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ٍثسبیت

تخصص حزفهای
 ارتعبضبت (تحلیل ٍ ضجیِ سبسی ٍ طزاحی سیتن ّبی تحلیل)
 طزاحی هبضیيآالت صٌعتی (تحلیل ٍ ضجیِ سبسی)
 طزاحی سیستنّبی هبًیتَریٌگ
عوابق تحصیلی

فزصت هطبلعبتی

آسهبیطگبُ اتَهبسیَى صٌعتی ،داًطگبُ ثزیتیص کلوجیب ،کبًبدا.

ثْوي -99هْز 99

Industrial Automation Laboratory (IAL), UBC, Canada.

دکتزا

هٌْذسی هکبًیک،گزایص هکبتزًٍیک ،داًطگبُ صٌعتی اصفْبى.

هْز  -88تبکٌَى

پبیبى ًبهِ :طزاحی ثْیٌِ چٌذ حَسُ ای سیستوْبی هکبتزًٍیکی ثب استفبدُ اس رٍضْبی هحبسجبتی ًزم.
حَسُ تحمیمبتی.Soft computing, Mechatronic Design, Optimization :

کبرضٌبسی ارضذ

هٌْذسی هکبًیک،گزایص طزاحی کبرثزدی ،داًطگبُ صٌعتی اصفْبى.

هْز -88هْز 88

پبیبى ًبهِ :کٌتزل ارتعبضبت  chatterدر هبضیي اثشار ثِ کوک هَاد َّضوٌذ پیشٍالکتزیک.
حَسُ تحمیمبتی.Vibration, Optimization, Machining :

کبرضٌبسی

هٌْذسی هکبًیک،گزایص جبهذات ،داًطگبُ صٌعتی اصفْبى.

هْز-89هْز 88

پبیبى ًبهِ :ثزرسی ًزمافشار  ٍ KISS softطزاحی گیزثکس تعییي ضذُ اس طزف ضزکت فَالد هجبرکِ.
حَسُ تحمیمبتی. Gear Design, Machine Design:
گزایص ریبضی فیشیک ،دثیزستبى ضْیذ اصُای اصفْبى (استعذاد درخطبى).

دثیزستبى
هْز-77هْز 89
جوایش و افتخارات

 عضَ اًجوي هٌْذسیي هکبًیک آهزیکب (9999 - )ASME
 عضَ اًجوي ارتعبضبت ٍ صَت ایزاى9999 -
 طزح ثزگشیذُ جطٌَارُ کیویب (جطٌَارُ ایذُ ٍ تجزثِ ّبی ثزتز کبّص ّشیٌِ ٍ افشایص ثْزُ ٍری گزٍُ اًتخبة (اسٌَا ،دٍٍ،
تکٌَگبس))9991-
 اختزاع ثزگشیذُ در جطٌَارُ اختزاعبت ثٌیبد ًخجگبى ؛ طزح ثزگشیذُ پبداش سطح اٍل9991 -
 عضَیت در ثٌیبد هلی ًخجگبى 9989 -
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 دارای دٍ اختزاع تمذیز ضذُ در اٍلیي جطٌَارُ اختزاعبت استبى اصفْبى – 9989
 اهکبى ٍرٍد ثِ دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ داًطگبُ صٌعتی اصفْبى اس طزیك پذیزش هستمین (جشء  %91ثزتز کبرضٌبسی) ٍ ّوچٌیي
پذیزش اس طزیك آسهَى سزاسزی 9988 -
 عضَیت در گزٍُ استعذاد درخطبى داًطگبُ صٌعتی در دٍرُ کبرضٌبسی 9989-
 راّیبثی ثِ هزحلِ دٍم الوپیبد کبهپیَتز داًص آهَسی 9979 -
وضعیت خذمت عزباسی
 هطوَل طزح ًخجِ ٍظیفِ ،اًجبم پزٍصُ تحمیمبتی ثزای َّاپیوبسبسی ایزاى (ّسب)
پزٍصُ :طزاحی سیستن کبلیجزاسیَى ثزای کبلیجزاتَرّبی گطتبٍر تب ظزفیت ً 9011یَتي هتز
عوابق کاری
معئًل تحقیقبت ي ارتعبشبت ياحذ تحقیق ي تًظعٍ شرکت فکًر مغىبطیط اظپبداوب ( – )www.fms-co.comاردیبُشت  3113تبکىًن



