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 سوابق تحصيلي و افتخارات علمي
 -1احراز مدرك ديپلم رياضي با معدل کل  19در سال .1312
 -2اتمام دورة کارشناسي طي مدت  4سال در رشتة مهندسي دريا (گرايش هیدرودينامیک) و همچنین پاس کردن بیش از
 50واحد درسي در رشتهي فیزيک هستهاي در دانشگاه صنعتي مالک اشتر در تاريخ ( 1318/1/31شماره دانشجويي :
.)224812051
 -3انجام پروژة کارشناسي تحت عنوان "بررسي مقاومت شناورهاي کاتاماران در امواج" و کسب درجه عالي پاياننامه
کارشناسي با نمرة .20
 -4کسب رتبة اول در کنکور سراسري کارشناسي ارشد در رشتة مهندسي دريا در سال  1318در هر دو گرايش
 -5اتمام دورة کارشناسي ارشد طي مدت  2/5سال در رشتة "مهندسي دريا -گرايش سازهي دريايي" در دانشگاه صنعتي
شريف درتاريخ ( 1319/10/21شماره دانشجويي  )18201189 :و معدل .18/12
 -1دريافت درجة عالي پاياننامة کارشناسي ارشد با نمرة  ،19/9تحت عنوان "بررسي تجربي و عددي حرکات شناورهاي
تندرو ئر امواج منظم و نامنظم".
(اساتید راهنما :دکتر محمد سعید سیف-دکتر حمید مهديقلي).
 -8پذيرفته شده در دورة دکتراي مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف در دورة سال  1390-91از طريق آزمون
 -1اتمام دوره دکتري طي  9ترم در رشتة "مهندسي دريا -گرايش سازهي دريايي" در دانشگاه صنعتي شريف درتاريخ
( 1394/12/22شماره دانشجويي  )90301131 :و معدل .19/13
أ

 -9معدل برتر (اول) بین  31دانشجوي ورودي  90دکتري مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شريف با معدل 19/13
 -10انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه مهندسي درياي کشور در مقطع دکتري در شانزدهمین همايش صنايع دريايي
 -11دريافت درجة عالي پاياننامة دکتري تحت عنوان "کنترل حرکات طولي شناورهاي کاتاماران تندرو با استفاده ازالمانهاي
کنترلي فويل و اينترسپتور ".

(اساتید راهنما :دکتر محمد سعید سیف-دکتر حمید مهديقلي).

 -12دستیار دکتر سیف در آزمايشگاه مهندسي درياي دانشگاه صنعتي شريف از سال  18تا 94
-13معاونت علمي و کارشناس حوضچه (آزمايشگاه ) دريايي شهداي خلیج فارس از سال  92تاکنون
 -14انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر رتبه سوم ندسا در سال 94
 -15تأيید و حمايت از پروژهي کارشناسي ارشد توسط مرکز پژوهشهاي وزارت نفت و بنیاد ملي نخبگان
 -11تالیف کتاب دينامیک متحرکهاي دريايي زير نظر دکتر محمد سعید سیف(کتاب مدکور در انتشارات علمي دانشگاه
صنعتي شريف چاپ گرديده است)
-18انتحاب به عنوان مدير تحقیقاتي برتر ندسا در سال 95

 پروژههاي انجام گرفته تاکنون
-1بررسي تجربي اسالشینگ بر رفتار هیدرودينامیکي شناور جابجايي
-2تست مقاومت ،درياماني ،مانور بدنههاي شناورهاي تندرو
-3تست مقاومت و درياماني شناورهاي جابجايي
-4اندازهگیري دقیق امواج با استفاده از پردازش تصوير
-5بررسي تاثیر تزريق هوا بر عملکرد هیدرودينامیکي شناورهاي دو بدنه و تندرو
-1تست مدل انواع شناورهاي سطحي تندرو  ،پروازي و تجاري براي شرکتها و ارگانهاي مختلف و ارائه راهکارهاي
جهت بهبود وضعیت بدنه
-8تست مدل انواع زير سطحي و تعیین ضرايب هیدرو دينامیکي
-1تست انواع پروانههاي صنعتي و نظامي در تونل کاويتاسیون دانشگاه صنعتي شريف و رسم منحنیهاي عملکرد
پروانه ( ) Kt ، Kq ،η
-9کالیبراسیون دينامومتر و تجهیزات اندازهگیري در تست مقاومت حوضچه کشش و همچنین کالیبراسیون
دينامومتر تونل کاويتاسیون براي انجام دقیقتر آزمايشات
-10همکاري در طراحي و ساخت زيرسطحي هاي هوشمند و انجام تست مدل آنها براي تخمین قدرت موتور و
بازده پروانه
-11شرکت در نمايشگاههاي صنايع دريايي و معرفي دستاوردهاي آزمايشگاه مهندسي دريا
-12همکاري در برگزاري دومین دوره مسابقات شناورهاي بدون سرنشین
-13همکاري در نصب و راهاندازي سیستم  carriageآزمايشگاه مهندسي دريا
-14تهیه دفترچه پايداري و هیدرودينامیکي شناورهاي مختلف ( 28رجب 13 ،رجب ،صبا  ،4صبا  ،114چند منظوره،
)mad12,mad16
ب

