مشخصات فردي

محمد مهدي نمازي
استادیار گروه بهره وری و تبدیل انرژی ،پژوهشکده مکانیک ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تلفن تماس 021-57416333 :
پست الکترونیکی namazi@irost.org mm_namazi@yahoo.com :

تحصيالت
•

کارشناسی ( : )86-90مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،معدل کل ( 17/71 :رتبه سوم)

•

کارشناسی ارشد ( : )90-92مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی – دینامیک سیاالت ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،معدل کل ( 19/18 :رتبه اول)

•

دکترای تخصصی ( 92تا  : )98مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انرژی – دینامیک سیاالت ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،معدل ( 18/43 :رتبه اول) (درجه رساله :عالی)
سوابق کاري

•

عضو هیئت علمی ،استادیار گروه بهرهوری و تبدیل انرژی ،پژوهشکده مکانیک ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  1400تا کنون.

•

کارشناس انتگراسیون عملکردی توربین گاز ،شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک) 1398 ،تا .1400

•

عضو هیئت داوران فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی ،پژوهشگاه هوافضا 1400 ،تا کنون.

•

عضو هیئت داوران فصلنامه علمی پژوهشی دریا فنون ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران 1399 ،تا کنون.

•

مدیر اجرایی دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی ،آب و محیط زیست ،دانشگاه علم و صنعت 1392 ،تا .1393

•

مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی ،نظام مهندسی ساختمان 1397 ،تا کنون.

•

شرکت دانش بنیان به فرآوران نوین آریا سرمد (همکاری پروژهای) 1391 ،تا کنون.
پروژههاي صنعتي اجرا شده/در حال اجرا

•

مدلساازي عملکردي توربين گازي در نقطه طراحي و نقاط خارج از طراحي ( Frame 5تک شفففت Frame 5 ،دو شفففت ورژن  Frame 5 ،Cدو شفففت ورژن ،D
 SGT100تک شفففت ورژن  4.9مگاواتی SGT100 ،تک شفففت ورژن  5.1مگاواتی SGT100 ،دو شفففت ورژن  4.9مگاواتی SGT100 ،دو شفففت ورژن  5.7مگاواتی)،
شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه 1398 ،تا .1400

•

بررسااي بيس الين عملکردي توربين گاازي ( Frame 9واحفدهفای  1و  2نیروگفاه ففارس ،واحفدهفای  1و  2نیروگفاه خوی ،واحفد  1نیروگفاه شفففهیفد منتظر قفامم ،واحفد 2
نیروگاه شففهید رجایی ،واحدهای  7و  8نیروگاه شففریعتی مشففهد ،واحد  4نیروگاه یزد)( V94.2 ،واحدهای  1و  2نیروگاه کهنوج)( Frame 5 ،واحدهای  2،4و  5نیروگاه
شریعتی مشهد) ،شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه با همکاری پژوهشگاه نیرو 1398 ،تا .1400

•

پروژه عيبيابي ) (RCAتوربین گازی  SGT100دو شففت ورژن  5.7مگاواتی ایسفتگاه توویت فشفار پارسفیان مهر فارس ،شفرکت توربوکمپرسفور تک خاورمیانه 1399 ،تا
.1400

•

بررساي/اصاال مساير ساوخ

گاز توربين گازي ( V94.2نیروگاه یزد ،نیروگاه زاگرس کرمانشفاه)( Frame 9 ،نیروگاه یزد) و ( Frame 5نیروگاه شفریعتی مشفهد) جهت

ارامه عدم قطعیت در محاسبات عملکرد توربین ،شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه 1398 ،تا .1400
•

طراحي و اجراي اوريفيس و مساير اساتاندارد جه

اندازهگيري دبي ساوخ

گاز ،واحدهای  2،4و  5نیروگاه شفریعتی مشفهد ،شفرکت توربوکمپرسفور تک خاورمیانه،

 1399تا .1400
•

پروژه ارتقاء جزئي توربين گازي ( Frame 9واحدهای  1و  2نیروگاه خوی)( V94.2 ،نیروگاه ایسفین بندرعباس ،واحدهای  1و  2نیروگاه یزد) و ( Frame 5واحدهای
 4 ،2و  5نیروگاه شریعتی مشهد) ،شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه با همکاری پژوهشگاه نیرو 1398 ،تا .1400

