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 .1سًابق تحصیلی:
مقطع تحصيلی

رشتهی تحصيلی

گرايش تحصيلی

محل تحصيل

سال داوشآموختگی

دکتری

ههنذسی هکبنيک

تبذيل انرشی

دانطگبه صنعتی نوضيروانی بببل

1389

کبرضنبسی ارضذ

ههنذسی هکبنيک

تبذيل انرشی

دانطگبه تربيت هذرض

1380

کبرضنبسی

ههنذسی هکبنيک

حرارت و سيبالت

دانطگبه هبزنذراى

1377

 .2عىاييه پايانوامٍَای تحصیلی :
مقطع تحصيلی
دکتری
کبرضنبسی ارضذ
کبرضنبسی

عىوان پايانوامه

استاد راهىما

ارايهی يک هذل دوفبزی ضبهدوبعذی جهت پيصبينی

دکتر کورش صذيقی

رفتبر پيلسوختی هتبنولی

دکتر هوسی فرهبدی

ضبيهسبزی عذدی جريبى سيبل اعراف يک هخروط در رشينهبی
هب فوق صوت و ابر صوت
عراحی و سبخت دستگبه تست لولهی حرارتی

سال
1389

دکتر قبسن حيذری نصاد

1380

دکتر سيذ احوذعلی ضهذايی

1377

 .3سًابق شغلی:
وام موسسه

سمت

تاريخ

مدت خدمت
(سال)

دانطگبه صنعتی هبلک اضتر

هيئت علوی

1383

اداهه دارد

ضرکت فنبوری هيذروشى  -دفتر هوکبریهبی فنبوری ريبست
جوهوری

کبرضنبض هکبنيک و CFD

1380-1381

1/5

ضرکت ايراىخودرو -هرکس تحقيقبت -پروشهی پيل سوختی

کبرضنبض هکبنيک و CFD

1381-1382

1

هرکس تحقيقبت ههنذسی اصفهبى
(وابسته به وزارت کطبورزی)

کبرضنبض هکبنيک و CFD
و هطبور هذير پروشه

1382-1386

4

گروه پصوهطی فنبوری پيلسوختی
دانطگبه صنعتی نوضيروانی بببل

کبرضنبض هکبنيک و CFD

1384-1386

2

1

 .4مقاالت مىتشر شذٌ در مجالت علمی معتبر بیهالمللی ي داخلی:



مجالت علمی



()27

کىفراوسَای علمی ()88

 .5تالیفات:
عىوان کتاب

وويسىدهگان

هببنی کبويتبسيوى

Jean Pierre Frank and
Jean Marie Michel

)) Fundamental of Cavitation

اوتشارات

مترجميه
دکتر هوسی فرهبدی
دکتر ابراهين عليساده
ههنذض حويذرضب ابراهيوی کبريب

دانطگبه
صنعتی بببل

سال
1393

 .6تخصصَای ورمافساری:
 .1.10تسلظ بر نرمافسارهبی تخصصی:
Missile Datcom, Solid Works, Gambit, Fluent , Ansys

 .2.10تسلظ بر زببىهبی برنبههنويسی:
Fortran- Maple- Lingo- lindo

 .3.10تسلظ بر نرمافسارهبی عووهی:
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Tecplot) and Microsoft Windows 98/2000/XP

 .4.10آضنبيی بب نرمافسارهبی تخصصی:
CFX

 .7زمیىٍَای تخصصی مًرد عالقٍ:
 علوم و فنبوری انواع پيلسوختی () PEMFC, DMFC, SOFC, Metal-Air Fuel Cell
 عراحی و سبخت سيستنهبی تبذيل انرشی
 دينبهيک سيبالت و انتقبل حرارت
 دينبهيک سيبالت هحبسببتی
 .8اوجام پريشَای صىعتی:

 18مورد

بب آرزوی توفيقبت الهی
ابراهـين علـيساده
1397/01/15
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