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 دانشگاه شیراز ؛یاالتحرارت و س -یکمکانمهندسی کارشناسی: 

 المللی امام خمینی قزوینبینتبدیل انرژی؛ دانشگاه  -یکمکانمهندسی کارشناسی ارشد: 

 تبدیل انرژی؛ دانشگاه کاشان -یکمکانمهندسی دکترا: 

 

 سوابق اجرایی  -2

 

 تاکنون 1/1/1400 و ارتباط با صنعت پژوهش مسوول مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 1/1/1400 ی ریاستحوزهروابط عمومی و  مسوول مرکز آموزش عالی المرد

 1/1/1400تا  1/7/99 مسوول واحد دانش آموختگان مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 25/4/1401 مرکز نوآوری و کارآفرینی مسوول مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 1/11/1401 دبیر کارگروه پژوهشی دانشگاه های المرد شهرستان المرد

 تاکنون 25/4/1401 پارسیانرابط پارک در مرکز پژوهش و نوآوری پاالیشگاه  پارک علم و فناوری فارس

 تاکنون 1/7/97 های آزادمرکز آموزش مسوول مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 1/12/1400 مسوول کتابخانه مرکز آموزش عالی المرد

 کنونتا 1/7/98 استاد مشاور انجمن علمی مهندسی شیمی مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 1/7/96 فرهنگی و اجتماعیمشاور امور  مرکز آموزش عالی المرد

 تاکنون 1/8/95 مدیر گروه مهندسی شیمی مرکز آموزش عالی المرد
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تاکنون 1/7/49 مدرس مرکز آموزش عالی المرد  

انجمن علمی مهندسی حرارتی و 

 برودتی ایران
تاکنون 1/7/1401 ی فارسمسوول شاخه  

تاکنون 24/06/1401 قرارداد و ضبط دوره(مدرس )عقد  درسفرا یآموزش اینترنتی یتسا  

تاکنون 14/1/1140 مدرس و عضو هیات علمی فرانو یآموزش اینترنتی یتسا  

تاکنون 1/7/98 مربی رسمی ای المردمرکز فنی و حرفه  

تاکنون 1/7/1400 مدرس الرستانآموزش عالی  مجتمع  

تاکنون 16/11/1400 مدرس دانشگاه علوم پزشکی الرستان  

تاکنون 1/7/49 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی المرد  

 31/4/95 تا 1/11/94 مدرس دانشگاه غیر انتفاعی تابناک المرد
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 1390 کارشناس تحقیقاتی یروگاه خورشیدی شیرازن

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

 متداول یدتبر یها یستمدر س یستز
1392 

 

 مقاالت علمی -4

 
1. Swiss System Algorithm: A new optimization algorithm inspired by chess tournaments, 

Journal of Heat and Mass Transfer Research (Under Revision), 2022. 

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

flows in a microchannel, Challenges in Nano and Micro Scale Science and Technology (Under 

Revision), 2022. 

3. Application of Cascaded Lattice Boltzmann method in microdevices, Challenges in Nano and Micro 

Scale Science and Technology (Under Revision), 2022. 

4. 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 .5

 .1395مدرس، 

سننجی مطالعه ی .6 سنتفاده امکان  شننایی جهت فتوولتاییک نیروگاه از ا  یمل یشهما یناول، المرد شنهر هایبوسنتان رو

 .1395، یانرژ هایسیستم

سنن .7 سننب برا یهاانتخاب حالل یفن یبرر سنناز یندفرآ یمنا  اولین همایش ملی، هایکآرومات یرها از غیکآرومات یجدا

 .1395، های انرژیسیستم

صننرا انرژ سننازیینهو  به سننازییهشننب .8 شنن ینواحد الف 403یردر برج تقط یم  یمل یشهما یناول ید،مروار یمیپترو

 .1395 ی،انرژ هایسیستم

صننرا سننازیبهینه  و سننازیشننبیه .9 شننیمی الفین واحد 403تقطیر برج در انرژی م ملی  همایش مروارید، اولین پترو

 1395انرژی،  هایسیستم

ملی  همایش گاز، اولین سازیشیرین عملیات در  DEA جای به MDEA حالل جایگزینی سنجیامکان یمطالعه .10

 .1395انرژی،  هایسیستم

ایدوطبقه آبشاری سرمازای سیستم در موجود مبردهای جایگزین عنوان به طبیعی مبردهای از استفاده یمطالعه  .11

 1393مطبوع،  تهویه و سرمایش گرمایش، المللیبین کنفرانس پنجمین 

 

 های آموزشیدورهسمینارها و  برگزاری -5

 

 تاریخ  مکان عنوان نام دوره

 1401 المردای مرکز فنی و حرفه مدرس متلب افزاری آموزشی مقدماتی نرمدوره

 1401 انجمن مهندسی شیمی ایران ارایه دهنده "استارتاپ ناب"وبینار 

های کسب و خوانی کتابجمع"سلسله جلسات 

 "کار

برگزار کننده و 

 ارائه دهنده

مرکز دانشگاه صنعتی شیراز و 

 آموزش عالی المرد
1401 

های نوین پیشگیری، روش"رویداد استارتاپی 

 "حوادث صنعتیارزیابی و تحلیل 

 یعضو کمیته

 یداور

ی دانشگاه علمی کاربردی خانه

 کارگر المرد
1401 

 ارایه دهنده سازی گاز طبیعیهای مایعوبینار چرخه
 مرکز آموزش عالی المرد

 ی پژوهش()هفته
1400 



 

 

 

 1400 مرکز آموزش عالی المرد ارایه دهنده سازی فرایندهای مهندسی در اکسلوبینار بهینه

 1398 ای المردمرکز فنی و حرفه مدرس متلب افزاری آموزشی مقدماتی نرمدوره

 1394 دانشگاه کاشان مدرس متلب افزاری نرمی آموزشی پیشرفتهدوره

 1394 مرکز آموزش عالی المرد مدرس متلب افزاری آموزشی مقدماتی نرمدوره

سازی انرژی در سمینار رویکردهای ذخیره

 صنعت گاز
 1393 ی انرژی دانشگاه کاشانپژوهشکده ارایه دهنده

 افتخارات -6

 

 1399؛ ی دکترادانشجویان در دوره ی اولرتبه

 1393؛ ی کارشناسی ارشددانشجویان در دوره ی دومرتبه

 1395 ؛های انرژیمقاالت برتر در همایش ملی سیستم مقام اولکسب 


