
، یژرنا لیدبت  شیارگ  کیناکم  یسدنهم  یارتکد  یوجشناد 

یملع باتک  دنچ  فیلات   ، ژاپمپ پمپ و  هنیمز  رد  صصختم 

یلخاد و تایرشن  رد  ربتعم  یملع  هلاقم  نیدنچ  پاچ   ، یهاگشناد

یاه هاگشیامزآ   ، یتالایس یهاگشناد  سورد  سردم   ، یللملا نیب 

یشک هشقن  یرگ و  هتخیر  هاگراک   ، ترارح لاقتنا  کیمانیدومرت و 

یاه نوناک  لک  ریبد  یملع و  یاه  نمجنا  قباس  لک  ریبد   ، یتعنص

زیربت هاگشناد 

دابادعس شخبرون  شرآ 

۱۳۷۳/۷/۸ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

یژرنا لیدبت  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم
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یژرنا لیدبت  شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

۱۷.۵۲ لدعم : 

کیناکم شیارگ :

یتلود زیربت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم
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رتکد امنهار و  داتسا  ناونع  هب  رابت  یناورش  رتکد  اب  هارمه  دشرا  یسانشراک  هماننایاپ 

رواشم داتسا  ناونع  هب  یدومحمدیس 

پمپ یحارط  زاب  امنهار و  داتسا  ناونع  هب  یقاقحا  رتکد  اب  هارمه  یسانشراک  همانایاپ 

دصرد هزادنا 3  هب  لک  هدزاب  اقترا  ناریپمپ و  تکرش  رد  قوف 

Gas Processing Journal رشان :

زیربت هاگشناد  کیناکم  یشهوژپ  یملع  هلجم  رشان :

کیناکم هدکشناد  یشهوژپ  یملع  هلجم  رشان :

هموزر هصالخ 

تاراختفا

یملع یاه  نمجنا  هدیزگرب  یوجشناد 

زیربت هاگشناد 

رذآ ۱۳۹۸

نیمهدراهچ رد  ریدقت  هتسیاش  باتک 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج 

تشهبیدرا ۱۴۰۱

هرود رد 2  یملع  یاه  نمجنا  هدیزگرب  باتک 

تشهبیدرا ۱۳۹۸

نیمهدزای رد  هناقالخ  یملع  هزیاج  هدنرب 

مولع ترازو  زا  تکرح  هراونشج 

رویرهش ۱۳۹۷

هاگشناد رترب  هدیا  راک و  هراونشج  رد  لوا  رفن 

زیربت

رذآ ۱۳۹۶

رد هناقالخ  یملع  تیلاعف  موس  هبتر 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  نیمهدزاود 

مولع ترازو 

دادرم ۱۳۹۹

زا لاتیجید  یاوتحم  ریدقت  هتسیاش 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  نیمهدزیس 

مولع ترازو 

دنفسا ۱۳۹۹

یلیصحت قباوس 

کیناکم یسدنهم  یرتکد 

لاس ۱۳۹۹ یدورو 

کیناکم یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۶

کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

تاقیقحت

یریگ هزادنا  یارب  عیام  یرپسا  کی  یریوصت  شزادرپ  یبرجت و  یسررب 

زا هدافتسا  اب  یرپسا  مولپ  کی  رد  زاگ  عیام و  یاه  زاف  یلاگچ  عیزوت 

یدعب هس  نکسا 

رویرهش ۱۳۹۹

اب  EN 65-125 پمپ یلک  نامدنار  دوبهب  یکیلوردیه و  یحارط 

فونابول یحارط  لوا  شور  زا  هدافتسا 

رویرهش ۱۳۹۶

Energy, exergy and economic analysis of a hydrogen

liquefaction process integrated with a PRICO cycle

نیدرورف ۱۴۰۱

یژرنا زا  هدافتسا  اب  نآ  یزاس  عیام  نژوردیه و  یگدنیالآ  نودب  دیلوت 

ینوتورپ ءاشغ  رزیالورتکلا  یدیشروخ و 

ید ۱۴۰۰

الاب نامدنار  متسیس  کی  هفدهدنچ  یزاس    هنیهب کیمونوکاومرت و  لیلحت 

کیرتکلاومرت روتارنژ  هب  زهجم  نیکنار  زاگ و  نیبروت  یاه    هخرچ یانبمرب 

ریت ۱۴۰۰



ansys(workbench  ) رازفا مرن 

catia رازفا مرن  اب  یحارط 

matlab رازفا مرن 

python یسیون همانرب 

cf turbo

icdl یاهرازفا مرن 

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

زیربت هاگشناد  هسسوم :

