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 رزومه تخصصي محمذ اليقي
 

 اطالعات شخصي  -1
 (.Ph.Dدکترای تخصصی )7 تحصیالتیسان م

 16150032100تلفه َمرا7ٌ 

 

 mohammad.layeghi@alum.sharif.edu (: mail-E)آدرس پست الکترونيک -2
 
 تحصيالت-3

 .1051اٌ صىؼتی شريف، داوشگ-مُىذظی مکاویک-دکترای تخصصی

 .1044داوشگاٌ ػلم ي صىؼت ايران، -مُىذظی مکاویک-کارشىاظی ارشذ

 .1042داوشگاٌ صىؼتی شريف ،  -مُىذظی مکاویک-کارشىاظی
 

 سوابق آموزشي-4
(، تذريط دريض فىی داوشکذٌ مىابغ طبیؼی داوشگاٌ تُران 1051-1051تذريط در آزمايشگاَُای داوشگاٌ شريف )

(، اظگتاد  1060داوشگکذٌ ًَافاگا )  -(، اظتاد مذػ7ً داوشگگاٌ صگىؼتی شگريف   1052-1062) 11پايٍ -دياربؼىًان اظتا

(، اظگتاد مگذػ7ً   1053(، اظگتاد مگذػ7ً پصيَشگگاٌ مگًاد ي اوگرشی )     1061داوشکذٌ ًَافاگا ) -مذػ7ً داوشگاٌ امیرکبیر

(، اظگتاد  1061ػلگً  ي تحیییگات )   (، اظتاد مذػ7ً داوشگاٌ آزاد اظگالمی يادگذ  1055پريازی )-داوشگاٌ ظراظری يسد

-1065(، اظتاد مذػ7ً داوشگگاٌ آزاد اظگالمی يادگذ تاکعگتان )    1055-1061مذػ7ً داوشگاٌ آزاد اظالمی يادذ کرج )

1051.) 
 
 سوابق پژوهشي منتخب-5

 ي تعت لًاز  خاوگی(    CFD( ) 1044-1053قطب تبذيل اورشی داوشکذٌ مکاویک داوشگاٌ صتؼتی شريف )

 َای ملی ي صىؼتی ي دفاػی( ي مذيريت پريشٌ CFD( )1043-1052مُىذظی جُاد کشايرزی )پصيَشکذٌ 

 ي طرادی ي ظاخت اوًاع دظتگاَُای اوتیال درارت( CFD) (1052-1051)ظال داوشگاٌ صىؼتی شريف
 ي طرادی ي ظاخت ي تعت اوًاع دظتگاَُای تًُيٍ ي تبريذ ي گرمايش( CFDپصيَشگاٌ مًاد ي اورشی کرج )

 ي طرادی ي ظاخت ي تعت تًول باد ي ..(   CFD( )1051-1051شگاٌ آزاد اظالمی يادذ کرج )داو

ي طرادی ي ظگاخت ي تعگت اوگًاع ظیعگتمُای تًُيگٍ       CFD( )1065-1051داوشگاٌ آزاد اظالمی يادذ تاکعتان )

 مطبًع ظرمايش ي گرمايش ي ...(

تًظگؼٍ کاربردَگای مگًاد متخلخگل مخصًصگا        تگا کىگًن(   1051شرکت داوش بىیان )از ظال -شرکت واوًپًشش فلس

 فًمُای فلسی ي تًلیذ اوًاع واوًظیاالت.

 

 مقاالت پژوهشي-6
المللگی   بگیه  H-indexمیالگٍ کىفراوعگی َعگتم ي     51پصيَشگی ي  -میالٍ ػلمگی  12ي  ISIمیالٍ  21دارای بیش از 

 باشذ. می 14برابر با  5151ايىجاوب در ظال 

 

 ها پتنت-7
 بت اختراع َعتم.ث 11دارای 
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 مهارتهای نرم افساری-8
Windows 98/Me/2000/XP/7/8/10, Office 98/2000/XP/2019, FLUENT 6.3, GAMBIT 

2.3, MATHEMATICA/MAPLE/MATLAB, TECPLOT, FORTRAN 77/90/95, 

DIGITAL FORTRAN, ANSYS, MATLAB, MS Project, Wordpress 

 

 موضوعات مورد عالقه کاری -9
، صگىايغ وگًو ي کا،گ ،     HVAC( ، ظیعتمُای تًُيگٍ ي تبريگذ ي گرمايشگی    CFDیک ظیاالت محاظباتی )ديىام

کاربردَای اورشی خًرشیذی، مذيريت، مذيريت پريشٌ، وظارت بر ػملکرد پرظىل در بخشُای مختلف کارخاوٍ، بُبگًد  

یلتر ًَا، بُیىٍ ظازی مصگر  آو  کیفیت محصًالت تًلیذی کارخاوجات از راَُای ػلمی ي ػملی، تأظیعات ي اوًاع ف

 ي اورشی در کارخاوجات

 

 سابقه همکاری با شرکتهای زير:-11
 R&Dپريشٌ َای مختلف در دًزٌ وفت ي گاز)صىايغ پايیه دظگتی( ي  -ماٌ 3شرکت دلتا )مؼاين مذير ػامل بٍ مذت 

()1050) 

ً   -ظگازٌ فلگسی  -ي تًُيگٍ مطبگًع   CFDتًاوا صگىؼت ) شرکت  خت ي وصگب اوگًاع   طرادگی ظگا  -مشگاير -اورشيُگای وگ

 تا کىًن( 1051ظیعتمُا()

طرادگی  -مشاير-شرکت داوش بىیان واوً پًشش فلس در پارک فىايری داوشگاٌ تُران ي بؼذَا بؼىًان شرکت خصًصی

 تا کىًن( 1051ي تًلیذ مًاد متخلخل ي واوً ظیاالت ي تًظؼۀ کاربردَای آوُا در صىايغ مختلف )

زمیىٍ کاری کلیۀ امگًر طرادگی ظیعگتمُای تًُيگٍ ي تبريگذ بگا       -مذيرٌ شرکت جفر ظرخ فجر )بؼىًان رئیط َیأت

CFD()تاکىًن( 1056، وظارت ي اجرای پريشٌ َای مختلف در رشتٍ مُىذظی مکاویک 

 (CFDطرادی ظیعتمُای تًُيٍ ي تبريذ با -بٍ مذت يکعال HVAC( )1064-شکالت فرمىذ )مشايرشرکت 

تراکمگی ي  -طرادی دي ظیعتم رطًبت زدای تبريگذ -پريشٌي مذير  CFDگريٌ صىؼتی لیىا )مشاير، طرادی با شرکت 

مگاٌ(   0بگٍ مگذت    -ظگیب زمیىگی   ج بی ي طرادی ايلیٍ کاوال کشی اوبارَا ي ظیعتم تًُيٍ ي تبريذ اوبار وگُگذاری  

(1066) 
 

 


