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تاريخ پايان

شاهینشهر اصفهان

1393/7/1

1397/06/31

تهران

1399/12/24 1397/06/24

موضوع پروژه کارشناسی
عنوان فارسی پروژه :طراحی مفهومی شناور تندرو امداد و نجات و اطفا حريق در دريا
استاد راهنما :دکتر محمدحسین کريمی
چکیده پروژه کارشناسی (در  150الی  300واژه)
در اين پروژه براساس نیازمندی طرح شده در رابطه با يک شناور تندرو امداد و نجات و اطفا حريف در دريا ،مراحل امکانسنجی،
مطالعات آماری ،تخمین ابعاد ،فرم بدنه مناسب ،واريانتهای مختلف ،تجهیزات ،محاسبات هیدرودينامیکی و ...انجام شده و درنهايت
3تا 5واريانت مختلف از طراحی انجام شده به مشتری ارائه میگردد.
موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد
صفحه  1از4

فرمت رزومه
عنوان فارسی پاياننامه :طراحی و مدلسازی هیدرودينامیکی و کنترل يک زيرسطحی کششی و پايداری استاتیکی و دينامیکی آن
استاد راهنما :دکتر مجیر عباسپور طهرانی  /دکتر حسن صیادی
چکیده پایاننامه کارشناسی ارشد (در  150الی  300واژه)
در اين پروژه تالش میگردد تا ضمن معرفی و طراحی ساختار بدنه و ظرفیت حمل مسافر به وسیله يک زيرسطحی تفريحی با قابلیت
جابجايی تعداد  10نفر را به عنوان سرنشین بررسی کرده و ضمن معرفی ساختار شکل بدنه و تعیین نقاط هندسی و هیدرودينامیکی مهم
در پايداری و استاتیکی و دينامیکی (مرکز حجم ،متاسنتر و  )...به بررسی پايداری پرداخته و سپس با توجه به قابلیت تحت کشش بودن به
وسیله کابل متصل و از طريق يک يک شناور سطحی بتوان هیدرودينامیک حاکم بر حرکت و معادالت مربوطه و محاسبات مرتبط با سرعت،
شتاب و ...را بررسی کرده و به قابلیت مانور آن پرداخت.
عنوان پروژههای درسی دوره کارشناسی ( هرکدام را مختصری توضیح دهید).
▪

طراحی مفهومی و مدلسازی يک شناور تندرو مسابقهای و تحلیل در نرمافزارهای موجود

▪

بررسی تاثیر بالبوس بر عملکرد يک شناور  VLCCدر نرمافزار انسیس فلوئنت

▪

بررسی و گردآوری اطالعات در رابطه با پیلهای سوختی

▪

تحلیل و گردآوری اطالعات محفظه سونار ناو جنگی

▪

بررسی سیستمهای هیدرولیکی در سکان کشتی

▪

طراحی سیستم آتشنشانی يک شناور تندرو  fifiبا استفاده از استاندارد های دريايی

▪

آنالیز عددی هیدروفويل  NACA0012نزديک به سطح آب در سرعتها و زوايای حمله مختلف در نرم افزار star ccm+

▪

تحلیل و آنالیز عددی شناور کاتاماران با بدنه ويگلی شکل در نرمافزار star ccm+

▪

آنالیز عددی يک شناور تندرو هیدروفويلی در نرم افزار star ccm+

▪

طراحی کف دو جداره يک شناور اقیانوس پیما به کمک استاندارد

▪

پروژه درسی هیدرواستاتیک شناور در نرم افزار maxsurf

▪

بررسی اثر استپ بر عملکرد شناورهای تندرو به کمک نرم افزار star ccm+

سوابق کار و تجربیات:
▪

شرکت اطلس پیمای اصفهان  -فعالیت پژوهشی در حوزه زیرسطحی –  6(1394ماه)

▪

شرکت فنی مهندسی دانش گستران ثاقب  -طراحی پروانه و تحلیل عددی 7(1395-ماه)

▪

شرکت اطلس پیمای اصفهان  -طراحی و هیدرودینامیک زیرسطحی 3(1397 -ماه)

