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مقاالت کنفرانسی:

•

طراحی و ساخت شناور هوشمند- EPANچهاردهمین همایش صنایع دریایی.

•

طراحی سیستم هوشمند پیش بینی طغیان رودخانه ها-اولین کنگره ربات های نجاتگر.

•

اصالح تجربی پورپویزینگ در شناور تندرو بدون سرنشین-دومین همایش ملی شناور تندرو.

•

بررسی اثر اسپری ریل بر افزایش بازدهی هیدرودینامیکی شناورهای تندرو-سومین همایش شناور تندرو.

•

بررسی تجربی حرکات عمودی و غلتش طولی یک شناور یدك¬کش در برخورد با امواج-هفدهمین همایش صنایع دریایی.

•

بررسی تجربی شتاب های قائم وارد بر یک شناور یدك¬کش در برخورد با امواج-هفدهمین همایش صنایع دریایی.

•

اندازه گیری تجربی مقاومت هیدرودینامیکی شناور یدك کش-هفدهمین همایش صنایع دریایی.

•

تست های مقید مورد نیاز جهت بررسی تست¬های مانور مدنظر IMOدر حوضچه های کشش-سومین همایش شناورهای تندرو.

•

اندازه گیری تجربی مقاومت و رفتار هیدرودینامیکی مدل شناور کوگار بدون پله اینترسپتوردار-هجدهمین همایش صنایع دریایی.

•

بررسی ضرائب هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در عمق¬های مختلف غوطه وری-هجدهمین همایش صنایع دریایی.

•

بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر زاویه خیز کف بر مقاومت و رفتار هیدرودینامیکی شناور پروازی-پنجمین همایش شناورهای تندرو.

•

استخراج ضرائب هیدرودینامیکی وابسته به سرعت عرضی در مانور شناور کوگار بدون پله با استفاده از تست مدل و روابط تجربی-پنجمین
همایش شناورهای تندرو.

•

بررسی اثر ضریب منظری بر وقوع پورپویزینگ شناور پروازی-ششمین همایش شناورهای تندرو.

•

بررسی آزمایشگاهی روابط رگراسیونی موجود برای محاسبه مقاومت شناورهای پروازی منشوری و غیر منشوری-ششمین همایش شناورهای
تندرو.

•

طراحی مکانیزم ،جهت افزودن درجه آزادی حرکت رول به سیستم  HPMMآزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس-ششمین همایش
شناورهای تندرو.

❖

مقاالت نشریات علمی ترویجی:

•

اندازه گیری آزمایشگاهی مقاومت وارد بر جسم کروی شکل مغروق-نشریه مهندسی شناورهای تندرو-چاپ در شماره 47

•

بررسی تجربی اثر اینترسپتور در لیفت پاشنه و کاهش مقاومت شناورهای تندرو-نشریه مهندسی شناورهای تندرو-چاپ در شماره 49

❖

مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی:

•

استخراج تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو اوزاکا-نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون دریا-چاپ در شماره پاییز 97

•

بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر ،بر مولفه¬های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام-نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون دریا-پذیرفته
شده (در نوبت چاپ)
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