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سعيده خطيبيراد
واتساپ90289007390 :
پست الكترونيكي skhatibirad@yahoo.com :و khatibi@alum.sharif.edu
تواناييها و علاقمنديها
آموزش و پژوهش ،انجام پروژههاي تحقيقاتي ،مسلط به برنامهنویسي با زبانهاي فرترن،C++ ،
 ،C#.NETپایگاه داده  ،SQL Serverترجمه متون عـلمـي ،امور مدیریتي و اجرایي. ... ،
مدارك و تحصيلات






دکتراي مهندسي هوافضا ،ایرودیناميکوپيشرانش ،دانشگاه صنعتي شریف ،معدل  ،18/93بهمن .1205
کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا ،گرایش پيشرانش ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،معدل  ،18/20بهمن
 ،1279نفر اول.
کارشناسي مهندسي هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف ،معدل  ،15/20تير .1280
مدرک زبان توليمو با نمره  ،553دي ماه .1275
گواهي شرکت در کارگاه آموزشي روشهاي آیندهنگاري تكنولوژي ،برگزار شده توسط مرکز صنایع نوین و
زیر نظر سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ،آذر .1279

Certificate for Reviewing Papers, American Journal of Modern Physics (AJMP),
December 14, 2018.



پاياننامهها
« بهينهسازي ایرودیناميكي تيغه کمپرسور محوري گذرصوت به روش معادلات الحاقي با استفاده از
برجستگي/دمش موضعي» ،رساله دکترا ،بهمن .1205
« مدلسازيهندسي اجسام سهبعدي ساده (ترکيبات بال -بدنه)» ،پایاننامه کارشناسيارشد ،بهمن.1279
« مدلسازي هندسي اجسام دوبعدي» ،پایاننامه کارشناسي ،خرداد .1280
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تجارب كاري






















هيأت علمي ،مؤسسه آموزش عالي اوج ،گروه مهندسي هوافضا 1999/2/1 ،تا کنون.
تدریس دروس کارشناسي مهندسي هوافضا در مؤسسه آموزش عالي اوج.1999-1207 ،
داوري شش مقاله در نوزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ایران ،اردیبهشت .1999
داوري هفت مقاله در نشریه علمي-پژوهشي دانش و فناوري هوافضا.1200-1209 ،
توسعه نرمافزار تحت وب اتوماسيون اداري فانوس شامل :تحليل ،طراحي ،توسعه و پيادهسازي ،شرکت
داده نگار ماتریس ،آبان  00الي خرداد .07
داوري هفت مقاله و عضو هيأت رئيسه نشست «بهينهسازي ایرودیناميكي» در شانزدهمين کنفرانس
بينالمللي انجمن هوافضاي ایران ،اسفند .1205
همكاري با شرکت نرمافزاري دادهنگار ماتریس ،به عنوان مهندس مشاور.1205 -1270 ،
همكاري با شرکت «تدبيرگران سامانههاي انرژي» ،به عنوان پژوهشگر ،سال .1202
همكاري با مجله بينالمللي علوم و مهندسي هوافضا ) ،(JASTآبان  - 75تير .77
همكاري در طرح «پایلوت مناسبترین فناوريهاي ایران ( 1999پامفا) -حوزه هوافضا» ،زیر نظر مرکز
تحقيقات سياست علمي کشور.1278 ،
دستيار استاد (دکتر مظاهري) در دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف ،در دروس« :جریان لزج»
بهار« ،77دیناميک گازها» ،بهار « ،78توليد شبكه محاسباتي» ،پایيز .70
همكاري در طرح «تدوین سند جامع توسعه هوافضاي کشور» ،زیر نظر پژوهشگاه هوافضا.1270 ،
همكاري با گروه هوافضاي مرکز صنایع نوین به عنوان دبير گروه ،خرداد  - 79خرداد .78
همكاري در برگزاري هفتمين کنفرانس انجمن هوافضاي ایران ،دانشگاه صنعتي شریف ،زمستان .1270
همكاري در انجام پروژه «تدوین استراتژيهاي راهبردي در صنعت هوافضا» زیر نظر دکتر مظاهري،
دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف ،تابستان .75
همكاري با شرکت ایدهپردازان شریف بهعنوان پژوهشگر ،سالهاي .79 - 72
همكاري در پروژه «تعيين شاخص انرژي و روشهاي بهينهسازي مصرف انرژي در پالایشگاهها و
پتروشيميها» ،باشگاه دانشپژوهان جوان ،اسفند - 71بهمن.73
تدریس درس محاسبات عددي ،دانشكده فني ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ،ترم دوم
سال تحصيلي .73 - 71
دستيار استاد در دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف ،در دروس :ترمودیناميک (دکتر فرشچي)،
اصول جلوبرندهها (دکتر قربانيان) ،سوخت و احتراق (دکتر غفوریان) ،دیناميک گازها (دکتر مظاهري) و
استاتيک (مهندس ميرزایي-دانشكده مهندسي شيمي) ،سالهاي .79 - 87
دستيار استاد (دکترصدر) در درس استاتيک ،دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،سال .80
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مهارتهاي كامپيوتري






