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  تحصیالت

 االتیش حرارت و سیگرا کیانکم  یمهندسی رشته سکارشنا .1

 ی انرژ  لیش تبدیگرا کیانکم یمهندسرشته کارشناسی ارشد  .2

 ی کاشان شگاه سراسر ندا  ی انرژ  لیتبدری رشته دکت .3

 

 سوابق کاری

 سال   24به مدت    ( Offshore)   فراساحلی ع  ی صنا  -1

 ای   عملگر متصل به شیرهای دروازه 24سازی مدار هیدرولیکی دارای   طراحی، تحلیل و شبیه •

 طراحی و بهینه سازی انواع مدارات هیدرولیکی با عملگرهای خطی و دورانی  •

 های دبی متغیر و استخراج لیست اقالم  هیدرولیکی به کمک پمپطراحی و تامین قطعات مدارات  •

 های هیدرولیکی های سیستم سازی و تدوین گزارشات توجیهی در مورد انواع طرح بهینه •

     (Saving Energy)  سازی و اصالح انواع مدارات هیدرولیکی براساس مفاهیم ذخیره انرژی پیاده •

 در کلیه فازهای طراحی مفهومی، مقدماتی و تفصیلی  تیهای تاسیسا کلیه سامانه و تحلیلطراحی  •

 ی تجهیزات یو جانما ISOو  Draft(، P&ID) دیاگرام خطی های نقشه و استخراج کلیه تدوین •

 ها  تجهیزات از قبیل هواسازها، کمپرسورها و پمپ ( انواع POS) های خرید تدوین دستورالعمل •

 فراساحلی صنایع مورد استفاده در  تجهیزاتنظارت بر خرید انواع  •

 ها  ، تست و نگهداری انواع تجهیزات خاصه پمپاندازی  راههای  تدوین دستورالعمل •

 سال   14نظام مهندسی استان تهران و البرز به مدت   -2

 : انجام شده به اختصارهای  پروژه

 تن تبرید  2200الی   30 با ظرفیت برودتی های مسکونی پروژهانواع ناظرارشد  •

 های مسکونی و تجاری پروژهانواع  کلیه تاسیسات مکانیکی و اطفاءحریقطراحی  •

 های مسکونی و تجاری   مراحل پروژهنظارت بر اجرای کلیه  •



 

 سال   3)مپصا( به مدت   ابدال   ی و آب   ی صنعت   ی ها ت پروژه ی ر ی شرکت مد  -3

 APIگریز از مرکز کالس  یپمپ ها  یارشناس طراحک  •

 متر 80مترمکعب بر ساعت در دبی  120مرکز با دبی طراحی معکوس اولین پمپ گریز از  •

 تدوین دستورالعمل مونتاژ قطعات پمپ از قبیل چرخ و حلزونی  •

 چرخ پمپ گریز از مرکز  Trimmingتدوین دستورالعمل  •

 CF Turboافزار   طراحی ابعادی پمپ گریز از مرکز به کمک نرم •

 Ansys CFXافزار   نرم تحلیل عددی پمپ گریز از مرکز با سرعت مخصوص پایین به کمک •

 های هم تیپ و استخراج منحنی مشخصه برآیند  ( بوستر کردن پمپ Procedureتدوین رویه) •

 های گریز از مرکز  انتخاب و خرید انواع پمپ  Inquiry Listتدوین  •

 فعالیت های کاری سایر   -4

 انتقال نفت  یساتی تاس یها ستمی ها در سرد پمپ کفوژ و عملیسانتر  ی هاوس پمپکمع یطراح •

 در بوشهر ییایزل درید ی هاموتور Test Bench  یانداز در راه یار کهم •

 : یهانهیدر زم سازی  کشتی  های در پروژه یار کهم •

 ی سات یو تاس یکیانکم یها ستمی س یطراح ✓

 ی کیانکزات میتجه POSن مستندات یتدو ✓

 یکیانکزات مید تجه یدر خر  یار کهم ✓

 ی کیتر کنه به رانش الستم رانش شفت و پروای ض سیتعو یان سنجکام ✓

 یکیدرولیه  یهاچه یان و درکل سیها از قب موجود در شناور یکیدرولیه  یهاستمی س  ینه ساز یو به  یطراح •