سبخت دستگبُ تست ٍ هبًیتَریٌگ ارتعبضبت تجْیشات هعذًی



تَلیذ ًزم افشار طزاحی ّبپز ،فیذر ٍ سزًذ ارتعبضی



راُ اًذاسی ٍاحذ ارتعبضبت گزٍُ فکَر هعٌبطیس (خزیذ تجْیشات  ،تذٍیي رٍضْبی طزاحی
تجْیشات هعذًی هزتعص ،تست تجْیشات هزتعص)



ضجیِ سبسی دیٌبهیکی ٍ تحلیل تٌص تحْیشات هعذًی

معئًل وًیس ي ارتعبشبت ياحذ تحقیق ي تًظعٍ گريٌ اوتخبة (اظىًا ،ديي ،بعت ،تکىًگبز؛  – )www.entekhabgroup.irآببن  3111تب
اردیبُشت 3113



تذٍیي دستَرالعولّبی لبثلیت اطویٌبى ( ٍ )Reliabilityطزاحی تجْیشات تست هزثَطِ

ثزای لطعبت لجبسطَیی ثب ّوکبری کبرضٌبس اسجك ضزکت ( LGثزای اٍلیي ثبر در صٌعت لَاسم
خبًگی ایزاى) –  9991تب 9999


طزاحی ٍ سبخت ًوًَِ ثزاسبس ًتبیج ضجیِسبسی ثزای سیستن دیٌبهیکی لجبسطَیی  8کیلَگزم

اسٌَا (ثزای اٍلیي ثبر در صٌعت لَاسم خبًگی ایزاى) 9999 -


تذٍیي کتبثچِ جبهع استبًذارد فٌی هحصَل ٍ لطعبت لجبسطَیی ثزای هحصَالت گزٍُ

اًتخبة ثب ًبم  EWTSثب ّوکبری کبرضٌبسبى ضزکتْبی ( Daewoo ٍ LGثزای اٍلیي ثبر در
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صٌعت لَاسم خبًگی ایزاى) 9989 -تب 9999


آًبلیش هَدال (تست ٍ ضجیِ سبسی) ٍطزاحی کبثیٌت لجبسطَیی  8کیلَگزم اسٌَا –  9989تب

9991


طزاحی سیستن هبًیتَریٌگ ٍ تست عولکزد لجبسطَیی ثب ًبم ( WFTاٍلیي دستگبُ تست

لجبسطَیی سبخت ایزاى)9991 -



تعزیف گزیذ اًزصی ثبالی  Aثزای هحصَالت تَلیذی گزٍُ اًتخبة 9991 -
راُ اًذاسی آسهبیطگبُ تحمیمبت لجبسطَیی ضبهل تستّبی هصزف اًزصی ،هصزف آة،

کیفیت ضستطَ (خزیذ تجْیشات ٍ تعزیف تستّبی هزثَطِ) – 9991


راُ اًذاسی آسهبیطگبُ صَت ٍ ارتعبضبت ضبهل خزیذ تجْیشات ٍ تعزیف تستّبی هزثَطِ

(ثزای اٍلیي ثبر در صٌعت لَاسم خبًگی ایزاى)9989 -


طزاحی ٍ پیبدُ سبسی ًزمافشار تحلیل ارتعبضبت ثزای آسهبیطگبُ ٍاحذ تحمیك ٍ تَسعِ(ثزای