برنامهنویسي( C# Asp.net (MVC) :انجام پروژه تحت وب در یک شرکت نرمافزاري)،
( C++ ،Visual Studio 2017زبان پروژه دکترا)( Fortran ،زبان پروژه کارشناسي ارشد)( Pascal ،زبان
پروژه کارشناسي).Delphi ،
بانک اطلاعاتي.SQL Server :
نرم افزارهاي تخصصي.Tecplot ،Gambit ،Fluent :
برنامههاي کاربردي.MS Office 2016 :

مقالات
K. Mazaheri and S. Khatibirad, “Optimization of bump and blowing to control the
flow through a transonic compressor blade cascade”, Shock Waves, Vol. 28 (2018),
pp:285-297, DOI: 10.1007/s00193-017-0729-5



K. Mazaheri and S. Khatibirad, “Using a shock control bump to improve the
performance of an axial compressor blade section”, Shock Waves, Vol. 27, No. 2, pp.
299-312, 2016, DOI: 10.1007/s00193-016-0672-x












«ساختار و پارامترهاي عملكردي تونل هاي باد مافوق صوت» ،عباس طربي ،سعيده خطيبي راد ،مجلۀ
علمي ترویجي انجمن مهندسان مكانيک ایران ،دوره ،30شماره  ،112خرداد و تير .1200
«بهينهسازي عملكرد آیرودیناميكي تيغه کمپرسور محوري با استفاده از برجستگي کنترل موج
ضربهاي» ،سعيده خطيبيراد ،کریم مظاهري ،نشریه علمي-پژوهشي پيشرانش هوافضایي ،سال اول،
شماره  ،3پایيز و زمستان .1202
«بررسي اثر برجستگي کنترل موج ضربهاي بر عملكرد ایرودیناميكي تيغه یک کمپرسور محوري» ،کریم
مظاهري ،سعيده خطيبيراد ،مجتبي فولادي ،چهاردهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ایران31-10 ،
اسفند  ،1202سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران.
«بهينهسازي عملكرد ایرودیناميكي تيغه کمپرسور محوري با استفاده ازبرجستگي کنترل موج ضربهاي»،
سعيده خطيبيراد ،کریم مظاهري ،اولـين کـنـفـرانـس بيـنالمـللي و سومـين کـنـفـرانـس مـلي
انجمن پيشرانش هوافضایي ایران ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر 29 ،مهرماه و  1آبانماه .1202
«بررسي اثر مدلسازيهندسي تيغه کمپرسور محوري در بهينهسازي شكل ایرودیناميكي با روش الحاقي
بهينهسازي» ،سعيدهخطيبيراد،کریم مظاهري،اولـين کـنـفـرانـس بيـنالمـللي وسومـين کـنـفـرانـس
مـلي انجمن پيشرانش هوافضایي ایران ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر 29 ،مهرماه و  1آبانماه .1202
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«استراتژيهاي مهندسي ساختوتوليد در راستاي تحقق چشمانداز بيستساله» ،رضا یوسفي ،مجيد
طلوعيراد ،سعيده خطيبيراد ،نهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ایران ،دانشگاه بيرجند ،اسفند
.1277
«راهبردهاي مهندسي ميكروسيستمها ) (MEMSدر آینده صنایع ایران» ،رضا یوسفي ،سعيده خطيبي-
راد ،احمد حسيني سيانكي ،دهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ایران ،ICME2010 ،دانشگاه
صنعتي نوشيروان بابل ،اسفند .1277
«راهبردهاي مهندسي هوافضا در آینده صنایع ایران» ،رضا یوسفي ،کریم مظاهري ،سعيده خطيبيراد،
نهمين کنفرانس انجمنهوافضاي ایران ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ،بهمن .1277
«همگرایي تطبيقي و بهينهسازي ایرودیناميكي شكلها با معادلات الحاقي» ،توحيد درویشزاده ،کریم
مظاهري ،سعيده خطيبيراد ،نهمين کنفرانس انجمنهوافضاي ایران ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و
تحقيقات ،بهمن .1277
«مدلسازي هندسي و توليد شبكه سطحي ترکيبات ساده» ،سعيده خطيبيراد ،کریم مظاهري و سيد
محمدحسين کریميان ،هشتمين کنفرانس انجمن هوافضاي ایران ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،بهمن
.1278



