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 :سوابق تحصیلی 

 معدل)کارشناسی ارشد( دانشگاه تحصیل رشته تحصیلی

 6/93 دانشگاه صنعتی شاهرود (های انرژیسیستم مکانیک) مهندسی

 

 کارشناسی ارشد(:پایان نامه(  

  915اثر پارامترهای محیطی بر عملکرد توربین بادی با نمره. 

 

 سوابق کاری: 

روتور )کارفرما شرکت دانش صنعت شاهوار Hوات محور قائم  966طراحی و ساخت توربین بادی 

مستقر در  و توربوشات شرکت تالشگران سپهر ،مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان

 شهرک صنعتی(

)کارفرما شرکت دانش صنعت شاهوار وات 066توربین بادی محور افقی پره  طراحی و ساخت 

مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان و شرکت تالشگران سپهر مستقر در شهرک 

 صنعتی(

 

کیلووات)کارفرما شرکت دانش صنعت شاهوار  96توربین بادی محور افقی پره  طراحی و ساخت 

مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان و شرکت تالشگران سپهر مستقر در شهرک 

 صنعتی(

 پروژه در حال اجرا-

 19کسب عنوان محققان و ایده برتر در حوضه دانشگاه از پارک علم و فناوری استان سمنان سال 



) در حال  063هیدرولیکی جایگزین روی یک دستگاه خودرو پژو طراحی و ساخت سیستم ترمز 

 کارفرما شرکت دانش صنعت شاهوار مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان( – اجرا

 )حل تمرین(. دروس تخصصی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شاهرودواحد  99 تدریس 

 

 فنآوری استان سمنان عضو شرکت دانش صنعت شاهوار مستقر در پارک علم و

 

 :فعالیت های اینجانب در زمینه انرژی باد 

 کوچکدر مقیاس آشنایی و تسلط به نحوه ساخت پره های کامپوزیتی توربین های بادی 

 -BEM -های بادی بر اساس نظریه تکانه اجزاء پرهتسلط کامل به شبیه سازی توربین

 

 اساس نظریهتسلط کامل به شبیه سازی توربین های بادی بر 

Actuator line &actuator disc in FLUENT 

 

تسلط کامل به تحلیل ترمودینامیکی سایت های بادی و امکان سنجی برای نصب توربین بادی در 

 یک مزرعه بادی.

 

جهت تحلیل اقتصادی و امکان سنجی اقتصادی  RETSCREENتسلط کامل به نرم افزار 

 برای احداث مزارع بادی و سیستم های خارج از شبکه.

 

 تسلط بر عملکرد توربین بادی در شرایط زاویه یاو.

 

در مرکز تحقیقات انرژی هلند)  MEXICOتسلط کامل به آزمون تجربی  و اجزاء توربین بادی 

 0663ای سی ان( صورت گرفته سال 

 

 

 

 صینرم افزار های تخص: 

  به نرم افزار کامل آشناییGAMBIT&FLUENT 

  آشنایی به نرم افزارICEM CFD 

  به نرم افزار کامل آشناییSOLID WORKS& CATIA 

  زبان برنامه نویسیآشنایی به MATLAB & C programming 



  آشنایی کامل به نرم افزارRetscreen 
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 پروژه کسری خدمت

 -کیلووات محور افقی به عنوان پروژه کسری خدمت سربازی ) کارفرما 9/6طراحی یک توربین بادی 

 دانشگاه امام حسین(

 مقاالت داخلی

 ) تایید و چاپ شده(ملیو بین ال مقاله کنفرانسی معتبر در همایش های داخلی 9چاپ 

  اولین کنگره بین  زبری بر روی عملکرد توربین بادی آزمون مکزیکو در تونل بادبررسی اثر اندازه(

 دانشگاه محقق اردبیلی( -اللملی زمین، فضا و انرژی پاک

 اولین کنگره بین اللملی  باد تونل در کویمکز آزمون یباد نیتورب یاکزرژ و یانرژ بازده یبررس(

 دانشگاه محقق اردبیلی( -زمین، فضا و انرژی پاک



 بیست و ) بررسی متغیرهای جریان باد بر عملکرد بازده انرژی و اکزرژی توربین بادی آزمون مکزیکو

 (مهندسی مکانیک ایران المللیبین همایش ساالنه چهارمین

 پره تفاده از نظریه ارتقاء یافته تکانه اجزاء مدلسازی روتور توربین بادی آزمون مکزیکو با اس

 )چهارمین کنفرانس انرژی باد ایران(

  تسلط به زبان انگلیسی 
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