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  مهارتها
 ی برنامه نویسی هامهارت 

 متلب  رای  یکی بافو تهیه رابط های گرو پرل  و سی پالس پالس    و سی  و پایتون  بفرترن و متل  های  زبانآشنایی با   •

 ئ گرا به صورت شانایی کدنویسی  وت •
 CFDکدنویسی   •

 BEM کدنویسی •

 CADنویسیکد •

 مهارتهای نرم افزاری 

زار های  از ابفاده  با استو نه    نقاط کنترلبا جابجایی   اع کشتی و زیردریایی ( ) انو ندسه) توانایی ایجاد انواع ه  Rhinoنرم افزار   •
 (   را کاهش میدهند  یفیت مدل نهاییآماده ای که ک

 (   پارامتریک) توانایی اتوماسیون و طراحی  grasshopper پالگ این  •

 ع مش با کیفیت( ) توانایی ایجاد انوا  pointwiseنرم افزار   •

و کار کردن    تغیرثابت و مه  بکش  با انواع ) سطحی و زیر سطحی (ی انواع مسائلایی شبیه ساز) توانANSYS Fluentنرم افزار   •
 ها (   UDFبا  

و توانایی  با انواع شبکه ثابت و متغیر  سائل ) سطحی و زیر سطحی (  ) توانایی شبیه سازی انواع م  ANSYS CFXرم افزار  ن •
 ( User Fortranکارکردن با  

 ی ( کد نویس) توانایی تحلیل کیفی و کمی نتایج تا سطح  ANSYS CFD-postنرم افزار   •

 تایج تا سطح کدنویسی () توانایی تحلیل کیفی و کمی انواع ن  Tecplotر  از نرم اف •

 PTC Mathcadنرم افزار   •

 Maxsurfزار  نرم اف •

 های یادگیری ماشین نرم افزار متلب   toolboxاز  یی استفاده  توانا •

 
 

در ارتباط    یه صورت فردعات باطال   یرع آوو جمربی (  ) کشور های غ   یعرصه نظام  نینو  یها  شرفتیپبخش هایی از  کامل با    ییآشنا
 سال گذشته  5در    نینو  یها   یبا فناور

 
 
 



 ژه ها پرو

  زیر سطحیانواع شناور سطحی و    یطراح •

 (CADق کد نویسی و انتقال نتایج به محیط  ی تعدادی پروانه ) از طریطراح •

  overset-immersed solid-mesh deformation-remeshingر  پیاده سازی انواع مش متغی •

 ردموج(  ثر برخوبر روی آب ) در ا  1حرکت بویه  CFD  ازی عددییه سشب •

 پاسخ کشتی به موج برخوردی    CFDعدد  شبیه سازی   •

 شتیمقاومت ک  CFDشبیه سازی عددی   •

 ی پروانه  کارای  CFDشبیه سازی عددی   •

 شامل کاویتاسیون   CFDعددی  شبیه سازی   •

 CFD  sea-trainزی عددی  شبیه سا •

 تحرک دریایی با نیروی خارجی  اجسام م  CFDشبیه سازی عددی   •

 FSI(fluid solid interaction)ی  عددی  شبیه ساز •

 غناطیس  رو ماکتروی های  نی  CFDی عددی  شبیه ساز •

 ود به آبوربرخورد و    CFDشبیه سازی عددی   •

 در محل مورد نیاز  2دارای افزایش تراکم مش   CFDیه سازی عددی  شب •

 و حرارت انتقال گرما    CFDیه سازی عددی  شب •

 ود  ل های موج از مد   دیت تعدانقاط ضعف و قو  و آشنایی با تعدادیسطح آزاد    CFDشبیه سازی عددی   •

 ( ..MRF,MIXING plan mode,etcو آشنایی با انواع مدل )   توربو ماشیناری  CFDبیه سازی عددی  ش •

 3انواع عملگر    CFDشبیه سازی عددی  •

 فعال جریان کنترل    CFDسازی عددیشبیه   •

 تجاری    solverترده در هسته ی  تغییرات گس •

   openfoamدر    CFDشبیه سازی عددی   •

 ANSYS-AQWAاجسام شناور به کمک    خ  پاسزی به  شبیه سا •

 تجربه ایجاد بستر شناسایی بخش های نیاز به افزایش مش ) کدنویسی (   •

  Fuzzy logicتجربه کار با   •

 Low-Level File I/Oجربه کار کردن با  ت •

 toolbox  ,reinforcement learningتجربه استفاده از   •

 شی چند هسته پردازشی  درت پردازسی برای استفاده از قنویکد •

 وط به متن و استخراج اطالعات مرب   نویسیکد •

 دالت غیرخطی  حل انواع سیستم معا •

 برای استخراج الگو   گیری ماشینیادتفاده از تکنیک های  اس •

 scale resolving simulation  پیچیده  از مدل های  تفادهاسجربه ی  ت •

 ور  کنترلی , شنا حی سیستم  استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق برای طرا •

 رابط گرافیکی با متلب طراحی انواع   •

 بهینه سازی متلب ) گسسته و پیوسته , محلی و کلی (  toolboxتجربه کار کردن با   •
 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی 

 انگلیسی زبان   •

 عالی:    readingو    listeningمهارت  
 : متوسط   speakingو    writingها  مهارت

 
1 Buoy 

2 Mesh adaption 

3 Actuator  


