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هيات علمی تمام وقت عضو 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم و تحقيقات تهران
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 .  سوابق تحصيلی2جدول شماره 

 معدل جهدر

 تاريخ دريافت

مدرك 

 تحصيلی

 محل دانشگاه

 رديف مدرك تحصيلی رشته تحصيلی و گرايش نام دانشگاه
 شهر کشور

B.Sc 15.33  1 کارشناسی حرارت و سياالت -مکانيک  واحد تبريزآزاد اسالمی  تبريز ايران 1380شهريور 

M.Sc 16.57  2 کارشناسی ارشد پيشرانش -فضاهوا صنعتی اميرکبير تهران ايران 1382مهر 

PhD 16.90  3 دکترا پيشرانش -هوافضا صنعتی اميرکبير تهران ايران 1392آذر 

 طراحی کمپرسور ميکروتوربين گاز براساس يک روش تلفيقی عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد به زبان اصلی: 

 هاي فراصوتيرش جزئی توربينسازي طراحی پذبهينه به زبان اصلی: دکتراعنوان پايان نامه 



 

 

 

 40از    2 صفحه

 هاي پژوهشیفعاليتفصل دوم: 

 هاي پژوهشیمشارکت در اجراي پروژه هايی ازنمونه. 3 هجدول شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد همکاران نوع پروژه نوع مشارکت تعداد پروژه عنوان پروژه رديف

 10 پژوهشی همکار 1 خاص موتور کالستر يک سازي توربوپمپطراحی و نمونه  1

 10 پژوهشی همکار 1 خاص موتورکنترلیيک سازي توربوپمپ و نمونه طراحی  2

 9 پژوهشی همکار 4 خاصموتور مرحله دوم  سازي توربوپمپطراحی و نمونه  3

 8 پژوهشی همکار 5 خاص موتورچند سازي توربوپمپ طراحی، تحليل و نمونه  4

 10 هشیپژو همکار 2 خاص سازي توربوپمپ موتور مرحله اولطراحی و نمونه  5

 10 پژوهشی همکار 1 هاي فراصوتاندازي تستر توربينطراحی، ساخت و راه  6

 9 پژوهشی همکار 1 تدوين دانش فنی طراحی و تحليل توربوپمپ موتورهاي سوخت مايع  7

 10 پژوهشی همکار 1 هاي سرمازامطالعه و تحقيق در زمينه طراحی، توليد و تست موتورهاي سوخت مايع با مولفه  8

 1 پژوهشی مجري 6 جريان براي چندين توربين فراصوت و زيرصوت CFDحليل ت  9

 1 پژوهشی مجري 1 طراحی و تحليل کمپرسور گريز از مرکز براي اوّلين ميکروتوربين گاز ملی  10

 1 پژوهشی مجري 1 طراحی و تحليل توربين شعاعی براي اوّلين ميکروتوربين گاز ملی  11

 4 وهشیپژ مجري 1 کيلوواتی 200و ارتقا موتور ميکروتوربين گاز بهبود   12



 

 

 

 40از    3 صفحه

 د دانش فنی مورد تأييد. تولي4جدول شماره 

 اسامی همکاران به ترتيب اولويت زمان اجرا اصلی هعنوان پروژ عنوان سند  رديف

 رضا آقائی طوق ماه 36بيش از  *** العملیهاي زيرصوت عکسو توربين ايهاي فراصوت ضربهگذاري توربينطراحی و صحه 1

 رضا آقائی طوق ماه 36تر از کم *** فراصوت هاي گازيبينرطراحی تستر تو 2

 رضا آقائی طوق ماه 36 *** هاي گازي با استفاده از الگوريتم ژنتيکسازي توربينبهينه 3

 رضا آقائی طوق ماه 24تر از کم *** سوخت مايع موتورهايو زيرصوت فراصوت هاي بعدي توربينتحليل عددي سه 4

 *** -*** -*** -رضا آقائی طوق ماه 8 *** ي تکنولوژي باالنس روتورهاکتابچهخاص و ارائه رفع آنباالنسی روتور توربوپمپ  5

 رضا آقائی طوق ماه 6 *** ها در آزمايشگاه توربينگيريي فرآيند آزمايش، تحليل خطا و عدم قطعيت اندازهکتابچه 6



 

 

 

 40از    4 صفحه

 هاي فنی مورد تأييدگزارش تعدادي از. 5جدول شماره 

 اجرا زمان تعداد گزارش عنوان سند رديف
اسامی همکاران به ترتيب 

 اولويت

 رضا آقائی طوق ماه 10 2 در آزمايشگاه توربينخاص  توربينچند آزمايش  يمحاسبات و شيوه  1

