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 یهای آموزشدوره

 محل دوره مدت زمان عنوان دوره
 شرکت صنعت بخار سپاهان ساعت 893 19تابستان  8کاراموزی 

 شرکت روانکاران احیاء سپاهان ساعت 893 10تابستان  0کاراموزی 

 موسسه خصوصی ساعت Pre-Toefl 11-13 830دوره زبان 

 دانشگاه اصفهان ساعت 00 13تابستان  دوره زبان مقدماتی تافل 

 آموزشگاه جندی شاپور اهواز ساعت 94 11بهمن  Auto CADم افزار نر

 موسسه خصوصی ساعت 00 10تابستان  اقتصاد مهندسی

 دانشگاه کاشان ساعت 30 11پاییز  ASME Sec 8 طراحی مخازن تحت فشار

 دانشگاه کاشان ساعت 94 11زمستان  PVEliteنرم افزار 

 موسسه خصوصی ساعت 00 11تابستان  CATIAنرم افزار 

 موسسه بهاکو ساعت 00 13تابستان  ABAQUSنرم افزار 
 

 نرم افزار

 نام نرم افزار میزان آشنایی توضیح نرم افزار
 Auto Cad خوب سازی افزارمدلنرم

 PVElite خوب نرم افزار طراحی  مخازن تحت فشار

 CATIA خوب سازینرم افزار مدل

 ABAQUS بخو نرم افزار تحلیل المان محدود

 Matlab متوسط نرم افزار ریاضی

 

 های انجام شده در مقاطع مختلفپروژه

 محل انتشار نوع مدرک زمان عنوان

 13زمستان  پوسته -طراحی و ساخت مبدل لوله
پروژه کارشناسی 

 دانشگاه چمران اهواز
 دانشگاه چمران اهواز

به دست آوردن تاثیر پارامترهای ابعادی قطعه بر 

دهی دهی ورق فلزی در روش فرمبلیت فرمروی قا

 نموی

 34تابستان 
پروژه کارشناسی ارشد 

 دانشگاه کاشان
 دانشگاه کاشان

 دانشگاه بوعلی همدان پروژه دکتری  31تابستان  دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبکشکل
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 و انتشارات پژوهشی-های علمیفعالیت

 محل انتشار نوع مدرک زمان عنوان

 باز سیستم جایگزینی بوسیله صنایع در آب مصرف ریتمدی

 ایسکرا شرکت: موردی مطالعه: بسته سیستم با کاری خنک

 اتوالکتریک

 همایش مدیریت مصرف آب مقاله 11زمستان 

Inhomogeneity Material Effect on 

Electromechanical Stresses, Displacement and 

Electric Potential in FGM Pisoelectric Hollow 

Rotating Disk 

0484 
 مقاله

(ISI) 

Journal of Solid 

Mechanics 

تعیین عمق کشش ورق زنگ نزن با توجه به زاویه کشش و 

 دهی نمویضخامت ورق در فرم

 

 مقاله 0480
 المللیبین همایش ساالنه بیستمین

 مهندسی مکانیک ایران

Determining frustum depths of 304 stainless 

steel plates  

with various diameters and thicknesses by 

incremental forming 

0480 
 مقاله

(ISI) 

Journal of Mechanical 

Science and Technology 

A comprehensive experimental investigation 

on the influences of the process variables on 

warm incremental forming of Ti-6Al-4V 

titanium alloy using a simple technique 

0483 
 مقاله

(ISI) 

The International Journal 

of Advanced 

Manufacturing 

Technology 

 دهیشکل در الزم نیروهای بر فرایند متغیّرهای تأثیرات بررسی

 Ti-6Al-4V تیتانیم گرم نموی
 مجله مکانیک دانشگاه تبریز مقاله 0483

An inclusive experimental investigation on 

influences of different process parameters in 

warm incremental forming of AZ31 

magnesium sheets 

0480 
 مقاله

(ISI) 

Iranian Journal of Science 

and Technology, 

Transactions of 

Mechanical Engineering 

Application of the Taguchi method for 

efficient studying of elevated-temperature 

incremental forming of a titanium alloy 
0481 

 مقاله

(ISI) 

Journal of the Brazilian 

Society of Mechanical 

Sciences and Engineering 

Process parameter enhancement for 

incremental forming of titanium Ti-6Al-4V 

truncated cone with varying wall angle 

at elevated temperatures 

 

0483 
 مقاله

(ISI) 

International Journal of 

Precision Engineering and 

Manufacturing 
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 سوابق کاری و تدریس

