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 نامهانیپا
،  "بعدي به روش اجزا مرزيسیال در مخزن سه غیر خطی شبیه سازي تالطم": یکارشناس

 .20، نمره روح اهللا دهقانی فیروزآباديدکتر  ییراهنما به
مطالعه پایداري و خواص الکترومکانیکی نانو خازن ساخته شده از ": کارشناسی ارشد
 .20نمره ، راهنمایی دکتر روح اهللا دهقانی فیروزآبادي ، به "صفحات گرافنی

 به ،"پذیر هیل با بال هاي بسیار انعطافراي پرنده بتوسعه مدل آیرواالستیک "دکتري: 
 ، در حال انجام.راهنمایی دکتر روح اهللا دهقانی فیروزآبادي

  

 افتخارات
 
 شده به عنوان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته •

 1390-1386در دوره کارشناسی، سال  چهارم رتبه •

 1392- 1390دانشگاه صنعتی شریف، سال  کارشناسی ارشد، اول در دوره رتبه •

 ي مهندسی هوافضا، گرایش سازه، رشته1392سوم در کنکور دکتري نیمه متمرکز، سال رتبه  •

 
 

 مقاالت منتشر شده
• Firouz-Abadi, R. D., & Borhan-Panah, M. R. (2013). Sloshing Analysis of 

Flowing Liquid in 3D Tank Using Boundary Elements Method. Journal of 
Pressure Vessel Technology, 135(2), 021301. doi:10.1115/1.4023419 

 يمـایهواپ کیرواالسـتیتوسعه مـدل آ)، 1397فیروزآبادي، ( محمدرضا برهان پناه، روح اله دهقانی •
 مجله مکانیک مدرس.، آن يپرواز کینامید بیبر ضرا يریاثر انعطاف پذ یبررس يکامل برا
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• Hassanpour, S., Mehralian, F., Firouz-Abadi, R.D., Borhan-Panah M.R., 
Rahmanian M., Meccanica (2019) 54: 299. https://doi.org/10.1007/s11012-
019-00947-y 

 ارسال شدهمقاالت 

• Firouz-Abadi, R. D., Ahmadi-Tehrani, M., & Borhan-Panah, M. R. (2015). A 
boundary elements model for the determination of the moment of inertia of 
liquid-filled tanks made of similar cells. IMechE Part G: Journal of Aerospace 
Engineering. 

• Firouz-Abadi, R. D., & Borhan-Panah, M. R. (2015). Resonance frequencies 
of two cantilever nanobeams partially in contact with each other. International 
Journal of Nanoscience. 

 
 

 یقاتیو تحق یپژوهشکاري، سوابق 
 تا کنون) 97مدیر عامل شرکت دانش بنیان داریا فناور برهان شریف ( •

 تا کنون) 96پردیس نوآوري شهید مقدم (مدیر گروه توسعه نرم افزار هاي مهندسی برهان،  •

 تا کنون) 95عضو هیئت مدیره موسسه زنده یاد شهید حسین پور ( •

هاي هوایی و دریا هدسا در دانشگاه صنعتی شریف (به عنوان معاونـت دفتر طراحی سازه عضو •
 )95-93( و همکاري در زمینه هاي آموزش و پژوهش)

o راه توسعه نرم افزار)تحلیل ایرواالستیک روتور بالگرد (به هم 

o توسعه نرم افزارهاي مهندسی در زمینه طراحی و تحلیل سازه 

o بارگذاري وسایل پرنده 
در  سـازه در طراحـی و تحلیـل سـال بـه مـدت یـک صـنعت پرشـیا پیشـروهمکاري با شرکت  •

 )93-91( هايزمینه
o آن طراحی و تحلیل مخازن فلزي و اتصاالت 

o طراحی مخازن کامپوزیتی 

o کـد بـراي افزار طراحی و تحلیل مخازن کامپوزیتی بـا قابلیـت تولیـد جینرمي توسعه
 سازي فرآیند رشته پیچیپیچش و شبیه

پـروژه مهندسـی در  چندینو مدیریت  اعضاي هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریفهمکاري با  •
 : از جملهدانشگاه قالب قراردادهاي همکاري صنعت و 

o يبعددر مخازن سه الیتالطم س لیتحل افزارنرم 
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o برمـاهواره يپوسـته شیجـدا یکینـامیسـاز د هیشـب افزارنرم ) Fairing Separation 

Simulation( براي یکی از صنایع هوافضا 

o براي یکی از صنایع هوافضا پرنده يبدنه يرو نگیبافت يدهیپد لیتحل افزارنرم 
o براي یکی  )يدرجه آزادو سه کیفالتر در بالک (مدل االست يدهیپد لیتحل افزارنرم

 از صنایع هوافضا
o نانو مخروط، گرافن و وب،ینانو ساختارها (نانو ت يسازمدل افزارنرم ...( 
o ی نیماهواره در مدار زم یکینامیحرکت د يسازهیشب افزارنرم (Orbital 

Simulator) 
 
 یو عمل یمهندسات یها و تجربمهارت

 تسلط به زبان انگلیسی  •
 
 ,C#.Net WPF, VC++, Delphi یسیبرنامه نو يهازبان تسلط بر •

 Python هاي برنامه نویسیآشنایی با زبان •

  OpenGlآشنایی با برنامه نویسی گرافیک سه بعدي در  •
 HTML, JavaScript, PHP, MySQLهاي برنامه نویسی تحت وب آشنایی با زبان •

 
 MAPLEو  MATLAB یاتیاضیر يافزارهاتسلط بر نرم •

  SOLIDWORKS يسازافزار مدلبر نرمتسلط  •
 در حد مقدماتی CATIA سازيمدلافزار آشنایی با نرم •

 در حد مقدماتی Mayaگرافیکی  سازيمدلافزار آشنایی با نرم •

  MSC.NASTRAN/PATRAN, ANSYS تحلیلی يافزارهاتسلط بر نرم •
 Gambit و  Fluent افزارهاي سیاالتی تسلط بر نرم •

 Office يافزارنرمتسلط بر بسته  •

 
 

 

 و مهندسی یپژوهش يهانهیزم
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  هاي حاملها و سیستم، ماهوارهپرندهي طراحی سازه •

 آیرواالستیسیته و بافتینگ •

  کینانومکان •
 افزارهاي مهندسیي نرمتوسعه •
  سیال ک تالطمینامید •

 برهم کنش سازه و سیال •
  (BEM) يروش اجزا مرز •

 تییهاي کامپوزسازه •

 
 

 پژوهشی که توانمندي و تمایل به همکاري دارمزمینه هاي 
 

 ) Optimization and MDOبهینه سازي طراحی و طراحی چند موضوعی ( .1
 )Composite materials(  مواد مرکب .2
 )FSIبرهم کنش سازه و سیال ( .3
 )FEM) و اجزا محدود (BEMروش هاي اجزا مرزي ( .4
 دینامیک سازه و مودال .5

 مهندسی کد نویسی و توسعه نرم افزارهاي .6

 دینامیک روتور .7

 آیرواالستیسیته .8
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