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موضوع پایاننامهها:
کارشناسی :طراحی دستگاه تست خستگی کشش  -فشار هيدروليکی
استاد راهنما :دکتر فرهی
کارشناسی ارشد :طراحی ،ساخت و بهينه سازي بتن پليمري (کامپوزيتی) جهت روسازي پلهاي فلزي
استاد راهنما :دکتر شکريه
دکتري :تحليل کمانش و ارتعاشات آزاد پوستههاي مخروطی متصل بههم بهروش تحليلی
استاد راهنما :دکتر کوچکزاده
فرصت مطالعاتی :دايره کويتر در پوستههاي مخروطی  -بررسی پسکمانش و اثرات عيوب در پوستهها
استاد راهنماProf. A. Spagnoli :
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سازهها تحت شرايط مختلف (کمانش ،پسکمانش و ارتعاشات)
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پديدههاي با سرعت و نرخ کرنش باال (ضربه و نفوذ)
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مواد مرکب با تاکيد بر مباحث تجربی ،ساخت و تست

-1

تحليل اجزاء محدود

سوابق صنعتی و پژوهشی:
 تحليل سازهاي و طراحی دماغه گرافيتی براي پرتابههاي خارجشونده از جو بر اساس بارگذاري شوک دمايی و خوردگی سطحی توليد نرمافزار تحليل ترمومکانيکی براي انجام تحليلهاي سازهاي با در نظر گرفتن خوردگی سطحی بررسی مسائل با نرخ کرنش باال و بهينهسازي آنها تحليل فرايند پرس پودرها با کمک مدل پالستيسيته CAP طراحی ،تحليل و ساخت مخازن کامپوزيتی تحت فشار داخلی و خارجی برگزاري دورههاي آموزش نرمافزار  Autodynو  ANSYS Explicit Dynamicsدر شبيهسازي پديدههاي انفجار ،نفوذ و برخورد با نرخ کرنشباال
 مشارکت در ساخت دستگاه پيچش الياف کامپوزيت سه محوره ترجمه کتاب " مقدمهاي بر هيدروکدها"  ،در دست انتشار -انتشار  1مقاله ISI

دستاوردها:
 رتبه  13در کنکور سراسري سال 8731 عضويت در بنياد ملی نخبگان از سال 8713 پاياننامه برتر کشوري گرايش سازه دوره دکتري در سال 8717 داور مجالت بينالمللی  MECCANICAو International Journal of Mechanical Sciences -استاد مدعو دانشکده مهندسی شيمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شريف

مهارتها:
 آشنايی تخصصی با نرمافزارهاي Mathematica,Matlab,Ansys,Autodyn,LS-DYNA,Solidworks-آشنايی تخصصی با زبان برنامهنويسی Fortran