اٍلیي ثبر در صٌعت لَاسم خبًگی ایزاى)9989 -
محقق پصيَشکذٌ زیر ظطحی ،داوشگبٌ مبلک اشتر– مُر  3111تب مُر 3111



طزاحی ٍ سبخت هکبًیشم گزدش ثبلک ضٌبٍر سیز دریبیی9988 -



طزاحی گیزثکس جْت ایجبد دٍر هٌبست ثزای پزٍاًِّبی دٍ جْتِ (9988 - )contra-rotating propellers

کبرشىبض دفتر فىی در شرکت تًلیذ قطعبت ي مبشیه اصفُبن– تببعتبن  3111تب مُر 3111




طزاحی ٍ سبخت دستگبُ خطک کي سجَس ثِ سفبرش کبرخبًِ ًطبستِ اهیي 9988 -
طزاحی ٍ سبخت دستگبُ جذاسبس گلَتي ٍ فیجز اس ضیزُ ًطبستِ ثِ سفبرش کبرخبًِ آردیٌِ 9980 -



طزاحی ٍ سبخت دثل فیلتز ًطبستِ ثِ سفبرش کبرخبًِ آردیٌِ9980 -



سبخت هخبسى ثبلویل ثزای کبرخبًجبت چیٌی9981 -



طزاحی هعکَس ٍ سبخت پوپْبی صٌعتی–  9981الی 9988

پزوصه های صنعتی-دانشگاهی


ارائِ همبلِ در سهیٌِ ثزرسی فزهَالسیَى تئَری ارتعبضبت لجبسطَیی ٍ همبیسِ ثب ًتبیج تست ،گزٍُ اًتخبة ٍ داًطگبُ صٌعتی اصفْبى
9999 -



تعزیف کبرآهَسی ثزای داًطجَیبى داًطگبُ صٌعتی در سهیٌِ طزاحی دستگبُ تست دهپز ،گزٍُ اًتخبة ٍ داًطگبُ صٌعتی اصفْبى
9991 -




طزاحی اجشا هکبًیکی هَتَر الکتزیکی ثب راًذهبى ٍ لذرت ثبالّ ،وکبری در پبیبى ًبهِ دکتزای داًطکذُ ثزق ،داًطگبُ صٌعتی -
9987
طزاحی سیستن اتَهبسیَى هًَتبص اسپکلَم ،ثِ سفبرش کبرخبًِ ظزیف پلیوز ٍ داًطگبُ صٌعتی اصفْبى9988 -
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ثبت اختزاع


دظتگبٌ خشک که ظبًض

تبییذ ضذُ تَسط ثٌیبد هلی ًخجگبى ،ثزًذُ هذال ثزًش الوپیبد اختزاعبت داًطگبُ آساد
ایي اختزاع صٌعتی ضذُ ٍ تَسط کبرخبًِ ًطبستِ اهیي خزیذاری ضذُ است.


تبییذ ضذُ تَسط ثٌیبد هلی ًخجگبى ،ثزًذُ جبیشُ سطح اٍل ًوبیطگبُ اختزاعبت ایزاى
دظتگبٌ برغ عمًدی بته ظبک ظبختمبوی

ایي اختزاع صٌعتی ضذُ ٍ تَسط کبرخبًِ تَتکس خزیذاری ضذُ است.



دظتگبٌ برغ افقی بته ظبک ظبختمبوی

تمذیز ضذُ در دٍهیي ًوبیطگبُ اختزاعبت هٌطمِای کَّزًگ
ایي اختزاع صٌعتی ضذُ ٍ تَسط کبرخبًِ تَتکس خزیذاری ضذُ است.



دظتگبٌ جذاظبز گلًتًن ي فیبر از شیرٌ وشبظتٍ

تمذیز ضذُ در اٍلیي ًوبیطگبُ اختزاعبت استبى اصفْبى
ایي اختزاع صٌعتی ضذُ ٍ تَسط کبرخبًِ گلَکش آردیٌِ خزیذاری ضذُ است.