 ران یاربران خارج از اک  یبرا   یس ی شناور به زبان انگل  یاربر ک   یهادوره ی برگزار  •

 ی رات یدر سطوح مختلف تعم ییایزل درید یهاموتور  یاموزش  یهادوره ی برگزار  •

 ها زات شناوریارت بر ساخت و نصب تجهنظ •

 یکیانکزات و ادوات می تجه ینترلک نصب و  یهان دستورالعملیتدو •

 زاتی د تجهیدر خر  یار کو هم ی فن یها  .Specها و شناور POSن مستندات یتدو •

 مندرج در آن  یها  یازمندیو ن Spec.ه شده براساس  یارا یطرح ها یاصالح و بازنگر  •

 مربوطه  یهاو دستورالعمل یکیانکزات میرد تجهک( جهت عملSeatrial Test) یانورد یدر یهاتست •



 

 حقیقاتی عالیت های تف

 - جشنواره بین المللی خوارزمیبیستمین   –دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت پروانه نیمه مغروق سطحی 

 رتبه دوم پژوهش کاربردی 

 چاپ کتاب و مقاالت علمی  

 ISIمقاالت چاپ شده در مجالت   -1

• 2-1- Javanbakht, A and Ahmadi-Danesh Ashtiani, H “Impeller and volute design and 

optimization of the centrifugal pump with low specific speed in order to extract 

performance curves” JCAMECH, Tehran University, 2018 

 پژوهشی - مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  -2

• 3-1- Ghorbanpour arani, A.H, Javanbakht, A and Hagh shenas, N, ”A novel finite-

element-based algorithm for Damage detection in the pressure vessels using the 

wavelet approach” Azad University,Arak Branch 

 کنفرانس های بین المللی همایش ها و  مقاالت چاپ شده در   -3

سیستم تهویه در موتورخانه شناور تحلیل " پیمان احمدیان، علیرضا درخشان، فرهاد هیربد، امیر جوانبخت،   •

 1388-دانشگاه شریف -اولین همایش ملی تهویه صنعتی ، " تندرو براساس روابط استاندارد و روش عددی 

امیر جوانبخت، "کارآیی سامانه تهویه در موتورخانه شناور با استفاده از تکنیک تعقیب ذرات گاز"، سومین   •

 1391-شریف دانشگاه  -همایش ملی تهویه صنعتی

امیر جوانبخت، حامد شامحمدی، " بررسی ضریب توزیع هوا در موتورخانه شناور براساس روش عددی"،   •

 1391-تهران-صنایع دریاییچهاردهمین همایش 

کاری موتورها به درون سامانه اگزوز"، پانزدهمین   شور خنک امیر جوانبخت، " تحلیل عددی پاشش آب •

 1392-تهران -همایش صنایع دریایی

کارآیی سامانه تهویه در موتورخانه شناور از دیدگاه  "   ، حسام شامحمدی امیر جوانبخت، حامد شامحمدی •

 1393-تهران  -دهمین همایش صنایع دریاییالگرانژی"، شانز



 

و سیستم  امیر جوانبخت، حسام شامحمدی " طراحی و ساخت مخازن سوخت انعطاف پذیر تقویت شده  •

 1393-تهران -شانزدهمین همایش صنایع دریایی "، ردیابی و ایمنی 

 

