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 سوابق آموزشی -1

 پایانسال  سال شروع نام دانشگاه گرایش -رشته طع تحصیلیمق

 8020 8016 دانشگاه شیراز  سیاالتحرارت و  -مکانیک کارشناسی

 تبدیل انرژی -مکانیک کارشناسی ارشد
المللی امام خمینی بین

 قزوین )رتبه دوم(
8028 8020 

 انرژیتبدیل  -مکانیک دکترا
 دانشگاه کاشان

 (رتبه اول)
8020 8022 

 MATLAB (02)افزار نرم با استفاده از یبیترک کلیس روگاهین یندهایفرا یسازهیشب (نمره) کارشناسیی عنوان پروژه

ی کارشناسی ارشد عنوان پروژه

 (نمره)

 یوهاسک بر روی ی به منظور استفادهعیگاز طب سازیعیماسازی سیستم کرایوژنیکی طراحی و بهینه

 (11)ی مخزن -یورشآشناور فر

 

 علمیمقاالت  -0

 سال کنفرانس عنوان مجله/ عنوان مقاله ردیف

8 Effect of wall-distance functions on the cascaded lattice 

Boltzmann Method simulations of gas flows in a microchannel 

International Journal of 

Computational Fluid Dynamics 
(Submitted) 

8022 

9 
Numerical analysis of gas flows in a microchannel using the 

Cascaded Lattice Boltzmann Method with varying Bosanquet 

parameter 

Journal of Heat and Mass 

Transfer Research 
8021 

0 Application of Cascaded Lattice Boltzmann method in 

microdevices 

 Transport Phenomena in Nano 

and Micro Scales (Submitted) 
8021 

7 
 یستمدر س یستز یطسازگار با مح یمبردها یگزینیجا یامکان سنج

 متداول یدتبر یها
 8026 ی مهندسی مکانیک مدرسمجله

6 
 یروشنای جهت فتوولتاییک نیروگاه از استفاده امکان سنجی مطالعه ی

 )مقام اول مقاالت برتر( المرد شهر هایبوستان

 ملی اولین همایش

 های انرژیسیستم
8026 

2 
-یکآرومات یجداساز یندفرآ یمناسب برا یهاانتخاب حالل یفن یبررس

 هایکآرومات یرها از غ

 ملی اولین همایش

 های انرژیسیستم
8026 

4 
 ینواحد الف 700یردر برج تقط یمصرف انرژ یسازینهبه  و یسازیهشب

 یدمروار یمیپتروش

 ملی اولین همایش

 های انرژیسیستم
8026 
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 مدرک زبان -3

 تاریخ نمره اخذ شده نام آزمون

Tolimo 676 8020 

 

 سوابق شغلی و اجرایی -4

 تاریخ  عنوان محل کار ردیف

 تاکنون 8026 شیمیمدیر گروه مهندسی  مرکز آموزش عالی المرد 8

 تاکنون 8022 مشاور امور فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی المرد 9

 تاکنون8024 های آزاد دانشگاهرییس مرکز آموزش مرکز آموزش عالی المرد 0

 8021 ی علمی کنفرانس مدیریت و علوم مهندسیعضو کمیته المرد یمرکز آموزش عال 7

 تاکنون8027 مدرس مرکز آموزش عالی المرد 6

 8027-8021 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی المرد 2

 8027-8026 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی تابناک المرد 4

 

 پژوهشی سوابق -5

 تاریخ عنوان موسسه/دانشگاه ردیف

 8012 کارآموز )الوان( شرکت نفت فالت قاره 8

 8020 کارشناس تحقیقاتی نیروگاه خورشیدی شیراز 9

 المللی امام خمینی قزوینبین دانشگاه 0
 میستدر س یستز یطسازگار با مح یمبردها یگزینیجا یامکان سنج

 )همکار طرح( متداول یدتبر یها
8029 

 ی انرژی دانشگاه کاشانپژوهشکده 7
 دانشگاه کاشان CHP یروگاهن یارتحر یبهبود استفاده از انرژ

 )همکار طرح(
8027 

 

 علمی عضویت در انجمن های - 6

 عضویتتاریخ  ی همکاریشیوه انجمننام  ردیف

 8020 ی اصفهانمسوول امور اجرایی شاخه انجمن انرژی ایران 8

 8020 عضویت در انجمن و همکاری با خبرنامه انجمن علمی مهندسی حرارتی برودتی ایران 9

 

1 
در   DEA یبه جا MDEA حالل یگزینیجا یسنجامکان یمطالعه

 گاز یسازیرینش یاتعمل

 ملی اولین همایش

 های انرژیسیستم
8026 

2 
مبردهای ی استفاده از مبردهای طبیعی به عنوان جایگزین مطالعه

 ایموجود در سیستم سرمازای آبشاری دوطبقه

 المللیبین پنجمین کنفرانس

 گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
8020 
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 هاکنفرانس ها وهمایش داوری -7

 تاریخ همایش/ کنفرانسنام  ردیف

8 
(مرکز اموزش عالی المردهمایش مدیریت و علوم مهندسی )  8021 

9 
همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرمپنجمین   8024 

0 
المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسیاولین کنفرانس بین  8024 

7 
 8022 هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست

 8022 های کاربردی در علوم مهندسیکنفرانس ملی پژوهش 6

2 
مهندسی مکانیک و برق ایرانسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری   8022 

4 
یکالن علوم و مهندس یها یرساختتوسعه ز یالملل ینکنفرانس ب  8022 

 8026 های انرژیهمایش ملی سیستم 1

  

 های آموزشیدوره -8

 تاریخ  مکان سمت نام دوره ردیف

 8021 ای المردمرکز فنی و حرفه مدرس MATLABافزار نرم مقدماتیی آموزشی دوره 8

 8027 دانشگاه کاشان مدرس MATLABافزار ی نرمی آموزشی پیشرفتهدوره 8

 8027 مرکز آموزش عالی المرد مدرس MATLABافزار ی آموزشی مقدماتی نرمدوره 9

 

 افزارهای تخصصینرم -1

 
MATLAB- HYSYS- FLUENT – FORTRAN- PVSyst-Coolpack-Design Builder-Carrier - Epanet  

 

 سایر موارد -12

 تاکنون 8026 -ی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان المرداداره دبیر انجمن اهل قلم

 8020-ی انرژی دانشگاه کاشانسازی انرژی در صنعت گاز در پژوهشکدهی سمینار رویکردهای ذخیرهارایه دهنده

 


