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 مشخصات فردی: 
 12/8/2484خ تولد: يتار 

 :عزت اهللنام پدر 

    متاهلت تاهل: يوضع 

     پايان خدمتفه: ينظام وظوضعيت 

    رانیيت: ايمل 

  19218782152همراه: شماره تلفن 

  yahoo.com84nozar  -@gmail.com2484nozar-nozar@ssau.ac.ir@آدرس ايميل: 

 

 الت:يتحص
 (3162-3166)  تهران شهيد کاظمیرستان يدب 

    رياضی و فيزيک پلميد 

  (3167-3173) هوايی شهيد ستاریعلوم و فنون دانشگاه 

       (7/27)معدل کل =  - مانگهداری هواپيکارشناسی مهندسی 

 کمپرسور محوریبررسی طراحی      کارشناسی: پروژهعنوان 

  (3176-3178) صنعتی اميرکبيردانشگاه 

     (2/26)معدل کل =  - جلوبرندگی – هوافضا کارشناسی ارشد مهندسی 

     ن گاز تاثير آلودگی کمپرسور بر عملکرد موتور توربي ارشد:ان نامه کارشناسی يعنوان پا

 (7/24)نمره =  صنعتی

   مسگرپور طوسیدکتر استاد راهنما: 

  (3183-3187) صنعتی اميرکبيردانشگاه 

      (7/27)معدل کل =   جلوبرندگی – هوافضادکتری مهندسی 

 دکتری عنوان پايان نامه : 

 (22نمره = ) ناپايداری احتراق در موتور های توربين گازی بررسی

دانشگاه  جلوبرنده های هوايیگروه  استاد) ناصر مهديزاده ردکت د راهنما: تااس 

 (صنعتی اميرکبير
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هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه   دانشيار) رضا ابراهيمیدکتر استاد مشاور:   

 (نصير

 

 :توانمندی ها و مهارتها
 در حد خوب توانمندی در زبان انگليسی 

 یسياالتمندی در کار با نرم افزار های شبيه سازی نتوا 

 سخت افزار و نرم افزار(   و اينترنت آشنايی کامل با کامپيوتر (  

 انواع توربين های گازی هوايی و صنعتی تعمير  متخصص در طراحی و ساخت و 

 

 

 

 داخلی و خارجی:های کسب رتبه در جشنواره
  ،3181عنوان پايان نامه برتر کشوری در سطح دکتری برای سال 

 

 :آموزشیعلمی و  سوابق

 36سمی هيات علمی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری با مرتبه استادياری پايه عضو ر 

 3117)دانشکده هوافضا دانشگاه هوايی شهيد ستاری هوايی جلوبرندگیگروه  مدير-

3111) 

  3182( دانشکده هوافضا دانشگاه شهيد ستاری)، برنامه ريزی اساتيدآموزش )امور مدير-

3178) 

  3118از ساال  )دانشکده هوافضا دانشگاه هوايی شهيد ستاریاستاديار گروه جلوبرندگی-

3187) 

      مسئول کارگاه پيش برنده های هوايی دانشکده هوافضا دانشاگاه هاوايی شاهيد ساتاری

(3111-3181) 

  سوخت و احتراق، موتورهای احتراق داخلی، اصول طراحی ، موتورجت :کارشناسی  دروس تدريس

، 1انتقوال حورارت  ، 2انتقوال حورارت  تووربين هوای گواز،    ، هووايی اصول جلوبرنده های راکت موتورها، 

موتوور  کارگاه  کارگاه موتورهای پيستونی،، اليه مرزی توربوماشين ها،، 1ترموديناميک، 2ترموديناميک

  (2454از سال  پيش برنده های هوايی،سوخت و احتراق)کارگاه  ، جت

 

 ناميااگ گازهااا، طراحاای اليااه ماارزی، دي : ارشااد و دکتاارای تاادريس دروس کارشناساای

سوخت و احتراق پيشرفته، طراحی ترموديناميکی موتورهای  آيروديناميکی توربو ماشينها،

موشگ، مباحث منتخب توربو ماشين ها، اصول جلوبرناده هاای پيشارفته، آيرودينامياگ     

 مافوق صوت
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    واحود علووم    استاد مدعو دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشکده فنی و مهندسوی دانشوگاه آزاد اسو می