-15آماده سازي و نوشتن کد متلب براي محاسبه حرکات هیو و پیتچ شناور تندرو در امواج منظم و نامنظم و شرايط مختلف
دريايي
-11بهینه سازي مصرف سوخت شناور کاتاماران با استفاده از هیدروفويل
-18پايدارسازي شناور هدف در مانور پیامبر اعظم(ص)
 11طراحي و ساخت شناور تفريحي کروي
-19طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه ساخت مدل RTM

-20طراحي شناور دوزيست

 مقاالت و سمینارها
داراي چهار مقالة ژورنالي  ، ISIدو مقالة چاپ شده در مجلهي علمي-پژوهشي مکانیک دانشگاه صنعتي شريف 13 ،مقاله
ارائه شده در کنفرانس هاي معتبر داخلي.
رديف
1

2

3

نوع

عنوان

عنوان کنفرانس يا ژورنال

مکان

تاريخ

وضعیت

مقاله ژورنالي

Experimental and numerical
modeling of the motion of a high
speed planing
Vessel

Journal of Marine
& Engineering
Technology

& Taylor
Francis

December
2014

چاپ شده

مقاله ژورنالي

RANS simulation of interceptor effect
on hydrodynamic coefficients of
longitudinal equations of motion of
planing catamarans

Journal of the
Brazilian Society of
Mechanical Sciences
and Engineering

Springer

October
2014

چاپ شده

Proceedings of the
Institution of
Mechanical Engineers,
Part M: Journal of
Engineering for the
Maritime
Environment

Sage Journals

()ISI

()ISI

مقاله ژورنالي
()ISI

Reynolds-averaged Navier–Stokes
simulation of hydrofoil effects on
hydrodynamic coefficients of a
catamaran in forced oscillation

April
2016

چاپ شده

SIMULATION OF HYDROFOIL
LONGTUDINAL »EFFECTS ON
MOTIONS OF A PLANING
CATAMARAN

Brodogradnja/Shipbui
lding

BRODOGRA
DNJA

September
2016

چاپ شده

مقالة علمي-
پژوهشي
داخلي

شبيهسازي حرکات طولي شناور کاتاماران پروازي
در امواج نامنظم

علمي و پژوهشي مکانيک
دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي
شريف

خرداد ماه 15

چاپ شده

مقالة علمي-
پژوهشي
داخلي

تخمين و تحليل موج انفجاري دهانه سالح بر
سازه شناورهاي آلومنيومي

علمي و پژوهشي مکانيک
دانشگاه صنعتي شريف

8

مقاله علمي
ترويجي

بررسي تاثير اينترسپتور بر ضرايب
هيدروديناميکي طولي شناورهاي تندرو

نشريه مهندسي شناورهاي تندرو

1

مقالة کنفرانس
بين المللي

Experimental and numerical modeling
of the motion of a high speed planing
Vessel

4

5

1

مقاله ژورنالي
()ISI

دانشگاه صنعتي
شريف

خرداد 9331

چاپ شده

دانشکده علوم و
فنون شناوري
جواد االئمه(علیه

مردادماه 15

پذيرفته
شده

السالم)
The 5th International
Conference on
Advanced Materials and
Processing
)(ICAMP-5