وترپ ایوپ  هسسوم :

زیربت هاگشناد  هسسوم :

زیربت هاگشناد  هسسوم :

سامت تاعالطا 

arashnourbakhsh7@gmail.com 

یگدنز رصع  رشان :

هاگشناد کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  رایشناد  یقاقحا  کویبریم  رتکد  اب  باتک  فیلات 

زیربت

یگدنز رصع  رشان :

هاگشناد کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  رایشناد  یقاقحا  کویبریم  رتکد  اب  باتک  فیلات 

زیربت

یگدنز رصع  رشان :

هاگشناد کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  رایشناد  ربجنر  زرمارف  دیسرتکد  اب  باتک  فیلات 

هیمورا هاگشناد  کیناکم  یسدنهم  هدکشناد  رایداتسا  یناخدمحم  دازرف  رتکد  زیربت و 

یگدنز رصع  رشان :

باتک فیلات 

رد هناقالخ  یملع  تیلاعف  شخب  رد  مود  هبتر 

تکرح یللملا  نیب  هراونشج  نیمهدراهچ 

تشهبیدرا ۱۴۰۱

اه تراهم 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یناجیابرذآ یکرت 

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

(catia  ) ایتک رازفا  مرن 

رویرهش ۱۳۹۶

بلتم رازفا  مرن 

نابآ ۱۳۹۸

hse هزوح رد  یصصختو  یمومع  شزومآ 

رهم ۱۳۹۷

برخم ریغ  یاه  تست  یسرزاب و 

نمهب ۱۳۹۷

تایرشن یریبدرس  یلوئسم و  ریدم 

رذآ ۱۳۹۵

utet

دنفسا ۱۳۹۹

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

نیمشش رد  لک  نامدنار  شیازفا  روظنم  هب  زکرم  زا  زیرگ  پمپ  هناورپ  یاه 

کیناکم یسدنهم  یلم  سنارفنک 

۱۳۹۸

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

، قرب یسدنهم  رد  نیون  یاه  قفا  یللملا  نیب  شیامه  نیمجنپ  رد  زکرم 

رتویپماک کیناکم و 

۱۳۹۹

یاه پمپ  نویساتیواک  رب  هرپ  تماخض  ریثات  یددع  یبرجت و  یسررب 

رد نیون  یاه  قفا  یللملا  نیب  شیامه  نیمجنپ  رد  زکرم  زا  زیرگ 

رتویپماک کیناکم و  قرب ، یسدنهم 

۱۳۹۹

نیمجنپ رد  هبادرگ  کیمانید  رد  نارود  تهج  ریثات  یبرجت  یسررب 

ناتسجرگ رد  یژولاتم  داوم و  ، کیناکم یسدنهم  یللملا  نیب  سنارفنک 

تشهبیدرا ۱۴۰۰

یریگ هزادنا  یارب  عیام  یرپسا  کی  یریوصت  شزادرپ  یبرجت و  یسررب 

زا هدافتسا  اب  یرپسا  کی  مولپ  رد  زاگ  عیام و  یاهزاف  یلاگچ  عیزوت 

هیکرت یللملا  نیب  سنارفنک  نیمشش  رد  یدعب  هس  نکسا 

دنفسا ۱۳۹۹

نامتخاس 5 کی  یزوس  شتآ  زا  لصاح  دود  راشتنا  لیلحت  یزاس و  هیبش 

عیانص و تخاس ، کیناکم ، یللملا  نیب  سنارفنک  نیمهدزای  رد  هقبط 

هیکرت ریمزا  رد  نارمع  یسدنهم 

تشهبیدرا ۱۴۰۱

زاگ نیبروت  هخرچ  رب  ینتبم  ناوت  دیلوت  متسیس  یژرزگا  یزاس  هنیهب  هئارا و 

نیون یاهراکهار  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمتشه  رد  زاگویب  اب  هدش  هیذغت 