 تا کنون( 2491) از سال تحقيقات تهران

  توا   2449) از سال  يادگار امام)شهرری(دانشگاه آزاد اس می واحد  فنی مهندسیاستاد مدعو دانشکده

 کنون(

  (2491تا  2449) از سال  قيامدشتاستاد مدعو دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اس می واحد 

  

 مجله علمی پژوهشی مکانياگ  پژوهشی وزارت علوم و تحقيقوات )   داورعلمی مج ت معتبر علمی

اميرکبير، مجله علمی پژوهشی مهندسی هواناوردی ،  مجلاه علمای پژوهشای مهندسای      

، مجله علمی پژوهشی دانشگاه مالگ اشتر، مجله علمی پژوهشی مکانياگ و  مکانيگ ايران

 (هوافضا دانشگاه امام حسين

 
 

 

 

 
  

 :ی اجرايیوليت هائو مس بق کار، سوافعاليت های اجرايی
 باه  در پروژه هواپيمای صاعقه در نيروی هوايی ارتش جمهاوری اساالمی     کارشناس ارشد

در نقطاه طراحای و خاارز از نقطاه        J88عملکردی موتاور   کننده بررسیعنوان مسئول 

 (3112الی 3186سال )طراحی 

 3112دکفايی آجا  ) از ساال  موتور و پيشرانش در مرکز تحقيقات و جهاد خو عضو کار گروه 

 (3117الی 

  گروه موتور و پيشرانه در مرکز تحقيقات و جهاد خودکفايی آجا ، مر کز و سرپرست کارمدير

 (3111الی  3112تحقيقات و ارزيابی پروژه های تحقيقاتی صنعتی آجا )از سال 

 اساالمی  ارتش جمهاوری   پروژه های دفاعی در سطح سيستم های پيشبرنده داور و ارزياب

 (3117الی  3112ايران ) از سال 

      الای   3113عضو کار گروه اسلحه و مهمات در مرکز تحقيقات و جهااد خودکفاايی آجاا) از

3112) 

 ارزياب پروژه های دفاعی و ثبت اختراع در وزارت دفاع جمهوری اسالمی اياران  در   داور و

 (3116الی  3112) از سال مرکز مالکيت فکری و ثبت اختراع  –حوزه مديريت دانش دفاعی 

  بعنوان متخصص ويژه در سيستم های پيشرانش   342داور و ارزياب خريداری هواپيما ايران

) ارتش جمهوری اسالمی با توجه به گزارش اينجانب از خريد و جلو برندگی هواپيمای مذکور

 اين هواپيما منصرف شد(

 3116علوم و تحقيقات در سال  طراح سواالت ترموديناميگ کنکور کارشناسی ارشد وزارت 

 3116 ن در نيروی هوايی ارتشيعضو کارگروه طراحی هواپيمای شکاری نيمه سنک 

   همکاری بعنوان کارشناس ارشد در پژوهشکده مهندسی هوافضا وا بسته به وزارت علاوم و

 تحقيقات
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  وربين گااز هاوايی   تا  موتاور کارشناس ارشد در اورهال و تعميرات سنگين  سر متخصص و

WP-7C   هواپيمایF7  (3176الی  3173) از سال 

   تعميارات سانگين موتورهاای    و کارشاناس ارشاد در اورهاال و   سر متخصاصTF-12 , 

RD11 هواپيماهایF34  (3178الی 3176) از سال 21و ميگ 

  (  3117الی  3178موتور های توربين گازی هوايی )از سال اورهال مدرس ارشد در آموزش 

 (3117الی  3178)از سال اورهال موتورهای پيستونی بونانزا  مدرس ارشد در آموزش 

   در پژوهشاکده مهندسای   ساوخت مااي    مسئول پروژه طراحی توربو پمپ موتور موشاگ

 هوافضا وابسته به وزارت علوم و تحقيقات

 

   در حال حاضر بازنشسته هيات علمی وزارت علوم و تحقيقات از دانشاگاه

 تا کنون 38/8/3117ز مورخه  علوم و فنون هوايی شهيد ستاری ا

 

 
 

ساطح نياروی   پژوهشای  زيار در    و پروژه های  طرح هاو مسئول ناظر تخصصی 

 هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران :

