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1392 -1388
دانشگاه صنعتی شاهرود
1386-1384
دانشگاه صنعتی شاهرود
1384-1379
دانشگاه صنعتی شاهرود
دبيرستان عالمه حلی شاهرود 1379-1378
دبيرستان عالمه حلی شاهرود 1378-1375

سوابق تدریس:
 استادیار

از 1392

دانشگاه دامغان

تدریس دروس :استاتيک ،مکانيک سياالت ،ترمودیناميک ،انتقال حرارت ،معادالت دیفرانسيل ،روش های توليد ،نقشه کشی صنعتی

 مربی

دانشگاه صنعتی شاهرود

1388 -1387

تدریس دروس :انتقال حرارت  -آزمایشگاه انتقال حرارت  -آزمایشگاه مکانيک سياالت

 استاد حق تدریس

دانشگاه صنعتی شاهرود

1390 - 1388

تدریس دروس :انتقال حرارت  -آزمایشگاه انتقال حرارت  -آزمایشگاه مکانيک سياالت ،نقشه کشی صنعتی

 استاد حق تدریس

دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود

1392 -1387

تدریس دروس :هيدروليک و پنوماتيک  -آزمایشگاه هيدروليک و پنوماتيک  -برنامه نویسی کامپيوتر -ارتعاشات مکانيکی  -مقاومت مصالح-2
استاتيک -ریاضی -طراحی اجزا  1و  -2مکانيک سياالت -ترمودیناميک و انتقال حرارت

 استاد حق تدریس

دانشگاه علوم پزشکی

1388

تدریس درس :نقشه کشی صنعتی  -مکانيک جامدات  -مکانيک سياالت ،نقشه برداری

 استاد حق تدریس

دانشگاه پيام نور

1392 -1388

تدریس درس :فرآیندهای توليد  -مقاومت مصالح -استاتيک

 استاد حق تدریس

دانشگاه جامع علمی کاربردی

1390 -1388

تدریس دروس :استاتيک  -ریاضی

سوابق اجرایی:






همکاری با دفاتر فنی و مهندسی شاهرود با دارا بودن پروانه نظام مهندسی پایه  2نظارت و طراحی تاسيسات مکاانيکی
ساختمان
دارای پروانۀ نظام مهندسی جهت نظارت آب و فاضالب ،نظارت و بازرسی گاز
همکاری با واحد عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود در تابستان 1387
همکاری در نصب و راه اندازی تونل باد دانشگاه صنعتی شاهرود در تابستان 1386
مهندس دفتر فنی دپارتمان آسياب مواد بخش نصب تجهيزات شرکت سيمان شاهرود 1386-1385

مهارت های کامپیوتری:


آشانایی باا نارم افزارهاای ,Mechanical Desktop , AutoCAD, EES, Comsol, Fluent , Fortran, Matlab, Maple

... , Photoshop , Microsoft Office

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی و کنفرانس های علمی:
فارسی:
[ -]1بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای باد شکن در عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعی خشک تحات شارای
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وزش باد ،مجله علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا -شماره  - 4زمستان 1387
[ -]2بررسی عددی جریان سيال و انتقال حرارت در محي متخلخال باين دو صافحه ماوازی باا اساتفاده از روش شابکه
بولتزمن ،مجله علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا1391 -
[ -]3تحليل عددی انتقال حرارت سيال غير نيوتنی در محي متخلخال  ،مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه هاا و
شاره ها -تابستان 1392
[ -]4اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش ميزان آالیندهها و افزایش بازده موتورهای دیزلای ،مجله علمی و پژوهشی
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ،تابستان 1395
[ -]5بررسی انتقال حرارت جابجایی طبيعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی  ،مجلاه علمای و پژوهشای
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ،پایيز 1395
[ -]6تاثير چين خوردگی متفاوت بر ميزان نرخ انتقال حرارت جابجایی طبيعی درون یک حفرۀ مربعای ،مجلاه علمای و
پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ،پایيز 1395
[-]7
[-]8
[-]9

