظر امیرحسین نیک سرشت استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه
صنعتی شیراز.

مقالات کنفرانس
 کورش میرزائی و رضا مهریار " بررسی عددی اثرات حرارتی و هیدرودینامیکی عملگر پلاسما در جلوگیری از تشکیل
یخ روی سطح آزاد و ایرفویل" هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ،شهریور  ،13مشهد.
 سیاوش موسوی و رضا مهریار " بررسی میزان شدت وقوع برگشت شعله با ابعاد پنجره" هجدهمین کنفرانس
دینامیک شاره ها ،شهریور  ،13مشهد.

 رضا مهریار و طاهره باخدا "،تخمین و بررسی عدد ناسلت جابه جایی آزاد در یک شبکه وسیع از لوله های افقی"،
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی،
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