مالزي

September
2008

چاپ شده

9

مقالة کنفرانس
داخلي

بررسي تجربي مقاومت افزوده شناورها در امواج

دهمين همايش صنايع
دريايي ايران

آبادان،
ايران

آبانماه
9337

چاپ شده

10

مقالة کنفرانس

بررسي تجربي و عددي حرکات شناورهاي تندرو

يازدهمين همايش صنايع

زيباکنار ،ايران

آبان ماه

چاپ شده

ج

داخلي

در امواج منظم

11

مقالة کنفرانس
داخلي

ارزيابي تجربي و عددي نيروهاي وارد بر سازه
هاي باريک دريايي

9331

دريايي ايران
چهارمين همايش ملي صنايع
فراساحل )(OIC2011

دانشگاه صنعتي
شريف ،ايران

ارديبهشت
مــــــاه
9311

چاپ شده

12

مقالة کنفرانس
داخلي

مقايسه و بررسي استفاده از روش کوپل و
غيرکوپل در تحليل ترموديناميکي جوشکاري

سيزدهمين همايش صنايع
دريايي ايران

کيش ،ايران

آبان ماه
9311

چاپ شده

13

مقالة کنفرانس
داخلي

شبيهسازي مقاومت شناور کاتاماران با استفاده از
سيستم شبکهي عصبي

سيزدهمين همايش صنايع
دريايي ايران

کيش ،ايران

آبان ماه
9311

چاپ شده

14

مقالة کنفرانس
داخلي

تاثير جانمايي فويل بر عملکرد هيدروديناميکي
شناورهاي کاتاماران

اولين همايش ملي
هيدروديناميک کاربردي

دانشگاه علم و
صنعت ،ايران

آذر ماه
9331

چاپ شده

15

مقالة کنفرانس
داخلي

آناليز حساسيت حرکات طولي شناورهاي پروازي
نسبت به ضرايب هيدروديناميکي

سومين همايش شناورهاي
تندرو

دانشگاه امام
حسين (ع)

ارديبهشت ماه
13

چاپ شده

11

مقالة کنفرانس
داخلي

استخراج ضرايب هيدروديناميکي طولي
شناورهاي تندرو با استفاده از روش عددي

سومين همايش شناورهاي
تندرو

دانشگاه امام
حسين (ع)

ارديبهشت ماه
13

چاپ شده

18

مقاله علمي
ترويجي

تحليل رفتار ديناميکي شناورهاي تندرو در امواج
نامنظم

نشريه مهندسي شناورهاي
تندرو

دانشکده علوم و
فنون شناوري جواد
االئمه(عليه السالم)

خرداد ماه 15

چاپ شده

 سوابق تدريس
رديف
1

واحد ارائه شده

مؤسسه
دانشکدة مهندسي مکانیک ،دانشگاه

آزمايشگاه مهندسي دريا

مدت
يک نيمسال ( 2واحد)

صنعتي شريف

زمان
9311-9319
9319-9312

ترموديناميک

2
تدريس خصوصي

استاتيک
مقاومت مصالح
رياضيات مهندسي

 سوابق فعاليتهاي اجتماعي
 -1عضويت عادي در بسیج عشاير از سال  82تاکنون
 -2عضويت فعال در بسیج عشاير از سال  19تاکنون
 -3عضو انجمن مهندسي دريايي ايران

 سوابق فعاليتهاي اجتماعي-علمي(برگزاري کنفرانس)
-1عضو تیم اجرايي برگزاري سومین همايش فراساحل-دانشگاه صنعتي شريف1319-
-2عضو تیم داوري دومین همايش شناورهاي بدون سرنشین-تهران،درياچه آزادي-بهار 1390
-3عضو تیم اجرايي برگزاري دومین همايش آکوستیک و ارتعاشات-دانشگاه صنعتي شريف-ديماه 1391

 مهمترين دورههاي گذرانده شده
-1آموزش نرمافزار  CFXدانشگاه صنعتي شريف
-2شرکت در دورهي  offshoreسیزدهمین همايش صنايع دريايي-کیش
د

-3شرکت در کارگاههاي آموزشي ارتعاشات و آموستیک
-4دوره آموزش هیدرودينامیک تجربي-شرکت  DHSکره جنوبي
-5دوره آموزشي تست مقاومت ،درياماني ،مانور-شرکت  DHSکره جنوبي
-1شرکت در کارگاه نرم افزار  Open foamچهاردهمین همايش صنايع دريايي ،تهران محل نمايشگاههاي بینالمللي

 مهمترين درسهاي گذرانده شده
هیدرواستاتیک -هیدرودينامیک -ساختمان کشتي -اصول طراحي کشتي -شناورهاي تندرو -دينامیک متحرکهاي
دريايي ،تئوري امواج ،طراحي سکو ،ارتعاشات اتفاقي ،آکوستیک ،سیاالت پیشرفته ،رياضیات پیشرفته ،تئوري سازه،
دينامیک سیاالت محاسباتي ،دينامیک شناورهاي زيرسطحي ،مکانیک محیطهاي پیوسته.مدلسازي توربوالنس
پیشرفته،اجزاي محدود 1

 توانمنديها
 -1مسلط به زبان انگلیسي.reading, listening, writing
 -2اخذ نمره  55از آزمون  MCHEوزارت علوم
 -3آشنايي با نرم افزارهاي زير
MATLAB, ANSYS, SOLID WORKS, C++, MICROSOFT OFFICE, FLUENT.CFX

پــايــان

ه

