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(خدا نامب )  

 

دکترجواد نعمتی( –)رزومه علمی           

 

  6285162154. کدملی 2852 شناسنامه شماره. 4631متولد . ینعمت جواد ی:فرد مشخصات

 مدارک تحصیلی :

 کرمانشاه پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب)ع( - کیزیف وی اضیر  -پلمید 

 سانسیل(BS.c) - رمانشاهک مهندسی و کده فنیدانش  - ماشین آالتمکانیک  مهندسی  

 سانسیل فوق(MS.c) -  تهران قاتیتحق و علوم دانشگاه  - ماشین آالتمهندسی 

 دکترای تخصصی(Ph.D) - دانشگاه علوم و   -)گرایش: طراحی و ساخت( مکانیک ماشین آالت مهندسی

 (4634در آزمون سال کشوری  1با رتبه تحقیقات تهران 

 : وضعیت شغلی

  4635شرکت ماشین زراعت همدان)تولید کننده ماشین آالت کشاورزی( از سال  توسعهمدیر تحقیق و 

  4635مشاور فنی پارک علم و فناوری همدان در حوزه مکانیک و ماشین آالت کشاورزی از سال 

  استان کرمانشاهتاکنون در دانشگاههای سراسری و آزاد  4631مدرس دانشگاه از سال 

 تاکنون 4636از سال حان صنعت اُفق باختر در زمینه خدمات طراحی و مهندسی دیر عامل موسسه فناور: طرام 
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 دروس تخصصی گذرانده شده دردوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا :

نقشه کشی با   – )رسم فنی(یصنعتی کش نقشه – نیماش ءاجزای طراح  – مصالح مقاومت – کیاستات

 و شناخت –یاحتراقی موتورها - االتیس کیمکان  –کینامیودترم  – کینامید  – مواد علم  –کامپیوتر

 ی مهندس اتیاضیر  –یریگ اندازه و ابزاری ستمهایس  – کیدرولیه هایستمیسی طراح  – ماشین آالت کاربرد

  روش اجزاء محدود –انرژی های تجدید پذیر  – ستم ماشین آالتیس لیتحل  – ن آالتیماش یابیارز و آزمون

 طراحی مکانیزمها  –فناوری های نوین در ماشین آالت  –مبانی مکاترونیک    –ل خودکار سیستمهای کنتر

 سوابق تدریس از مهرماه 0931 تاکنون: 

 دروس: نقشه کشی با کامپیوتر و ساخت و تولید  گروه  – کرمانشاهپسران  4شماره نی و حرفه ای دانشکده ف(

 نقشه کشی صنعتی(

 دروس تکنولوژی خودرو(گروه مکانیک خودرو – هدانشگاه آزاد اسالمی واحد صحن( 

  مقاومت مصالح  –گروه مکانیک خودرو) دروس: استاتیک  –دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاه

 نقشه کشی با کامپیوتر(  -تکنولوژی خودرو  –هیدرولیک و پنوماتیک  –

  کنترل  –وس: کارآفرینی و پروژه )درگروه مدیریت صنعتی –موسسه آموزش عالی شهید رضایی کرمانشاه

 مدیریت بهره وری در تولید(  -و مدیریت پروژه 

 مقاومت   –استاتیک گروه مهندسی مکانیک و تاسیسات حرارتی)دروس:  –موسسه آموزش عالی زاگرس

بهره وری  – در تاسیسات  انرژی های تجدید پذیر کاربرد  -دینامیک ماشین   –اجزاء ماشین  –مصالح 

 انیزمها(مکسرو –ای تجدید پذیر رژی هنا

  دروس: سوخت و احتراق گروه مهندسی مکانیک –موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه(– 

 (CFD دینامیک سیاالت محاسباتی  -دینامیک 

  دروس: کارآفرینی و پروژه(گروه مهندسی برق و مهندسی مکانیک –دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه( 
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 تدریس نرم افزار  -شی فناورموسسه آموزSolid Works 

 سوابق کاری گذشته:

 ) 4658 - اداره راه و ترابری استان کرمانشاه بخش ماشین آالت راهسازی ) بصورت طرحهای کارآموزی       

