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 سًابق تحصيلي. 1

 مؼذل ػىًان پايان وامٍ محل تحصيل مقطغ تحصيلي

 کارضٌاسی

 ی ساسیکطت-دریاهٌْذسی 

(4639-4636) 

خليج داًطگاُ 

 تَضْز سفار
ای ٍ تز ٍ هحاسثات ساسُفلِضٌاٍر طزاحی یک 

 آىّيذرٍاستاتيکی ٍّيذرٍدیٌاهيکی 
79/43 

 

 کطتی کارضٌاس ارضذ هٌْذسی

(4637-4639) 

 صٌعتی داًطگاُ

 ضزیف

  

 تزرسی تجزتی هقاٍهت اضافی ضٌاٍرّا در اهَاج 

 

43/43  

               هکاًيکهٌْذسی  دکتزا

(4671-4637) 

 صٌعتی داًطگاُ

 ضزیف

ضٌاٍرّای  هاًَرتاثيز سطَح کٌتزلی تز تزرسی تجزتی 

 در آب آرام تٌذرٍ
29/43  

 

 

 . ديرٌ َاي آمًزشي2

 سال دريافت مذرک محل برگساري مذت ديرٌ وام ديرٌ آمًزشي

تٌذی  آضٌایی تا ردُدٍرُ آهَسضی 

 ّای دریاییٍ ساسُ ّاضٌاٍر
 4639خزداد هاُ  خليج فارساًطگاُ د ساعت 43

آضٌایی تا قَاًيي آهَسضی دٍرُ 

 تاسرسی ضٌاٍر ّا
 4639-33 اهيزکثيزداًطگاُ  ساعت 21

 4631-33 خليج فارسداًطگاُ  ساعت 61 فایثز گالسدٍرُ آهَسضی 

دٍرُ آهَسضی ّيذرٍدیٌاهيک 

 کارتزدی
 4671اسفٌذ داًطگاُ صٌعتی ضزیف ساعت 61

 

 

 پژيَشي . فؼاليت َاي3

 79/43ی در داًطگاُ خليج فارس تا هعذلضاگزد اٍل دٍرُ کارضٌاس 

  43/43در داًطگاُ صٌعتی ضزیف تا هعذلدٍرُ کارضٌاسی ارضذ ضاگزد اٍل  

  هکاًيک هٌْذسی داًطگاُ صٌعتی ضزیف داًطکذ71ُ-37سال دٍرُ دکتزا دی ٍٍرًفز اٍل آسهَى  

 ٌَضرزیف در   اى پایاى ًاهِ تزتز دریایی داًطگاُ صتعتیاًتخاب پایاى ًاهِ دٍرُ کارضٌاسی ارضذ تِ ع

  سيشدّويي ّوایص صٌایع دریایی

 عتی ضزیف اس طرز  اًجوري   زتز دریایی دٍرُ دکتزی داًطگاُ صٌاًتخاب تِ عٌَاى اٍليي داًطجَی ت

 هٌْذسی دریایی ایزاى در پاًشدّويي ّوایص صٌایع دریایی 

 

mailto:rasoulihabib@yahoo.com


 ٌْذسری در سرِ ترزم هترَالی ٍ درس هقاٍهرت      در دٍرُ کارضٌاسی حل توزیي درس ّای ریاضی ه

 ٍ هکاًيک سياالت هصالح ٍ آرضيتکت کطتی)ّيذرٍاستاتيک(

 Hajizadeh sajad, Seif Mohamad Saeed, Mehdigholi hamid, “Evaluation of planing 

craft maneuverability using mathematical modeling” International Journal 

Brodogradnja/Shipbuilding, Volume 67 Number 1, 2016 

 Hajizadeh sajad, Seif Mohamad Saeed, Mehdigholi hamid, “Determination of Ship 

Maneuvering Hydrodynamic Coefficients Using System Identification Technique 

Based on Free-Running Model Test” International Journal of Scientia Iranica, 2016 

 S. Hajizadeh, M.S. Seif, H. Mehdigholi, “Evaluation of planing craft maneuverability 

using mathematical modeling under the action of the rudder” International Journal of 

Scientia Iranica, Transactions B: Mechanical Engineering, (2017) 24(1), 293-301. 

