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 التیتحص

واحد تهران   یاز دانشگاه آزاد اسالم یانرژ  لی تبد شی در گرا کی مکان یمهندس  یدکتر  •
 غرب

  نصیرالدینخواجه از دانشگاه   یانرژ  لیتبد شی در گرا کیمکان یارشد مهندس یکارشناس •
 ی طوس

 فعالیت وابقس

 من یا شیرآالت دی تول یف یکنترل ک  ریمد •
 شرکت امرسان  طراح •
 تهران هیشرکت تهو طراح •
 ان یشرکت اطلس پترو ک یطراح  ریمد •
 تاکنون  94شرکت فناوران سپهر صنعت الماسه از سال   رعاملیمد •
 95واحد سما تهرانسر از سال  یخودرو در دانشگاه آزاد اسالم کی گروه رشته مکان ریمد •

  9 تا 
 شرکت آتاما  یف یکنترل ک  ریمد •
 1395تا  1391( از سال 16222) 1546و  4047پروانه استاندارد   یدارا •
 (3 هی ساختمان )پا یک ی مکان  تأسیساتپروانه اشتغال به کار نظارت  یرادا •
 به مدت دو سال ریدر دانشگاه مال کیمکان یدروس رشته مهندس مدرس •
 سال  2در دانشگاه پرند به مدت   کیمکان یدروس رشته مهندس مدرس •
  5تهران غرب به مدت  یدر دانشگاه آزاد اسالم کیمکان یدروس رشته مهندس مدرس •

 سال
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  5واحد سما تهرانسر به مدت  یدر دانشگاه آزاد اسالم یدروس رشته مهندس مدرس •
 سال

 مقاالت و کتب علمی 

• Alibakhshi, A. H. Mirshahvalad, and S. Alibakhshi, Investigating the 
Mechanism of Effect of Carbon Nanotubes on Flame Spread Over 
Liquid Fuels. Fire Technology, 2015. 51(4): p. 759-770. 

• Alibakhshi, A. H. Mirshahvalad, and S. Alibakhshi, A modified group 
contribution method for accurate prediction of flash points of pure 
organic compounds. Industrial & Engineering Chemistry Research, 
2015. 54(44): p. 11230-11235 . 

• Alibakhshi, A. H. Mirshahvalad, and S. Alibakhshi, Prediction of flash 
points of pure organic compounds: Evaluation of the DIPPR 
database. Process Safety and Environmental Protection, 2017. 105: 
p. 127-133 . 

• Mirshahvalad, H. et al. A Neural Network QSPR Model for Accurate 
Prediction of Flash Point of Pure Hydrocarbons. Molecular 
Informatics, 2019. 38(4): p. 1800094. 

• Mirshahvalad, h. et al. A neural networks model for accurate 
prediction of the flash point of chemical compounds. Iranian Journal 
of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 2019: p . 
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.  نیرید زادهملک; مهرداد یرئوف  دیاصل; ناه یقاسم  نی; رامولد رشاهی م درضایحم •
".  یبا استفاده از شبکه عصب  هیدروکربنی باتی نقطه اشتعال ترک بینیپیش و  سازیمدل"

 .116- 109, 1400,  64, 19 ، یدر مهندس سازیمدل

 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 تهران  یدر مجتمع فن شرفتهیو پ  یمقدمات  دورکسیسال •
 ر ی رکبیام  یدر جهاد دانشگاه شرفتهیو پ  یمقدمات  ایکت •

 های اجراییروژه پ

 2تا " 2/1مختلف " یزها یدر سا یگاز   شیرآالتقالب فورج  یطراح •
 2تا "  2/1" ری ربع گرد از سا ی گاز  شیرآالتمعکوس   یو مهندس سازیمدل •
 تهران  هیدر شرکت تهو المللبین  ری پروژه ساب تی ونی جیپک   یطراح •
 انی شلنگ در شرکت اطلس پترو ک دیقالب اکسترودر جهت تول  یطراح •
 ان یشرکت اطلس پترو ک شگاهیآزما یو قرص برا  تیقالب ش  یطراح •
 ان یشرکت اطلس پترو ک یمختلف برا یزها ی در سا ینفت   یکیالست هایشلنگ   یطراح •
 نچ یا 24 زی تا سا یک یالست هایشلنگ ساخت  هایقالب  یطراح •
 ی کی حمل محصوالت الست نقالهتسمه طراح •
 ی لیر هایپروژه گریریخته  هایقالب  طراح •
 اک یآمون  یشیکمپرسور سرما چیمارپ هایدندهچرخ معکوس و ساخت  ی ، مهندسیطراح •
 انی شرکت اطلس پترو ک  یشلنگ پمپ بتن برا پل یمعکوس ن  یمهندس •
 شرکت آتاما  یبرا  یکیو الست یفلز  گیرهایلرزه  یطراح •
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 هایاگن و  زیر شاسی یبرا گریریخته  و قالبنوع قطعه  10از  ش یو ساخت ب  یطراح •
  واگن پارس، مپنا اصفهان، نورالرضا جم،  ریس  مهتاب ،پلور سبز، هایشرکت  یمسافر 

 شرکت فناوران سپهر صنعت الماسه یو... برا ادیبن  یشرق  آهنراه
 ان یشرکت اطلس پترو ک یبرا  زاتیتجه  یسازه و استراکچر نگهدار  یطراح •

 های آموزشی برگزارشده وره د

 شرفته یو پ  یدر سطوح مقدمات دورکسیسال  افزارنرم دوره  سیساعت تدر 2000از   شیب •
 شرفتهی و پ یدر سطوح مقدمات ایکت افزارنرم  سیساعت تدر 2000از   شیب •
 Geomagic Design X دوره سیساعت تدر 500از   شیب •
 Geomagic Control X افزارنرم در   یدوره آموزش 4 •
 ا یدر کت کاریماشین دوره  سیتدر •
 ل ی در پاورم کاریماشین دوره  سیتدر •
 ی پزشک یمهندس کردیبا رو   ایدوره کت سیتدر •
 اتوکد  افزارنرم  سیتدر •
 نتونتور یا افزارنرم  سیتدر •


