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 دانشگاه صنعتی اميرکبير ()3176-3178
 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا – جلوبرندگی ( -معدل کل = )26/2
 عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد :تاثير آلودگی کمپرسور بر عملکرد موتور توربين گاز
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استاد راهنما :دکتر ناصر مهديزاده (استاد گروه جلوبرنده های هوايی دانشگاه
صنعتی اميرکبير)
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استاد مشاور :دکتر رضا ابراهيمی (دانشيار هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه
نصير)

توانمندی ها و مهارتها:
 توانمندی در زبان انگليسی در حد خوب
 توانمندی در کار با نرم افزار های شبيه سازی سياالتی
 آشنايی کامل با کامپيوتر و اينترنت ( سخت افزار و نرم افزار)
 متخصص در طراحی و ساخت و تعمير انواع توربين های گازی هوايی و صنعتی

کسب رتبه در جشنوارههای داخلی و خارجی:
 عنوان پايان نامه برتر کشوری در سطح دکتری برای سال3181 ،

سوابق علمی و آموزشی:
 عضو رسمی هيات علمی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری با مرتبه استادياری پايه 36
 مدير گروه جلوبرندگی هوايی دانشکده هوافضا دانشگاه هوايی شهيد ستاری(-3117
)3111
 مديرآموزش (امور اساتيد ،برنامه ريزی ) دانشکده هوافضا دانشگاه شهيد ستاری(-3182
)3178
 استاديار گروه جلوبرندگی دانشکده هوافضا دانشگاه هوايی شهيد ستاری(از ساال -3118
)3187
 مسئول کارگاه پيش برنده های هوايی دانشکده هوافضا دانشاگاه هاوايی شاهيد ساتاری
()3181-3111
 تدريس دروس کارشناسی  :موتورجت ،سوخت و احتراق ،موتورهای احتراق داخلی ،اصول طراحی
راکت موتورها ،اصول جلوبرنده های هووايی ،تووربين هوای گواز ،انتقوال حورارت ،2انتقوال حورارت،1
ترموديناميک ،2ترموديناميک ،1توربوماشين ها ،اليه مرزی ،کارگاه موتورهای پيستونی،کارگاه موتوور
جت ،کارگاه پيش برنده های هوايی،سوخت و احتراق( از سال )2454
 تاادريس دروس کارشناساای ارشااد و دکتاارای  :اليااه ماارزی ،ديناميااگ گازهااا ،طراحاای
آيروديناميکی توربو ماشينها ،سوخت و احتراق پيشرفته ،طراحی ترموديناميکی موتورهای
موشگ ،مباحث منتخب توربو ماشين ها ،اصول جلوبرناده هاای پيشارفته ،آيرودينامياگ
مافوق صوت
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 استاد مدعو دانشکده مهندسی هوافضا  ،دانشکده فنی و مهندسوی دانشوگاه آزاد اسو می واحود علووم
تحقيقات تهران( از سال  2491تا کنون)
 استاد مدعو دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اس می واحد يادگار امام(شهرری) ( از سال  2449توا
کنون)
 استاد مدعو دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اس می واحد قيامدشت ( از سال  2449تا )2491


 داورعلمی مج ت معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم و تحقيقوات ( مجله علمی پژوهشی مکانياگ
اميرکبير ،مجله علمی پژوهشی مهندسی هواناوردی  ،مجلاه علمای پژوهشای مهندسای
مکانيگ ايران ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه مالگ اشتر ،مجله علمی پژوهشی مکانياگ و
هوافضا دانشگاه امام حسين)