 رضا آقائی طوق ماه 8 4 خاص توربين چند يبررسی و بازطراحی مجموعه  2

 ائی طوقرضا آق ماه 5 1 ي پژوهشی تستر توربينگزارش مطالعات اوليه در مورد پروژه  3

 رضا آقائی طوق ماه 10 1 خاص موتوريک تحليل عددي نازل توربين توربوپمپ   4

 رضا آقائی طوق ماه 14 1 هاي ديناميک گازي توربين با گاز آزمايشی )هوا(دستورالعمل تست  5

 رضا آقائی طوق ماه 4 1 يک موتور خاصانداز ي توربين راهبررسی و بازطراحی مجموعه  6

 رضا آقائی طوق ماه 2 1 خاص توربينيک ات هندسی منيفولد بررسی تغيير  7

 رضا آقائی طوق ماه 3 1 خاص موتوريک تحليل عددي نازل توربين توربوپمپ   8

 رضا آقائی طوق ماه 8 1 العملیهاي عکساي در طراحی توربينبا مقدمهخاص  توربين يک طراحی  9

 رضا آقائی طوق ماه 14 1 تستر توربين درتحليل خطا  و فرآيند آزمايش  10

 رضا آقائی طوق ماه 6 2 ي توربينآناليز حساسيت مجموعه  11

 رضا آقائی طوق ماه 6 3 خاص موتورچند سيستم تغذيه)توربوپمپ(   12

 رضا آقائی طوق ماه 6 1 اي فراصوتهاي ضربهي پرهپژوهشی درباره  13

 رضا آقائی طوق ماه 6 1 عصبی هاياي با استفاده از تکنولوژي شبکههاي ضربهسازي پرهبهينه  14

 رضا آقائی طوق ماه 6 1 الگوريتم طراحی توربين موتورهاي سوخت مايع سيکل باز  15



 

 

 

 40از    5 صفحه

 

 هاي آموزشیفصل سوم: فعاليت

 مدت هاي آموزشی علمی ـ تخصصی کوتاه.  شرکت در دوره6 هجدول شمار

 تعداد ساعت تاريخ پايان تاريخ شروع محل دوره عنوان دوره رديف
 دوره نوع

 عمومی

 MATLAB *** 30/02/1387 30/04/1387 48 نرم افزار  1

  16 17/09/1388 16/09/1388 *** ايدوره جامع ايمنی و بهداشت کار حرفه 2

 11/02/1389 12/02/1389 16  *** (e-Learningاصول و فنون مذاکره ) 3

 26/09/1391 03/10/1391 16  *** (FMEAهاي قابليت اطمينان )تکنيک 4

 

 افزارهاي طراحی خاصآشنايی با نرم تخصصی وهاي طراحی . شرکت در دوره7 هجدول شمار

 تعداد ساعت تاريخ پايان تاريخ شروع محل دوره عنوان رديف

 60 6/87 6/87 *** طراحی تراسترهاي سوخت مايع 1

 50 8/87 8/87 *** اي بر موتورهاي الکتريکیمقدمه 2

 40 10/88 10/88 *** و تست موتورهاي الکتريکیطراحی  2

 36 16/08/1383 10/08/1383 *** آشنايی با موتور سوخت مايع 4

 16 03/04/1384 01/04/1384 *** هاآموزش انواع بيرينگ 5

 Nastran & Patran *** 06/07/1384 04/10/1384 40تحليل استاتيکی با استفاده از نرم افزارهاي  6

 50 10/11/1385 09/07/1385 *** سازي قطعات موتور()مدل CATIAافزار دماتی نرمدوره مق 7



 

 

 

 40از    6 صفحه

 هآموزشی به روش استاد شاگردي )همتاسازي( براي دفاتر طراحی و توسع ه. شرکت در برنام8 هجدول شمار

 تعداد ساعت تاريخ پايان تاريخ شروع محل دوره عنوان رديف

 50 - - *** هاي فراصوتطراحی توربين 1

 50 - - *** هاي زيرصوتطراحی توربين 2

 60 - - *** هاي محوريتوليد شبکه وتحليل عددي توربين 3
 

 . تأليف، تدوين، ترجمه و انتشار کتاب10 هجدول شمار

 عنوان کتاب رديف

 نوع کتاب نوع نگارش

 ناشر

 عمومی تخصصی درسی ترجمه تدوين تأليف

 دانشگاه علوم و تحقيقات تهران       انش هواپيما و موتورهاي توربين گازيرپيش  1

       ترموديناميک و انتقال حرارت  2
 دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

 )داوري(

       گازديناميک موتورهاي هوايی  3
 دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

