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رئیس مرکز تحقیقات خودرو،سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران

مقاالت

تالیفات

تعداد مقاالت فارسی ارایه شده در کنفرانسها

 200مقاله

تعداد مقاالت انگلیسی ارایه شده در کنفرانسها
تعداد مقاالت فارسی و انگلیسی چاپ شده در نشریات

 150مقاله
 110مقاله

مکانیک سیاالت جلد  ،1ایستگاههای

CNG

دینامیک سیاالت محاسباتی دو جلد (در حال چاپ)
جوایز و نشانها
 .1احراز رتبه اول تحقیقات کاربردی پانزدهمین جشنواره خوارز می  ،بهمن ماه  1380با عنوان" :تدوین نرر افررار شربیه سرازی عرددی
آیرودینامیکی اجسا سهبعدی پیچیده با استفاده از کامپیوترهای شخصی"
 .2برنده "مدال طالی یونسکو برای تحقیقات کاربردی" شاخه مهندسی مکانیک ،بهمنماه 1380
 .3احراز رتبه سو پژوهشهای کاربردی نوزدهمین جشنواره بینالمللری خروارزمری ،بهمرنمراه  1384برا عنروان" :نرر افررار جرامر
شبیهسازی دینامیکی سیستمهای هوافضایی"
 .4هدایت رساله دکترای تخصصی مهندسی مکانیک  ،برگزیده اول رساله دکتری انتخاب شده توسط انجمن مهندسران مکانیرک ایرران
در سال  1382با عنوان" :حل عددی و آنالیز پایداری جریان تقارن محوری روی مخروط سرپخ با استفاده از معادالت "PSE
 .5مجری طرح پژوهشی کاربردی برگزیده دانشگاه تهران در سال  1383با عنوان" :انجا مطالعات و تحقیقات مرتبط با عنروان پرروهه
تهیه نر افزار جام برای پیشبینی عددی وض هوا"
 .6استاد برگزیده گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران در یازدهمین جشن سالیانه گرروه مهندسری مکانیرک در سرال
1384
 .7دریافت جایزه ملی دکتر تقی ابتکار در سال  ( 1386جایزه مربوط به محققین در زمینه محیط زیست)
 .8احراز مقا اول در جشنواره ملی فناوری و دریافت تقدیرنا مه از وزیر محتر صنای و معادن در سرال  1387بررای طررح برا عنروان:
"طراحی و ساخت اتوبوس هیبریدی داخل شهری" به عنوان طرح فناور تجاری نمونه دانشگاه تهران
 .9هدایت رساله دکترای تخصصی مهندسی مکانیک  ،برگزیده اول رساله دکتری انتخاب شده توسط انجمن مهندسران مکانیرک ایرران
در سال  1388با عنوان" :تحلیل و شبیه سازی مدل حرارتی الکتروشیمیایی باتری"
The winner of the best paper presentation in AVL Advanced Simulation
.10
.Technologies International User Conference, Graz, Austria, June 2011
 .11مجری طرح دستاوردهای پژوهشی ویژه برگزیده دانشگاه تهران در سال  1391با عنوان" :طراحی و ساخت نمونه اتوبوس هیبریرد
الکتریکی"
 .12احراز رتبه دو پژوهش های کاربردی بیسرت و ششرمین جشرنواره خروارز مری برا عنروان" :طراحری و سراخت اتوبروس هیبریرد
الکتریکی" ،شاخه مهندسی مکانیک ،بهمنماه .1391

 .13برنده جایزه " کا ساتس بهعنوان نوآوری فناورانه برتر با مزیتهای اقتصادی موثر) ،" (COMSATSبهمنماه .1391
 .14انتخاب بهعنوان استاد ممتاز و نخبه کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان و دریافت جایزه عالمه طباطبایی در سال .1393
تدریس دروس
مکانیک سیاالت  1و  ،2مکانیک سیاالت پیشرفته ،دینامیک گازها ،موتورهای احتراق داخلی ،آیرودینامیک تراکمناپذیر ،آیرودینامیک
تراکمپذیر ،دینامیک سیاالت محاسباتی  1و  ،2توربوالنس ،تئوری اختالالت جزئی ،تئوری موتورهای احتراق داخلی پیشرفته ،تولید
شبکه ،پردازش موازی با کمک GPU
پروژهها

انجا بیش از  80پروهه صنعتی

