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 مشخصات فردي 

 و نام خانوادگی نام کاظم محمدزاده محل تولد تربت حیدریه تاریخ تولد 04/1367/ 28

 آدرس پستی دانشکده مهندسي مکانیک -دانشگاه صنعتي اراک  –خیابان دانشگاه  –اراک  –استان مرکزی 

و دارای یک فرزند تأهلم تأهل تیوضع   شغلی تیوضع  )استادیار( عضو هیأت علمي 
k.mohammadzadeh@arakut.ac.ir    /    kazem.mohamadzadeh@gmail.com پست الکترونیکی 

 مشخصات تحصيلي

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیلنام  سال از تا سال محل تحصیل معدل کل

 دکتری تخصصی مکانیک )تبدیل انرژی( دانشگاه تربیت مدرس 1392 1397 تهران 52/18

 کارشناسی ارشد مکانیک )تبدیل انرژی( صنعتي اصفهاندانشگاه  1388 1390 اصفهان 65/18

 کارشناسی )حرارت و سیاالت( مکانیک بیرجنددانشگاه  1384 1388 بیرجند 58/17

 دیپلم فیزیک-ریاضي دبیرستان رازی 1380 1383 تربت حیدریه 53/19

 سطح و وضعيت زبانهاي خارجه
 1 زبان انگلیسی  = out of 100   ( MSRT language test score 54)  در حد مطلوب 

 مهارتهاي نرم افزاري

 Solidwork - Gambit    1 و  AutoCAD ،CorelDraw: افزارهای طراحينرم 

 ANSYS-CFX ،  Fluent 2: تحلیلينرم افزارهای 

 Fortran -  Matlab-Maple  ،Tecplot 3 :وریاضي های برنامه نویسي زبان

 (CFDدیناميک سياالت محاسباتي )ي مرتبط با اه پروژه
 CFD (https://scholar.google.com/citations?user=1qM8_T0AAAAJ&hl=en) 1المللي در زمینه ( و کنفرانسي ملي و بینISIمقاله ژورنالي ) 35

 Fluent 2با استفاده از نرم افزار ها جریان رفت و برگشتي درون میکروپمپسازی شبیه

 Fluent 3جریان های واکنشي مغشوش درون کوره های صنعتي گازسوز  با استفاده از نرم افزار  سازیشبیه

 Fluent 4در اعداد ماخ و زوایای حمله مختلف با استفاده از نرم افزار ها ایرفویل  آیرودینامیکي اطرافجریان سازی شبیه

 5 (DESو  RANS ،LESهای )مدل Fluentهای مختلف نرم افزار مدلبا استفاده از صنعتي  کلونیس کیدرون مغشوش  انیجرسازی شبیه

 Fluent 6نرم افزار  VOFبا استفاده از مدل حرکت قطره و صعود حباب دوفازی  ائلمس یساز هیشب

 Fluent 7نرم افزار با استفاده از  های حرارتيدر مبدلشبیه سازی انتقال حرارت نانوسیاالت 

 با صنعت هاي پژوهشيطرح
 1 نامه و کارآموزی در مقاطع کارداني و کارشناسيپایان 55راهنمایي بیش از 

1397 -دانشگاه تربت حیدریه  – "گیری لزجت مایعات مختلفساخت دستگاه آزمایش اندازه"استادراهنمای طرح هسته دانشجویي با عنوان   2 

 یهابرج ی)هلر( و  سیستم های ترکیبي به جا برج خشک ،یي، کندانسور هوابرج تر یکارخنک ستمیس يکینامیترمود یسازمدل"همکار طرح 

)استاد مشاور: دکتر شیراني( 1393تا  1392 –اصفهان  –" اسالم آباد روگاهین یجویي در مصرف آب در واحدهاکن تر فعلي به منظور صرفهخنک  
3 

 4 (98تا خرداد  95)بهمن  14006560457به شناسه ملي  1408پایاب انرژی سپهر به شماره ثبت: نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامي خاص 

 5 1399تا  1398 –مشهد  – "مشهد يعتیشر روگاهیبرج هلر ن یاتورهایراد یهدر و بخش ورود سازیهیشب"پیمانکار  

شرکت  – "MGT(2) 30-توربین  LPCو  HPCبررسي نحوة افزایش دبي روغنکاری گریز از مرکز بال بیرینگ های روتورهای  "مجری پروژه 

 تا کنون 1399 –تهران  –توگا  –مهندسي و ساخت توربین مپنا 
6 

 افتخارات
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 1 .1396و  1395های استاد برتر آموزشي گروه مهندسي مکانیک دانشگاه تربت حیدریه، سال

 2 (ارشد و کارشناسيدکتری تخصصي، کارشناسيتحصیلي )طع امقتمام در  اولرتبه آموخته دانش

 و آموزشي کاري تجربيات
 1 عضو هیأت علمي تمام وقت گروه مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي اراک

