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 محمد حسین خالصی

 
 mhkhalesi@yahoo.com: کیپست الکترونی

 سمنانشهر ، 1611متولد آذر 

 

  تحصیالت

 :دکتری 

 صنعتي شریفدانشگاه کنترل(،  دیناميک و گرایش طراحي کاربردی )شاخه - مکانيک مهندسي

 1631مهر ورود: 

 21/11معدل: 

  ارشدکارشناسی : 

 فیشر يصنعتدانشگاه ، گرایش طراحي کاربردی )شاخه کنترل( - کيمکان يمهندس

 1631مهر ورود: 

 11/11معدل: 

  :کارشناسی 

 مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي شریف -کيمکانمهندسي دو رشته ای 

 1625ورود: مهر 

 121: گذرانده شده یتعداد واحدها

 11/11: معدل

 :ديپلم و پیش دانشگاهی  

 و پيش دانشگاهي عالمه حلي تهران )سمپاد( رستانيدب، ریاضي و فيزیک

 12.31معدل پيش دانشگاهي:     13.91معدل دیپلم:   
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 زمینه های مورد عالقه
 سيستم های دیناميکي 

 کنترل 

 رباتيک و مکاترونيک 

 وسایل پرنده بدون سرنشين 

 افزارهای مهندسيمرن 

 برنامه نویسي 
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 کارشناسی دروس اختیاری

کاربردی، روش های ساخت و توليد، مهندسي دریا، المان محدود رباتيک و آزمایشگاه، طراحي به کمک کامپيوتر، 

 موتورهای احتراق داخلي، طراحي ساختمان شاسي

 

 کارشناسی ارشد دروس
دیناميک پيشرفته،  طراحي سيستم های کنترل،ریاضيات پيشرفته، مکانيک محيط های پيوسته، کنترل پيشرفته، سمينار، 

 سيستم های دیناميکي، کنترل فازی، مکاترونيک

 

 دکتری دروس
های ممتد، دیناميک تحليلي پيشرفته، کنترل تصادفي، کنترل تطبيقي، کنترل مقاوم، کنترل غيرخطي، رتعاشات سيستما

 1تئوری کنترل بهينه، ریاضيات پيشرفته 

 

 

 

 کارشناسی پايان نامه
 حاجيلوی بنيسيدکتر آقای : زیر نظر استاد "طراحي و ساخت موتورجت با استفاده از توربوشارژر"

 

 

 ارشد کارشناسی پايان نامه
 محمود سعادت فومنيدکتر آقای : زیر نظر استاد "مدلسازی دیناميکي یک هليکوپتر رادیوکنترل"

 

 

 دکتری رساله
 "نجام پرواز ایستا و ردیابي مسيرسازی سيستم خلبان خودکار برای یک هليکوپتر بدون سرنشين برای اطراحي و پياده"

 حسن ساالریه، آقای دکتر محمود سعادت فومني ترزیر نظر اساتيد راهنما: آقای دک

 


