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 : کنفرانسی مقاالت ❖

 . ییای در عیصنا  شیهما نیچهاردهم-EPAN و ساخت شناور هوشمند یطراح •

 . رنجاتگ  ی کنگره ربات ها نیاول-ها رودخانه ان یطغ ینیب ش یهوشمند پ ستمیس یطراح •

 .شناور تندرو  یمل شیهما نیدوم-نیدر شناور تندرو بدون سرنش نگیزی پورپو یتجرب اصالح •

 .شناور تندرو شی هما نیسوم-تندرو ی شناورها یکینامیدرودیه یبازده شیبر افزا لیر  یاثر اسپر  یبررس •

 .ییا یدر ع یصنا ش یهما نیهفدهم-در برخورد با امواج کش ¬دكیشناور   کی  یو غلتش طول یحرکات عمود یتجرب یبررس •

 . ییا یدر عیصنا شیهما نیهفدهم-در برخورد با امواج کش¬دكیشناور  کی قائم وارد بر  ی شتاب ها یتجرب یبررس •

 . ییایدر ع یصنا شی هما نیهفدهم-کش دكیشناور  یکینامیدرودیمقاومت ه یتجرب یریگ اندازه •

 .تندرو یشناورها  ش یهما نیسوم-کشش یها  در حوضچهIMO مانور مدنظر  یها¬تست یجهت بررس ازیمورد ن دیمق ی ها تست •

 . ییایدر عیصنا ش یهما نیهجدهم-نترسپتورداریمدل شناور کوگار بدون پله ا یکینامیدرودی ار همقاومت و رفت  یتجرب یریگ اندازه •

 .یی ا یدر عیصنا شیهما  نیهجدهم-یور  غوطه مختلف یها ¬مغروق در عمق مهیپروانه ن  یکینامیدرودیضرائب ه  یبررس •

 . تندرو یشناورها  شیهما  نیپنجم-یشناور پرواز یک ینامیدرودیکف بر مقاومت و رفتار ه زیخ هیزاو  رییاثر تغ یشگاهیآزما یبررس •

  نیپنجم-یدر مانور شناور کوگار بدون پله با استفاده از تست مدل و روابط تجرب یوابسته به سرعت عرض یکینامیدرودیضرائب ه استخراج •

 . تندرو یشناورها ش یهما

 .تندرو یشناورها   شیهما نیششم-یشناور پرواز  نگیزیبر وقوع پورپو  یمنظر ب یاثر ضر یبررس •

  ی شناورها شی هما نیششم-یمنشور ریو غ ی منشور یپرواز یمحاسبه مقاومت شناورها  یموجود برا ی ونیروابط رگراس یشگاهیآزما یبررس •

 . تندرو

  شی هما نیششم-فارس جی خل یشهدا ییا یدر یمل  شگاهیآزما HPMM ستمیحرکت رول  به س یجهت افزودن درجه آزاد زم،یمکان یطراح •

 .تندرو یشناورها 

 

 مقاالت نشریات علمی ترویجی:  ❖

 47چاپ در شماره -تندرو ی شناورها یمهندس هیرنش-شکل مغروق  یمقاومت وارد بر جسم کرو یشگاه یآزما یریاندازه گ •

 49چاپ در شماره -تندرو یشناورها   یمهندس هینشر-تندرو  یپاشنه و کاهش مقاومت شناورها فت یدر ل نترسپتور یاثر ا یتجرب یبررس •

 

 :چاپ شده در نشریات علمی پژوهشیمقاالت  ❖

 97 زییچاپ در شماره پا -ایعلوم و فنون در یپژوهش یعلم  هی نشر-ااسو اوزاک ار یمانور شناور مع یک ینامیدرودیضرائب ه یاستخراج تجرب •

  رفته یپذ-ای درعلوم و فنون    یپژوهش  ی علم  ه ینشر-در آب آرام  ی شناور پرواز  ی کینامیدرودیه  یها¬بر مولفه  ر، یکف متغ  زیخ  هیاثر زاو  یبررس •

 ( در نوبت چاپ) شده
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 : ISIات  چاپ شده در نشریمقاالت  ❖

• Analysis of surge added mass of planing hulls by model experiment- Ship and offshore 

structure-2018. 

• Investigation of planning craft maneuvering using full scale tests-partM: journal of 

engineering for maritime environment-2021 
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