ور شیپ  نرق  رد  یروانف  تاعالطا و  مولع  یسدنهم ، رد 

نیدرورف ۱۴۰۰

زاگ تروص  هب  یدیشروخ  یکیرتکلا  یژرنا  یزاس  هریخذ  متسیس  داهنشیپ 

رتویپماک و قرب ، یسدنهم  یللملا  نیب  سنارفنک  نیمتشه  رد  نژوردیه 

کیناکم

دادرخ ۱۴۰۱

زکرم زا  زیرگ  اه  پمپ 

نمهب ۱۳۹۷

زگرم زا  زیرگ  یاه  پمپ  یحارط 

نمهب ۱۳۹۸

ریذپ دیدجت  یاه  یژرنا  یداب و  نیبروت 

رذآ ۱۳۹۹

نوتیاپ رد  رادومن  میسرت 

۱۳۹۷

80%60%60%80%

80%80%80%80%
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arashnourbakhsh

arashnb

arashnourbakhsh

یگدنز رصع  رشان :

باتک فیلات 

زیربت هاگشناد  ینیرفآراک  یروانفدشر و  زکرم  رد  رقتسم  اسر  رادیفانرب  تکرش 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

کیناکم هدکشناد 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا روما  تیریدم 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا روما  تیریدم 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت هاگشناد  کیناکم  یملع  نمجنا 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا روما  تیریدم 

زیربت یقرش ، ناجیابرذآ 

یعامتجا هکبش 

نویساتیواک

یلغش قباوس 

پآ تراتسا  لماع  ریدم 

نابآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

ناریا رد  راب  نیلوا  یارب  یتسد  یرپسا  تخاس  یحارط و 

ناریا رد  راب  نیلوا  یارب   3d spacer mesh هاگتسد تخاس  هرواشم 

بلاق تخاس  یارب   vacuum forming machines هاگتسد تخاس  یحارط و 

یکیتسالپ عیرس و  یاه 

روشک رد  راب  نیلوا  یارب   GPC شوپ راوید  یاه  لنپ  دیلوت  ویحارط 

سردم

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

ومرت هاگشیامزآ  یتعنص ، یشک  هشقن  یرگ ، هتخیر  هاگراک  ترارح ، لاقتنا  هاگشیامزآ  سورد  داتسا 

- کیمانیدومرت - تالایس - لیسنارفید تالداعم  - کیتاتسا سورد : نیرمت  لح  کیمانید 

کیتامونپ کیلوردیه و  - یبآ یاه  نیشام  اهنیشاموبروت و 

زیربت هاگشناد  یملع  یاه  نمجنا  لک  ریبد 

رهم ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۸  -

یاه 12 و 13 هرود  یط  تکرح  هب  موسوم  مولع  ترازو  یملع  یللملا  نیب  هراونشج  رد  ماقم   24

زیربت هاگشناد  یاه  نوناک  لک  ریبد 

رهم ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

هاگشناد خیرات  رد  راب  نیلوا  یارب  زیربت  هاگشناد  یارب  یلم  ماقم   1

کیناکم یملع  نمجنا  ریبد 

رویرهش ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۵  -

روشک یاه  هاگشناد  همه  نیب  رد  رترب  یملع  نمجنا 

روشک یاه  هاگشناد  همه  نیب  رد  هیرشن  موس  هبتر 

رواتشگ یصصخت  یملع  هیرشن  ریبدرس  لوئسم و  ریدم 

رد راب  نیلوا  یارب  کچوک  یاه  نیشام  کیمانیدوریآ  هقباسم - ایتک  یلم  هقباسم  ییارجا : ریبد 

یژرنا هزوح  رد  رترب  یاه  هدیا  - روشک

زیربت هاگشناد  ون  یاه  یژرنا  تسیز و  طیحم  نمجنا  ریبد  سسوم و 

زیربت هاگشناد  تکرح  یلم  هراونشج  زا  هرود   3 ییارجا ریبد 

ناریا تیلوئز  یللملا  نیب  سنارفنک  ییارجا  رداک 

قارتحا تخوس و  یلم  سنارفنک  ییارجا  رداک 

زیربت هاگشناد  یملع  یاه  نمجنا  رب  تراظن  تیامح و  یاروش  وضع 

رهم ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۷  -

https://instagram.com/arashnourbakhsh
https://t.me/arashnb
https://linkedin.com/in/arashnourbakhsh


یگنهرف روما  تیریدم 
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اهدرواتسد فیاظو و 

زیربت هاگشناد  تایرشن  رب  رظان  وضع 

نمهب ۱۳۹۶ نمهب ۱۳۹۵  -

رتیت 10 و 11 هب  موسوم  روشک  تایرشن  هراونشج  رد  زیربت  هاگشناد  یارب  ماقم   7