تمذیز ضذُ در الوپیبد اختزاعبت داًطگبُ آساد
دظتگبٌ مًوتبش اظپکلًم

طزح ایي اختزاع تَسط کبرخبًِ ظزیف پلیوز تعزیف ضذُ ثَد.

دورههای گذرانذه شذه
 هعذى کبری هکبًیکی؛ کٌفزاًس هعذى کبًبدا 9999 -
 آًبلیش ارتعبضبت هبضیيّبی دٍار ٍ عیت یبثی؛ اًجوي صَت ٍ ارتعبضبت ایزاى9999 -
 ارسیبثی ٍضعیت ٍ عیت یبثی یبتبلبًْبی غلتطی اس طزیك آًبلیش ارتعبضبت؛ اًجوي صَت ٍ ارتعبضبت ایزاى9999 -
 ثبسرسی جَش 9ٍ9؛ اًجوي جَش ایزاى 9988 -


ANSYS؛ جْبد داًطگبّی داًطگبُ صٌعتی اصفْبى 9981 -

تذریظ در کارگاه آموسشی ()Workshop
 آهَسش طزاحی سیستن ّبی هزتعص هعذًی در ضزکت فکَر هغٌبطیس اسپبداًب  -پبییش 9999
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 آهَسش ارتعبضبت صٌعتی در ضزکت فکَر هغٌبطیس اسپبداًب  -ثْبر 9999


کبرگبُ آهَسضی(  )Workshopلبثلیت اطویٌبى ( ،)Reliabilityثِ ّوزاُ آلبی کَاى (کبرضٌبس سبثك ضزکت ال جی) ،گزٍُ

اًتخبة – سهستبى 91



آهَسش همذهِ ای ثز تحلیل ثِ رٍش  -FEMگزٍُ صٌعتی اًتخبة – ثْبر 9991
کبرگبُ آهَسضی( ً )Workshopمطِ اختزاع ( ،)Patent Mapثِ ّوزاُ آلبی کَاى (کبرضٌبس سبثك ضزکت ال جی) ،گزٍُ

اًتخبة – سهستبى 89


کبرگبُ آهَسضی(  )Workshopهزاحل تکٌَلَصیک ارتمب هحصَالت ضَیٌذُ ،ثِ ّوزاُ آلبی کَاى (کبرضٌبس سبثك ضزکت ال

جی) ،گزٍُ اًتخبة – سهستبى 89


کبرگبُ آهَسضی ( )workshopطزاحی گیزثکس تَسط ًزمافشارّبی  Autodesk Inventor ٍ KissSoftدر داًطگبُ

صٌعتی اصفْبى  -ثْبر 9988
سبان خارجی
 تسلط کبهل ثِ سثبى اًگلیسی در صحجت کزدى ،هطبلعِ ٍ ًگبرش هتَى علوی
TOEFL iBT score: 92. (Reading: 26/30, Listening: 24/30, Speaking: 20/30, Writing: 22/30 ) 
 آضٌبیی ثب سثبى کزُای
 آضٌبیی ثب سثبى عزثی
مهارتهای نزم افشاری
تسلط کبهل ثِ ًزم افشارّبی:
CAE: ABAQUS(stress analysis in elastic & plastic forms), ANSYS (modal and stress analysis).
CAD/CAM: Autodesk Inventor, AutoCAD.
Programming: MATLAB.
Dynamic Analysis: Visual Nastran.
Designing Mechanical Parts: KissSoft Hirnware, Autodesk Inventor.
General: Microsoft office.

آضٌب ثِ ًزم افشارّبی:
Mechanical Desktop, SolidWork, CATIA, Automation Studio(Designing Hydraulic Systems).

