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 :  سوابق كاري

 تا كنون 62عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از سال  

 66-63كارگاه ماشين ابزار ، سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال مدير  
 72-67مدير دفتر طرحهاي ويژه در سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
  71-69مدير گروه مهندسي مواد سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
 73-68رئيس پژوهشكده مهندسي مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي از سال  
 64-63طراحي قالب ، جهادسازندگي از سال  
 78-68عضو هيئت مديره شركت ارج از سال  
 78تا  76عضو هيئت مديره شركت نوآور و تدبير از سال  
 73-71مشاور تحقيقاتي شركت ايران پويا از سال  
 77-73مشاور فني شركت ارج از سال  
لغايت  1381رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از مهرماه  

  1383مردادماه 
لغايت  1382عضو هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت كاغذسازي كارون از مرداد  

 1384فروردين 

mailto:yousefthegreat@yahoo.co.uk


 1384 لغايت مهر 1384فروردين   -مدير كارخانه نخ خمينقائم مقام و عضو هيئت مديره و  
لغايت فروردين  1384معاونت اداري و مالي سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران مهر  

1385 

 

مديرگروه طراحي ماشين و مكاترونيك در سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران  از          
 تا كنون 1385سال   1384

 

لغايت شهريور  1388معاونت اداري و مالي سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران اسفند  

1389 

 

تا مهر 1389رئيس پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از مهرماه  

 .1391ماه 
 

  تاکنون 1393 -دانشگاه انرژی ساوه –رئيس گروه کارشناسی ارشد تبديل انرژی  
 

 تاکنون  1393 -دانشگاه انرژی ساوه –معاون پژوهشی   

 
 

 تدريس  

و سازمان پژوهشهای علمی  تدريس دروس مهندسي در دانشگاه آزاد و الزهراسال و دو بيست  
  .و موسسه آمورش عالی انرژی و صنعتی ايران

 در دروس : 
 مکانيک سياالت 
 مقاومت مصالح 
 استاتيک 
 روشهای ساخت 
 توربوماشين 
 .1393تا  1390دانشجوي دكتراي پژوهشي از  4راهنمائي  
 .1393تا  پژوهشي ارشد دانشجوي  3. راهنمائي  
 تا کنون. ارشد دانشجوي  42راهنمائي  

 تحقيقات

 مکانيک سياالت:انرِژی و در گروه 

 1373مديريت پروژه هيدرواير  
طراحي ، ساخت و راه اندازي آزمايشگاه توربو ماشين در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي  

 1379ايران  



 1380پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مديريت پروژه توربين آبی کوچک در در سازمان  
بهينه سازی توربين آبی کوچک در در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي  مديريت پروژه 

 1382ايران  
 1382مديريت پروژه سيستمهاي هوادهي حوضچه هاي پرورش آبزي سال  
 1382طراحي آزمايشگاه تست پمپهاي سانتريفوژ در سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران  
 1395طراحی و ساخت آزمايشگاه الکتروليز در موسسه آموزش عالی انرژی. 
طراحی و ساخت دينامومتر پرونی برای آزمايشگاه  توربو ماشين.در موسسه آموزش عالی  

 96-1395انرژی.
های خانگی و صنعتی کوچک در موسسه آموزش عالی  طراحی و ساخت آزمايشگاه آزمون فن 

 .1396انرژی.
 

 
 مدات :در گروه جا

در در سازمان پژوهشهاي  F-14مديريت پروژه طراحی و ساخت ديسک ترمز جنگنده های  

 1365علمي و صنعتي ايران  
مديريت پروژه طراحی جعبه دنده های صنعتی در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  

63-1362 
 1381بهينه سازی سيتم جايروسکوپ  

 1376ماشين لباسشويي هات پونيت در شركت ارج سال  مديريت پروژه انتقال تكنولوژي توليد 
-1381مديريت پروژه فرآوري و بسته بندي خرما و نصب راه اندازي كارخانه مربوطه سال  

1382 
 . 1386مديريت پروژه نمونه سازي فن آوريهاي قديمه از سال   -          

 .                  1388ران در طول تاريخ مديريت پروژه نمونه سازي ابداعات و اختراعات دانشمندان اي  -

دستگاه از ابداعات  احمدبن 7مديريت پروژه طراحی و ساخت ابداعات و اختراعات  -         

 .1389موسی

 )تبديل انرژی(.1390مديريت پروژه بررسی علل ارتعاشات در توربينهای آبی   -             

 . )تبديل انرژی(تاکنون 1392 –پروژه دکتری  3سرپرستی  -            

 1392 – ) در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران( پروژه کارشناسی ارشد 2_ سرپرستی            

