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 الت یتحص

 االتیحرارت و س شیگرا کیمکان یرشته مهندس  یکارشناس •
 ی انرژ  لیتبد شیگرا کیمکان یارشد رشته مهندس یکارشناس  •
 کاشان  یدانشگاه سراسر  یانرژ  لیرشته تبد یدکتر   •

 کاری  سوابق

 سال  24به مدت  (Offshore) یفراساحل عیصنا  -1

  یرهایعملگر متصل به ش 24 یدارا یکیدرولیمدار ه یساز  هیو شب لی تحل ،یطراح •
 یدروازه ا

 یو دوران  یخط یبا عملگرها یک یدرولیانواع مدارات ه یساز  نهیو به یطراح •
و استخراج  ریمتغ یدب یبه کمک پمپ ها  یکیدرولیقطعات مدارات ه تأمینو  یطراح •

 اقالم ستیل
  یها ستمیس یدر مورد انواع طرح ها یهیتوج هایگزارش  نیو تدو یساز  نهیبه •

 یکیدرولیه
  Saving) یانرژ  رهیذخ میمفاه بر اساس یکیدرولیو اصالح انواع مدارات ه یساز  ادهیپ •

Energy) 
  ،یمفهوم یطراح یفازها هیدر کل تأسیساتی یسامانه ها  هیکل لیو تحل یطراح •

 ی لیو تفص یمقدمات
  ییو جانما ISOو   Draft، (P&ID) یخط اگرامید ینقشه ها هیو استخراج کل نیتدو •

 زاتی تجه
هواسازها، کمپرسورها و   لیاز قب زاتی انواع تجه (POS) دیخر  یدستورالعمل ها  نیتدو •

 پمپ ها 
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 ی فراساحل عی در صنا مورداستفاده زاتیانواع تجه دینظارت بر خر  •
 خاصه پمپ ها  زاتیانواع تجه یتست و نگهدار  ،یراه انداز  یدستورالعمل ها  نیتدو •

 سال 14استان تهران و البرز به مدت  ینظام مهندس -2

 انجام شده به اختصار:  یها پروژه
 د یتن تبر  2200 یال 30 یبرودت تی با ظرف یمسکون یارشد انواع پروژه ها ناظر •
 ی و تجار  یمسکون یانواع پروژه ها اطفاء حریقو   یکیمکان تأسیسات  هیکل یطراح •
 ی و تجار  یمسکون یمراحل پروژه ها هیکل ینظارت بر اجرا •

 سال  3ابدال )مپصا( به مدت  یو آب یصنعت یها پروژه تیر یشرکت مد -3

 APIاز مرکز کالس  زیگر  یپمپ ها یکارشناس طراح •
 80 یدبمترمکعب بر ساعت در  120 یاز مرکز با دب زی پمپ گر  ن یمعکوس اول یطراح •

 متر
 ی چرخ و حلزون لی دستورالعمل مونتاژ قطعات پمپ از قب نیتدو •
 از مرکز  زیچرخ پمپ گر  Trimming دستورالعمل نیتدو •
 CF Turboاز مرکز به کمک نرم افزار  زیپمپ گر  یابعاد یطراح •
 Ansysبه کمک نرم افزار  نییاز مرکز با سرعت مخصوص پا زی پمپ گر  یعدد لیتحل •

CFX 
 یو استخراج منحن پیهم ت یبوستر کردن پمپ ها (Procedure) هیرو نیتدو •

 ند یمشخصه برآ
 از مرکز  زی گر  یانواع پمپ ها دیانتخاب و خر  Inquiry List نیتدو •
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 ی کار  یها تیفعال ریسا -4

 تأسیساتی یها ستمیها در س و عملکرد پمپ سانتریفیوژ یها  معکوس پمپ یطراح •
 انتقال نفت

 در بوشهر  ییایدر  زلید یموتورها  Test Bench یانداز  در راه یهمکار  •
 :یها نهیدر زم یساز  یکشت ی در پروژه ها یهمکار  •