 )داوري(

 آماده براي انتشار       تکنولوژي باالنس انواع روتورها  4

 آماده براي انتشار       هاي شعاعیتوربوماشين  5

 آماده براي انتشار       هاي حامل جهانهاي فضايی و موشکبرنامه  6



 

 

 

 40از    7 صفحه

 المللیهاي معتبر بينو کنفرانس ISCو  ISIهاي انتشار يافته در مجالت مقالهبخشی از . 11 هجدول شمار

 کنفرانس/نام نشريه لهعنوان مقا رديف

 دورة انتشار محل نشر

 اسامی همکاران به ترتيب اولويت منشأ مقاله نوع نشر
 سال ماه شماره دوره خارج ايران

1  
Finding an optimal blade-profile to 

improving the performance of 

partially admitted turbines 

Aircraft Engineering 

and Aerospace 

Technology 
  92 06 May 2020 ISI 

نامه استخراج از پايان

 انشجود
 محمد مهدي کريمی  -رضا آقائی طوق

2  
Effects of nozzle arrangement angle 

on the performance of partially 

admitted turbines 

Journal of Mechanical 

Science and 

Technology 

  32 01 Jan 2018 ISI نامه دکترااستخراج از پايان 
ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

3  An Empirical Model for Partially 

Admitted Turbine Efficiency 

Aircraft Engineering 

and Aerospace 

Technology 
  87 03  2015 ISI دکترانامه استخراج از پايان 

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

4  
Flow Pattern Improvement in 

Nozzle-Rotor Axial Gap in Impulse 

Turbine 

Aircraft Engineering 

and Aerospace 

Technology 
  86 02  2014 ISI نامه دکترااستخراج از پايان 

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

5  

Experimental and Numerical 

Investigation of Design 

Optimization of a Partial Admitted 

Supersonic Turbine 

Journal of Propulsion 

and Power Research 
  01 02  2013 ISI نامه دکترااستخراج از پايان 

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

6  
Comparison of turbulence Methods 

in CFD Analysis of Compressible 

Flows in Radial Turbomachines 

Aircraft Engineering 

and Aerospace 

Technology 
  80 06 May/June 2008 ISI 

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 عباس تورانی -طوسی

7  
Design and CFD Analysis of 

Centrifugal Compressor for a 

Microgasturbine 

Aircraft Engineering 

and Aerospace 

Technology 
  79 02 March/Ap

ril 2007 ISI 
نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 مسعود سلطانی -طوسی

8  

بهبود مصرف سوخت و کاهش توليد 

ها در محفظه احتراق ميکروتوربين آالينده

گاز ارتقايافته براساس تغيير هندسی 

 محدود

ناوري دانش و فمجله 

 هوافضا
  9 01 

و هار ب

 تابستان
1399 ISC رضا آقائی طوق پژوهشی روژهپ استخراج از 



 

 

 

 40از    8 صفحه

9  

توربين فراصوت  ارزيابی منحنی مشخصه

کامل و جزئی در آزمايشگاه  در پذيرش

 توربين گاز

مجله علوم کاربردي و 

 محاسباتی در مکانيک
  28 02 1396 پاييز ISC نامه دکترااستخراج از پايان 

بوالقاسم مسگرپور ا  -رضا آقائی طوق

 طوسی

10  

مدلسازي ميدان جريان و بهبود عملکرد 

روتور يک توربين محوري با استفاده از 

 روش الحاقی

علمی پژوهشی مجله 

 هاها و شارهمکانيک سازه
  08 01 1397 تابستان ISC پژوهش مستقل

رضا   -حميد پرهيزکار  -حميد جعفري

 امير مردانی  -طوق آقايی

11  

بررسی عددي و تجربی تأثير درجه 

واگرا بر  -گراپوشانی استاتورهاي همهم

عملکرد توربين فراصوت در شرايط 

 پذيرش جزئی

کانيک مهندسی ممجله 

 دانشگاه تبريز
 ائی طوقرضا آق پژوهش استخراج از ISC 1397 (1397پذيرش براي چاپ )

12  

بررسی تجربی و عددي آثار پذيرش 

جزئی بر توزيع جريان در فضاي محوري 

 توربين فراصوت

مجله علوم کاربردي و 

 محاسباتی در مکانيک
  24 02  1392 ISC نامه دکترااستخراج از پايان 

ابوالقاسم مسگرپور   -ی طوقرضا آقائ

 طوسی

13  
بررسی عددي تأثير زواياي پره بر روي 

 عملکرد پروانه گريز از مرکز
 ISC 1391 تابستان   08 02 مجله مکانيک هوافضا

نامه استخراج از پايان

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 مسعود برومند -جبار غفاري -طوسی

