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 -2رتبه هاي تخصصی– علمی کسب شده
امکان ارائه گواهی عنوان

عنوان و نوع مدرک

رتبه کسب شده

سال کسب رتبه

رتبه دوم ورودي هاي مهندسی مکانیک در دوره کارشناسی

2

1395

بله

رتبه اول ورودي هاي مهندسی مکانیک در دوره کارشناسی ارشد

1

1397

بله

رتبه دوم رشته نهج البالغه-احکام-قرائت در سطح شهرستان

2

---

بله

صفحه  1از 6

کسب شده را دارید؟

 -3سوابق تحصیلی
مدت تحصیل

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

دیپلم

ریاضی و فیزیک

-------

1387

پیش دانشگاهی

ریاضی و فیزیک

------

1389

1390

کارشناسی

مهندسی مکانیک

عمومی

1390

1394

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

1395

1397

کشور /شهر محل

نام واحد آموزشی

از

تا
1389

تحصیل

دبیرستان خوارزمی
پیش دانشگاهی دکتر
دانش
دانشگاه حکیم
سبزواري
دانشگاه جامع امام
حسین(ع)

معدل

سبزوار

19.4

سبزوار

19.5

سبزوار

17.94

تهران

19.37

 -4سوابق حرفه اي
نام سازمان  /شرکت

مدت همکاري
تا
از
مجموع به
ماه
ماه سال ماه سال

شرکت پخش فراورده

3

هاي نفتی مشهد
شرکت سیمان سبزوار
آزمایشگاه ملی دریایی
شهداي خلیج فارس
پژوهشکده شهید نادر
مهدوي

02

96

06

97

04

97

02

98

امکان ارائه
سمت

علت قطع رابطه

گواهی سابقه
کار دارید؟

کارشناس دفتر فنی-بخش تعمیرات و

پاره وقت /تمام وقت/
مشاوره

پایان دوره کارآموزي

کارآموزي1

پاره وقت

3

بخش تعمیرات و نگه داري

پایان دوره کارآموزي

کارآموزي2

پاره وقت

16

بخش مدلسازي-تحلیل عددي

پایان قرارداد

بله

پاره وقت

بله

پاره وقت

نگه داري

پژوهشگر
صفحه  2از 6

هم اکنون نیز در حال همکاري
هستم

 -5مقاالت علمی چاپ شده در مجالت ISI
ردیف

1

عنوان مجله

عنوان مقاله

3D numerical analysis of natural convection and
entropy generation within tilted rectangular
enclosures filled with stratified fluids of
MWCNTs/water nanofluid and air
Influence buffle in mixing and heat transfer
micro pumps

2

تاثیر انحناي عرضی روي ناپایداري طولی شناور

3

تحلیل هیدرودینامیکی شناور تندرو پله دار

سطح علمی مجله

محل نشر

چندمین

(تخصصی/ترویجی/پژوهشی)

(دانشگاه/سازمان)

شماره

Journal of the
Taiwan Institute of
Chemical
Engineers

تخصصی

Heat transfer

تخصصی

مجله علمی-پژوهشی

دانشگاه جامع امام
حسین(ع)

دانشگاه سمنان
دانشگاه جامع امام

تخصصی

مکانیک دانشگاه تبریز
مجله علمی-پژوهشی علوم

حسین(ع)
دانشگاه جامع امام

تخصصی

و فنون دریایی

حسین(ع)

سال چاپ

23

2017

---

2019

---

2019

---

2019

 -6مقاالت علمی ارائه شده در همایش هاي معتبر علمی
ردیف
1

2

عنوان مقاله
بررسی تاثیر هندسه مقاطع عرضی بر توزیع فشار و شتاب
شناور تندرو تک بدنه
بررسی آزمایشگاهی روابط رگراسیونی موجود براي محاسبه
مقاومت شناورهاي پروازي منشوري و غیر منشوري

سطح

محل برگزاري

(داخلی/بین المللی)

(دانشگاه/شهر)