 تأسیساتیو  یکیمکان یها ستمیس طراحی ✓
 یکیمکان زاتیتجه POSمستندات  نتدوی ✓
 ی کیمکان زاتی تجه دیدر خر  همکاری ✓
 یک یرانش شفت و پروانه به رانش الکتر  ستمیس  ضیتعو سنجی امکان ✓

سکان و  لیموجود در شناورها از قب یک یدرولیه یها ستمیس  یساز  نهیو به یطراح •
 یکیدرولیه یها چهیدر 

 ران یکاربران خارج از ا یبرا یسی شناور به زبان انگل یکاربر  یها دوره یبرگزار  •
 ی راتیدر سطوح مختلف تعم ییایدر  زلید یموتورها آموزشی یها دوره یبرگزار  •
 شناورها  زاتی نظارت بر ساخت و نصب تجه •
 ی کی و ادوات مکان زاتیتجه  ینصب و کنترل یها  دستورالعمل نیتدو •
 زات یتجه دیدر خر  یو همکار  یفن یها Spec.شناورها و POSمستندات  نیتدو •
 مندرج در آن  یها  یازمندیو ن Spec.بر اساسشده  ارائه یطرح ها یاصالح و بازنگر  •
و   یکیمکان زاتیجهت عملکرد تجه (Seatrial Test) یانوردیدر  یها تست •

 مربوطه یها دستورالعمل
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 فعالیت های تحقیقاتی 

جشنواره  نیستمبی - ی مغروق سطح مه یو ساخت پروانه ن یطراح یبه دانش فن یابیدست
 یدوم پژوهش کاربرد رتبه - یخوارزم یالملل نیب

 علمی مقاالت و کتب  

 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 

 یپژوهش -یمقاالت چاپ شده در مجالت علم -2

• 3-1- Ghorbanpour arani, A.H, Javanbakht, A and Hagh shenas, N, ”A novel 
finiteelement-based algorithm for Damage detection in the pressure 
vessels using the wavelet approach” Azad University,Arak Branch 

 یالملل نیب یها و کنفرانس ها شیمقاالت چاپ شده در هما -3

 هیتهو ستمیس لیجوانبخت، "تحل ریام ربد،یدرخشان، فرهاد ه  رضای عل ان،ی احمد مانیپ •
  شیهما نی"، اولیروابط استاندارد و روش عدد بر اساس تندرو در موتورخانه شناور

 1388-فیدانشگاه شر -یصنعت هیتهو یمل
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 بیتعق کیدر موتورخانه شناور با استفاده از تکن هیسامانه تهو کارایی جوانبخت، " ریام •
 1391-فیدانشگاه شر  -یصنعت  هیتهو یمل شیهما نیذرات گاز"، سوم

بر  هوا در موتورخانه شناور  عیتوز  بی ضر  ی" بررس ،یجوانبخت، حامد شامحمد ریام •
 1391-تهران-ییایدر  عی صنا شی هما نیچهاردهم  "،یروش عدد اساس

موتورها به درون سامانه   یپاشش آب شور خنک کار  یعدد لی جوانبخت، " تحل ریام •
 1392-تهران -ییا یدر  عیصنا شیهما  نیاگزوز"، پانزدهم

در  هیسامانه تهو کارایی"  یحسام شامحمد ،یجوانبخت، حامد شامحمد ریام •
 1393-تهران -ییایدر   عیصنا شیهما نی"، شانزدهمیالگرانژ  دگاهی موتورخانه شناور از د

  ریو ساخت مخازن سوخت انعطاف پذ ی" طراح یجوانبخت، حسام شامحمد ریام •
 1-تهران -ییایدر  عی صنا شیهما نی"، شانزدهمیمنیو ا یابیرد ستمیشده و س تیتقو

