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 تحصیلات -7
 

 فرانسه  -تولوز  –)پل ساباتیه(  4دانشگاه تولوز  –دکتری مهندسی مکانیک )تبدیل انرژی( - 1437

 ایران -شیراز  –دانشگاه شیراز  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک )تبدیل انرژی(  – 1451

 ایران –شیراز  –دانشگاه شیراز  –کارشناسی مهندسی مکانیک )حرارت و سیالات(  – 1457
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  و افتخاراتمدارج  -4
 

 اختراعات:
 "ط زیر آبربات زیردریایی کنترل از راه دور با قابلیت تصویر برداری و شناسایی محی"با عنوان  ثبت اختراع -

 (1412)تیرماه  با همکاری یک گروه هفت نفره از دانشجویان

 برگزیده برتر:
تبدیل انرژی در امور آموزشی، دانشگاه صنعتی شیراز  -دانشکده مهندسی مکانیک استاد نمونه -

 (.1413 ماه)اردیبهشت

 ماهتبدیل انرژی در امور آموزشی، دانشگاه صنعتی شیراز )اردیبهشت -دانشکده مهندسی مکانیک استاد نمونه

1411.) 

 (1413سازمان صنایع دفاع )تیرماه  استاد برگزیده -

های کنترل از راه دور به  مسابقات طراحی و ساخت زیردریاییدر اولین دوره  نایب قهرمانیکسب مقام  -

 (1431عنوان استاد راهنمای تیم هفت نفره دانشگاه صنعتی شیراز )تیرماه 

 (7221در کنفرانس بین المللی انتقال حرارت در استرالیا )آگوست  ارائه مقاله نحوهاز جهت  پوستر برتر -

 از طراحی های انجام شده در مرکز تحقیقات مهندسی فارس گزارشات فنیده تهیه کنن برگزیده برتر -

(1451) 

در رشته  15ورودی سال  دانشجویان نفر 64در بین  1/17فارغ التحصیلی کارشناسی با معدل  رتبه اول -

 (1457)مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات دانشگاه شیراز 

 لوح های تقدیر: 
کشور به جهت انجام موفق پروژه  رییس موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی لوح تقدیر  از طرف -

 (1413مورد نظر سازمان صنایع دفاع )تیرماه 

معاونت تحقیقات، فن آوری و آموزش سازمان صنایع دریایی و رییس دانشکده علوم و لوح افتخار از  -

های کنترل ین دوره مسابقات ملی زیردریایی به دلیل کسب رتبه سوم در مرحله نهایی در اول مهندسی دریایی

 (1389از راه دور )تیرماه 

به دلیل کسب رتبه برتر در مرحله طراحی  دانشگاه مالک اشتر و سازمان صنایع دریاییلوح افتخار از  -

 (1433جزییات از اولین دور مسابقات ملی زیردریایی ای کنترل از راه دور )اسفند 

 

 عضویت در مجامع علمی -3
 عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک ایران

 عضو پیوسته انجمن احتراق ایران

 ASMEعضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا 

 EUROMECHعضو انجمن مکانیک اروپا  

 

 اجراییسوابق  -7
 



 فیروزآباددولتی مدیر گروه مهندسی مکانیک مرکز آموزش عالی  – 1415 -1413

 ه های دریایی دانشگاه صنعتی شیرازرئیس پژوهشکده سامان  - 1413تا  1431
 دانشگاه صنعتی شیراز عضو هیات نظارت بر نشریات دانشگاهی - 1412تا  1431

 

 سوابق آموزشی -1
 

 فضا دانشگاه صنعتی شیراززشی دانشکده مهندسی مکانیک و هوائت علمی آمویهعضو  -تا کنون 1431

 فیروزآباد دولتی مرکز آموزش عالی همکاری آموزشی اجرایی با 1415 -1413

 یک نیمسال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1431 -1431

 همکاری حق التدریس در موسسه آموزشی جهاد سازندگی شیراز -دو نیمسال 1432 –1453

 همکاری حق التدریس در آموزشکده فنی شهید رجائی شیراز –یک نیمسال   1453 -1455

 لتدریس در دانشگاه یاسوجهمکاری حق ا –یک نیمسال  1457 -1453

 

