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ت ضو هیاعو  درخشان آموزشی و پژوهشی با سوابق دانشگاه صنعتی شاهرود گرایش تبدیل انرژی مهندسی مکانيک یدکترا

  است.  در ذیل ذکر شده که علمی دانشگاه دامغان

 

 سوابق آموزشی:
    1392 -1388         ددانشگاه صنعتی شاهرو        مکانيک تبدیل انرژی                     مقطع دکتری    

     1386-1384      دانشگاه صنعتی شاهرود                مکانيک تبدیل انرژی    مقطع کارشناسی ارشد    

       1384-1379      دانشگاه صنعتی شاهرود        کانيک در حرارت و سياالت م      مقطع کارشناسی    

 1379-1378شاهرود  یدبيرستان عالمه حل              یاضی و فيزیکرطع پيش دانشگاهی      مق   

 1378-1375 شاهرود عالمه حلیدبيرستان               ریاضی و فيزیک          طع دیپلممق   

 موضوعات مورد عالقه:
 روش شبکۀ بولتزمن 

 سيستم های انرژی  

 اگزرژی و ترمودیناميک 

 یدیناميک سياالت محاسبات 

 مکانيک سياالت و انتقال حرارت 

  هوا و فضا 

 نانو مکانيک 

mailto:meh_deimi@yahoo.com
mailto:meh_deimi@yahoo.com
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 سوابق تدریس:
 1392از                دامغاندانشگاه             استادیار 

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

 

 1388 -1387             دانشگاه صنعتی شاهرود             مربی 

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

 

 1390 - 1388            دانشگاه صنعتی شاهرود             استاد حق تدریس 

 یشگاه مکانيک سياالت، نقشه کشی صنعتی آزما -تقال حرارت آزمایشگاه ان  -انتقال حرارت  تدریس دروس:        

 

 1392 -1387            دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود            استاد حق تدریس 

 -2لحمقاومت مصا -ارتعاشات مکانيکی  -برنامه نویسی کامپيوتر -آزمایشگاه هيدروليک و پنوماتيک  -هيدروليک و پنوماتيک  تدریس دروس:        

 ترمودیناميک و انتقال حرارت -مکانيک سياالت -2و  1طراحی اجزا  -ریاضی -استاتيک

 

 1388                        علوم پزشکی دانشگاه             استاد حق تدریس 

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

 

 1392 -1388                        پيام نور دانشگاه             استاد حق تدریس 

 استاتيک -مقاومت مصالح -فرآیندهای توليد  تدریس درس:        

 

 1390 -1388           جامع علمی کاربردی دانشگاه             استاد حق تدریس 

  ریاضی -استاتيک  س:وتدریس در        

 سوابق اجرایی:
  يسات مکاانيکی تاسنظارت و طراحی  2پایه  پروانه نظام مهندسی با دارا بودن همکاری با دفاتر فنی و مهندسی شاهرود

 ساختمان

 گازو بازرسی  نظارت ، دارای پروانۀ نظام مهندسی جهت نظارت آب و فاضالب 

  1387تابستان در همکاری با واحد عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود 

  1386تابستان در دانشگاه صنعتی شاهرود همکاری در نصب و راه اندازی  تونل باد 

   1386-1385مهندس دفتر فنی دپارتمان آسياب مواد بخش نصب تجهيزات شرکت سيمان شاهرود   

 مهارت های کامپیوتری: 

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

Microsoft Office ,  Photoshop , ... 
 