پنجمین همایش ملی دریایی

داخلی

کیش

ششمین همایش ملی دریایی

داخلی

عنوان همایش

سال
2017

نحوه ارائه
(پوستر/شفاهی)
چاپ در کتابچه

دانشگاه علوم و فنون
دریایی امام خامنه
اي(مدظله العالی)

صفحه  3از 6

2019

چاپ در کتابچه

 -7مهارت درزبان خارجی
زبان خارجی

نوع توانائی) خواندن ،ترجمه ،نوشتن و مکالمه(

میزان تسلط

انگلیسی

Reading-translation

خوب

 -8سوابق مهارتی
نام برنامه

سطح

میزان تسلط

سالیدورک

مقدماتی و پیشرفته

بسیار خوب

استارسی سی ام پالس

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

انسیس فلوئنت CFX ،و گمبیت

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

مک سرف

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

اتوکد دوبعدي

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

آفیس(ورد ،پاورپینت و اکسل)

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

پرزي

مقدماتی

خوب

کریر

مقدماتی و پیشرفته

خوب

Design builder

مقدماتی

خوب

پایپینگ

مقدماتی و پیشرفته

بسیارخوب

صفحه  4از 6

 -9گواهینامه هاي تخصصی– علمی اخذ شده
میزان ساعات

امکان ارائه گواهی

دوره

دوره را دارید؟
بله

عنوان و نوع مدرک

محل اخذ

سال اخذ

بازرسی جوش

شرکت فنی و مهندسی صبا شعله غرب

1396

48

دوره آموزشی نرم افزار سالیدورک

دانشگاه حکیم سبزواري

1392

24

خیر

دوره آموزشی نرم افزار انسیس فلوئنت و گمبیت

دانشگاه سمنان

1392

24

خیر

دوره آموزشی پایپینگ و پی دي ام اس

شرکت نوین پارسیان

1397

48

بله

دوره آموزشی اتوکد

مجتمع فنی تهران

1397

24

بله

 -10عضویت در انجمن ها و تشکلهاي دانشجویی
نوع انجمن

عنوان انجمن

(عملی/پژوهشی/مذهبی)

انجمن علمی دانشگاه حکیم سبزواري

پژوهشی-علمی

سال عضویت

مدت همکاري

1392

2سال

محل انجمن
دانشگاه حکیم
سبزواري

 -11مسئولیتهاي فرهنگی و سوابق بسیجی
محل مورد نظر

سال

مدت مسئولیت

نام مسئولیت

سطح

مسئول امور مالی و اجرایی دانشکده پیامبراعظم

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

1396

1سال

مسئول هیئت محبان حضرت زهرا(س)

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

1395

1سال

عضو فعال پایگاه بسیج باقرالعلوم(ع)

سبزوار-بسیج محالت

1392

2سال

صفحه  5از 6

کارت عضویت
دارید؟
خیر

 -12سوابق آموزش و تدریس
دوره/کالس تدریس شده

نام مرکز محل تدریس

مدت زمان همکاري

تدریس به عنوان حل تمرین درس ترمودینامیک1و2

دانشگاه سمنان

 6ماه

حل تمرین درس انتقال حرارت1و2

دانشگاه حکیم سبزواري

6ماه

 -13عنوان پایان نامه ها و پروژه هاي انجام شده
کارشناسی

بررسی اثر فین ها در انتقال حرارت در میکروپمپ ها

ارشد

بررسی اثر انحناي عرضی شناور تندرو سرشی روي پارامترهاي هیدرودینامیکی

کسري خدمت 1

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري فشار و نیروي وارده بر کف اجسام(دستگاه دراپ تست)

کسري خدمت 2

بررسی عددي و تجربی زاویه پله روي مقاومت،هیو و پیچ شناور تندرو با بررسی موردي شناور تندرو کوگار تک پله

همکار پژوهشی در مرکز شهید
مهدوي در دانشگاه جامع امام

گروه هیدرودینامیک

حسین(ع)

صفحه  6از 6