▪

انجمن کتیای ایران 5(1397-ماه)

▪

شرکت فنی مهندسی  –GNQطراحی و نقشه کشی شناورهای سبک-از دیماه  1398تا کنون
سوابق فرهنگی
•

فعالیت اجرايی دانشجويی در بخش فرهنگی دانشگاه –  1394تا 1397

صفحه  2از4

فرمت رزومه
•

عکاس و مستندساز در گروه جهادی امیرالمومنین (ع) – 1395

•

گرافیست و تدوينگر در آستان قدس استان اصفهان – 1396 – 1395

•

حضور دو اثر دربین  10عکس برگزيده از نگاه مردم در فستیوال قاب خاکی – بهار 1396

•

حضور در نمايشگاه عکاسی شهری شاهین شهر با سه اثر – پايیز 1397

•

عضو کانون عکس دانشگاه صنعتی شريف –  1397تا االن

•

حضور در نمايشگاه گروهی عکاسان آزاد (نگاه پنجم) تويسرکان با  2اثر – مرداد 1398

•

پذيرفته شده در فستیوال عکاسی کیش ،نگاه نو با  1اثر – شهريور 1398

مهارتهای کامپیوتری و نرمافزاری
نوع نرم افزار

نام نرم افزار

توضیحات

رشته مرتبط با نرم افزار

مسلط به نقشه کشی دو بعدی و

AutoCAD

نقشه خوانی
مدلسازی انواع هندسه های

Rhino

پیچیده

مجموعه مهندسی مکانیک

Catia

فنی مهندسی

محیطها:
Sketcher
Part Design
Assembly Design
Drafting
Wireframe and
Surface Design
Generative Shape
Design
…
•

•
•
•
•
•
•
•

زمینههای کاری انجام
شده در این نرمافزار

Star-CCM+

مجموعه مهندسی مکانیک

Prop CAD

مهندسی معماری دریایی

Maxsurf 21

مهندسی معماری دریایی

GNACA

مهندسی معماری دریایی

محدود
•

توانایی

یادگیری

اجرای مباحث جدید

عمومی

•

Adobe Photoshop

صفحه  3از4

طراحی پوستر و...

و

فرمت رزومه
•

ادیت و روتوش عکس

Adobe Lightroom
•

Sony Vegas Pro
Office

میکس و مونتاژ ویدئو
Word
Power Point
Excel

دورههای آموزشی تخصصی گذرانده شده ،کارگاهها و همایشها:
دوره

موضوع

زمان و مکان

کارآموزی  1و 2

طراحی ،ساخت و انتخاب تجهیزات یک
نمونه شناور زیرسطحی AUV

تابستان 97
شرکت سلمانیان فارس اصفهان

آشنایی با ماشینآالت کشتی و دکلهای
حفاری

آشنایی با ماشینآالت کشتی و سکوهای
نفتی

96/11/29
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اصول تهیه و گردآوری اسناد و مدارک
ساخت شناورها و آشنایی با استانداردها

کار با استاندارد و آشنایی با اسناد ساخت
شناور

96/12/5
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

همایش پیشرانههای دریایی

کارگاهها و مباحث مختلف دریایی

زمستان 1397
دانشگاه صنعتی شریف

همایش ملی شناورهای تندرو

چاپ مقاله در حیطه طراحی شناور تندرو

1398/07/17
دانشگاه دریایی امام خامنهای
استان گیالن-زیباکنار

29مین همایش ساالنه بین المللی انجمن
مهندسان مکانیک ایران )(ISME2021

مقاله با عنوان "طراحی زیردریایی تفریحی
کششی با قابلیت حمل مسافر"

1400/03/04

بازدید های دانشجویی
▪

بازدید از صنایع دریایی شهید جوالیی تهران

▪

بازدید از صنایع دریایی شهید تمجیدی انزلی

▪

بازدید از شناور تحقیقاتی خلیج فارس

▪

بازدید از شرکت کشتی سازی فولتون قشم

تاریخ تکمیل رزومه1400/03/01 :

صفحه  4از4

•
•
•