14  

ن در توربين فراصوت يک ي جريامطالعه

بر خاص و بررسی تأثير تغيير ماهواره

 ها بر عملکرد توربينهاي پرههندسی لبه

مجله علوم کاربردي و 

 محاسباتی در مکانيک
  22 01 1389 بهار ISC نامه دکترااستخراج از پايان 

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 مسعود برومند -طوسی

15  

ي باالنس يک روتور ي روشی براارايه

پذير خاص با استفاده از دستگاه انعطاف

 باالنس فرکانس پائين

 1384 تابستان   6 20 مجله شهاب
–علمی 

 خبري

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 طوق آقائی رضا 

16  

کمپرسور گريزازمرکز مفهومی طراحی 

با استفاده از  ميکروتوربين گاز يک براي

بر روش  ي تلفيقی مبتنیيک شيوه
Whitfield 

 1384 پائيز   6 21 مجله شهاب
–علمی 

 خبري

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد
  رضا آقائی طوق



 

 

 

 40از    9 صفحه

17  

Design Optimization of a Partial 

Admitted Supersonic Turbine Using 

Genetic Algorithm and 3D 

Numerical Analysis 

 کنفرانس

ASME/IMECE2012 
    2012 نوامبر 

کنفرانس 

 بين المللی
 نامه دکترااستخراج از پايان

سگرپور مابوالقاسم   -رضا آقائی طوق

 برومند مسعود -طوسی

18  
1-D Design and 3-D CFD 

Numerical Analysis of the Flow 

Field in Centrifugal Turbo machines 

 -ICCES05کنفرانس 

 چناي هند
  13  2005 زمستان 

کنفرانس 

 مللیبين ال

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور  -رضا آقائی طوق

 طوسی

19  
Comparison of Turbulent Methods 

in CFD Analysis of Compressible 

Flows in Radial Turbo machines 

 -ICCES07کنفرانس 

 ميامی آمريکا
  14  2007 زمستان 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه ايانپاستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

20  

Comparison of Turbulent Methods 

in CFD Analysis of Radial 

Turbomachines Using Two and 

Seven Equation Turbulent Models 

 -CMEM2007کنفرانس 

 پراگ جمهوري چک
  13  2007 تابستان 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پايانستخراج از ا

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

21  
Numerical Simulation of a Sharp 

Impulse Blade Using Different 

Turbulence models 

 -CISE07کنفرانس 

 بانکوك تايلند
  4  2007 تابستان 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پاياناستخراج از 

 رشدکارشناسی ا

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

22  
Improving of the micro-turbine's 

centrifugal impeller performance by 

changing the blade angles 

 -ICCES10کنفرانس 

 الس وگاس آمريکا
  14 1 2010 زمستان 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

جبار  -م مسگرپور طوسیابوالقاس

 مسعود برومند -غفاري

23  

طراحی يک بعدي و تحليل عددي 

(CFD سه بعدي جريان کمپرسور گريز )

 از مرکز براي يک ميکروتوربين گاز

دانشگاه  -کنفرانس هوافضا

صنعتی خواجه نصيرالدين 

 طوسی
  6  1385 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پاياناستخراج از 

 دکارشناسی ارش

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

24  

بررسی مدلهاي مختلف توربوالنس در 

پذير در جريان تراکم CFDتحليل 

 هاي شعاعیتوربوماشين

 -کنفرانس مکانيک

 دانشگاه صنعتی امير کبير
  15  1386 ارديبهشت 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

25  
اي لبه تيز با ي ضربهتحليل عددي يک پره

 بکارگيري مدلهاي توربوالنس متفاوت

دانشگاه  -کنفرانس هوافضا

 صنعتی شريف
  7  1386 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی

26  

آموزش مهندسی براي  رويکرد جديد نظام

هاي صنعتی هدايت اکتشافات و نوآوري

 21در قرن 

کنفرانس صنعت، دانشجو 

 -ي پايدارو توسعه

 دانشگاه علم و صنعت
  1  1386 پائيز 

کنفرانس 

 ملی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 طوسی
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27  

طراحی تستر توربين موتورهاي سوخت 

حامل ماهواره با روش تشابه ديناميک  مايع

 گازي

شاهين  -کنفرانس هوافضا

شهر، دانشگاه صنعتی مالک 

 اشتر
  8  1387 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

سگرپور مابوالقاسم   -رضا آقائی طوق

 داود رمش  -طوسی

28  

بررسی حساسيت پارامترهاي عملکردي 

سوخت مايع نسبت به توربين يک موتور 

 فاکتورهاي هندسی توربين

شاهين  -کنفرانس هوافضا

شهر، دانشگاه صنعتی مالک 

 اشتر
  8  1387 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 داود رمش  -رضا آقائی طوق

