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سوابق تحصیلی:
مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی شریف

مدت دوره
مهر  94تا شهریور 98

(معدل کل ،17.86 :رتبۀ اول بین دانشجویان همدوره)

مهندسی معماری کشتی ،دانشگاه صنعتی شریف

مهر  98تاکنون

مهارتهای نرم افزاری:
آشنایی با نرم افزار تحلیل شناور Maxsurf
آشنایی با نرم افزار طراحی Auto CAD
آشنایی با نرم افزار برنامه نویسی C/C++
آشنایی و کار با نرم افزار و سخت افزار  Arduinoو سنسورهای متداول
آشنایی با MATLAB
آشنایی با Microsoft Office
آشنایی با تحلیل  CFDو نرم افزار Star CCM
آشنایی با نرم افزار تحلیل دینامیکی ADAMS
آشنایی با نرم افزار تحلیل سیاالتی Ansys Aqwa
آشنایی با نرم افزار طراحی پروانه ی Prop CAD
آشنایی با نرم افزار شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی Proteus
تجربیات مرتبط:

تاریخ انجام

حضور در مسابقات شناورهای تندرو با تیم دانشگاه شریف
شرکت در مسابقات شناورهای هوشمند
شرکت در مسابقات طراحی و ساخت شناورهای دریایی
کسب مقام اول بخش آیتم ویژه در مسابقات طراحی و ساخت شناورهای دریایی
تجربه کار با مصنوعات پرنتر سه بعدی ،اتصال و تمیزکاری آنان

تابستان 95
پاییز 96
پاییز 97
پاییز 97
زمستان 99

پروژه های تئوری:

تاریخ انجام

نوشتن کد تشخیص چهره با C++
گردآوری اطلس شناورهای بدون سرنشین
طراحی شفت ،پیچ و جوش برای سیستم مورد نیاز
تهیه کد کامپیوتری جهت تخمین عملکرد پروانه سری Bو انتخاب بهترین پروانه
کار با دستگاه  CMMو استخراج فایل سه بعدی آن در نرم افزارهای طراحی

پاییز 94
تابستان 96
پاییز 96
تابستان 97
تابستان 97

پروژه های ساختی (مدیر پروژه):

تاریخ انجام

ساخت کاتاماران مدل و بررسی هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی آن
طراحی و ساخت شناور تندرو و سیستم مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی آن
طراحی و ساخت شناور مدل آتش نشان
طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی اندازه گیری حرکات
طراحی و ساخت سیستم تعلیق برای شناور مدل (پروژه کارشناسی)
طراحی و ساخت سیستم واترجت
طراحی و ساخت شناور بدون سرنشین نجات (ناجی)

سال  95و 96
تابستان و پاییز 96
تابستان و پاییز 97
تابستان 98
تابستان 98
پاییز 1400
زمستان  1399تا کنون

سوابق کاری:

تاریخ انجام

گذراندن کاراموزی  1در شرکت سپهر سیستم اندیش
گذراندن کاراموزی  2در کارگاه پروانه ندسا
هم بنیان گذار شرکت کسب و کار (شتابدهنده) دریایی بادبان
مدیر فنی بادبان
داور بخش فنی استارتاپها و ایدهها و تقاضاهای صنعتی
هم بنیان گذار و مدیر تیم ناجی (شناور هوشمند نجات)
سرپرست تیم مطالعات نرم افزار مدیریت کشتیسازی ایزوایکو

تابستان 96
تابستان 97
تابستان 98
پاییز  98تا پاییز 99
زمستان  98تا پاییز 99
پاییز  99تا کنون
بهار و تابستان 1400

عالقه مندی ها:
هوشمندسازی و طراحی سیستم کنترلی شناورها و صنایع دریایی
مدیریت و شتابدهی طرح های دانشبنیان
ساخت و طراحی شناورهای تندرو
ساخت شناورهای مدل و طراحی و ساخت و سیستم پیشرانش آن
ساخت سیستم های الکترونیکی کنترلی

راه های ارتباطی
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