 )تبديل انرژی(

پایان نامه مرتبط با تبدیل انرژی_  10)   تا کنون 1393 –پروژه کارشناسی ارشد  45سرپرستی  

 پمپ های آبی( –توربین های آبی  –توربین های بادی 

 

 



 

 تأليفات

 ترجمه فيلمهاي مستند تحقيقاتي براي صدا و سيما  -             

پنج مقاله از انگليسي به فارسي براي وزارتخانه هاي  ترجمه وکتاب  2ويرايش و  ترجمه شش كتاب  

 مختلف 
, مقاله علمی پژوهشی 14رانس ، فمقاله کن ISC ,43مقاله  ISI ،10مقاله 10) مقاله تحقيقاتي  84انتشار  

      .(مقاله دانشنامه 7
 

 انرژی(   )تبديل  ی آبی کوچک نماي طراحي و نصب و راه اندازي پمپ توربين هاترجمه كتاب "راه -  

     

 طرح تائيدی، جشنواره بين المللی خوارزمی ، و جشنواره جوان خوارزمی 600کارشناسی بيش از  - 

 1385 -آموزی خوارزمي  انش داوران جشنواره دعضويت در هيئت -        

 .1392تا  1362 ازعضويت در شوراي علمي پژوهشكده مكانيك سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران -

 138٩-1367عضويت در كميته تخصصي جشنواره هاي خوارزمي از -

 1389رياست كميته تخصصي مکانيک در جشنواره خوارزمی   -

 1390تخصصي مکانيک در جشنواره خوارزمی رياست كميته   -

 .1391عضويت در كميته تخصصي جشنواره هاي جوان وبين المللي خوارزمي از -

 

 

 داوری

 1390عضو هیئت داوران جشنواره دانش آموزی خوارزمی  

 Independent Journal of Management & Production (IJM&P) عضو هیئت داوران ژورنال 

 

 دکترا:پايان نامه 

 بهينه سازی نوعی توربين آبی ميکرو ) تبديل انرژی(

 کتب مرتبط با تبديل انرِژی

 ی آبی کوچک  )تبديل    انرژی(نماي طراحي و نصب و راه اندازي پمپ توربين هاترجمه كتاب "راه -

 

 



 انتشارات مرتبط با تبديل انرژی

12.oct. 2009 Journal of energy 

conversion & magement 

 

 

Elsevier ISI The effects of improvement 

of the main shaft on the 

operating conditions of the 

Agnew turbine  

 

Feb.2010 Journal of energy 

conversion & magement 

 

 

Elsevier ISI Improvement of the efficiency 

of the Agnew micro hydro 

turbine at part loads due to 

installing 

guide vanes mechanism  

 

2014 Journal of energy 

conversion & magement 

 

 

Elsevier ISI Shape optimization of the draft 

tube of the Agnew turbine 

2014 Tehniki vjsnik  ISI Fluid flow modlling through 

an axial flow turbine 

Aug 2017 Journal of fundamentals  and 

applied science 
Thompson ISI Design optimization & 

numerical simulation of axial 

flow turbine 

 Journal of دانشگاه علم و صنعت 1998

mechanical 

engineering 

ISC Improvement of the axial 

micro hydro 

 Journal of دانشگاه آزاد 1398
Advanced 

Design and 
Manufacturin
g Technology 

(ADMT) 

ISC Studying the 

behavior of a 

variable Pitch 

“Hydro Screw” 

micro hydro 

Turbine, Numerical 

analysis & 

experimental 

Investigation” 

علمی  ISME انجمن مهندسین مکانیک ایران 2013

 پژوهشی

ISC 

بررسی کارآئی مدلهای مختلف در 

شبیه سازی عددی عملکرد توربین 

 اگنیو

علمی  ISME انجمن مهندسین مکانیک ایران 2013

 پژوهشی

ISC 

Experimental study 

of a Micro hydro water 

wheel 

تربیت مدرس –ایران  1397 نشریه دانشکده  

 مکانیک

علمی 

 پژوهشی

ISC 

 هیدروکویل توربین 

-ایران دانشگاه تبریز 1397 دانشکده نشریه  

 مکانیک

علمی 

 پژوهشی

ISC 

طراحی و تحلیل عددی 

 گام توربین هیدروکویل با پره

 ثابت و متغیر

 

 



 

نشریه دانشکده  دانشگاه تربیت ممدرس 2014

 مکانیک

 علمی پژوهشی

ISC 

بهینه سازی طراحی قیف 

 خروجی توربین مایکرو

انشگاه نشریه د دانشگاه قوچان 1394

 قوچان

مجله فنی 

 مهندسی
فناوریهای 

نوین در حوزه 

 انرژی

 فنی مهندسی

انشگاه نشریه د دانشگاه قوچان 1394

 قوچان

مجله فنی 

مهندسی 

فناوریهای 

نوین در حوزه 

 انرژی

 فنی مهندسی   

 