[-]10
[-]11
[-]12
[-]13
[-]14
[-]15

[-]16
[-]17
[-]18

ارائه راهکارهای افزایش توليد متان توليدی در محل دفن زباله ،اولين همایش داخلی کاامپيوتر و مکانياک -دانشاگاه
آزاد اسالمی شاهرود -آذرماه 1386
کاهش تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعی خشک ،اولين کنفارانس ملای صانعت نيروگاههاای
حرارتی  -دانشگاه تهران 26 -و  27اردیبهشت 1388
بررسی تجربی آرایش مختلف دیوارهای باد شکن در بهبود عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعی خشک تحت
شرای وزش بادهای محيطی ،هفدهمين کنفرانس ساالنه (باين المللایم مهندسای مکانياک  -ISME2009دانشاگاه
تهران  29 -تا  31اردیبهشت 88
بررسی تجربی المانهای زبری در کاهش تاثير باد بر عملکرد برجهای خنک کن جابجایی خشک ،هجدهمين کنفرانس
ساالنه (بين المللیم مهندسی مکانيک  - ISME 2010دانشگاه صنعتی شریف  21 -تا  23اردیبهشت 89
بررسی تاثير المانهای زبری در توزیع فشار خارجی برج های خنک کن -دومين کنفرانس ملی صانعت نيروگاههاای
حرارتی -مهر ماه 1389
بررسی عددی و تجربی اثر المانهای زبری بر ميزان انتقال حرارت ازصفحه صاف دما ثابت  -نوزدهمين همایش ساالنه
مهندسی مکانيک ایران -ISME2011 ،ایران ،بيرجند ،دانشگاه بيرجند 20 ،لغایت  22اردیبهشت 1390
بررسی تجربی تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن خشک بوسيله دیوارهای بادشکن باالیی -ناوزدهمين هماایش
ساالنه مهندسی مکانيک ایران -ISME2011 ،ایران ،بيرجند ،دانشگاه بيرجند 20 ،لغایت  22اردیبهشت 1390
آناليز المان محدود استقامت صفحات موجدار تک الیه و دو الیه ،اولين کنفرانس بين المللی اکوساتيک و ارتعاشاات،
ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امير کبير 30،آذر 1390
تجزیه و تحليل اندرکنش دیناميک عرضی سيستم قطار-شبکه پایه پل ،بيستمين همایش ساالنه بينالمللی مهندسای
مکانيک ایران ، ISME2012دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشاگاه شايراز ،شايراز  ،ایاران 26 ،لغایات  28اردیبهشات
1391
بررسی جریان سيال عبوری از دو صفحه موازی دارای محي متخلخل موضعی با روش شبکۀ بولتزمن ،چهااردهمين
کنفرانس دیناميک شارهها  ، FD2012بيرجند ،دانشگاه بيرجند 14-12 ،اردیبهشت 1391
بررسی تجربی تاثير المانهای زبری در توزیع فشار خارجی برج خنک کان جابجاایی طبيعای ،چهااردهمين کنفارانس
دیناميک شارهها  ، FD2012بيرجند ،دانشگاه بيرجند 14-12 ،اردیبهشت 1391
بررسی انتقال حرارت و جریان سيال عبوری از محي متخلخل داخل کانال با آرایش های مختلاف باا اساتفاده روش
شبکۀ بولتزمن ،کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک و فناوری های پيشرفته ،مهر مااه  – 1391اصافهان – هتال
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[-]19

