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 طراحی و تولید هیترهای تابشی کاتالیستی محوری 

سنجش نشت گاز به کمک تکنیک نشر   با ایده محوری بنیان دانشاسیس و توسعه محصول شرکت ت

 صوتی )در حال انجام( 

 ساخت فر نیمه صنعتی پخت نان به کمک جت برخوردی )پایان یافته(  روژه ملی پ
 

ایرانی با استفاده از روش نوین و پربازده انتقال حرارت جت دستگاه پخت نان مسطح  "با عنوان     ثبت اختراع 

 .  46781به شماره  "(Impinging Jet Heat Transferبرخوردی )
 

به    "های موثر درفرآیند پخت( کمیتOn-Lineسامانه اندازه گیری و ثبت همزمان )"  ثبت اختراع با عنوان

 .  46782شماره 
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 های داخلی مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس
 

  

 مطالعه تجربی پخت نان ایرانی در فر جت برخوردی  1
 یی غذا عیعلوم و صنا یسراسر شیهما 

 

 برداری همزمانطراحی و ساخت فر جت برخوردی آزمایشگاهی مجهز به سیستم داده 2
 یی غذا عیعلوم و صنا یسراسر شیهما 

 

 آزمایشگاهی  آنالیز تغییرات رنگ نان ایرانی به هنگام پخت در فر جت برخوردی 3
 یی غذا عیعلوم و صنا یسراسر شیهما 

 

 استفاده از روش پردازش تصویر جهت بررسی تغییرات ضخامت نان ایرانی در هنگام پخت 4
 یی غذا عیعلوم و صنا یسراسر شیهما 

 

 تاثیر جتهای هوای داغ برخوردی روی پخت نان ایرانیمطالعه  5
 همایش ملی مهندسی مکانیک

 

 پیش بینی تغییرات دما و رطوبت در نان ایرانی توسط شبکه عصبی مصنوعی 6
 همایش ملی مهندسی مکانیک

 

 گیری و بررسی تغییرات رنگ نان در هنگام پخت با استفاده از پردازش تصاویراندازه 7

 عملگر  یغذا ی کنفرانس مل
 

عصبی  پیش 8 شبکه  از  استفاده  با  برخوردی  فر جت  در  پخت  هنگام  در  ایرانی  نان  کیفی  بینی خواص 

 مصنوعی
 عملگر  یغذا ی کنفرانس مل

 

 : تدریسسوابق 
 

، انتقال حرارت، رباتیک،  2و    1، ترمودینامیک  2و    1، سیاالت  س تبرید و طراحی سردخانهودرارائه  

انتقال آب، مبانی برق  ای بر دینامیک سیاالت محاسباتیمقدمه  کنترل و  ،  2و    1، سیستمهای 

 بین المللی امام خمینیدانشگاه   و کارشناسی ارشد  در مقطع کارشناسی  تئوری الیه مرزی
 در دانشگاه فنی بویین زهرا   2و ترمودینامیک    1، دینامیک، انتقال حرارت  1ارائه دروس سیاالت  

تجهیزات  ،  2و    1انتقال حرارت    :در دروس تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  

مدیریت بهره وری  ،  های تجدید پذیرکاربرد انرژی ،  تبرید و طراحی سردخانه ،  حرارتی و برودتی 

کارگاه تاسیسات تبرید  ،  افزارهای تاسیساتینرم،  های کنترل تجهیزات تهویه مطبوعسامانه،  انرژی

 کارگاه تاسیسات حرارت مرکزی ، و سردخانه 
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 : صورت پذیرفتهی پروژه ها

 

 های دانشگاهی:پژوهش
 

 زیر نظر دکتر ترابی طراحی و ساخت یک ربات دو درجه آزادی ) پروژه کارشناسی (  •

کارشناسی نامه  )پایانطراحی ، ساخت و بهینه سازی دستگاه پخت به روش جت برخوردی   •

 زیر نظر دکتر سید مصطفی حسینعلی پور  ارشد (

ال غیرنیوتنی داخل یک لوله صاف با  بررسی عددی و تجربی انتقال حرارت افزایشی در نانوسی •

 کورش جواهرده   زیر نظر دکتر)رساله دکتری( موانع پیچشی 

 های پیش آغشته افزار کنترلی خط تولید کامپوزیتافزار و نرمطراحی و توسعه سخت •

 )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

)دانشگاه صنعتی    کامپوزیتی تست کمانش مخازن  برداری  طراحی و ساخت سامانه کنترل و داده •

 مالک اشتر( 

 طراحی و ساخت بخش کنترلی کوره آزمایشگاهی )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

 طراحی و ساخت سیستم تست کنترل از راه دور چاشنی )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

برداری و کنترل آزمایشگاه تست تراست )دانشگاه صنعتی مالک  طراحی و اجرای سیستم داده •

 شتر(ا

)دانشگاه   CACSDافزاری  افزاری و نرمتجهیزآزمایشگاهی اتوماسیون صنعتی به بستر سخت •

 صنعتی مالک اشتر( 

توسعه سخت • و  نرمطراحی  و  مالک  افزار  )دانشگاه صنعتی  لوله  سامانه سنجش ضخامت  افزار 

 اشتر(

 طراحی و ساخت سامانه تست اهمی و عایقی )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