 دوره های تدریس شده 

 های آموزشی تدریس شده   دوره  -1

 فراز پرتو دانششرکت   هیدرولیک مقدماتی و پیشرفته •

 موسسه آموزش عالی نوین پارسیان  هیدرولیک مقدماتی •

 فراساحلی صنایع  دوره( 12) هیدرولیک مقدماتی •

 فراساحلی صنایع  دوره( 8) هیدرولیک پیشرفته •

 فراساحلی صنایع   هیدرولیک تعمیراتی •

 فراساحلی صنایع  های دریایی  سامانه تهویه مطبوع در محیط •

 فراساحلی صنایع   تهویه مطبوع مرکزی  های  های دریایی و سیستم سایکرومتریک در محیط •

 فراساحلی صنایع  Carrierافزارهای  دریایی براساس نرم های تهویه مطبوع  سیستممحاسبات ظرفیت  •

 فراساحلی صنایع   ASHRAEو  SMACNAاستانداردهای  کشی براساس طراحی و نظارت سیستم کانال  •

 بندرعباس   خارج از ایرانتاسیسات برای کاربران   آموزش مبانی و عملکردی سامانه های •

 بندرعباس و بندر بوشهر مکانیک و تاسیسات شناورهای مختلف  کاربری سامانه هایوری و یآموزش ت •

 آموزش نگهداری و تعمیرات موتورهای  •

• ISOTTA  بندر انزلی و بندر ماهشهر 

 تهران  آموزش مبانی و تعمیرات سامانه های هیدرولیکی •

 را ته و مدارهای هیدرولیکیهای مشخصه پمپ ها  آشنایی با منحنی •

 های آموزشی گذرانده    دوره  -2

 آلمان Festoت ک شر  H511 یمقدمات کیدرولیه •

 آلمان Festoت ک شر   EH 611 کیدرولیترو هکال •

 آلمان Festoت ک شر  H522 پیشرفته کیدرولیه •



 

 آلمان  Festoت ک شر  PH711پروپورشنال  کیدرولیه •

 آلمان Festoت ک شر  H521 تعمیراتی کیدرولیه •

 موسسه آموزش عالی نوین پارسیان   PMSتدوین مستندات  •

• CFX موسسه آموزش عالی نوین پارسیان  پیشرفته 

• CFX موسسه آموزش عالی نوین پارسیان   مقدماتی 

• PDMS موسسه آموزش عالی نوین پارسیان مقدماتی 

 فراساحلی ع یصنا ومینی آلوم TIG-MIG یار کجوش •

 ت تاواسانک شر  Yamaha ی هاموتور یاساسرات یتعم •

 Mtu دهننمای -زل یان دیک ت ک شر  Mtu 183 یها موتور ی انداز راه •

 Mtu  دهننمای -زل یان دیکت ک شر  W4تا رده  MTU 396 ی هاموتور تعمیرات اساسی •

 ایتالیا  Ivecoت ک شر  ییایدر Iveco یهاموتور  EDC یدوره آموزش •

 آلمان  Fischer pandaت ک شر  Fischer panda ییایدر یهاژنراتور رات یو تعم ییآشنا •

 ایتالیا  Ivecoت ک شر  Iveco Cursor 500تعمیرات اساسی موتورهای  •

 ت تاواسان کشر  220مدل  Yamahaتعمیرات اساسی موتورهای  •

 شرکت نفت ایرانول  دوره آموزشی روانکارهای صنعتی •

 دانشگاه تهران  های دوار  توربوماشیندوره عمومی  •

 دانشگاه تهران  های هیدرولیکی و مدار  دوره تخصصی عملکرد پمپ •

 شرکت هیدرولیک کنترل های هیدرولیکی یابی پمپ دوره عیب •

 نظام مهندسی استان تهران  دوره آموزشی طراحی کانال  •

 البرز نظام مهندسی استان  طراحی و انتخاب فن های هوارسان •

 موسسه رده بندی ایرانیان  فراساحلیو تاسیسات  مدیریت بازرسی های رده بندی و قانونی شناورها •

 دانشگاه صنعتی شریف ا مقادیر استاندارد در شناوره گیری، تجزیه و تحلیل ارتعاشات و مقایسه با  اندازه •