 تدریس
 مقطع کارشناسی و پایینتر : 

ریاضیات مهندسی، کاربردهای انرژی خورشیدی، ، 7مکانیک سیالات ، 7ترمودینامیک ، 1انتقال حرارت 

 1فیزیک ،مهندسی مکانیک زبان تخصصی استاتیک،دینامیک، 

 

 :و دکتری طع کارشناسی ارشدامق 

انتقال حرارت انتقال حرارت تشعشعی پیشرفته، ته، انرژی خورشیدی، های حرارتی پیشرفطراحی مبدل

 ، ریاضیات عالی مهندسی، دینامیک حریق، انتقال حرارت جابجائی پیشرفتههدایت پیشرفته

 "ک حریقیدینام"تعریف سیلابس درسی برای یک درس جدید در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان   

 

 کارگاه های گذرانده

 

 (31)آبان ماه  دانشگاه صنعتی شیراز "آشنایی اعضاء هیأت علمی با آئین نامه های پژوهشی"ی کارگاه پژوهش -

دانشگاه  "پژوهشیآموزشی و آئین نامه های مقررات و آشنایی اعضاء هیأت علمی با "پژوهشی  آموزشی و کارگاه -

 (35)خرداد ماه  صنعتی شیراز

سط واحد تحقیقات و ارتباطات اقتصادی دانشگاه تولوز ارائه شده تو  "مدیریت گروهنحوه "آموزشی  کارگاه -

 (7221فرانسه )فوریه 

ارائه شده توسط واحد تحقیقات و ارتباطات اقتصادی دانشگاه تولوز   "پروژهمدیریت نحوه "آموزشی  کارگاه -

 (7227فرانسه )ژانویه 

واحد تحقیقات و ارتباطات ارائه شده توسط   "همکاری در یک گروه و نحوه  هدایت جلسات"آموزشی  کارگاه -

 (7223اقتصادی دانشگاه تولوز فرانسه )ژانویه 

 

 

 سوابق پژوهشی -5



 

 مکاری مشاوره ای با شرکت مهندسی تاهانه :1411-1417

 مکاری مشاوره ای با شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی )مشیران(ه :1431-1412

 ی فارسمکاری مشاوره ای با مرکز تحقیقات مهندسه :1431-1431

  شرکت تابیرانهمکاری مشاوره ای با :  1435-1435

 : کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی فارس 1451-1432

 : طراح و کارشناس ارشد نیروگاه گرمائی خورشیدی مهرنیرو در شیراز 1453-1451

  

 ارتباط با صنعت
 

 نیروگاهیهای پروژه -

به منظور  Fire tubeاز نوع  سیستم احتراقی بویلرهای صنعتیمطالعه، بررسی و شبیه سازی عملکرد  -

 بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 

 کیلوولت موجود در نیروگاه های جنوب کشور 11/742 سیستم خنک کننده ترانسطراحی  -

در هنگام استفاده از  GE-F9 علل بروز نوسان در مولدهای گازیبررسی  "نظارت پروژه تحقیقاتی  -

 )کارفرما شرکت برق منطقه ای فارس(  "یعسوخت ما

مکو  زیمنس )کارفرما شرکت سیمولاتور توربینهای گازی و بخارپروژه شبیه سازی بلادرنگ و  ظارتن -

  (مپناوابسته به 

 (کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران) نیروگاه گرمائی خورشیدی شیرازحرارتی سیکل روغن و بخار  یطراح -

 نیروگاه گرمائی خورشیدی شیرازکنترل فلسفه  یطراح -

 

 

  حریق انتقال حرارت و پروژه های مرتبط با  -

 

برای تست موتور کشتی با انجام محاسبات لازم برای طراحی هندسی و  طراحی یک دینامومترهمکاری در  -

