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 مهارت های کامپیوتری و نرم افزاری

 +starccmآشنایی با نرم افزار  .1

 Maxsurfآشنایی با نرم افزار  .0

 Matlabآشنایی با نرم افزار  .7

 Solidworkآشنایی با نرم افزار  .2

 Microsoft ( word, power point, excel )آشنایی با سری  .5

 

 

 عنوان پروژه مقطع کارشناسی
و تحلیل دینامیکی آن به کمک  rhinoو  Maxsurfمدل سازی یک شناور نفتکش ساحلی با استفاده از نرم افزار 

 Ancyc CFXنرم افزار 

 

 عنوان پروژه مقطع کارشناسی ارشد

 و تجاری سازی دوچرخه دریایی طراحی، ساخت

 