 ی همکاریدوره آدرس سمت محل فعالیت
 10تابستان  شهرک صنعتی جی -اصفهان سیساتکارمند تا شرکت بلور و شیشه اصفهان

 شرکت ایسکرا اتوالکتریک کاشان
کارشناس تاسیسات و 

 تعمیرات

شهرک صنعتی  -کاشان

 امیرکبیر
 11الی بهار  10پاییز 

 13اسفند  ماهشهر کارشناس دفتر فنی ی بهسازی خور ماهشهرپروژه

 کارشناس کنترل کیفیت خودرو سازی سایپا
جاده  81کیلومتر -تهران

 مخصوص کرج
 38الی پاییز  34بهار 

 مدرس دانشگاه پیام نور همدان
سه راهی  -بلواربسیج -همدان

 شهرک فرهنگیان
 38الی تابستان  34پاییز 

 تا کنون 38مهر  کهندژ-اصفهان مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

 30تا  38مهر  شهر جدید مجلسی مدرس دانشگاه آزاد مجلسی

 صفهاننظام مهندسی ا
ناظر و طراح تاسیسات 

 مکانیکی

سازمان نظام -اصفهان

 مهندسی
 تاکنون 38دی 

 پروژه دکترا هواپیماسازی ایران
-شاهین شهر-اصفهان

 هواپیماسازی ایران
 31مهر تا  30مهر 

 موسسه آموزش عالی نقش جهان

و  مدیر گروه، هیت علمی

-معاونت اداری

 انیفنی عمر-دانشجویی

خ -بهارستان-صفهانا

موسسه آموزش -فروردین

 عالی نقش جهان

 تا کنون 31مهر 

 

 مدت تدریس دروس تدریس شده مدت تدریس دروس تدریس شده
 ترم 0 8ترمودینامیک  ترم 80 استاتیک

 ترم 1 0و8سیاالت  ترم 3 8مقاومت مصالح 

 ترم 0 0و  8انتقال حرارت  ترم 3 0مقاومت مصالح 

 ترم 88 تهویه مطبوع ترم 3 8نقشه کشی 

 ترم 80 بناییتاسیسات زیر ترم 80 0نقشه کشی 
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 های کارشناسیراهنمایی پروژه
 بررسی و مطالعه خودروهای امنیتی رئیس جمهورهای برخی از کشورها

 بررسی خودروهای نظامی دو کشور امریکا و روسیه

 معمولی با موتور توروبوشارژردار ef7مقایسه موتور 

 بررسی کاربرد ماشین آالت در کشاورزی نوین

 ع قطار و ترنبررسی انوا

 معرفی محصوالت شرکت رولزرویس و بطور خاص خودروی کالینان

 معرفی و بررسی آخرین تکنولوژی های به کار رفته در صنعت خودرو

 سهم خودروسازان مختلف در بازار ایران و جهان 
 

 های کارشناسیپروژه داوری
 تزریق مستقیمانژکتوری سیستم 

 شرکت ولوو I-shiftس گیربکمعرفی 

 عملکرد انواع سنسورهای حرارتی در سیستم خنک کاری خودروهابررسی 

 تکاملی و پیشرفت موتورهای مسابقه ای فرمول یکسیر 

 سیستم های رفاهی و کاهش نویز در خودروبررسی 

 در خودروهای سواریاصطکاک 

 دیزل و پمپ دیزلموتورهای 

 پیشرانه جت در هواپیمااجزای تشکیل دهنده بررسی 
 

 ارشد های کارشناسیپروژه داوری
 و نوع نمک بر سنتز نانو ذرات فریت نیکل به روش احتراقی در حالت انفجاری PHتاثیرات بررسی 

 ی بر خواص پیزوالکتریک نانو سیم های اکسید رویپارامترهای فرایند پوشش دهتاثیر 
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 رخی سوابق دیگرب
 کارشناسی در مقطع چهارمشاگرد 

 نفر دوم آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خمینی شهر

 34ی دکتری سال دوره نیمه متمرکز تنها فرد قبول شده گروه مکانیک دانشگاه کاشان در آزمون

 MSRTی مدرک زبان دارنده

 شرکت هواپیما سازی ایران )هسا( ی دکتری از طرف وزارت دفاع توسطحمایت کامل پروژه

 دکتری مقطعشاگرد اول 

 هیئت عملی و مدیر گروه مکانیک و عمران در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان

 مدیر آموزش موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان

 اننقش جه غیر انتفاعی معاون اداری، دانشجویی و فنی عمرانی در موسسه آموزش عالی
 

 