«منابع اتلاف انرژي در بویلرها و روشهاي بهينهسازي آن» ،مهرک محمودي ،سعيده خطيبيراد ،عليرضا
کاظمپور ،نامه مكانيک شریف ،سال نهم ،شماره  ،35پایيز .1279
«منابع اتلاف انرژي در بویلرها و روشهاي بهينهسازي بویلر» ،مهرک محمودي ،سعيده خطيبيراد،
عليرضا کاظمپور ،دهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ایران ،دانشگاه زاهدان ،آبان .1279
«شبيهسازي رهایش ماده ميانجي در اتصال عصب-عضله» ،مهرک محمودي ،سعيده خطيبيراد،
محمدجعفر عبدخدائي ،فصلنامه علمي-پژوهشي مهندسي پزشكي زیستي ،دوره دوم ،شماره اول ،بهار
.1279
«مدلسازي نفوذ همراه با واکنش استيلکولين در شكاف سيناپسي» ،مهرک محمودي ،محمدجعفر
عبدخدائي ،داوود رشتچيان ،سعيدهخطيبيراد ،هشتمينکنگرهمليمهندسيشيميایران ،دانشگاه-
فردوسيمشهد ،آبان .1273








 “Numerical Solution of Inviscid Flow Around 3D Aerial Vehicles”, Abbas Ebrahimi, K.
Mazaheri, and S. Khatibirad, International Journal of Emerging Technologies and
Applications in Engineering, Technology and Sciences, January 2009, pp 25-33.
 “Numerical Solution of Inviscid Flow Around 3D Aerial Vehicles”, Abbas Ebrahimi, K.
Mazaheri, and S. Khatibirad, International Conference on Emerging Technologies and
Applications in Engineering, Technology and Sciences, Rajkot, India, January 2008.
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« شبيهسازي رهایش ماده ميانجي از پایانههاي پيشسيناپسي در اتصال عصب-عضله» ،مهرک محمودي،
محمدجعفر عبدخدائي ،داوود رشتچيان ،سعيدهخطيبيراد ،هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ایران،
دانشگاه فردوسي مشهد ،آبان .1273
تحقيقات








توسعه کد بهينهسازي شكلایرودیناميكي تيغه کمپرسور محوري گذرصوت.1202 ،
توسعه کد بهينهسازي شكلایرودیناميكي اجسام دوبعدي با استفاده ازمعادلات الحاقيغيرلزج.1277 ،
توسعه کد شبيهسازي انتقالات عصب-عضله ،مرداد  -اسفند .71
توسعه کد مدلسازي هندسي و توليد شبكه سطحي اجسام سهبعدي ساده ،مرداد  -بهمن .79
دستيار تحقيقات در دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف ،سالهاي .79 - 87
طراحي مفهومي سيستم هواي فشرده براي یک راکت سوخت مایع ،بهار .80
تحقيق در زمينه «پدیده جریان چرخشي در وروديها» ،دانشكده هوافضا ،دانشگاه صنعتي شریف،
کارآموزي ،تابستان .87

