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  :ابق تحصیلیسو -2

  معدل  محل تحصیل  مدت تحصیل  گرایشرشته تحصیلی  مقطع تحصیلی

  تا  از

  65/15  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1390  1385  مهندسی مکانیک  مهندسی مکانیک  کارشناسی

کارشناسی ارشد
*

  36/18  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1392  1390  تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک  

  : کارشناسی ارشدموضوع پایان نامه 

  هاي الیه مرزي از یک نانوسیال نظر به اثرات حرکت براونی و ترموفورزمطالعه تحلیلی و عددي پیرامون جریان

  69/17  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1398  1392  تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک  دکترا

  :موضوع رساله دکتري

  در رگ کرونر چپ خمیده با فرض غیر نیوتنی خون) ال دي ال(هاي کم چگال نتحلیل عددي جریان ضربانی خون بر انتقال لیپوپروتئی

  انتخاب به عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد  *

*
  انجام چندین پروژه تحقیقاتی مورد تایید و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو  

  

  

  

  ...)هاي اخذ شده و گواهینامهها و تجهیزات آزمایشگاهی، دستگاه، هاهاي آموزشی، کارگاهدوره( هاتوانمندي -3

  توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر Matlabه آموزشی نرم افزار دور

  توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر Catiaه آموزشی نرم افزار دور

  توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر Adamsه آموزشی نرم افزار دور

  در دانشگاه صنعتی امیرکبیر Carrier (HAP. v44)ه آموزشی نرم افزار دور

  

  

  :مهارت در زبان خارجی -5  :مهارت کامپیوتري -4

  میزان تسلط  )مکالمهنوشتن و ،خواندن(نوع توانائی  زبان خارجی  میزان تسلط  نام برنامه

  متوسط  مکالمه. خواندن، نوشتن   انگلیسی  پیشرفته  افزار برنامه نویسی فرترن نرم

        پیشرفته  نرم افزار نقشه کشی و مدلسازي کتیا

        پیشرفته  نرم افزار تهویه مطبوع کریر

        متوسط  نرم افزار متلب
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هـاي   هاي ثانویه بر میدان سرعت جریان خون و انتقال جرم لیپـوپروتئین  گیري جریان اثر انحناي شریان و شکل"، عباس عباسی، ناصر فتورائی حسین تمیم-19

  . 1398سال انتشار . سومین همایش ملی دانش و فناوري مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران "چگال در الیه مرزي غلظت کم

هاي چگال پایین در شـریان کرونـري چـپ خمیـده بـا طـول اولیـه         حل عددي حالت پایدار انتقال لیپوپروتئین"، عباس عباسی، ناصر فتورائی حسین تمیم-20

  .1398سال انتشار . سومین همایش ملی دانش و فناوري مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران "مستقیمت

 "درصـد 60سازي رگ کرونر چپ قلـب در گرفتگـی    سیال خون با سرعت دینامیکی و پالسی و شبیه بررسی"، احمد قریب حسین تمیمحمیدرضا مشرقی، -21

  .1397سال انتشار . هاي نوین در حوزه انرژي و صنایع نفت و گاز دومین کنفرانس ملی پیشرفت

 30سازي رگ کرونر چـپ قلـب در گرفتگـی     بررسی سیال خون نیوتنی با سرعت دینامیکی و پالسی و شبیه" ، احمد قریبحسین تمیمحمیدرضا مشرقی، -22

  .1397سال انتشار . هاي نوین در حوزه انرژي و صنایع نفت و گاز دومین کنفرانس ملی پیشرفت "درصد

دومـین   "سازي رگ کرونر چپ در فرد سالم با خون نیـوتنی بـا سـرعت دینـامیکی و سـرعت پالسـی       شبیه "، احمد قریب حسین تمیمحمیدرضا مشرقی، -23

  .1397سال انتشار . هاي نوین در حوزه انرژي و صنایع نفت و گاز ملی پیشرفت کنفرانس

  :آموزشیسوابق  -7

  1392الی  1391مدرس موسسه آموزش عالی ناصر خسرو از سال ) الف

  1394الی  1392مدرس موسسه آموزش عالی فخر رازي از سال ) ب

  1396تا  1392مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه از سال ) ج

  1395الی  1394تا کنون و عضو هیئت علمی موسسه از  1392مدرس موسسه آموزش عالی انرژي از سال ) د

  تا کنون 1395عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك از سال ) ه

  1394سفند ماه هاي نوین در حوزه انرژي در اعضو کمیته علمی و داور اولین کنفرانس ملی پیشرفت) و

  1397هاي نوین در حوزه انرژي در اردیبهشت ماه عضو کمیته علمی و داور دومین کنفرانس ملی پیشرفت) ز

  1400مسئول طرح تعاون دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزي از مرداد ماه ) ح
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  :اجرایی پژوهشیهاي سوابق فعالیت -8

  :ا پروژهنقش در فعالیت ی  عنوان فعالیت یا پروژه

  )Fluidized Bed(ساخت دستگاه بستر سیالنی 

  مجزاسازي ذرات با سایز مختلف در یک بستر ناهمگن: کاربرد

  استاد راهنما

  )Cyclonic Separator(ساخت دستگاه جداساز سیکلونی 

  جداسازي ذرات معلق موجود در هوا: کاربرد

  استاد راهنما

  )Wind Tunnel(ساخت دستگاه آزمایشی تونل باد 

  آزمایش و تست نیروي درگ و لیفت اجسام در معرض جریان سیال و اجسام پرنده: کاربرد

  استاد راهنما

    

  

  

  

  

  ...)هاي ورزشی، هنري، مذهبی، علمی و ها و تشکلکانون(سوابق اجرایی  -9

  مدت  ...)فعال، عادي، پاره وقت و(نوع همکاري   ...)ورزشی، مذهبی، علمی و ( نوع فعالیت  محل خدمت

  تا  از

عضو کمیته علمی و داور اولـین کنفـرانس     علمی  آموزش عالی انرژي موسسه

  ملی پیشرفت هاي نوین در حوزه انرژي

1394  1395  

ــته مهندســی مکانیــک،    علمی  موسسه آموزش عالی انرژي ــدیر گــروه رش م

  مهندسی انرژي و مهندسی تاسیسات

1394  1397  

          

  

  

  

  پژوهشی مورد عالقه -هاي علمیزمینه -10

    هوافضا و مکانیک سیاالت) الف

    بهینه سازي انرژي) ب

  خطوط لوله حامل نفت، گاز و میعانات) ج
  

    نانوسیاالت و کاربردهاي آن) د

  )شبیه سازي جریان خون در شرایین و عارضه تصلب شرایین(بایو مکانیک ) ه
  

  نیروگاه، سیکل ترکیبی) و

  

  

  

  

  

  

  