 4655 - بخش طراحی صنعتی –گروه رادار  -)وابسته به صنایع دفاع(ارتباط رستافنی مهندسی فن شرکت 

 4653 - صنعتی طراحیشغل:  نظامی(  تبین)زمینه کاری ساخت تجهیزاتآ سازان دقیق  یمهندسی فن شرکت 

  36تا  31از سال  مدیر گروه مکانیک خودرو دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاهمدرس و 

  33تا  32کارشناس و مشاور پارک علم و فناوری کرمانشاه از سال 

 35تا  31عاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه از سال مدرس و مدیر کارگروه مکانیک و صنایع م 

 مقاالت پذیرفته شده درهمایش های ملی و بین المللی:

     OCTOBER 2014 ،استرالیا (PCMS) همایش بین المللی مهندسی انرژی، دانشگاه  - 4  

ش تصویر و سامانه طراحی ، شبیه سازی و ساخت دستگاه پنوماتیک برداشت زعفران مجهز به سیستم پرداز -2

31آذر  –اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کواالمپور، مالزی  -کنترل خودکار  

اولین کنفرانس  - طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کالله زعفران )جداکننده پنوماتیکی و از نوع سیکلونی( -6 

31آذر  –زی بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کواالمپور، مال  

دانشگاه   همایش ملی مهندسی مکانیک ،یبررسی چگونگی کارکرد توربینهای آبی در نیروگاه های برق آب -1

32خرداد  – مالیر  

شبیه سازی دیده بانی آب و هوای گل خانه ای و کنترل به وسیله شبکه حسگری بی سیم و کنترل از طریق   -8 

32خرداد  –دانشگاه مالیر  نیکهمایش ملی مهندسی مکا، رویداد پایه ای  

 -، همدانو پاک فناوری پیل های سوختی و کاربرد آن در خودرو، همایش ملی مدیریت انرژی های نو -3

36شهریور   
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مطالعه استفاده از الکترودهای جدبد به منظور افزایش تولید هیدروژن در فرایند الکترلیز قلیایی آب، همایش  -7

36شهریور  -، همدانو پاکملی مدیریت انرژی های نو   

بررسی تولید هیدروژن در فرایند تجزیه فوتوکاتالیستی آب با استفاده از اصالح نیمه رسانای تیتانیوم دی  -5

  36شهریور  -، همداناکسید، همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

36مهر  -محیط زیست، تهران، همایش سراسری انرژی و نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت نگرشی بر -3  

36مهر  -همایش سراسری انرژی و محیط زیست، تهران ویژگی و چگونگی تولید بیوگاز، -41  

36مهر  -بررسی تولید انرژی از بیومس)زیست توده(، همایش سراسری انرژی و محیط زیست، تهران -44  

  36مهر  -تهرانهمایش سراسری انرژی و محیط زیست،  انرژی از زباله ها، بازیابی -42

 ثبت اختراعات:

طراحی و مدل سازی دستگاه برداشت پنوماتیک زعفران مجهز به سیستم پردازش تصویر و سیستم کنترل  -4

(46311411116113863)شماره اظهارنامه:  - خودکار  

 )شماره -طراحی و ساخت دستگاهی جداسازی کالله زعفران)جداکننده پنوماتیکی و از نوع سیکلونی(  -2

(46311411116113857اظهارنامه:   

( ثبت اظهارنامه – اختراع در حال ثبتدیفرانسیل با چرخدنده های بهینه ) -6  

( ثبت اظهارنامه -اختراع ثبت حال در)دستگاه برداشت گل محمدی -1  

  ( ثبت اظهارنامه -اختراع ثبت حال در)دستگاه جک برقی متصل به خودرو -8

 تالیف کتاب:

مولف: جواد نعمتی   - نیروگاههاع انرژی های تجدید پذیر و انوانگرشی بر   

( 6328723و شماره کتابشناسی ملی:           375-311-7157-14-4)شماره شابک    
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 جوایز و افتخارات علمی و پژوهشی:

 ( 4638)مخترع برگزیده کشوری در سال بنیاد ملی نخبگان ایران 2سطح  مخترع 

  4637جوان برتر علمی شهرستان صحنه در سال 

  4635استاد نمونه گروه مکانیک معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در سال 

  وزارت جهاد کشاورزی – 4635برگزیده جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی در سال 

  4638بنیاد نخبگان همدان   –برگزیده جشنواره منطقه ای رویش زاگرس 

 4638تهران  –ده دهمین همایش ملی نخبگان جوان برگزی 

  4633اصفهان  –پذیرش نهایی در جشنواره ملی شیخ بهایی  

  4633سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران   –پذیرش در مرحله نهایی جشنواره جوان خوارزمی  

  36و  32 هایالس  –سما واحدکرمانشاه  و حرفه ایفنی  نمونه گروه مکانیک خودرو دانشکدهاستاد  

 41با  36و  32در سالهای فنی سما واحدکرمانشاه  دانشکدهگروه مکانیک خودرو  و فعال پژوهشگر نمونه 

دانشکده فنی سما  طرح برتر در سمینار تخصصی مکانیک خودرو 2و  کرمانشاه فنی سما دانشکدهمقاله بنام 

 کرمانشاه

 عضویت در مجامع علمی: 

نیک ایرانعضو انجمن مهندسان مکا  -  

   رانیا انجمن قالبسازان عضو  -

 دانشگاه آزاد اسالمی جوانو نخبگان عضو باشگاه پژوهشگران   -

 عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه -

تهران قاتیوتحق علوم دانشگاهماشین آالت  مکانیکی مهندسی علم انجمن عضو  -  
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 انجام تحقیقات و پروژه های صنعتی و دانشگاهی :

 ی(کارشناس دوره پروژهی )ساز راه آالت نیماش در کیدرولیه ستمیس لیتحل 

 (ارشدی کارشناس دوره ناریسم)ماشین آالت  در نگیتوریمون ستمیسی بررس 

  مطالعه و بررسی عملکرد کمیبنات و مقایسه آن با روشهای مرسوم به لحاظ فنی و اقتصادی)پایانامه کارشناسی

 ت تهران(ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقا

 ( رساله دکترای تخصصی، دانشگاه طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداسازی کالله از گلبرگ زعفران

 علوم و تحقیقات تهران(

 یدرتکنولوژ عمرقطعات طول چرخه تیریمد وی کیمکان ونیاتوماسی طراح PLM (مرکز آموزش  -ناریسم

     (قالبسازان ایران

 (مرکز آموزش قالبسازان ایران -ناریسم)کاست محاسبات راهگاهی در قالبهای دای   

 طراحی و ساخت دستگاه کمبینات، پروژه پارک علم و فناوری کرمانشاه، بخش مکانیک ماشین آالت 

 پروژه پارک علم و فناوری و بهینه سازی سیستم هندلینگ دستگاه طراحی جک دستگاه روتیواتور ،

 کرمانشاه، بخش مکانیک ماشین آالت

  طرح برتر سمینار تخصصی مکانیک دانشکده فنی سما واحدکرمانشاه  –با چرخدنده های بهینه دیفرانسیل- 

   32سال 

  طرح برتر سمینار   -طراحی و ساخت دستگاه تولید هیدروژن و موتور احتراق داخلی هیدروژنی بر پایه آب

 36سال  -  کرمانشاهواحدسما  دانشکده فنیتخصصی مکانیک 

  با تاییدیه پارک علم و برای اولین بار در ایران و ماشین هوشمند برداشت زعفران طراحی و ساخت ربات

 4638سال  –استان کرمانشاهو سازمان صنعت، معدن و تجارت  فناوری کرمانشاه
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  با تاییدیه پارک علم و فناوری طراحی و ساخت دستگاه برداشت گل محمدی برای اولین بار در ایران

 4638سال  –استان کرمانشاهمعدن و تجارت  و سازمان صنعت،کرمانشاه 

 4638سال  –طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کالله زعفران برای اولین بار در ایران 