 مقاالت مرتبط با انرژی و تبديل انرژی در دانشنامه انرژی

 

 نام مقاله نمایه محل چاپ نام نا شر سال انتشار

انرژی دانشنامه 1395 انرژی برقآبی و مسائل  دانشنامه انرژی ایران 

 زیست محیطی

1395 

 
 توربین های آبی دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی

1395 

 
 آسیا بهای آبی دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی

1395 

 
 ها فرصت برقابي، انرژی دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی

ها محدودیت و  

1395 

 
اثرات  برقابي نیروگاه دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی

 اجتماعی

6139  

 
واثرات اجتماعی  انرژی دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی  

6139  

 
انرژی وفجایع زیست  دانشنامه انرژی ایران دانشنامه انرژی

 محیطی

 

 

 

 

 

 



 مقاالت تبدیل انرژی در کنفرانس

 نام مقاله نام کنفرانس محل چاپ نام نا شر سال انتشار

 SET 2011 Effect of inclusion of ترکیه  --- 2011

guide blades 

 EWERS ترکیه  --- 2012

2012 

Study of operating 

conditions of an axial 

micro hydro 

 EWERS ترکیه  --- 2013

2013 

An experimental 

study of part load 

efficiency of a micro 

hydro 

 بهینه سازی توربین اگنیو PSC 2009 ایران وزارت نیرو 2009

 ICDES 2010 Evaluation of thermal ژاپن --- 2010

design of two 

radiators 

  1st international ایران وزارت نیرو 2012

Conference of 

dams and 

hydro powers 

Comparative study of 

characteristics of a 

micro hydro  

اولین همایش  ایران دانشگاه فنی همدان 1392

انرژی مای نو 

 پاک

اولویت بندی تاسیس نیروگاههای 

الن و مازندرانیآبی در گ  

ششمین کنفرانس  ایران دانشگاه علم و صنعت 1376

 مهندسی مکانیک 

Experimental study of a 

low head micro hydro 

دانشگاه انرژی  1394

 ساوه

اولین کنفرانس  ساوه -ایران

ملی فناوریهای 

نوین در حوزه 

 انرژی

آنالیز عددی رفتار توربین 

 هیدروکویل

 

دانشگاه انرژی  1394

 ساوه

اولین کنفرانس  ساوه -ایران

ملی فناوریهای 

نوین در حوزه 

 انرژی

و افزایش بررسی  و تحلیل 

توربین هیدروکویل کارایی 

و تعداد پره های گام  تغییر با

 توربین)مشترک(

 

همایش ملی  ایران دانشگاه کرمان 1390

اصالح الگوی 

 مصرف

بررسی عددی تاثیر 

کاویتاسیون بر روی میکرو 

 توربین اگنیو

 

 



دانشگاه  1394

انرژی 

 ساوه

-ایران

 ساوه

اولین کنفرانس 

ملی فناوریهای 

نوین در حوزه 

 انرژی

)مشترک(بررسی  و تحلیل عملکرد توربین هیدروکویل با گام ثابت  

131جباروند   

1392 

 

 -ایران 

 تهران

خبر نامه انرژی 

 خورشیدی
 های برقابی به عنوان مولد پراکندهبررسی نیروگاه

 

 -یوسف یاسی

 رضا یاسی

1396ساوه دومین کنفرانس  ایران 

 انرژی

Experimental investigation on the relative effects 

of guide blades and a second rest point on the 

main shaft of the Agnew turbine 

1392 ETEC سومین کنفرانس بین  ایران

المللی رویکردهای 

نوین در نگهداشت 

 انرژی

نگاهی نو به چرخ آبی در انرژی برقآبی در جریان های هد 

 پایین

۱۶ 
 مهر

1395 

دومین کنفرانس بین  ایران تهران

المللی دستاوردهای 

نوین پژوهشی در 

مکانیک، صنایع و 

 هوافضا

 طراحی پره های ثابت راهنما توربین آبی میکرو اگنیو

 

 - بابک گنجی

 - یوسف یاسی

سیداحمد 

 1395نوربخش

رانته  

 

چهارمین همایش  ایران

ملی کاربرد فناوری 

های نوین در علوم 

 مهندسی

 

بررسی عددی رفتار توربین آبی جریان محوری با هد بسیار 

 پایین
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https://www.civilica.com/Papers-ITCC04-0-10-Title-ASC-AI=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-ITCC04-0-10-Title-ASC-AI=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-ITCC04-0-10-Title-ASC-AI=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Paper-ITCC04-ITCC04_224=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-ITCC04-ITCC04_224=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86.html