 آن طراحی سیستم خنک کاری

 اسبه توزیع تنش حرارتی در آن مح یک راکت به منظور توزیع دما در لانچرمحاسبه و شبیه سازی  -

خط دوم متروی انجام پروژه شبیه سازی جریان سیال همراه با انتقال دود در یک تونل و یک ایستگاه از  -

 تهران 

 مترو در اصفهان انجام شبیه سازی  جریان و انتقال دود در سالن بلیط از یک ایستگاه  -

مناسب در  سیستم اطفاء حریقبه عنوان یک  water mistبررسی مزایا، شرائط و نحوه استفاده از  -

 مکانهای مختلف

 

 هیدرودینامیکیپروژه های -

 زیردریایی بدون سرنشین با قابلیت خاص مدلطراحی و ساخت یک  -

برای شرکت در اولین دوره مسابقات طراحی و ساخت  زیردریایی کنترل از راه دورطراحی و ساخت  -

 زیردریایی



  جسم پرندهه طراحی مفهومی یک پروژهمکاری در   -

  جسم متحرک زیر آبیهیدرودینامیکی یک  طراحی مفهومی و یطراح -

و تهیه معادلات حرکت اجسام متقارن و متحرک زیر آبی  تعادل درت یتری تعیین وضعوتهیه برنامه کامپی -

 و تعیین شرائط پایداری

  
 

 پایان نامهراهنمایی 
 

 "1413بهمن  "ی برگشت شعلهبررسی عددی تاثیر شکل، ابعاد و موقعیت مکانی دریچه ی تهویه برپدیده، 

 توسط سیاوش موسوی.

 "بهمن  "فاده از بافل های مارپیچبا است بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی سه لوله ای

 ،  توسط محمد علی ضرغامی.1413

 "رفویلاز تشکیل یخ روی سطح ای بررسی عددی اثرات حرارتی و هیدرودینامیکی عملگر پلاسما در جلوگیری" 

 ، کورش میزائی.1413شهریور 

 "1415شهریور  "در شرایط مختلف شبیه سازی عددی و تحلیل گرمایی پرده ی حاوی مواد تغییر فاز دهنده ،

 توسط جمشید فتحی.

 "توسط 1415شهریور  "های افقیتخمین عددی ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک شبکه از لوله ،

 طاهره باخدا.

 " بهمن  "در مجاورت سلول های سرطانی و تاثیر آن بر توزیع دمای سطح پوستتحلیل حرارتی بافت های زنده

 ، توسط هیمن سلمان پور11

 "توسط ایاز 11شهریور  "بررسی پارامتری جابجایی مویینه گرمایی بر روی سیال محصور بین دو صفحه موازی ،

 محمدی

 "توسط لیلا 11شهریور  "ت آبیک زیرسطحی کروی با سیستم پیشرانش جی طراحی و آنالیز هیدرودینامیک ،

 غلامی

 "توسط 17بهمن  "استفاده از انرژی مازاد و اتلافی در نیروگاه سیکل ترکیبی به منظور شیرین سازی آب دریا ،

 )راهنمای مشترک( عبدالرحیم خواجه

 "داود ، توسط 11دی  "بهره گیری از روش انتقال حرارت هدایت معکوس در ارزیابی حرارتی یاتاقان های لغزشی

 علی بیگی

 "توسط فرهاد فلک زاده1413، بهمن ماه "مطالعه عددی الگوی شارش گرما در مواد جامد غیرایزوتروپیک ، 

 توسط میثم ستوده1413، بهمن ماه "شبیه سازی تخلیه اضطراری افراد از ایستگاه مترو در هنگام آتش سوزی ، 

 توسط نواب رضایی1413شهریور ماه ، "بررسی و محاسبه مقاومت حرارتی در استوانه های چرخان ، 

 "عباس پور، توسط سید محمدکمال 1414تیرماه  ،"بررسی عددی اثر موجی بودن سطح بر نیروی درگ 

 "توسط 1417اسفندماه  ،"بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده ،

 ابوذرسعیدی سرملی

 "جایی آزاد و تشعشعی وارده به تجهیزات اطراف یک کانال خروج دود در  هتقال حرارت جابنبررسی نرخ ا

