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ضاگزد اٍل دٍرُ کارضٌاسی ارضذ در داًطگاُ صٌعتی ضزیف تا هعذل43/43

ً فز اٍل آسهَى ٍرٍدی دٍرُ دکتزا سال 71-37داًطگاُ صٌعتی ضزیف داًطکذُ هٌْذسی هکاًيک
 اًتخاب پایاى ًاهِ دٍرُ کارضٌاسی ارضذ تِ عٌَاى پایاى ًاهِ تزتز دریایی داًطگاُ صتعتی ضرزیف در
سيشدّويي ّوایص صٌایع دریایی
 اًتخاب تِ عٌَاى اٍليي داًطجَی تزتز دریایی دٍرُ دکتزی داًطگاُ صٌعتی ضزیف اس طرز اًجوري
هٌْذسی دریایی ایزاى در پاًشدّويي ّوایص صٌایع دریایی



در دٍرُ کارضٌاسی حل توزیي درس ّای ریاضی هٌْذسری در سرِ ترزم هترَالی ٍ درس هقاٍهرت
هصالح ٍ آرضيتکت کطتی(ّيذرٍاستاتيک) ٍ هکاًيک سياالت

 Hajizadeh sajad, Seif Mohamad Saeed, Mehdigholi hamid, “Evaluation of planing
Journal

International

”modeling

mathematical

using

maneuverability

craft

Brodogradnja/Shipbuilding, Volume 67 Number 1, 2016
 Hajizadeh sajad, Seif Mohamad Saeed, Mehdigholi hamid, “Determination of Ship
Maneuvering Hydrodynamic Coefficients Using System Identification Technique
Based on Free-Running Model Test” International Journal of Scientia Iranica, 2016
 S. Hajizadeh, M.S. Seif, H. Mehdigholi, “Evaluation of planing craft maneuverability
using mathematical modeling under the action of the rudder” International Journal of
Scientia Iranica, Transactions B: Mechanical Engineering, (2017) 24(1), 293-301.

 چاج هقالِ تحت عٌَاى "تزرسی هاًَرپذیزی در ضٌاٍرّای تٌذرٍ تِ کوک هذل سراسی عرذدی" در
هجلِ علوی پژٍّطی هٌْذسی هکاًيک هذرس ،دی  ،4671دٍرُ  ،41ضوارُ  ،41ظ ظ 73-37
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "هحاسثِ ضزائة هاًَر ضٌاٍرّا تِ کوک رٍش ضٌاسایی سيستن هثتٌری ترز
تست ّای هذل خَدراًص" در هجلِ علوی پژٍّطی هٌْذسی دریا ،سال یاسدّن ،ضوارُ  ،24تْرار ٍ
تاتستاى 4671
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "تزرسی تجزتی هقاٍهت ّيرذرٍدیٌاهيکی ضرٌاٍر در اهرَاج" در یراسدّويي
ّوایص صٌایع دریایی-آتاى هاُ -4633جشیزُ کيص
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "هذلساسی تجزتی ٍ عذدی حزکات یک ضٌاٍر پزٍاسی در اهرَاج هرٌمن" در
دٍاسدّويي ّوایص صٌایع دریایی-هْزهاُ -4637سیثاکٌار
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "ارسیاتی تجزتی ٍ عذدی ًيزٍّای ٍارد ترز سراسُ ّرای تاریرک دریرایی" در
چْارهيي ّوایص هلی صٌایع فزاساحل-اردیثْطت هاُ -4671تْزاى-داًطگاُ صٌعتی ضزیف
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "هطالعات هزٍری تز هٌاتع تَليذ ٍ اًتطرار ًرَیش ٍ تزرسری رٍضرْای عرذدی
جْت ارائِ رٍش هٌاسة تزای ضثيِ ساسی هياى فطار اکَستيکی" در سريشدّويي ّورایص صرٌایع
دریایی -آتاى هاُ -4671جشیزُ کيص
 چاج هقالِ تحت عٌَاى "تزرسی عذدی تاثيز ایٌتزسپتَر تز هاًَر ضٌاٍرّای تٌرذرٍ" در پراًشدّويي
ّوایص صٌایع دریایی -آتاى هاُ -4672جشیزُ کيص

 چاج هقالِ تحت عٌَاى "هطالعِ ی تأثيزات آب هحرذٍد ترز هراًَر ضرٌاٍرّا ترِ رٍش تجزتری" در
پاًشدّويي ّوایص صٌایع دریایی -آتاى هاُ -4672جشیزُ کيص
 چاج ٍ ارائِ هقالِ تحت عٌَاى "تَسعِ یک هذل ریاضی جْت هحاسثات هاًَرپذیزی در ضرٌاٍرّای
تٌذرٍ" در سَهيي ّوایص هلی ضٌاٍرّای تٌذرٍ-داًطگاُ جاهع اهام حسيي (ع)-اردیثْطت 4676
 تاليف ٍ چاج کتاب "هقاٍهت ّيذرٍدیٌاهيکی ضٌاٍرّا" سیز ًمز دکتز هحوذ سرعيذ سريف -اسرتاد
داًطکذُ هٌْذسی هکاًيک داًطگاُ صٌعتی ضزیف ،اًتطارات علوی داًطگاُ صرٌعتی ضرزیف ،چراج
اٍل4676 ،
 تزجوِ ٍ چاج کتاب " ًَ " Boundary Elements Theory and Applicationsیسرٌذُ
; ،John T.Katsikadelisتحرت عٌرَاى"اجرشای هرزسی ،تررَری ٍ کارتزدّرا" ،اًتطرارات فرذ
ایساتيس4671 ،
 حضَر ٍ فعاليت در آسهایطگاُ هٌْذسی دریای داًطگاُ صٌعتی ضزیف تِ هذت ضص سال تِ عٌرَاى
هسرَل ایي آسهایطگاُ
 فعاليت در ضزکت داًص تٌياى سپْز سيستن اًذیص تِ هذت سِ سال
 تذریس در داًطگاُ پيام ًَر ٍاحذ ضْزستاى هوسٌی
 تذریس در داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ضْز ری
 .4مُارت َاي کامپيًتري
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