مقاالت علمی-صنعتی
مقبالت ریل معتخرج از پريشٌَبی صىعتی میببشىذ:

• " ثزرسی تئَری ٍ تجزثی ارتعبضبت لجبسطَیی" .هحوذ ّبدی جاللی ًذٍضي ،سیذ هحوذ کزین طجبطجبیی .دٍهیي کٌفزاًس ثیي الوللی آکَستیک
ٍ ارتعبضبت ،تْزاى. ISAV 2012 -
• ”PID and LQR Controller Design for Universal Motor of Washing Machine” ,The 1st National Conference on
"New Technologies in Home Appliances", S. R. Hashemi, S. M.K. Tabatabaie, M. Kuchekzadeh, GH. Kasaie.
ncntha 2012.

• " هذلسبسی سیستن دیٌبهیکی هبضیي لجبسطَیی اتَهبتیک ٍ همبیسِ ثبًتبیج تجزثی" .هحوذ ّبدی جاللی ًذٍضي ،سیذ هحوذ کزین طجبطجبیی ،هسعَد
کَچک سادُ .اٍلیي کٌفزاًس هلی "فٌبٍریّبی ًَیي در صٌعت لَاسم خبًگی" ،اصفْبى. ncntha 2012-
• " طزاحی ٍ سبخت دستگبُ خطک کي سجَس" .سیذهحوذکزین طجبطجبییً ،بصز ًْضت ،حسیي ضبیستِ همذم .اٍلیي کٌفزاًس هٌْذسی سبخت ٍ
تَلیذ ،اصفْبى –( . NMEC 2008بٍ عىًان ارائٍ دَىذٌ)
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 اٍلیي کٌفزاًس. اهیي سریجبف، سیذ هحوذ هیزیبى، سیذهحوذکزین طجبطجبیی، سیذ سعیذ هیزیبى."• " طزاحی سیستن اتَهبتیک هًَتبص اسپکلَم
)ٌ (بٍ عىًان ارائٍ دَىذ. NMEC 2008–  اصفْبى،هٌْذسی سبخت ٍ تَلیذ
پضوهشی-مقاالت علمی
:مقبالت ریل معتخرج از پريشٌَبی پصيَشی داوشگبَی میببشىذ

• ” Analysis of ultrasonic assisted machining (UAM) on regenerative chatter in turning ”. S.M.K. Tabatabaei,
and S. Behbahani. Journal of material processing technology, 2012.

• ” Controller Design for Chatter Reduction Using Genetic Algorithm Method”. S. Behbahani, S.M.K.
Tabatabaei, and D. Sajedipour . ICCA2010-China .IEEE conference on control.
• ”Mechatronic Modeling and Control of a Lathe Machine Equipped with a MR Damper for Chatter
Suppression”. D. Sajedipour, S. Behbahani, and S.M.K. Tabatabaei . ICCA2010-China .IEEE conference on
control.

."• " رٍش جذیذ ثزای رسن ًوَدار هٌحٌی پبیذاری چتز در هبضیي اثشار ثِ صَرت تجزثی ٍ همبیسِ ًتبیج عولی ثب ًتبیج حبصل اس هعبدالت تئَری
. ICME 2010- دّویي کٌفزاًس هٌْذسی سبخت ٍ تَلیذ ایزاى. سیذهحوذکزین طجبطجبیی، سیذهحوذ هیزیبى،حسیي خَضکیص
• "A Complex Variable Procedure for the Formulation of Elastoelectromagnetic Wave Propagation in
Multilayered Half-space Piezo Media". S.M. Tabatabaei, H.R. Mirdamadi, S.Behbahani. 17th. Annual
(International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009. (As Presenting Author)
• "Active Control of Chatter in Lathe Machine Using Piezoelectric Actuator". S.M. Tabatabaei, S.Behbahani.
17th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009. (As Presenting Author)

داوری مقاالت علمی
•”Simulation on Kinematics and Dynamics of the Aircraft Model Moving at 6-DOF in Wire-Driven Parallel
Suspension System” . qin huang.
Description: This paper was a submitted paper for IEEE conference. (ICCA2010) and finally rejected.
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