      تحليل فرايند تبخير گاز طبيعی ماي  و توليد توان جهت تامين نيااز انارژی ساايت

 3117های نظامی،

   شبيه سازی عددی تاثيرات احتراق بر محفظه موتور پالس جت و مقايسه نتايج آن باا

 3114تستهای تجربی،

     بررسی عددی اثر هندسه نازل انژکتور روی اسپره سوخت به منظاور افازايش تاوان

 3117موتور خودروهای نظامی،

      شبيه سازی عددی اثرات اغتشاشات و گرفتگی جرياان ورودی بار عملکارد روتاور

 3114مپرسور محوریک

   طراحی و بررسی تجربی عملکرد يگ نمونه مشعل محيط متخلخل با قابليت اساتفاده

 3116در مصارف نظامی،

 ،3116بهينه سازی تيرکامپزيتی تحت بار حرارتی در سازه های هوايی 

    طراحی و شبيه سازی نويز نازل موتور جت به منظور کاهش نويز به وسايله تیييارات

 3117زل ،فرم لبه های نا

         طراحی و شبيه سازی تحليلی مواد پيازو الکترياگ باه منظاور تعميار ساازه هاای

 3116کامپزيتی ،

   شبيه سازی و تحليل رفتار نانو سياالت در ديسگ های توربين گاز جهت روانکااری و

 3117کاهش انتقال حرارت سطح به منظور افزايش راندمان و کارايی آن،
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 تفاده از الگوريتم ژنتيگ برای لوله های ميکروفيندار شبيه سازی و بهينه سازی با اس

 3116در مبدل های حرارتی بکار رفته در مصارف نظامی،

 ،3118بهينه سازی نوزي  تخلخل در فوم های فلزی تحت فشار 

  مدلسازی و شبيه سازی موتورIO822   با اضافه کردن توربوشارژ به آن و بهينه سازی

 3118سيستم، 

 بياوديزل جهات مصاارف نظاامی از پساماند محال در شارايط         امکان سنجی توليد

   3116بحران،

 ،3111مدل سازی ترموديناميگ موتور احتراق داخلی هواپيمای بونانزا 

 

 

 و پژوهشی: زمينه های تحقيقاتی
  توربين های گازیطراحی و شبيه سازی 

  توربوماشينهاطراحی و شبيه سازی 

 سوخت و احتراق 

 ناپايداری احتراق 

 و جريان لزج زیاليه مر 

 ديناميگ گازها 

 آيروديناميک تراکم پذير و مافوق صوت 

 
 

 :ی کارشناسی ارشد انجام داده شدهپروژه ها

 3113 ،تحليل عمر محفظه احتراق داخلی موتور جت 

 3114 های جريان در کمپرسور از ديدگاه آيروديناميکیبررسی ناپايداری 

 3118،  ور  روی بالبررسی دمش جت روی سطح در هواپيماهای با موت 

 3116،تحليل اکسرژی و انرژی يگ موتور نوربوفن هواپيما 

  شبيه سازی عددی و بهينه سازی سيستم خنگ کاری محفظه احتراق موتور پالس

 3116جت با نرم افزار فلوئنت و مقايسه   آن با داده های تجربی

 مورد استفاده  لهای حرارتیانتقال حرارت همرفت طبيعی در مبد مدل سازی و مطالعه

 3117در صناي  هوافضا با استفاده از نانوسياالت غيره نيوتنی،

 اپوکسی به منظور استفاده در -بررسی عددی ضربه برروی تيرهای کامپزيتی گرافيت

 3117سازه های هوايی،

 ،3117بهينه سازی آيروديناميکی ايرفويل پامپی به کمگ روش الحاقی 
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يگ در دانشگاه های ) دانشگاه صنعتی تخصصی هوافضا و مکاندروس مدرس 

اميرکبير، دانشگاه هوايی شهيد ستاری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات 

 تهران، دانشگاه آزاد واحد يادگار امام ، دانشگاه آزاد واحد قيام دشت(
 1، ترموديناميک2موتورجت، اصول جلوبرنده های هوايی، انتقال حرارت، ترموديناميک ،

توربوماشين ها، توربين های گازی، اليه مرزی، کارگاه  موتور جت، راق داخلی، موتورهای احت

