
 باسمه تعالی

 

 سوابق کار 
 سال 8سابقه کاري 

 
 تحصیلی اطالعات و سوابق  
 نامه عنوان پایان گرایش دانشگاه رشته مقطع ردیف

مهندسی  کارشناسی 1
 دریا

دریانوردي و علوم 
 دریایی چابهار

 بررسی نحوه سبک سازي سازه سوپراستراکچر کشتی سازي
 شناور لندینگ کرافت

کارشناسی  2
 ارشد

معماري 
 کشتی

 محافظ  بررسی استحکام  و عملکرد سازه هاي سازه صنعتی امیر کبیر
 ورقه اي در برابر نفوذ پرتابه

 
  شغلی و پژوهشی ها فعالیت 

 نوع فعالیت عنوان ردیف
 پروژه و...)فوالدي (لندینگ کرافت، یدك کش، بارج  شناورهاي سازه عیب یابیو بازرسی  1

 پروژه و...) ،بارج(لندینگ کرافت، یدك کشفوالدي شناورهاي کنترل پروژه ساخت 2
 پروژه متر 20طراحی جانمایی عمومی و تغییر کاربري شناورهاي سبک زیر  3

 پروژه تن 3000داك مستري شناورهاي زیر  4
 پروژه  (لندینگ کرافت، یدك کش، سوپالي بوت و...) سازه شناورهاي فوالدي تعمیرات 5

 پروژه ندسی سیستم در طراحی شناورهاي سبکهپیاده سازي نظام م 6
 پروژه مدیریت ریسک و تحلیل خرابی شناورهاي سبک 7

 پروژه سبک فوالديطراحی جانمایی عمومی شناورهاي  8
 پروژه متر 20زیر  طراحی سازه شناور کامپوزیت سبک 9
 پروژه ورهاي تفریحی طراحی جانمایی عمومی شنا 10

 پروژه طراحی مفهومی شناور رستوران دریایی 11
 پروژه فوالدي هايبررسی استحکام و بهینه سازي سازه شناور 12

 پروژه ریشه یابی و تحلیل خرابی سازه شناورهاي فوالدي 13
 پروژه طراحی پانتون شناور فوالدي 14

بررسی شکست ورق تقویت شده کامپوزیتی تحت بارگذاري درون صفحه اي بر  15
 وو -ساي  اساس معیار هاي شکست

 پروژه

 پروژه بررسی استحکام طولی شناور بارج تحت بارگذاري هاي مختلف 16

 پروژه MAXSURFافزار به کمک نرم متري 12فرم بدنه و تعادل شناور تفریحی طراحی  17

افزار ، طراحی به کمک نرم catamaranطراحی و ساخت شناور بدون سرنشین  18
MAXSURF 

 پروژه

 پروژه گ کرافتبررسی نحوه سبک سازي سازه سوپراستراکچر شناور لندین 19



 پایان نامه استحکام  و عملکرد سازه هاي محافظ ورقه اي در برابر نفوذ پرتابهبررسی  20

 پایان نامه یدر طراح شناورسازه  سکیثر در کاهش رعوامل مو 21

 مقاله وو-بررسی ضریب اطمینان سازه شناور کامپوزیتی با استفاده از معیار ساي  22

 مقاله اي آرشیتکتوري در طراحی شناوربررسی معیاره 23

بررسی و تحلیل شکست ورق تقویت شده با تقویت کننده هاي کالهی شکل تحت  24
 بارگذاري فشاري درون صفحه اي

 مقاله

 مقاله بررسی استحکام ورق تخت تقویت نشده در برابر نفوذ 25

 مقاله تحلیل استحکام نهایی درب انبار شناور 26
 

 افزاري توانایی نرم 
 توضیحات افزارنرم ردیف

1 ABAQUS شکست کامپوزیت و .... -نفوذ -تحلیل سازه 

2 ANSYS   سازه پالستیک –تحلیل االستیک و االستیک    

3 MAXSURF  هاي هیدرو استاتیک و هیدرو دینامیک، انجام مدل نمودن شناور، انجام تحلیل
 محاسبات استحکام طولی و بارگذاري شناور  

4 CAD   AUTO  هاي مربوط به اجزا مختلف یک ترسیم خطوط بدنه، جانمایی عمومی و تهیه نقشه
 شناور

5 Rhino سه بعدي انواع شناور مدل سازي 

 
 هاي آموزشی دوره 
 مدت به ساعت نام دوره ردیف

 16 اصول مهندسی دریا 1

 PHA 16آنالیز اولیه خطا  2

 24 نحوه کاربري استاندارد شناورهاي تفریحی  3

 8 مدیریت پروژه ( با رویکرد دریایی) 4

 16 اصول خوردگی و حفاظت کاتدیک 5

 16 حفاظت و کنترل خوردگی دریایی و آشنایی با مدیریت خوردگی 6

 24 هاي محافظ خوردگی بازرسی پوشش 7

 8 آشنایی با آلیاژهاي فلزي در طراحی و ساخت شناور 8

 ANSYS 24نرم افزار  9

 ABAQUS 32نرم افزار  10

 16 فلزيورهاي اتعمیر و نگهداري شن 11

 