29  
عملکرد يک  سازي ديناميک گازيمدل

 توربينِ گازي نمونه

شاهين  -کنفرانس هوافضا

شهر، دانشگاه صنعتی مالک 

 اشتر
  8  1387 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

ابوالقاسم   -رضا آقائی طوق -داود رمش

 مسگرپور طوسی

30  

طراحی استند تست توربين موتورهاي 

سوخت مايع با روش تشابه ديناميک گازي 

 )گاز آزمايشی هوا(

رانس مهندسی کنف

 تهراندانشگاه  -مکانيک
  17  1388 ارديبهشت 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

ابوالقاسم مسگرپور  -رضا آقائی طوق

 داود رمش -طوسی

31  

آناليز حساسيت توربين سوپرسونيک يک 

موتور سوخت مايع خاص نسبت به 

 فاکتورهاي هندسی و ترموديناميکی

ندسی کنفرانس مه

 تهراندانشگاه  -مکانيک
  17  1388 ارديبهشت 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 داود رمش -رضا آقائی طوق

32  

بررسی حساسيت پارامترهاي سيستمی يک 

موتور سوخت مايع نسبت به تغيير قطر 

 گلوگاه نازل توربين

کنفرانس مهندسی 

 تهراندانشگاه  -مکانيک
  17  1388 يبهشتارد 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 رضا آقائی طوق -داود رمش

33  
ي کمپرسور بهبود عملکرد پروانه

 گريزازمرکز ميکروتوربين گاز

دانشگاه  -کنفرانس هوافضا

 تربيت مدرس
  10  1389 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

نامه پاياناستخراج از 

 کارشناسی ارشد

ابوالقاسم مسگرپور  -ائی طوقرضا آق

 طوسی

34  

ي محاسبات ديناميک ـ گازي توربين ارايه

العملی يک موتور سوخت مايع عکس

گذاري ي سرمازا و صحهسيکل بسته

هاي موجود از الگوريتم محاسبات با داده

 يک نمونه توربين

دانشگاه  -کنفرانس هوافضا

 تربيت مدرس
  10  1389 اسفند 

کنفرانس 

 لیبين المل

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی

ابوالقاسم   -رضا آقائی طوق -داود رمش

 مسگرپور طوسی
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35  
آناليز حساسيت يک سامانه کنترلی موتور 

 سوخت مايع سيکل

انشگاه د -کنفرانس هوافضا

 تربيت مدرس
  10  1389 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 ائی طوقضا آقر -محسن بختياري

36  
تحليل عددي سه بعدي وابسته به زمان 

 براي فراصوت يک ماهوارهتوربين ضربه

کنفرانس تخصصی 

 برهاي ماهوارهسامانه
  1  1390 آبان 

کنفرانس 

 ملی
 نامه دکتراپاياناستخراج از 

ابوالقاسم مسگرپور  -رضا آقائی طوق

 محمدجواد منتظري -طوسی

37  

حالت بررسی و تحليل عددي سه بعدي 

اي يک گذراي توربين فراصوت ضربه

 بر خاصماهواره

 دانشگاه -کنفرانس هوافضا

 علوم و فنون شهيد ستاري
  11  1390 اسفند 

کنفرانس 

 بين المللی
 نامه دکتراپاياناستخراج از 

ابوالقاسم مسگرپور  -رضا آقائی طوق

 محمدجواد منتظري -طوسی

38  

پذيرش جزيی توربين  يسازبهينه

يک با استفاده از الگوريتم ژنتيک و سوپرسان

 بعديديناميک سيال محاسباتی سه

کنفرانس تخصصی 

، هاي گازيتوربين

 علم و صنعتدانشگاه 
  1  1391 ارديبهشت 

کنفرانس 

 ملی
 نامه دکتراپاياناستخراج از 

ابوالقاسم مسگرپور  -رضا آقائی طوق

 طوسی

39  

سازي يک بعدي پذيرش جزيی بهينه

اي سوپرسانيک با استفاده از توربين ضربه

 الگوريتم ژنتيک

کنفرانس مهندسی 

 شيراز دانشگاه -مکانيک
  20  1391 ارديبهشت 

کنفرانس 

 بين المللی
 نامه دکتراپاياناستخراج از 

ابوالقاسم مسگرپور   -رضا آقائی طوق

 محمدجواد منتظري -طوسی

     مجله صنايع هوافضا بيش از بيست عنوان مقاله تحليلی ...
مجله علمی  1385

 خبري-

 هايقعاليت از استخراج

 پژوهشی
 رضا آقائی طوق

1389 
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 هاي آموزشی و درسی. تأليف يا تدوين جزوه12 هجدول شمار