 پروژه های صنعتی: داوری اختراعات وو  یکارشناس

 مورد استفاده در صنایع هوافضاطراحی و ساخت فلنج و پوسته کامپوزیتی  -4

 ه پراید)سیبک دائمی(طراحی و ساخت سیبک بهینه شد -2

 سیستم هندلینگ هوشمند در خودروها -6

 طراحی و ساخت بیل مکانیکی عنکبوتی -1

 طراحی و ساخت سیستم جدید ترمز ضد قفل آموزشی -8

 طراحی و ساخت دستگاه نانو پرداخت کاری ساینده چرخشی -3

 طراحی و ساخت ماشین چند کاره انعطاف پذیر -7

 بکسی مخصوص شیرهای خودکار آلومینیومیطراحی و ساخت آچار گیر-5

 طراحی و ساخت بازوی هوشمند برای ماشین آالت-3

 طراحی و ساخت دستگاه خشک کن هیبریدی -41

 دستگاه پرتابل برداشت بابونه -44

 سیستم مانع از حرکت نامطلوب خودرو در هنگام شروع حرکت در جاده های شیبدار -42

 دستگاه سم پاش هدایت شونده -46

 دستگاه سنگ زنی به کمک محلول شیمیایی خورنده -41

 موتور هیدرولیکی احتراقی دوار پیستونی -48

 دستگاه بیل مکانیکی کوچک و قابل حمل -43
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 سنگ جمع کن بالدار -47

 دستگاه نیمه مکانیزه برداشت لسان الثور -45

 دستگاه پیشرانه غواص  -43

 تولید هیترهای بینه سازی شده  -21

 تگاه ابزار زن سنگ ساختمانی با تکنولوژی باالدس  -24

 ساج 3ساخت دستگاه پخت نان  -22

 طراحی و ساخت دستگاه سنگ جمع کن موتور گردان -26

 کشاورزی  محصوالت جهت   پذیر انعطاف کاره چند برداشت ماشین -21

 طراحی و ساخت دستگاه شستشوی محصوالت غده ای پس از برداشت -28

 کوب خودرو با قابلیت همزمان برش بقایای گندم، ذرت وجو دستگاه کلش  -23

 شرکت محور سازان زاگرس –طراحی و ساخت سیبک بهینه شده  -27

 طراحی و ساخت کمبینات نخود )مرکز رشد شهرستان داالهو( -25

 شهرستان صحنه( رشد مرکزسیستم تصفیه کن موم عسل ) -23

 ستان اسالم آباد غرب(شهر رشد مرکزساخت کلتیواتور سخت شده ) -61

 )پارک علم و فناوری همدان( شرکت سایدون صنعت آریانظارت و ارزیابی  –تولید استپر موتور  -64

 شرکت دانش صنعت فهیم)پارک علم و فناوری همدان(نظارت و ارزیابی  –تولید قطعات پیشرفته خودرو  -62

 تم گستر سینا)پارک علم و فناوری همدان(شرکت سیسنظارت و ارزیابی  -ساخت و تولید درب ضد حریق -66

  آب هوشمند مخازن از استفاده با مسافربری های واگن وزنیِ باالنس سیستمداوری اختراع:  -61

 فشاار  کاهش و حمایت جهت مختلف زوایای و جهات در تنظیم قابل ارگونومیک صندلی  داوری اختراع: -68

 ی همدان()پارک علم و فناورنشستن زمان در زانوها روی
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 تسلط به نرم فزارهای کامپیوتری:

( ) مدرک دوره مقدماتی و پیشرفته از معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه  Microsoft office - 

MATLAB – 

MSP – 

 تسلط به نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک:

) مدرک از مرکز آموزش قالبسازان ایران (   Solid works – 

ز آموزش قالبسازان ایران ( ) مدرک از مرک  Catia – 

( جهاد دانشگاهی کرمانشاه  ) مدرک از مرکز آموزش  Abaqus – 

TOFFEL – EPT(540)    :مدرک زبان  

نخبه سرباز  وضعیت خدمت نظام وظیفه:  

 

  

Tel: 09120392472 

Email: njavad2012@yahoo.com 