•

اجراي تسا

عملکرد توربين گاز ( Frame 9واحدهای  7و  8نیروگاه شففریعتی مشففهد ،واحدهای  1و  2نیروگاه خوی ،واحدهای  1و  2نیروگاه فارس)Frame 5 ،

(واحدهای  4 ،2و  5نیروگاه شففریعتی مشففهد)( V94.2 ،نیروگاه ایسففین بندرعباس ،واحدهای  1و  2نیروگاه یزد) ،شففرکت توربوکمپرسففور تک خاورمیانه با همکاری
پژوهشگاه نیرو 1398 ،تا .1400
•

ارائه دساتورالعم بومي تسا

عملکرد توربين گازي برای موتورهای  Frame 5تک شفففت Frame 5 ،دو شفففت SGT100 ،Frame 6 ،تک شفففت SGT100 ،دو

شفت ،SGT400 ،شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه 1399 ،تا .1400
•

تدوين چک ليسا

طراحي و اجراي فلومتر اوريفيساي برای سفوخت گاز توربین گازی و ارامه گلوگاهها به همراه شفیوه اصف ن نتایب بر اسفاس اسفتاندارد ISO 5167

و  ISO/TR 9464و  ،ISO/TR 12767شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه 1399 ،تا .1400
•

دستورالعم انتخاب و اجراي کاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق در تس

•

محاسبات احتراق در کوره نيروگاه شازند با سوخت مازوت به منظور ارزیابی سطون حرارتی ،شرکت دانش بنیان به فراوران نوین آریا سرمد1391 ،تا .1392

•

تدوين دانش فني طراحي و تجاري سازي پن هاي تشعشعي کاتاليستي بدون شعله ،شرکت دانش بنیان به فراوران نوین آریا سرمد1392 ،تا .1395

•

عضاو کميسايون فني تدوين اساتاندارد ملي ايران تحت عنوان " گرمکن گازسفوز تابشی مبتنی بر فناوری نانو جهت استفاده در محیطهای ییر خانگی – روش آزمون و

عملکردي توربوژنراتورها ،شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه.1400 ،

ویژگیها" 1400 ،تا کنون( ،درحال اجرا).
سوابق تدريس
•

تدریس درس ترمودینامیک و انتوال حرارت  ،دانشگاه علمی کاربردی ،واحد قالبسازان ایران ،نیمسال دوم .97-96

•

تدریس درس استاتیک و مواومت مصالح ،دانشگاه علمی کاربردی ،واحد قالبسازان ایران ،نیمسال دوم .97-96

•

تدریس درس علم مواد ،دانشگاه علمی کاربردی ،واحد قالبسازان ایران ،نیمسال دوم .97-96

•

تدریس درس زبان تخصصی مکانیک ،دانشگاه علمی کاربردی ،واحد قالبسازان ایران ،نیمسال دوم .97-96

•

تدریسفیار درس مکانیک سفیاالت ( 2موطع کارشفناسفی) ،نیمسفال دوم  ،91-92تحت نظر دکتر سفید مصفطفی حسفینعلی پور ،دانشفکده مهندسفی مکانیک ،دانشفگاه علم و
صنعت ایران.

•

تدریسفیار درس مبانی دینامیک سفیاالت محاسفباتی (موطع کارشفناسفی) ،نیمسفال دوم  ،92-93تحت نظر دکتر سفید مصفطفی حسفینعلی پور ،دانشفکده مهندسفی مکانیک،
دانشگاه علم و صنعت ایران.

•

تدریسفیار درس دینامیک سفیاالت محاسفباتی (موطع کارشفناسفی ارشفد) ،نیمسفال اول  ،93-94تحت نظر دکتر سفید مصفطفی حسفینعلی پور ،دانشفکده مهندسفی مکانیک،
دانشگاه علم و صنعت ایران.

•

تدریسفیار درس دینامیک سفیاالت محاسفباتی (موطع کارشفناسفی ارشفد) ،نیمسفال اول  ،94-95تحت نظر دکتر سفید مصفطفی حسفینعلی پور ،دانشفکده مهندسفی مکانیک،
دانشگاه علم و صنعت ایران.

