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شبیه سازی دبیسنج میکروترمال ()MEMS
شبیه سازی عملکرد سنسور پیزوالکتریک التراسونیک برای اندازهگیری آب ،گاز و نفت
بررسی تجربی و شبیه سازی  CFDاختالط در یک راکتور همزن دار مجهز به اسپارجر گاز
شبیه سازی هیدرودینامیک راکتور الکترواستاتیک پتروشیمی شازند اراک
ساخت چیپ و شبیه سازی تولید الکتریکی میکرو قطره در یک نمونه آزمایشگاهی
شبیه سازی پیل سوختی

آشنایی با زبانهای دیگر

مهارتها

انگلیسی :

 شبیهسازی با نرم افزار Comsol



زبان تخصصی بسیار خوب



درک مطلب خوب



شنیداری خوب



گفتاری و نوشتاری متوسط

 شبیهسازی با نرم افزار Ansys-Fluent
 برنامه نویسی Matlab
 برنامه نویسی C++
 شبیهسازی فرآیندهای پاالیشگاهی و پتروشیمی با نرم افزار Aspen HYSYS
 گذراندن دوره طراحی فرآیند  MEMمربوط به تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی
 آشنایی کامل با ICDL

مقاالت
Improvements to the meshless generalized finite difference method
)در حال نگارش( Effect of geometrical parameters on Thermal MEMS flowmeter sensitivity

 بازار کنتورهای گاز و افق آینده
 شبیهسازی  CFDتاثیر پارامترهای هندسی بر تقسیم جریان گاز بین مسیر اصلی و کنارگذر در
جریانسنجهای میکروترمال برای مصارف خانگی