 کارگاه  پيش برنده های هوايی،سوخت و احتراق 

 
 

  :در مجالت معتبر چاپ شدهعلمی پژوهشی  مقاالتتعدادی از 

 مجله  ،بررسی عددی پديده کاويتاسيون در انژکتور روی رفتار اسپری سوخت ديزل

 3117،مدرسمهندسی مکانيگ 

  بررسی تجربی اثر تاخير زمانی بر تیييرات دامنه نوسانات فشاری احتراق پيش

 3111،مهندسی هوانوردیمجله  ،مخلوط

  شبيه سازی عددی کنترل فعال ناپايداری در يگ کمپرسور محوری تحت شرايط

 3116مهندسی مکانيگ مدرس، مجله  ،انسداد جريان در ورودی

  تخلخل در تيرهای متخلخل گراديانی به منظور بهبود  بهينه سازی چندهدفه توزي

مهندسی مکانيگ امير مجله ، رفتار کمانشی سازه با استفاده از روش تاگوچی

 3116کبير،

 رانکين با پيش گرم کن آب _بهينه سازی و تحليل اگزرژی پيشرفته سيکل کالسيون

يگ مهندسی مکانمجله  ،تیذيه برای استفاده در نيروگاه های خورشيدی

 3116مدرس،

 مهندسی مجله ، مدل سازی ناپايداری  های آيروديناميکی جريان در موتورهای هوايی

 3116مکانيگ تبريز،

 ساوينوس در مقايسه با توربين بتدی  -بررسی عملکرد توربين بادی ترکيبی داريوس

مهندسی مکانيگ مجله  ،داريوس پره مستقيم به کمگ شبيه سازی عددی سه بعدی

 3116اميرکبير،

 آيروديناميکی در کمپرسور موتور  تحليل ناپايداریj71  ، مهندسی هوافضا امام مجله

 3116حسين، 

 بررسی تجربی و تحليلی بسامد حالت  های نوسانی در محفظه های احتراق ناپايدار، 

 3181مهندسی مکانيگ امير کبير،مجله 

 ورهای توربين مطالعه تجربی ناپايداری احتراق در محفظه های پيش مخلوط موت

 3188، مجله هوافضا امام حسين،گازی

 و  گيمجله مکان،مخلوط شيپ ینگازيتورب یاحتراق در موتورها یداريناپا یساز هيشب

 3181، نيدانشگاه امام حس ، رانيای، پژوهش یعلم، نيهوافضا امام حس
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  پيچشی دوگانه-ی عملکردی انژکتور فشاریهامشخصهبررسی تجربی و تحليلی ،

 3118کانيگ تبريز،مجله م

 

  :در مجالت معتبر خارجی پذيرش شده و چاپ شده  ISI تعدادی از مقاالت

 

Analytical and numerical study to nonlinear heat transfer equation 

in strait fin, Innovation energy & research ,1126  

 

 Termo-acoustic instability simulation in gas turbine,1119 

 

  Analytical and experimental investigation of frequency of 

oscillation modes in combustion chamber of gas turbine,1119 

 

 Numerical analysis of Composite Beam under Impact by a Rigid 

Particle,1124 

 

 Investigation of non- Newtonian fluid in the unsteady laminar free 

convective flow by AGM Method,1125 

 

 Analytical and numerical study to nonlinear heat transfer equation 

in strait fin,1126 
 

 Computer simulation of blood flow with nanoparticles in a 

magnetic field as a third grade non Newtonian through porous vessel 

by flex pde software,1125 
  

Introduction and 4E(Energy, Exergy, Economic) Analaysis of an 

Integrated Transcriptical CO1 Rankine, Stirling Power Cycle and 

LNG Regasification Process,1124 
 

 Investigation of new combustion technology,1124 

 
  ANALYTICAL AND NUMERICAL STUDY OF MICROPOLAR 

FLUID FLOW IN A POROUS PLATE DUE TO LINEAR 

STRETCHING,1124 

 
 Computer Simulation of Blood Flow with Nanoparticles in a 

Magnetic Field as a Third Grade Non-Newtonian Through Porous 

Vessels by Flex,1125 
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 نوذر اکبری  تشکر با