 مربوط به درس عنوان جزوه رديف

تعداد 

واحد 

 درس

تاريخ 

 انتشار
 محل انتشار

اسامی همکاران به 

 ترتيب اولويت

 رضا آقائی طوق *** 1387 2 باالنس ديناميکی باالنس ديناميکی روتورها 1

 رضا آقائی طوق *** 1392 3 طراحی توربين طراحی توربين 2

 رضا آقائی طوق *** II 3 1395ترموديناميک  IIترموديناميک  3

 رفتههاي پيشاصول جلوبرنده 4
هاي اصول جلوبرنده

 رفتهپيش
 ی طوقرضا آقائ *** 1395 3

 

 هاي پژوهشی. انتقال دانش و دستاوردهاي پروژه13 هجدول شمار

 عنوان رديف

 نوع

 سال نام واحد يا سازمان 
زمان 

 )ساعت(

 تعداد 

 هدور شرکت کنندگان

 تخصصی

کارگاه 

 آموزشی

 هارائ

 سمينار

    *** 1387 30 14 باالنس ديناميکی روتورها 1

    *** 1392 40 20 طراحی توربين 2

    طراحی کمپرسور گريز از مرکز 3
*** 1383 3 20 

    تکنولوژي باالنس 4
*** 1384 3 25 

    تکنولوژي باالنس روتورهاي نرم 5
*** 1384 3 20 
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 تا کنون ادامه دارد( 1395)از سال  تدريس مبانی نظري و آکادميکبخشی از سابقه . 14 هجدول شمار

 تعداد واحد نام درس تحصيلیتا سال تحصيلیسالاز  نام دانشگاه رديف
 سطح دورة تدريس

 عالی تخصصی ايحرفه عمومی

     3 1ترموديناميک  98-97 94-93 علوم و تحقيقات  1

     3 2ترموديناميک  98-97 94-93 علوم و تحقيقات  2

     3 هااصول جلوبرنده 98-97 94-93 علوم و تحقيقات  3

     3 معادالت ديفرانسيل 94-93 94-93 تعلوم و تحقيقا  4

     2 اي بر مهندسی هوافضامقدمه 94-93 94-93 علوم و تحقيقات  5

 98-97 94-93 علوم و تحقيقات  6
 رفتههاي پيشاصول جلوبرنده

 )دوره دکترا و ارشد(
4.5     

 98-97 94-93 علوم و تحقيقات  7
 هاي وروديآئروديناميک دهانه

 و ارشد()دوره دکترا 
4.5     

     3 1انتقال حرارت  98-97 94-93 علوم و تحقيقات  8

  3    (TAانتقال حرارت ) 82-81 82-81 صنعتی اميرکبير  9

  3    (TAتوربوماشين ها ) 82-81 82-81 صنعتی اميرکبير  10

 

 

* * * خاصهاي تخصصی نامه تدريس دورههیداراي گوا -
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 هاي علمیهوري مقالداتعدادي از . 15 هجدول شمار

 نام نشريه/کنفرانس/همايش عنوان مقاله رديف

 دورة انتشار محل نشر

 نوع نشريه يا مجراي نشر
 سال ماه شماره دوره خارج ايران

1 

Computational Investigation of Effect of Vane 

Inlet Angle on Flow Field and Performance of 

Partial Vane Diffuser of a Centrifugal 

Compressor 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2011 ISI 

2 A DIFFUSION FACTOR FOR IMPELLERS 

OF CENTRIFUGAL FANS 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2011 ISI 

3 

DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS 

OF THE FIRST STAGE IN A 

SYNTHESISGAS CENTRIFUGAL 

COMPRESSOR 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2011 ISI 

4 
A NOVEL AERODYNAMIC DESIGN 

METHOD FOR 

CENTRIFUGAL COMPRESSOR 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2011 ISI 

5 
Effect of number of slots and overlap on the 

performance of Non-circular Ejector Air 

Diffuser 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2011 ISI 

6 

Numerical Study on the Effect of Interaction 

Vaned Diffuser with Impeller on the 

Performance of a Modified Centrifugal 

Compressor 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2012 ISI 

7 

COMPUTATIONAL ANALYSIS OF 

DIFFUSER PERFORMANCE FOR THE 

SUBSONIC AERODYNAMIC RESEARCH 

LABORATORY WIND TUNNEL 

Engineering 

Applications of 

Computational Fluid 

Mechanics 

     2013 ISI 
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 هاهنامه و پروژرساله، پايان هراهنمايی و مشاور تعدادي از.18جدول شمارة 