 علی پور، توسط محمد 1417اسفندماه  ،"ایستگاه های مترو

 " ارزیابی مشخصات انتقال حرارت در میکروکانالهایی با مقطع مستطیلی با درنظرگرفتن اثر خواص ترموفیزیکی

 ، توسط بهزاد شاه زمانیان سیچانی1411ن ماه بهم "متغیر سیال و هدایت حرارتی درون دیواره



 "توسط 1411، بهمن ماه "شبیه سازی حرارتی بویلرهای فایر تیوب به منظور تعیین شرایط بهینه عملکردی ،

 رضا اژدری

 "توسط علی صادقیان جهرمی1412ماه  اسفند ،"شبیه سازی گسترش آتش سوزی روی سطوح جامد ، 

 " ماه  اسفند، "های گرمایش از کف هیدرونیک در محیط های بسته مفروشمطالعه عملکرد حرارتی سامانه

 ، توسط امین اله مغانلو. )استاد راهنمای مشترک(1412

 "ماه  بهمن"، ارزیابی عددی توزیع حرارت در میکرو کانال ها با درنظر گرفتن اثر هدایت حرارتی در دیواره

 ، توسط محمد رحیمی.1412

 " توسط امیرحسین 1412ماه  بهمن، "سیستم مه آب فوق ریز در محیطهای بستهارزیابی قابلیت خنک کاری ،

 مهدوی. )استاد راهنمای مشترک(

 "توسط عماد محمدی، 1412ماه  شهریور "شبیه سازی عددی توزیع آلودگی در تونلهای جاده ای 

 "1412ماه  ریورشه"، ترکیب مدل های میدانی و ناحیه ای برای شبیه سازی آتش سوزی در محیط های بسته ،

 توسط محمد هادی پور

 " شهاب مشاریتوسط  ،1431ماه  ،شهریور"یک جسم متقارن محوری هنگام خروج از آب شبیه سازی عددی.  

 "  شبیه سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت همراه با انتشار دود ناشی از آتش سوزی در تونل ها و

 .مصطفی منفرد مسقانی ط، توس1431ماه  ، شهریور"وایستگاه های متر

 "1431ماه  ، شهریور"بررسی حرارتی و دینامیکی جریان ناشی از نه جت هوایی بین دو صفحه به روش عددی ،

 .مسعود قدوسی نژاد توسط

 

 پایان نامه مشاوره
 

 "جایی آزاد و اجباریحل عددی معادلات میدان مغناطیسی  در جریان نانو سیال همراه با انتقال حرارت جابه" 

 ، توسط ایمان جلوداری )رساله دکترا(11بهمن 

 "بهمن  "تحلیل سیستم دودکش خورشیدی بهبودیافته توسط مواد تغییرفاز دهنده در شرایط اقلیمی متفاوت

 ، توسط نیما منقسمی11

 "جا شدهبررسی عددی عملکرد حرارتی میکروکانال های دارای سطوح فوق آبگریز در حالت منظم و جابه" ،

 ، توسط محمدرضا اختری1413آذرماه 

 "توسط 1413، مهرماه "بررسی عددی اثر امواج بر روی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک نوع شناور پروازی ،

 علی صفری

 "1431ماه  ،شهریور"بررسی عددی جریان نانو سیال در لوله ها و استفاده از مزایای آن در یک نمونه کاربردی، 

هوافضا، دانشگاه مکانیک و  زیر نظر امیرحسین نیک سرشت استادیار دانشکده مهندسی توسط جواد بیات

 صنعتی شیراز.

 

 مقالات کنفرانس
 
 لیاز تشک یریعملگر پلاسما در جلوگ یکینامیدرودیو ه یاثرات حرارت یعدد یبررس " رضا مهریار و یکورش میرزائ 

 .مشهد، 13شهریور  ،دهمین کنفرانس دینامیک شاره هاهج "لیرفویسطح آزاد و ا یرو خی
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