 طراحی و ساخات سامانه سنجش ضربه دینامیکی )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

 طراحی و ساخت سامانه سنجش سرعت پرتابه )دانشگاه صنعتی مالک اشتر(  •

 یک و نیم تنی دو درجه آزادی به سفارش گروه عمران دانشگاه گیالن   میز لرزه طراحی و ساخت   •

شگاه گیالن و دانشکده عمران دانشگاه علم  طراحی و ساخت ادومتر به سفارش گروه عمران دان •

 و صنعت ایران 

 طراحی و ساخت سامانه عملکردی نانوسیاالت به سفارش دانشگاه علم و صنعت ایران   •

ایران،   • )دانشگاه علم و صنعت  اندازه گیری ضریب رسانایی سیاالت  و ساخت سامانه  طراحی 

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه گیالن( 
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 های صنعتی: پژوهش
 

میکس   مخزن  سازی  فناوری    Oil-Adductشبیه  و  پژوهش  )شرکت  فلوئنت  بوسیله  هگزان  و 

 پتروشیمی( 

برداری دستگاه اندازه گیری ضریب صدور گرمایی دما باال )شرکت پژوهش  طراحی و ساخت سامانه داده

 و فناوری پتروشیمی( 

 )شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی( های تشعشعی کالیبراتور دماسنج طراحی و ساخت سامانه 

 برداری عملکرد کوره الفین )پتروشیمی مروارید(  طراحی و ساخت سامانه داده 

 ندر امام خمینی مطالعات بهینه سازی کوره الفین واحد پتروشیمی ب

 

 های صنعتی: پروژه 
 

شرکت ناپکو  به سفارش     CNCجمع آوری اطالعات عملکردی دستگاه های    سامانه طراحی و ساخت  

 – تابعه ایران خودرو   –

 ثبت و اعالم وضعیت سیکل تبرید چیلر به سفارش  شرکت تهویه  سامانه طراحی و ساخت 

 طراحی و ساخت ماژول فاصله یاب التراسونیک 

 جلوگیری از یخ زدگی در چیلر به سفارش  شرکت تهویه  سامانه طراحی و ساخت 

افزار تست   نرم  ارایه  و  افزار   هایبه سفارش شرکت  CNGمخازن    Bonfireطراحی و ساخت سخت 

 ، مهام، پارس ام سی اس، بهینه صنعت، عابدی ار کاوش )سانکا(مخازن تحت فش

، مهام،  (به سفارش شرکت مخازن تحت فشار کاوش )سانکا  CNGمخازن    Burstارایه نرم افزار تست  

 پارس ام سی اس، بهینه صنعت، عابدی

،  (به سفارش شرکت مخازن تحت فشار کاوش )سانکا  CNGمخازن    Cyclingارایه نرم افزار تست  

 مهام، پارس ام سی اس، بهینه صنعت، عابدی

 جهت تعیین فاصله  Omronو  Hilti لیزرطراحی و ساخت ماژول  

 ثبت شماره سریال مخازن تحت فشار  سامانه طراحی و ساخت 

 سوز کاربراتوری خودروهای دوگانه  CNGسازی و پیاده سازی فناوری سامانه مشابه

 های نورد سردفوالد مبارکه طراحی و ساخت سامانه تعیین میزان نشت کوره 

به سفارش صنایع شهید    [250g-0]تست قطعات تحت شتاب گریز از مرکز    سامانهطراحی و ساخت  

 آبادی شاه

 به سفارش صنایع شهید صیاد شیرازی  مرکز جرم تعیین  سامانه طراحی و ساخت 

 تزریق دقیق رزین جهت صنایع تبلیغاتی  سامانه طراحی و ساخت 
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 جهت تعیین فاصله  GP2Dسنسور مادون قرمز   طراحی و ساخت ماژول درایور

تست شیب بالک سامانه میثاق به کمک لیزر به سفارش صنایع شهید صیاد    سامانهطراحی و ساخت  

 شیرازی

   SUVکنترل زیردریایی  سامانه طراحی و ساخت 

 تست عایقی سامانه میثاق به سفارش صنایع شهید صیاد شیرازی  سامانه طراحی و ساخت 

 سه درجه آزادی  CNCستگاه دطراحی و ساخت  

 لتراسونیک طراحی و ساخت سامانه تست ضخامت ا

 120طراحی و ساخت سامانه تست پوکه 

 شامل:  سامانه هیدرولیکی تست شیرهای صنایع نفت و گاز  30طراحی و ساخت بیش از  

 انتقال گاز اتیعمل 7منطقه   نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش  زیساخت م •

 شازند  یمیپتروش  نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش  زیم ساخت •

 فوالد مبارکه اصفهان و خال شکن نانیاطم ی رهایتست ش  زیم ساخت •

 سروک آذر  یشرکت مهندس  نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش  زیم ساخت •

 آوران فن یمیپتروش  نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش  زیم ساخت •

 صنعت جنوب  انه یرا نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش  زیم ساخت •

 پارس  الیس  ایشرکت آس   رگوالتور پروپورشنال ساخت •

  زاگرس  ی میپتروش  نانیجنرال و اطم ی رهایتست ش   زیم  ونیاتوماس  •
 


