
cfd یزاس هیبش 

cad یحارط

یسیون همانرب 

هژورپ لرتنک  تیریدم و  لوصا 

microsoft office

بلتم

یفیس کمایس 
هریدم تئیه  سیئر 

۱۳۷۴/۲/۱۷ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

ییاناوت اب  کیناکم  سدنهم  دشرا  یسانشراک  لیصحتلا  غراف 

هژورپ لرتنک  تیریدم و 

سامت تاعالطا 

siamak_seyfi@alumni.iust.ac.ir 

(+۹۸)۹۰۳۸۵۴۳۴۸۱ 

/https://bfr-co.ir 

نارادزرم زیربت ، یقرش ، ناجیابرذآ   

یژرنا لیدبت  شیارگ :

یتلود ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۸ لدعم : 

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۸۸ لدعم : 

زادرپ هراش  نیورآ  تکرش :

شناد ریفس  هاگشزومآ :

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

یلغش قباوس 

یسدنهم ریدم 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۷

نابز سردم 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۳

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یلوبناتسا یکرت 

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یوسنارف

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

100%80%80%100%

100%100%100%100%

20%40%20%40%



siamak-seyfi-699511150

smk_seyfi

یا هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  هسسوم :

دازآ شزومآ  هسسوم  هسسوم :

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801820304984 هطوبرم :  کنیل 

/civilica.com/doc/1042739 هطوبرم :  کنیل 

/civilica.com/doc/1042740 هطوبرم :  کنیل 

/civilica.com/doc/902767 هطوبرم :  کنیل 

کیمانیدوردیه هدکشهوژپ  ناریا /  تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ییایرد یاه  هناماس   یدربراک و 

www.researchgate.net/project/Cavitation-phenomenon-visualization-and- هطوبرم :  کنیل 

experimental-studies-in-flow-with-dissolved-gas

ناریپمپ تکرش  زیربت /  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

www.researchgate.net/project/Hydraulic-design-and-overall-efficiency- هطوبرم :  کنیل 

improvement-of-centrifugal-pumps

یعامتجا اههکبش  همانیهاوگ  اه و  هرود 

ایتک روراک 

۱۳۹۶ : خیرات

کیناکم رد  بلتم  رازفا  مرن  دربراک 

تاقیقحت

Experimental studies of hysteresis behavior of partial cavitation

around NACA0015 hydrofoil

۱۳۹۹ : خیرات

یاه پمپ  نویساتیواک  رب  هرپ  تماخض  ریثات  یددع  یبرجت و  یسررب 

زکرم زا  زیرگ 

۱۳۹۹ : خیرات

یلیطتسم لاناک  کی  رد  یلاوتم  هناوتسا ی  ود  لوح  نایرج  یزاس  هیبش 

۱۳۹۹ : خیرات

هرپ لیفورپ  هنیهب  یایاوز  داعبا و  نییعت  تهج  یددع  یبرجت و  یسررب 

لک نامدنار  شیازفا  روظنم  هب  زکرم  زا  زیرگ  پمپ  هناورپ  یاه 

۱۳۹۸ : خیرات

زکرم زا  زیرگ  یاه  پمپ  یحارط 

۱۳۹۹ : خیرات

زکرم زا  زیرگ  یاه  پمپ 

۱۳۹۸ : خیرات

نوتیاپ رد  رادومن  میسرت 

۱۳۹۷ : خیرات

اه هژورپ 

یبرجت تاعلاطم  ماجنا  نویساتیواک و  هدیدپ  یزاسراکشآ 

۱۳۹۸ : خیرات

زکرم زا  زیرگ  یاه  پمپ  نامدنار  شیازفا  یکیلوردیه و  یحارط 

۱۳۹۶ : خیرات

https://www.linkedin.com/in/siamak-seyfi-699511150/
https://twitter.com/smk_seyfi
http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801820304984
http://civilica.com/doc/1042739/
http://civilica.com/doc/1042740/
http://civilica.com/doc/902767/
http://www.researchgate.net/project/Cavitation-phenomenon-visualization-and-experimental-studies-in-flow-with-dissolved-gas
http://www.researchgate.net/project/Hydraulic-design-and-overall-efficiency-improvement-of-centrifugal-pumps