 2 شهرآموزش عالي صنعتي فوالد و دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمینيهای صنعتي قوچان، صنعتي قم، تربت حیدریه، گناباد، مؤسسه دانشگاهمدرس 

 3 عضو هیأت علمي تمام وقت گروه مکانیک مؤسسه آموزش عالي صنعتي فوالد، فوالدشهر، اصفهان

 4 مسؤول دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه آموزش عالي صنعتي فوالد، فوالدشهر، اصفهان

 آموزشي هايدوره ها و کارگاه
 Volume of Fluid (VOF) Modeling of Water "دهمین سمینار پیل سوختي ایران و ارائه سخنراني با عنوان سخنران مدعو )کلیدی( در 

Management in the Anode Channel of Proton Exchange Membrane Fuel Cell" ،97اسفند  1، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي 
1 

 2 نشگاه تربت حیدریه و دانشگاه گناباددا، دانشگاه تهران -" ANSYS-FLUENTنرم افزار  يآموزش مقدمات"مدرس 

 3 انشگاه علم و صنعت ایراند"یسازو مدل يغشاء تبادل پروتون؛ مبان يبا پیل سوخت یيآشنا"کارگاه مدرس 

 4 دانشگاه تربت حیدریه – "يسوخت هایپیل یبا فناور یيآشنا "کارگاه مدرس 

 5 شرکت مهندسي بافر –پارس جنوبي(  10و  9، پاالیشگاه پنجم )فاز "تهویه مطبوع مقدماتي"دوره آمورشي مدرس 

 6 دانشگاه تربت حیدریه – "دوره آموزش مقدماتي پمپ"کارگاه آموزشي مدرس 

 https://mediadars.com/ 7  مدیادرس– "دینامیک سیاالت محاسباتي با فرترن"ویدئوی آموزشي مدرس 

 8 دانشگاه صنعتي اصفهان-"های جستجوی منایعروش پژوهش و مهارت"مدرس کارگاه 

 9 دانشگاه صنعتي امیرکبیر-"و کاربردهای آن CFDآشنایي با "مدرس کارگاه 

Introduction to Surface Thermodynamics and Surface Nano Engineering, Tarbiat Modares University, ISME2017. 10 

 11 94های علمي وصنعتي ایران،اردیبهشتسازمان پژوهش-ساعت2،"در ساختمان بر پایه پیل سوختي های نوین تولید انرژیمعرفي انواع تکنولوژی"کارگاه آموزشي

 12 94اردیبهشت  های علمي و صنعتي ایران،سازمان پژوهش -ساعت 3 – "های انجام تست پیل سوختيآشنایي با روش"کارگاه آموزشي

 13 92اسفندماه  –دانشگاه تهران  -ساعت 26 –کارگاه آموزشي انرژی خورشیدی، طراحي، محاسبات و اقتصاد 

 14 91اسفندماه  –دانشگاه تهران  -ساعت 4 –کارگاه آموزشي پمپ های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز 
Completing the training course of “Piping Design” (Fundamental & Supervision) in 40 hours, with grade A on july 14, 2011, Petro 

Pajoohesh Sharif, Certificate Verification No: 11PPSME02549 
15 

 16  18/9/1388لغایت  3/7/1388از  –دانشگاه صنعتي اصفهان  –ساعت  Gambit & Fluent – 25دوره آموزشي 

National conference of business administration- Sponsored by Mabna Modiran Meead Co. (QRMS)- 17 September 2017-Tehran 17 

 دروس تدریس شده )مقطع کارشناسي(
 دوانتقال حرارت یک و  2و  1ترمودینامیک  2و  1مکانیک سیاالت  آز سیاالت / آز ترمودینامیک سوخت و احتراق زبان تخصصي

 مقاومت مصالح دو
آز مقاومت مصالح/ آز دینامیک 

 ماشین و ارتعاشات
 هاتوربوماشین

های تبرید و طراحي سیستم

 سردخانه
 CFDای بر مقدمه آز انتقال حرارت

 (ارشد دروس تدریس شده )مقطع کارشناسي
 های دوفازیجریان انتقال حرارت جابجایي    

 زمينه هاي تحقيقاتي
های سوختي و  میکروپمپ هاهای چندفازی، پیلسازی عددی جریاندینامیک سیاالت محاسباتي ، انتقال حرارت محاسباتي،  شبیه  

 مراجع
 khaleghi.iran@gmail.com /    ایمیل:     021-82883389،                  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،         تلفن: دکتر حسن خالقی

  eshirani@cc.iut.ac.ir/    ایمیل:     0311-3915205،              دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران،     تلفن: دکتر ابراهیم شیرانی

 gheidari@modares.ac.ir  /    ایمیل:     021-82883361،          دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،          تلفن: تر قاسم حیدری نژاددک

 jafarian@modares.ac.ir /    ایمیل:     021-82884918دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،         تلفن:    دکتر علی جعفریان دهکردی،

https://mediadars.com/