 نامه يا رسالهعنوان پروژه، پايان رديف

 سطح همکاري تحصيلی هدور
 نام و نام خانوادگی

 پژوهشگر /دانشجو
 نوع دانشگاه خ دفاعتاري نام دانشگاه

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکتري

 استاد راهنما

 )ناظر پروژه(
 استاد مشاور

 همکار وظيفه 1390آبان  صنعتی اميرکبير حسينیرضا علیعلی      العملی زيرصوتطراحی تست سل کسکيد توربين عکس 1

2 
ي توربين عکس اصالح پروفيل و بهبود عملکرد مجموعه

 ملی خاص با استفاده از روش تحليل عدديالع
      نخبه وظيفه 1391خرداد  صنعتی اميرکبير امير مردانیدکتر 

3 
بعدي توربين جريان افزار طراحی سهي نرمتهيه

 محوري
      همکار وظيفه 1391مهر  صنعتی اميرکبير حمزه اشراقیدکتر 

 دولتی 1393مهر  امام حسين )ع( مهدي مستوفی      ي توربين سوپرسونيکبررسی منحنی مشخصه 4

 نخبه وظيفه 1394آبان  شريفصنعتی  دکتر محسن کريمی      سازي رفتار ديناميکی توربين در شرايط گذارمدل 5

6 
هم با کروي متصل به دو پوسته تحليل تنش در

 محور تحت فشار داخلی هيدرواستاتيکیهاي همسوراخ
     نخبه وظيفه 1395شهريور  صنعتی اميرکبير مسعود باطنی 
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 ها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهراننامهتعدادي از پايان

 هاي کارشناسینامهليست عناوين و نمرات پايان

 سمت وضعيت نامهعنوان پايان تاريخ انتخاب درس شماره دانشجويی رديف

 راهنما اتمام تحلیل توربین گاز محوری پرفشار 94/10/02 900314058 1

 راهنما اتمام هاهای توربین محوری با ایجاد تغییرات هندسی درپرهبعدی جریان بر روی پره -تحلیل سه 95/04/02 910019199 2

 راهنما اتمام های محوری با افت فشار زیادطراحی توربین 95/07/04 910211900 3

 راهنما اتمام ANSYSافزار های محوری با نرمطراحی توربین 95/11/17 910206068 4

 راهنما اتمام طراحی نوین آئرودینامیکی پره برای تستر توربین گاز 95/11/27 920355533 5

 راهنما اتمام یماایی برای مذاکره در باب آشنایی با ارزش طراحی پدافند:مطالعه موردی، سیستم هواپها، شیوهنظریه بازی 95/12/08 920355864 6

 راهنما اتمام بررسی شرایط خارج از طراحی توربین گاز پرفشار 95/11/19 910197794 7

 راهنما اتمام های تاندم در کمپرسورهای گریز از مرکزبررسی آثار پره 96/04/17 910090560 8

 راهنما مامات برها( ماهوارهUpperstagesموتورهای طبقات فوقانی ) 96/04/24 920428065 9

 راهنما اتمام مروری بر مدلسازی مالی برای شرکت تولید کامپوزیت مصرفی در صنعت هوافضا 96/04/21 920481244 10

 راهنما اتمام ایالعملی و ضربههای عکسافزار طراحی توربینطراحی و تولید نرم 96/04/17 910166794 11

 راهنما اتمام یبی برای موتورهای فضاییهای ترکطراحی توربین 96/04/24 920442801 12

 راهنما اتمام های تغذیه پمپیگرد برای سامانههای خالفطراحی توربین 96/04/21 920353276 13
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 راهنما اتمام پذیرهای تراکمافزار طراحی توربوماشینطراحی نرم 96/06/19 920481670 14

 راهنما فعال منظور کاهش هزینه بهبودها بهسازی توربوماشینتلف بهینههای مخارزیابی الگوریتم 96/07/10 920389806 15

 راهنما فعال محاسبه اتالف در کسکیدهای توربین 96/07/10 920357347 16

17 910269114 
 

 راهنما فعال تحلیل ترمودینامیکی موتورهای توربوجت کوچک

 راهنما فعال ییطراحی ریزموتور جت برای پهباد شناسا 96/12 920440770 18

 راهنما فعال ارزیابی عملکرد توربین تحت تأثیر خطاهای ساخت 96/11 910281670 19

 راهنما فعال های محوریهای مختلف طراحی توربینارائه روش 96/11 930262530 20

 راهنما فعال های ورودی هواییتحلیل و طراحی دهانه 96/11 930225478 21

 راهنما فعال بررسی موتورهای احتراق داخلی؛ تکنولوژی موتورهای بنزینی سبز 96/11/14 920442733 22