 در "هاًَرپذیزی در ضٌاٍرّای تٌذرٍ تِ کوک هذل سراسی عرذدی  تزرسی "هقالِ تحت عٌَاى  چاج 

 73-37، ظ ظ 41، ضوارُ 41، دٍرُ 4671هجلِ علوی پژٍّطی هٌْذسی هکاًيک هذرس، دی 

  هحاسثِ ضزائة هاًَر ضٌاٍرّا تِ کوک رٍش ضٌاسایی سيستن هثتٌری ترز   "چاج هقالِ تحت عٌَاى

، تْرار ٍ  24پژٍّطی هٌْذسی دریا، سال یاسدّن، ضوارُ  در هجلِ علوی "تست ّای هذل خَدراًص

 4671تاتستاى 

 یراسدّويي   در "ضرٌاٍر در اهرَاج   تجزتی هقاٍهت ّيرذرٍدیٌاهيکی تزرسی "هقالِ تحت عٌَاى  چاج

 جشیزُ کيص-4633آتاى هاُ -یّوایص صٌایع دریای

 در "هرٌمن  در اهرَاج  پزٍاسی ضٌاٍریک  حزکات ٍ عذدی یتزهذلساسی تج"هقالِ تحت عٌَاى  چاج 

 سیثاکٌار-4637 هْزهاُ-سدّويي ّوایص صٌایع دریاییدٍا

 در "ارسیاتی تجزتی ٍ عذدی ًيزٍّای ٍارد ترز سراسُ ّرای تاریرک دریرایی     "هقالِ تحت عٌَاى  چاج 

 داًطگاُ صٌعتی ضزیف-تْزاى-4671اردیثْطت هاُ -فزاساحلصٌایع هلی هيي ّوایص چْار

 َیش ٍ تزرسری رٍضرْای عرذدی    تع تَليذ ٍ اًتطرار ًر  تز هٌاهطالعات هزٍری "هقالِ تحت عٌَاى  چاج

ّورایص صرٌایع    دّوييسريش  در "جْت ارائِ رٍش هٌاسة تزای ضثيِ ساسی هياى فطار اکَستيکی

 جشیزُ کيص-4671آتاى هاُ  -دریایی

  چاج هقالِ تحت عٌَاى" ٍ  دّوييشپراً  در "تزرسی عذدی تاثيز ایٌتزسپتَر تز هاًَر ضٌاٍرّای تٌرذر

 جشیزُ کيص-4672آتاى هاُ  -ّوایص صٌایع دریایی



  در  "طالعِ ی تأثيزات آب هحرذٍد ترز هراًَر ضرٌاٍرّا ترِ رٍش تجزتری      ه"چاج هقالِ تحت عٌَاى 

 جشیزُ کيص-4672آتاى هاُ  -ّوایص صٌایع دریایی دّوييشپاً

  تَسعِ یک هذل ریاضی جْت هحاسثات هاًَرپذیزی در ضرٌاٍرّای  "چاج ٍ ارائِ هقالِ تحت عٌَاى

 4676اردیثْطت -(عداًطگاُ جاهع اهام حسيي )-ضٌاٍرّای تٌذرٍهلی در سَهيي ّوایص  "تٌذرٍ

  د سرتا ا -ز دکتز هحوذ سرعيذ سريف  سیز ًم "ضٌاٍرّا ّيذرٍدیٌاهيکی هقاٍهت"کتاب ٍ چاج تاليف

چراج  ، اًتطارات علوی داًطگاُ صرٌعتی ضرزیف  ، اُ صٌعتی ضزیفداًطکذُ هٌْذسی هکاًيک داًطگ

   4676اٍل، 

 ِچاج کتاب  تزجو ٍ"  Boundary Elements Theory and Applications"    ًَُیسرٌذ 

John T.Katsikadelis; ،  اًتطرارات فرذ    ، "اجرشای هرزسی، تررَری ٍ کارتزدّرا    "تحرت عٌرَاى

 4671ایساتيس، 

  تِ عٌرَاى   سال ضصتِ هذت حضَر ٍ فعاليت در آسهایطگاُ هٌْذسی دریای داًطگاُ صٌعتی ضزیف

 هسرَل ایي آسهایطگاُ

 فعاليت در ضزکت داًص تٌياى سپْز سيستن اًذیص تِ هذت سِ سال 

 تذریس در داًطگاُ پيام ًَر ٍاحذ ضْزستاى هوسٌی 

  ٍاحذ ضْز ریاسالهی تذریس در داًطگاُ آساد   

 

 

 رت َاي کامپيًتري. مُا4

 وام ورم افسار
 ميسان مُارت

 متًسط خًب ػالي

 ورم افسارَاي ػمًمي

Word     

Powerpoint     

Access     

 ورم افسارَاي تخصصي

Maxsurf     

Autocad      

Matlab      

SAP     

Ansys     

Catia     
 

 

 . مُارت َاي زبان5



 وًع مُارت
 ميسان تسلط

 متًسط خًب

Reading    

Writing    

Speaking    

Listening    
 

 

 . زميىٍ ػالقٍ مىذي6

  تذریس 

 کارّای تحقيقاتی 

 ًَآٍری 

 ّاتزرسی ّيذرٍدیٌاهيک ضٌاٍر 

 