 و کنفرانس های علمی:  علمی پژوهشی مقاالت چاپ شده در مجالت

 فارسی:

بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای باد شکن در عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعی خشک تحات شارای    -[1]
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 1387زمستان  - 4شماره  -مجله علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا، وزش باد

ه جریان سيال و انتقال حرارت در محي  متخلخال باين دو صافحه ماوازی باا اساتفاده از روش شابکبررسی عددی   -[2]

 1391 -مجله علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا، بولتزمن

سازه هاا و مجله علمی و پژوهشی مکانیک ،  تحليل عددی انتقال حرارت سيال غير نيوتنی در محي  متخلخال  -[3]

 1392تابستان  -شاره ها

ژوهشی پمجله علمی و ها و افزایش بازده موتورهای دیزلای، ش چندگانه سوخت بر کاهش ميزان آالیندهاثرات پاش  -[4]

 1395، تابستان مکانیک دانشگاه تبریزمهندسی 

شای مجلاه علمای و پژوهبررسی انتقال حرارت جابجایی طبيعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی ،   -[5]

 1395ایيز ، پمکانیک دانشگاه تبریزمهندسی 

ی و مجلاه علما، تاثير چين خوردگی متفاوت بر ميزان نرخ انتقال حرارت جابجایی طبيعی درون یک حفرۀ مربعای  -[6]

 1395، پایيز مکانیک دانشگاه تبریزمهندسی پژوهشی 

 هدانشاگا -نياکاولين همایش داخلی کاامپيوتر و مکا، ارائه راهکارهای افزایش توليد متان توليدی در محل دفن زباله  -[7]

 1386آذرماه  -آزاد اسالمی شاهرود

ی اولين کنفارانس ملای صانعت نيروگاههااک، کاهش تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبيعی خش  -[8]

 1388اردیبهشت  27و  26  -دانشگاه تهران -حرارتی 

عی خشک تحت بررسی تجربی آرایش مختلف دیوارهای باد شکن در بهبود عملکرد برج های خنک کن جابجایی طبي  -[9]

دانشاگاه  -ISME2009هفدهمين کنفرانس ساالنه )باين المللایم مهندسای مکانياک ، شرای  وزش بادهای محيطی

 88اردیبهشت   31تا  29 -تهران 

دهمين کنفرانس جه، بررسی تجربی المانهای زبری در کاهش تاثير باد بر عملکرد برجهای خنک کن جابجایی خشک  -[10]

 89اردیبهشت   23تا  21 - صنعتی شریفدانشگاه  - ISME  2010 مکانيک  ساالنه )بين المللیم مهندسی

اههاای کنفرانس ملی صانعت نيروگ دومين -بررسی تاثير المانهای زبری در توزیع فشار خارجی برج  های خنک کن  -[11]

 1389مهر ماه  -حرارتی

همایش ساالنه  نوزدهمين  -ثابت بررسی عددی و تجربی اثر المانهای زبری بر ميزان انتقال حرارت ازصفحه صاف دما  -[12]

 1390اردیبهشت  22لغایت  20، بيرجنددانشگاه  ،بيرجندایران،  -ISME2011مهندسی مکانيک ایران، 

ماایش ه ناوزدهمين -باد بر عملکرد برج های خنک کن خشک بوسيله دیوارهای بادشکن باالیی بررسی تجربی تاثير  -[13]

 1390اردیبهشت  22لغایت  20، بيرجنددانشگاه  ،بيرجندان، ایر -ISME2011ساالنه مهندسی مکانيک ایران، 

ت، و ارتعاشاا آناليز المان محدود استقامت صفحات موجدار تک الیه و دو الیه، اولين کنفرانس بين المللی اکوساتيک  -[14]

 1390آذر  30ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امير کبير،

هندسای م المللیبين همایش ساالنه بيستمين، پل پایه کهشب-قطار سيستم عرضی دیناميک اندرکنش تحليل و تجزیه  -[15]

هشات اردیب 28لغایات  26 ،ایاران شايراز ، ،شايرازشاگاه ن، دادانشکده مهندسی مکانيک، ISME2012 مکانيک ایران

1391 

مين چهاارده، جریان سيال عبوری از دو صفحه موازی دارای محي  متخلخل موضعی با روش شبکۀ بولتزمن  بررسی  -[16]