•

سه دوره تدریس کد نویسی با نرم افزار  Fortranو تحلیل خروجیها با نرم افزار  ،Tec Plotدانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران 93 ،92 ،و .94

•

برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی  ،GAMBIT & FLUENTدانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران 92 ،و .93

•

مدرس گروه مهندسی مکانیک مؤسسه آموزشی فرادرس (بزرگترین منبع فیلمهای آموزشی دانشگاهی و مهندسی).

•

انتشار مجموعه آموزشی تصویری " ،مدلسازی جریانهای واکنشی در نرم افزار  ،"ANSYS FLUENTمؤسسه آموزشی فرادرس.97 ،

•

انتشار مجموعه آموزشی تصویری " ،مودمه کد نویسی دینامیک سیاالت محاسباتی به زبان  ،"FORTRANمؤسسه آموزشی فرادرس.97 ،

•

انتشار مجموعه آموزش تصویری " ،دینامیک سیاالت محاسباتی ( – )CFDمودماتی" مؤسسه آموزشی فرادرس.98 ،
سوابق علمي و پژوهشي

•

مطالعه عددی و تجربی محیط متخلخل فیبری به منظور اسففتخراج اففرایا معادل حاکم بر پدیدههای انتوال با اسففتفاده از روش شففبیهسففازی در مویاس حفرهها ،پروژه
دکتری.1398 ،

•

مطالعه عددی محیط متخلخل فیبری بهمنظور اسفتخراج افریا مؤ ر نفوج جرم با اسفتفاده از روش شفبیهسفازی در مویاس حفرهها ،همکار پژوهشفی پروژه کارشفناسفی ارشفد،
.1398

•

شبیه سازی چند مویاسی انتوال حرارت تابشی در محیط متخلخل فیبری بهمنظور استخراج ارایا مؤ ر حاکم ،همکار پژوهشی پروژه کارشناسی ارشد.1396 ،

•

تولید هندسه ی محیط متخلخل فیبری در مویاس کوچک با هدف بررسی ا ر پارامترهای هندسی بر نفوجپذیری و هدایت حرارتی ،همکار پژوهشی پروژه کارشناسی ارشد،
.1396

•

طراحی و ساخت مجموعه اندازهگیری پارامترهای عملکردی محیط متخلخل فیبری کاتالیستی ،همکار پژوهشی پروژه کارشناسی.1395 ،

.1394 ، همکار پژوهشی پروژه کارشناسی،طراحی و ساخت دستگاه تست پخت تشعشعی نان مسطح

•

.1392 ، دکتر حسینعلی پور، پروژه کارشناسی ارشد، ساخت و تست پنل تشعشعی کاتالیستی برای احتراق گاز طبیعی،طراحی

•

.1392 ، همکار پژوهشی پروژه کارشناسی،طراحی و اجرای فرآیند تست محیطی گرمکن تشعشعی کاتالیستی با سوخت گاز طبیعی

•

.1391 ، دکتر حسینعلی پور، سمینار کارشناسی ارشد،بررسی روشهای ساخت کاتالیستهای حرارتی

•

.1390 ، دکتر حسینعلی پور،) پروژه کارشناسی (شرکت ملی گاز،طراحی و اجرای فرآیند تست محیطی روی چیلر جذبی پنب تن تبرید آب – آمونیاک هوا خنک

•

.) کنفرانسهای بین المللی و داخلی (لیست به پیوست، مواله علمی در ژورنالهای معتبر بین المللی14 انتشار

•

)...  مسابقات و،اختراع

افتخارات (ثب
.92741 بت اختراع تحت عنوان "پنل تابشی کاتالیستی" به شماره بت

•

.)ISME(  از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران91 کسا عنوان پایان نامه برتر دانشگاههای کشور در موطع کارشناسی سال

•

. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران92 کسا رتبه اول آموزشی در موطع دکتری تبدیل انرژی در بین دانشجویان ورودی سال

•

. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران90 کسا رتبه اول آموزشی در موطع کارشناسی ارشد تبدیل انرژی در بین دانشجویان ورودی سال

•

. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران86 کسا رتبه سوم آموزشی در موطع کارشناسی در بین دانشجویان ورودی سال

•

. با سهمیه ممتازی به عنوان نفر اول90 پذیرش در موطع کارشناسی ارشد سال

•

. با سهمیه ممتازی به عنوان نفر اول92 پذیرش در موطع دکترای تخصصی سال

•
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