[-]20

[-]21

[-]22
[-]23

[-]24

[-]25
[-]26

[-]27

[-]28

بين المللی عباسی
رسول محبی و همکاران  - ,بررسی عددی انتقال حرارت کانال حاوی مواناع نصاب شاده بار دیاواره باا روش شابکۀ
بولتزمن  -اولين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عماران ،معمااری ،بار و مکانياک ایاران 27 - - , , -
آذرماه . 1393
رسول محبی و همکاران  - ,بررسی عددی انتقال حرارت کاناال دارای انقباام موضاعی باا اساتفاده از روش شابکۀ
بولتزمن  -اولين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عماران ،معمااری ،بار و مکانياک ایاران 27 - - , , -
آذرماه . 1393
رسول محبی و همکاران  - ,بررسی تجربی تاثير ارتفاع برج های خنک کن خشک مجاور هم بر عملکرد یکدیگر تحت
شرای وزش بادهای عرضی  -اولين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسای عماران ،معمااری ،بار و مکانياک
ایران  27 - - , , -آذرماه . 1393
رسول محبی  ،بررسی تجربی تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن مجاور هام -اولاين هماایش ملای الکترونيکای
دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه8 -و  9مرداد ماه .1393
رسول محبی و همکار ،بررسی عددی انتقال حرارت داخل کانال دارای حفره باز با استفاده از روش شابکۀ باولتزمن-
بيست و سومين همایش ساالنه بينالمللی مهندسی مکانيک ایران ،ISME2015 ،دانشکده مهندسی مکانيک ،دانشگاه
صنعتی اميرکبير ،تهران  ،ایران 22 ،تا  24اردی بهشت .1394
رسول محبی و همکار ،بهبود خواص مکانيکی و مورفولوژیکی اسفنج پلی پروپيلن تقویت شده با ناانوذرات مزوپاروس
سيليکا و هيدروکسی آپاتيت ،دومين کنفرانس بين المللی و سومين همایش ملی کاربرد فناوری های ناوین در علاوم
مهندسی اسفندماه .94
رسول محبی و همکار ،استفاده از روش شبکۀ بولتزمن در بررسی جریان سيال و انتقال حرارت کانال حاوی دو حفارۀ
باز ،دومين کنفرانس بين المللی و سومين همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی اسفندماه .94
رسول محبی و همکار ،جابجایی آزاد در محفظۀ  Lشکل در حضور نانوسيال با استفاده از روش شبکۀ بولتزمن ،اولاين
کنفرانس بين المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانياک ،مکاترونياک و بيومکانياک ،خارداد  ، 1395دانشاگاه
صنعتی اميرکبير.
رسول محبی و همکار ،بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک حفره مربعی با وجود مانع گرم مثلثی با استفاده از
روش المان محدود ،اولين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نوین پژوهشای در مکانياک ،مکاترونياک و بيومکانياک،
خرداد  ، 1395دانشگاه صنعتی اميرکبير.
رسول محبی ،حنيف حيدری ،بررسی عددی تاثير وجود مانع مربعی داغ بر ميازان نارخ انتقاال حارارت در حفاره L
شکل با روش شبکه بولتزمن ،بيست و پنجمين همایش سااالنه باينالمللای مهندسای مکانياک ایاران، ISME2017
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران  ،ایران 12 ،لغایت  14اردیبهشت 1396

انگلیسی:

[29]- (ISI) Heat Transfer Enhancement in a Channel Partially Filled with a Porous Block: Lattice Boltzmann
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[36]- Experimental Investigation of Wind Break Walls on the Natural Draft Dry Cooling Towers
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Engineering, ERA 2009- Velammal Engineering College, Chennai –Tamil Nadu, India- 1921 SSSSS 2009
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: طرحهای پژوهشی
:طرحهای خاتمه یافته
 بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای باد شکن در عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعای خشاک تحات شارای
وزش باد
 بررسی تجربی تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن مجاور هم

:توفیقات
93 پژوهشگر برگزیده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان سال
1394 استاد مشاور قابل تقدیر دومين جشنواره هفته فرهنگی دانشگاه دامغان سال
از دانشجویان برتر در مقطع دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
از دانشجویان برتر در مقطع دانشجویی کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
از دانش آموزان نمونه در مقطع دیپلم و پيش دانشگاهی دبيرستان نمونه عالمه حلی شاهرود
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