   1391اردیبهشت   14-12بيرجند، دانشگاه بيرجند، ،  FD2012ها  س دیناميک شارهکنفران

نس چهااردهمين کنفارا، طبيعای جابجاایی کان خنک برج خارجی فشار توزیع در زبری المانهای تاثير تجربی بررسی  -[17]

   1391اردیبهشت   14-12بيرجند، دانشگاه بيرجند، ،  FD2012ها  دیناميک شاره

حرارت و جریان سيال عبوری از محي  متخلخل داخل کانال با آرایش های مختلاف باا اساتفاده روش  بررسی انتقال  -[18]

هتال  –اصافهان  – 1391مهر مااه ، کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک و فناوری های پيشرفته، شبکۀ بولتزمن
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 بين المللی عباسی

بکۀ وی مواناع نصاب شاده بار دیاواره باا روش شابررسی عددی انتقال حرارت کانال حا -همکاران , رسول محبی و   -[19]

 27 - -, ,  -اولين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عماران، معمااری، بار  و مکانياک ایاران  -بولتزمن 

 . 1393آذرماه 

بکۀ شابررسی عددی انتقال حرارت کاناال دارای انقباام موضاعی باا اساتفاده از روش  -رسول محبی و همکاران ,   -[20]

 27 - -, ,  -اولين کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عماران، معمااری، بار  و مکانياک ایاران  -بولتزمن 

 . 1393آذرماه 

گر تحت بررسی تجربی تاثير ارتفاع برج های خنک کن خشک مجاور هم بر عملکرد یکدی -رسول محبی و همکاران ,   -[21]

 مهندسای عماران، معمااری، بار  و مکانياکاولين کنفرانس سراسری توسعه محوری  -شرای  وزش بادهای عرضی 

 . 1393آذرماه  27 - -, ,  -ایران 

نيکای هماایش ملای الکترواولاين  -، بررسی تجربی تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن مجاور هامرسول محبی   -[22]

 .1393مرداد ماه  9و 8  -دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

 -باولتزمن نتقال حرارت داخل کانال دارای حفره باز با استفاده از روش شابکۀ، بررسی عددی ارسول محبی و همکار  -[23]

شگاه ن، دادانشکده مهندسی مکانيک، ISME2015مهندسی مکانيک ایران،  المللیبين همایش ساالنه بيست و سومين

 .1394بهشت  اردی 24 تا 22 ،ایران تهران ، ،صنعتی اميرکبير

مزوپاروس  کانيکی و مورفولوژیکی اسفنج پلی پروپيلن تقویت شده با ناانوذراتبهبود خواص م، رسول محبی و همکار  -[24]

در علاوم  دومين کنفرانس بين المللی و سومين همایش ملی کاربرد فناوری های ناوین، سيليکا و هيدروکسی آپاتيت

 .94مهندسی اسفندماه 

 ی دو حفارۀو انتقال حرارت کانال حاواستفاده از روش شبکۀ بولتزمن در بررسی جریان سيال ، رسول محبی و همکار  -[25]

 .94ماه دومين کنفرانس بين المللی و سومين همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی اسفندباز، 

زمن، اولاين شکل در حضور نانوسيال با استفاده از روش شبکۀ بولت Lجابجایی آزاد در محفظۀ ، رسول محبی و همکار  -[26]

انشاگاه ، د 1395مکانياک، مکاترونياک و بيومکانياک، خارداد   تاوردهای نوین پژوهشی درکنفرانس بين المللی دس

 صنعتی اميرکبير.

ز اا استفاده ب، بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک حفره مربعی با وجود مانع گرم مثلثی رسول محبی و همکار  -[27]

مکانياک، مکانياک، مکاترونياک و بيو پژوهشای درروش المان محدود، اولين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نوین 

 ، دانشگاه صنعتی اميرکبير. 1395خرداد  

 Lره نارخ انتقاال حارارت در حفا زانياداغ بر م یوجود مانع مربع ريتاث یعدد یبررسرسول محبی، حنيف حيدری،   -[28]

، ISME2017 نمهندسای مکانياک ایارا المللایباين همایش سااالنه مينو پنج بيست، شکل با روش شبکه بولتزمن

 1396اردیبهشت  14لغایت  12 ،ایران ، تهران ،تربيت مدرسشگاه ندا

 :انگلیسی

 
 

[29]-  (ISI) Heat Transfer Enhancement in a Channel Partially Filled with a Porous Block: Lattice Boltzmann 

Method, International Journal of Modern Physics C,  Vol. 24, No. 9 (2013) 1350060 (20 pages). 