فعاليت های اجرايی ،سوابق کار و مسئوليت های اجرايی:
 کارشناس ارشد در پروژه هواپيمای صاعقه در نيروی هوايی ارتش جمهاوری اساالمی باه
عنوان مسئول بررسی کننده عملکردی موتاور  J88در نقطاه طراحای و خاارز از نقطاه
طراحی (سال  3186الی)3112
 عضو کار گروه موتور و پيشرانش در مرکز تحقيقات و جهاد خودکفايی آجا ( از ساال 3112
الی )3117
 مدير و سرپرست کارگروه موتور و پيشرانه در مرکز تحقيقات و جهاد خودکفايی آجا  ،مر کز
تحقيقات و ارزيابی پروژه های تحقيقاتی صنعتی آجا (از سال  3112الی )3111
 داور و ارزياب سيستم های پيشبرنده پروژه های دفاعی در سطح ارتش جمهاوری اساالمی
ايران ( از سال  3112الی )3117
 عضو کار گروه اسلحه و مهمات در مرکز تحقيقات و جهااد خودکفاايی آجاا( از  3113الای
)3112
 داور و ارزياب پروژه های دفاعی و ثبت اختراع در وزارت دفاع جمهوری اسالمی اياران در
حوزه مديريت دانش دفاعی – مرکز مالکيت فکری و ثبت اختراع ( از سال  3112الی )3116
 داور و ارزياب خريداری هواپيما ايران  342بعنوان متخصص ويژه در سيستم های پيشرانش
و جلو برندگی هواپيمای مذکور( ارتش جمهوری اسالمی با توجه به گزارش اينجانب از خريد
اين هواپيما منصرف شد)
 طراح سواالت ترموديناميگ کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و تحقيقات در سال 3116
 عضو کارگروه طراحی هواپيمای شکاری نيمه سنکين در نيروی هوايی ارتش 3116
 همکاری بعنوان کارشناس ارشد در پژوهشکده مهندسی هوافضا وا بسته به وزارت علاوم و
تحقيقات
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 سر متخصص و کارشناس ارشد در اورهال و تعميرات سنگين موتاور تاوربين گااز هاوايی
 WP-7Cهواپيمای  ( F7از سال  3173الی )3176
 سر متخصاص و کارشاناس ارشاد در اورهاال وتعميارات سانگين موتورهاای TF-12 ,
RD11هواپيماهای  F34و ميگ  (21از سال 3176الی )3178
 مدرس ارشد در آموزش اورهال موتور های توربين گازی هوايی (از سال  3178الی )3117
 مدرس ارشد در آموزش اورهال موتورهای پيستونی بونانزا (از سال  3178الی )3117
 مسئول پروژه طراحی توربو پمپ موتور موشاگ ساوخت مااي در پژوهشاکده مهندسای
هوافضا وابسته به وزارت علوم و تحقيقات

 در حال حاضر بازنشسته هيات علمی وزارت علوم و تحقيقات از دانشاگاه
علوم و فنون هوايی شهيد ستاری از مورخه  3117/8/38تا کنون

ناظر تخصصی و مسئول طرح ها و پروژه های پژوهشای زيار در ساطح نياروی
هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران :
 تحليل فرايند تبخير گاز طبيعی ماي و توليد توان جهت تامين نيااز انارژی ساايت
های نظامی3117،
 شبيه سازی عددی تاثيرات احتراق بر محفظه موتور پالس جت و مقايسه نتايج آن باا
تستهای تجربی3114،
 بررسی عددی اثر هندسه نازل انژکتور روی اسپره سوخت به منظاور افازايش تاوان
موتور خودروهای نظامی3117،
 شبيه سازی عددی اثرات اغتشاشات و گرفتگی جرياان ورودی بار عملکارد روتاور
کمپرسور محوری3114
 طراحی و بررسی تجربی عملکرد يگ نمونه مشعل محيط متخلخل با قابليت اساتفاده
در مصارف نظامی3116،
 بهينه سازی تيرکامپزيتی تحت بار حرارتی در سازه های هوايی3116،
 طراحی و شبيه سازی نويز نازل موتور جت به منظور کاهش نويز به وسايله تیييارات
فرم لبه های نازل 3117،
 طراحی و شبيه سازی تحليلی مواد پيازو الکترياگ باه منظاور تعميار ساازه هاای
کامپزيتی 3116،
 شبيه سازی و تحليل رفتار نانو سياالت در ديسگ های توربين گاز جهت روانکااری و
کاهش انتقال حرارت سطح به منظور افزايش راندمان و کارايی آن3117،
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 شبيه سازی و بهينه سازی با استفاده از الگوريتم ژنتيگ برای لوله های ميکروفيندار
در مبدل های حرارتی بکار رفته در مصارف نظامی3116،
 بهينه سازی نوزي تخلخل در فوم های فلزی تحت فشار3118،
 مدلسازی و شبيه سازی موتور  IO822با اضافه کردن توربوشارژ به آن و بهينه سازی
سيستم3118 ،
 امکان سنجی توليد بياوديزل جهات مصاارف نظاامی از پساماند محال در شارايط
بحران3116،
 مدل سازی ترموديناميگ موتور احتراق داخلی هواپيمای بونانزا3111،

زمينه های تحقيقاتی و پژوهشی:








