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 تحصیلیسوابق  -1

 دانشگاه شیراز ؛یاالت حرارت و س -یکمکانکارشناسی: 

 تبدیل انرژی؛ دانشگاه شیراز -یکمکانکارشناسی ارشد: 

 تبدیل انرژی؛ دانشگاه کاشان -یکمکاندکترا: 

 

 سوابق شغلی و اجرایی  -2

 تاکنون 87/8/8700 مدیر پژوهشی و مسوول دفتر ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 87/8/8700 ی ریاست دانشگاهرییس حوزه مرکز آموزش عالی المرد

 87/8/8700تا  8/4/22 مسوول واحد دانش آموختگان مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 8022 مشاور امور فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 8024 دانشگاههای آزاد مسوول مرکز آموزش مرکز آموزش عالی المرد

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

 تاکنون 8/1/26 مدیر گروه مهندسی شیمی مرکز آموزش عالی المرد

تاکنون 8/4/27 مدرس مرکز آموزش عالی المرد  

تاکنون 8/4/27 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی المرد  

 8027-8026 مدرس انتفاعی تابناک المرددانشگاه غیر 
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 8020 کارشناس تحقیقاتی نیروگاه خورشیدی شیراز

 المللی امام خمینی قزویندانشگاه بین
 یطسازگار با مح یمبردها یگزینیجا یامکان سنج

 )همکار طرح( متداول یدتبر یها یستمدر س یستز
8029 

 

 مقاالت علمی -4

1. Effect of wall-distance functions on the cascaded lattice Boltzmann Method simulations of gas 

flows in a microchannel, Journal of Heat and Mass Transfer Research (Under Review), 2020. 

2. 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, 

2019. 

ی مهندسی مکانیک ، مجلهمتداول یدتبر یها یستمدر س یستز یطسازگار با مح یمبردها یگزینیجا یامکان سنج .0

 .8026مدرس، 

 یملا  یشهماا  یناول، المرد شهر هایبوستان روشنایی جهت فتوولتاییک نیروگاه از استفاده امکان سنجی مطالعه ی .7

 .8026، یانرژ هایسیستم

 اولاین هماایش ملای   ، هایکآرومات یرها از غیکآرومات یجداساز یندفرآ یمناسب برا یهاانتخاب حالل یفن یبررس .6

 .8026، های انرژیسیستم

 یملا  یشهماا  یناولا  یاد، مروار یمیپتروشا  ینواحد الفا  700یردر برج تقط یمصرف انرژ سازیینهو  به سازییهشب .2

 .8026 ی،انرژ هایسیستم

ملای   هماایش  مرواریاد، اولاین   پتروشایمی  الفاین  واحد 700تقطیر برج در انرژی مصرف سازیبهینه  و سازیشبیه .4

 8026انرژی،  هایسیستم

ملی  همایش اولینگاز،  سازیشیرین عملیات در  DEA جای به MDEA حالل جایگزینی سنجیامکان یمطالعه .1

 .8026انرژی،  هایسیستم

ایدوطبقه آبشاری سرمازای سیستم در موجود مبردهای جایگزین عنوان به طبیعی مبردهای از استفاده یمطالعه .2

 8020مطبوع،  تهویه و سرمایش گرمایش، المللیبین کنفرانس پنجمین 

 



ی علمی و پژوهشیرزومه  

 

 

 هاکنفرانس ها وهمایش داوری -5

موزش عالی المرد(آهمایش مدیریت و علوم مهندسی )مرکز   8021 

 8024 پنجمین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم

المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسیاولین کنفرانس بین  8024 

 8022 هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست

 8022 علوم مهندسیهای کاربردی در کنفرانس ملی پژوهش

 8022 سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

یکالن علوم و مهندس یها یرساختتوسعه ز یالملل ینکنفرانس ب  8022 

 8026 های انرژیهمایش ملی سیستم

  

 های آموزشیدوره برگزاری -6

 8021 ای المردحرفهمرکز فنی و  MATLABافزار ی آموزشی مقدماتی نرمدوره

 8027 دانشگاه کاشان MATLABافزار ی نرمی آموزشی پیشرفتهدوره

 8027 مرکز آموزش عالی المرد MATLABافزار ی آموزشی مقدماتی نرمدوره

 

 انگلیسی مدرک زبان -7

 8020  676نمره :  Tolimoمدرک 

 

 افتخارات  -8
 ی کارشناسی ارشدی دوم دانشجویان در دورهر تبه

 ی دکترای اول دانشجویان در دورهرتبه

 (8026های انرژی )کسب مقام اول مقاالت برتر در همایش ملی سیستم

 

 


