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تحصیالت

مقطع

رشته

گرايش

دانشگاه

شروع

اتمام

كارشناسي

مهندسي دريا

كشتي سازی

صنعتي مالک اشتر

93

98

كارشناسي ارشد معماری كشتي

سازه كشتي

صنعتي
امیركبیر(پلي
تکنیک تهران)

98

1400

دوره های آموزشي طي شده :

 دوره آموزشي نرم افزار star ccm+و دريافت مدرک از انجمن مهندسي دريايي

 دوره آموزشي نرم افزار solid workو دريافت مدرک از جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي امیركبیر(پلي تکنیک تهران)
 مهارت های عمومي اشتغال و كارآفريني
 آشنايي با مهارت های زندگي

مهارت ها و توانايي ها
مهارت های نرم افزاری:

 نرم افزار Solidwork

 نرم افزارSTAR CCM+
 نرم افزارMAXSURF
زيان خارجي :
 گذراندن كتاب  Touchstone Level 1اخذ مدرک زبان از موسسه آموزش زبان انگلیسي شاهینشهر اصفهان
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پروژه های انجام شده

















شبیه سازی اثر دمپر ارتعاشي بر نوسانات يک جسم شناور در آب (استاد راهنما:آقای دكتر فريدوني) نرم
افزارSTAR CCM+
مدلسازی مقطع عرضي مركز شناور كانتینربر پاناماكس در نرم افزار راينو و بررسي ممان اول و ممان دوم سطح و
همچنین تحلیل تنش و كرنش های آن(استاد مربوطه:آقای دكترخدمتي)
مدلسازی شناور نفتکش ULCCو بدست آوردن دفترچه پايداری(استاد مربوطه:آقای دكترياری)نرم افزار
MAXSURFE
مدلسازی شناور نفتکش ULCCو بدست آوردن دفترچه پايداری(استاد مربوطه:آقای دكترشفیعي)نرم افزار
MAXSURFE
پروژه بیل مکانیکي :الف-بررسي استاتیکي جسم و بدست آوردن نیروهای اعمال شده به هر يک از قطعات ب-
محاسبه قطر پینها ج -پیشنهاد مقطع مناسب و طراحي لینکها د -محاسبه ابهاد لچکیها در محلهای مورد
نیاز(استاد مربوطه:آقای دكتر رسولي)
طراحي انواع اتصاالت لوله،تحت بارگذاری محوری و لنگر خمشي داخل صفحه و خارج صفحه با استفاده از نرم افزار
متلب(محیط ) GUIاستاد مربوطه:آقای دكتر ايرانمنش
طراحي كف دوجداره كشت ی كانتینربر بر اساس قوانین موسسات رده بندی( DNV.GLاستاد مربوطه:آقای
دكتر سهرابي)
پايش سالمت ورق فوالدی به همراه تقويت كننده های طولي و عرضي شناور با استفاده از داده های مودال(استاد
مربوطه:آقای دكتر اسفندياری)
تحقیق در مورد عملکرد سامانه فريب اژدر)دكتر ياری(
تحلیل تنش پانلي از سازه كشتي تحت اثر همزمان نیروی محوری فشاری و فشار جانبي با نرم افزار ANSYS
( APDLاستاد مربوطه:آقای دكترخدمتي)
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