23 930224946 
 

 راهنما فعال تحلیل و بهبود عملکرد ترمودینامیکی موتورهای جت

 راهنما فعال تحلیل محفظه احتراق 96/11 930253214 24

 هاي کارشناسی ارشدنامهليست عناوين و نمرات پايان

 سمت وضعيت عنوان تاريخ انتخاب درس دانشجويی شماره رديف

 راهنما فعال پیشنهاد الگوریتم چندهدفه پیشگیرانه بهمنظور کاهش هزینههای فرآیند کاری و عملیاتی موتور هواپیما 96/11/18 5279650821 1

2 322852501 
 

 راهنما فعال لگوی جریان درون روتور توربین پرفشاربررسی آثار گازدینامیکی لبه حمله سه بعدی شده در فرآیند ساخت بر روی ا

3 16116658 
 

 راهنمای دوم اتمام بررسی آثار خوردگی بر روی پروفیل پره استاتور و تأثیر آن بر عملکرد توربین محوری پرفشار
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4 16144031 
 

 راهنمای دوم اتمام یرش جزئیای بر عملکرد توربین ضربه ای فراصوت تحت شرایط پذبررسی تاثیر نوع پروفیل پره ضربه

5 940049522 
 

 راهنما فعال آنالیز حساسیت و تحلیل عددی تغییرات پارامترهای طراحی و هندسی توربین فراصوت

6 940207771 
 

 راهنما فعال کاریهای بهینه خنککاری پره طبقه اول توربین و انتخاب تعداد حفرهتحلیل عددی خنک

7 940146092 
 

 راهنما فعال RSMبر با استفاده از روش غییرات هندسی پره توربین فراصوت موتور فوقانی ماهوارهبینی تپیش

8 74867547 
 

 مشاور فعال بررسی تأثیر Sweep پره ی روتور بر الگوی موج شوک و عملکرد طبقه کمپرسور محوری گذرصوتی

9 1271349876 
 

 مشاور اتمام رافات ساخت بر روی عملکرد پروفیل پره ی استاتور یک کمپرسور محوریمدلسازی و تحلیل دو بعدی تاثیر زبری سطح و انح

10 70321906 
 

 مشاور فعال شبیه سازی و طراحی کنترلر سوخت برای موتور جت

 (PhDهاي دکتري )نامهليست عناوين و نمرات پايان 

 سمت وضعيت عنوان تاريخ انتخاب درس شماره دانشجويی رديف

 راهنمای اول فعال مطالعهی اثر تغییرات هندسه مقطع پره توربین بر روی الگوی جریان در جهت بهبود توزیع اتالف 94/10/02 1288453531 1

2 910950782 
 

 راهنمای دوم فعال بهینهسازی طراحی و بررسی تجربی و عددی آثار و عملکرد توربین شعاعی برونریز با سیال بخار

      



 

 

 

 40از    19 صفحه

 ها و نهادهاي علمی ـ پژوهشیعلمی و فنی به سازمان همشاور ئه.  ارا19جدول شمارة 

 محل ارائۀ خدمات موضوع همکاري/ مشاوره رديف
 مدت فعاليت تاريخ ارائۀ خدمات

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

    ادامه دارد 1393 *** مشاور )دستيار( رئيس صنعت 1

2        

3        

 

  هاي داخلی و خارجیهاي علمی از جشنوارهکسب جوايز و نشان .20 هجدول شمار

 دوره سطح جشنواره عنوان جشنواره عنوان نشان رديف
 رتبه کسب شده

 سوم دوم اول

 لوح اعتبار 1
 خوارزمی

 )سازمان جهانی اکو(
 اعتبار تستر اقتصادي 26 المللیبين

2        

3        



 

 

 

 40از    20 صفحه

 هاي مديريتیفصل پنجم: فعاليت

 . مديريت مشاغل پژوهشی23 هجدول شمار

 محل فعاليت عنوان فعاليت رديف
 تاريخ انجام فعاليت

 تا تاريخ از تاريخ

 31/04/91 29/09/87 *** مدير پروژه طراحی تستر توربين 1

 93 86زمستان  *** طراحی پمپ و توربين در سرپرست 2

 هوافضا گروه مهندسیدير م 3
و لوم ع

 تحقيقات
 داردادامه  98زمستان 

 

 

 هاي علمیريه. همکاري در نش25 هجدول شمار

 محل انتشار نام نشريه رديف

 مدت فعاليت تاريخ انجام فعاليت نوع نشريه نوع همکاري

 سردبير

عضو 

هيأت 

 تحريريه

مدير 

اجراي

 ي

ISI  يا

 دفاعی

علمی 

 پژوهشی

علمی 

 ترويجی

علمی 

 خبري
 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

1 
مجله علمی، خبري و تحليلی 

 صنايع هوافضا
  - - - -  1386 1389 4 0 0 - ايران

 Insight-Mechanics         1397 ادامه    

               

 

 