 گذرانده شده  آموزشیهای دوره 

 آلمان  Festoشرکت  H511 یمقدمات کیدرولیه •
 آلمان Festoشرکت  EH611 کیدرولیهالکترو •
 آلمان  Festoشرکت  H522 شرفتهیپ کیدرولیه •
 آلمان  Festoشرکت  PH711پروپورشنال  کیدرولیه •
 آلمان  Festoشرکت  H521 یراتیتعم کیدرولیه •
 ان یپارس نینو یموسسه آموزش عال PMSمستندات  نیتدو •
• CFX انیپارس نینو یموسسه آموزش عال شرفتهیپ 
• CFX ان یپارس نینو یموسسه آموزش عال یمقدمات 
• PDMS ان یپارس ن ینو یموسسه آموزش عال یمقدمات 
 یفراساحل عیصنا ومینیآلوم TIG-MIG یجوشکار  •
 شرکت تاواسان  Yamaha یموتورها یاساس راتیتعم •
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 Mtu ندهینما -زلید ان یشرکت ک Mtu 183 یموتورها یانداز  راه •
 Mtu ندهینما -زلید انیشرکت ک W4تا رده  MTU 396 یموتورها یاساس راتیتعم •
 ا یتالیا Ivecoشرکت  ییای در  Iveco یموتورها EDC آموزشیدوره  •
 آلمان  Fischer pandaشرکت  Fischer panda ییای در  یژنراتورها راتیو تعم ییآشنا •
 ای تالیا Ivecoشرکت  Iveco Cursor 500 یموتورها یاساس راتیتعم •
 شرکت تاواسان  220مدل  Yamaha یموتورها یاساس راتیتعم •
 رانولیشرکت نفت ا یصنعت یروانکارها  آموزشیدوره  •
 دوار دانشگاه تهران  یها نیتوربوماش  یدوره عموم •
 و مدار دانشگاه تهران یکیدرولیه یعملکرد پمپ ها یدوره تخصص •
 کنترل  کیدرولیشرکت ه یکیدرولیه یپمپ ها یابی بیدوره ع •
 استان تهران  یکانال نظام مهندس  یطراح آموزشیدوره  •
 استان البرز  یهوارسان نظام مهندس یو انتخاب فن ها یطراح •
موسسه رده   یفراساحل تأسیساتشناورها و  یو قانون یرده بند  یها یبازرس تیر یمد •

 انیرانیا یبند
استاندارد در شناورها   ریبا مقاد سهی ارتعاشات و مقا  لیو تحل هیتجز  ،یر یاندازه گ •

 فیشر  یدانشگاه صنعت

 برگزارشده  آموزشیهای دوره 

 شرکت فراز پرتو دانش شرفتهیو پ یمقدمات کیدرولیه •
 ان یپارس نینو  یموسسه آموزش عال یمقدمات کیدرولیه •
 یفراساحل  عی( صنادوره  12) یمقدمات کیدرولیه •
 یفراساحل  عی ( صنادوره  8) شرفتهیپ کیدرولیه •
 ی فراساحل عی صنا  یراتیتعم کیدرولیه •
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 ی فراساحل عی صنا  ییایدر  یها طیمطبوع در مح هیسامانه تهو •
 عی صنا یمطبوع مرکز  هیتهو یها ستمیو س ییایدر  یها طی در مح کیکرومتر یسا •

 ی فراساحل
  Carrier ینرم افزارها بر اساس ییایمطبوع در  هیتهو یها ستمی س تیمحاسبات ظرف •

 ی فراساحل عی صنا
  ASHRAE و SMACNA یاستانداردها بر اساس یکانال کش ستمیو نظارت س یطراح •

 ی فراساحل عی صنا
 بندرعباس  رانیکاربران خارج از ا یبرا تأسیسات یسامانه ها یو عملکرد یآموزش مبان •
مختلف  یشناورها تأسیساتو  کی مکان یسامانه ها یو کاربر  تئوریآموزش  •

 بندرعباس و بندر بوشهر 
 و بندر ماهشهر  یبندر انزل ISOTTA یموتورها راتیو تعم  یآموزش نگهدار  •
 تهران  یکیدرولیه یسامانه ها راتی و تعم یآموزش مبان •
 ن تهرا یکیدرولیه یمشخصه پمپ ها و مدارها ی ها یبا منحن ییآشنا •