طراحی و شبيه سازی توربين های گازی
طراحی و شبيه سازی توربوماشينها
سوخت و احتراق
ناپايداری احتراق
اليه مرزی و جريان لزج
ديناميگ گازها
آيروديناميک تراکم پذير و مافوق صوت

پروژه های کارشناسی ارشد انجام داده شده:
 تحليل عمر محفظه احتراق داخلی موتور جت3113 ،
 بررسی ناپايداریهای جريان در کمپرسور از ديدگاه آيروديناميکی 3114
 بررسی دمش جت روی سطح در هواپيماهای با موتور روی بال 3118 ،
 تحليل اکسرژی و انرژی يگ موتور نوربوفن هواپيما3116،
 شبيه سازی عددی و بهينه سازی سيستم خنگ کاری محفظه احتراق موتور پالس
جت با نرم افزار فلوئنت و مقايسه آن با داده های تجربی3116
 مدل سازی و مطالعه انتقال حرارت همرفت طبيعی در مبدلهای حرارتی مورد استفاده
در صناي هوافضا با استفاده از نانوسياالت غيره نيوتنی3117،
 بررسی عددی ضربه برروی تيرهای کامپزيتی گرافيت-اپوکسی به منظور استفاده در
سازه های هوايی3117،
 بهينه سازی آيروديناميکی ايرفويل پامپی به کمگ روش الحاقی3117،
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مدرس دروس تخصصی هوافضا و مکانيگ در دانشگاه های ( دانشگاه صنعتی
اميرکبير ،دانشگاه هوايی شهيد ستاری ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
تهران ،دانشگاه آزاد واحد يادگار امام  ،دانشگاه آزاد واحد قيام دشت)
 موتورجت ،اصول جلوبرنده های هوايی ،انتقال حرارت ،ترموديناميک ،2ترموديناميک،1
موتورهای احتراق داخلی ،توربوماشين ها ،توربين های گازی ،اليه مرزی ،کارگاه موتور جت،
کارگاه پيش برنده های هوايی،سوخت و احتراق

تعدادی از مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر:
 بررسی عددی پديده کاويتاسيون در انژکتور روی رفتار اسپری سوخت ديزل ،مجله
مهندسی مکانيگ مدرس3117،
 بررسی تجربی اثر تاخير زمانی بر تیييرات دامنه نوسانات فشاری احتراق پيش
مخلوط ،مجله مهندسی هوانوردی3111،
 شبيه سازی عددی کنترل فعال ناپايداری در يگ کمپرسور محوری تحت شرايط
انسداد جريان در ورودی ،مجله مهندسی مکانيگ مدرس3116 ،
 بهينه سازی چندهدفه توزي تخلخل در تيرهای متخلخل گراديانی به منظور بهبود
رفتار کمانشی سازه با استفاده از روش تاگوچی ،مجله مهندسی مکانيگ امير
کبير3116،
 بهينه سازی و تحليل اگزرژی پيشرفته سيکل کالسيون_رانکين با پيش گرم کن آب
تیذيه برای استفاده در نيروگاه های خورشيدی ،مجله مهندسی مکانيگ
مدرس3116،
 مدل سازی ناپايداری های آيروديناميکی جريان در موتورهای هوايی ،مجله مهندسی
مکانيگ تبريز3116،
 بررسی عملکرد توربين بادی ترکيبی داريوس -ساوينوس در مقايسه با توربين بتدی
داريوس پره مستقيم به کمگ شبيه سازی عددی سه بعدی ،مجله مهندسی مکانيگ
اميرکبير3116،
 تحليل ناپايداری آيروديناميکی در کمپرسور موتور  ، j71مجله مهندسی هوافضا امام
حسين3116 ،
 بررسی تجربی و تحليلی بسامد حالت های نوسانی در محفظه های احتراق ناپايدار،
مجله مهندسی مکانيگ امير کبير3181،
 مطالعه تجربی ناپايداری احتراق در محفظه های پيش مخلوط موتورهای توربين
گازی ،مجله هوافضا امام حسين3188،
 شبيه سازی ناپايداری احتراق در موتورهای توربينگازی پيش مخلوط،مجله مکانيگ و
هوافضا امام حسين ،علمی پژوهشی ،ايران ،دانشگاه امام حسين3181 ،
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،پيچشی دوگانه- بررسی تجربی و تحليلی مشخصههای عملکردی انژکتور فشاری
3118،مجله مکانيگ تبريز
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