 

[30]-  (ISI) Power-Law Fluid Flow and Heat Transfer in a Channel with a Built-In Porous Square Cylinder: 

Lattice Boltzmann Simulation, Journal Non-Newtonian Fluid Mechanic, 204, 38-49 (2014). 

 

 

[31]-  (ISI) Comparative Study of Forced Convection of a a Power-Law Fluid in a Channel with a Built in 

Square Cylinder, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Vol. 57, No. 1 (2016), pp. 55–68. 
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[32]-  (ISI) Parameter Estimation in Fractional Convection Diffusion Equation, PONTE International 

Scientific Research Journal, 72 (2), Feb 2016, Vol. 57, No. 1 (2016), pp. 55–68 

 
[33]-  (ISI) R. Mohebbi, H. Heidari,Lattice Boltzmann simulation of fluid flow and heat transfer in a parallel-

plate channel with transverse rectangular cavities, Int. J. Modern Phys C, (2016), DOI: 

10.1142/S0129183117500425. 

 
[34]-  (ISI) Mohebbi R., Rashidi M. M., Numerical Simulation of Natural Convection Heat Transfer of a 

Nanofluid in an L-Shaped Enclosure with a Heating Obstacle, Journal of the Taiwan Institute of 

Chemical Engineers, Accepted date :13 Jan 2017, doi: 10.1016/j.jtice.2017.01.006 

 

 

[35]-  A Computation of Flow and Heat Transfer in Channel Partially Filled with Square Obstacles 

Using Lattice Boltzmann Method, International Conference on Mechanical, Automobile and 

Robotics Engineering (ICMAR'2012) , 2012 ,Penang ,Malaysia,  Feb. 11-12 

 

[36]-  Experimental Investigation of Wind Break Walls on the Natural Draft Dry Cooling Towers 

Performance, International Conference on Emerging Research and Advances in Mechanical 

Engineering, ERA 2009-  Velammal Engineering College, Chennai –Tamil Nadu, India- 19-

21 SSSSS 2009 
 

 

[37]-  Simulation of Natural Gas EOS (Equation of State) Investigation Using PENG-ROBINSON 

EOS, International Conference on Emerging Technologies and Applications in Engineering, 

Technology and Sciences- ICETAETS 2008- Rajkot, India- 13-14 January 2008 

 

[38]-  Effect of cross Wind on Natural Draft Dry Cooling Towers by Using Wind Break Walls, The 

Tenth Arab International Solar Energy Conference & Exhibition, Kuwait City, 10-13 

November 2008 

 

 
 

 ژوهشی :طرحهای پ

 طرحهای خاتمه یافته:

 جایی طبيعای خشاک تحات شارای بررسی عددی و تجربی اثر دیوارهای باد شکن در عملکرد برج های خنک کن جاب 

 وزش باد

 بررسی تجربی تاثير باد بر عملکرد برج های خنک کن مجاور هم 

 توفیقات:
 93سال  دانشگاه دامغان پژوهشگر برگزیده دانشکده فنی و مهندسی      

 1394استاد مشاور قابل تقدیر دومين جشنواره هفته فرهنگی دانشگاه دامغان سال       

 در مقطع  دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود  برترویان از دانشج      

 در مقطع  دانشجویی کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود  برتردانشجویان از      

     دبيرستان نمونه عالمه حلی شاهرود و پيش دانشگاهی  در مقطع  دیپلمنمونه آموزان  دانشاز      


