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  سوابق تحصیلی

جشنواره  کسب عنوان دانشجوي نمونه دانشکده مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند (دربیست و چهارمین ·
 ملی دانشجوي نمونه)

 حمایتی نخبگانچرخه تحت پوشش و  )97و  96( سال متوالی 2بنیاد ملی نخبگان براي  برنده جوایز تحصیلی ·

 1392ورودي استعدادهاي درخشان (بدون آزمون) مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند، ·

 1395گاه بیرجند،ورودي استعدادهاي درخشان (بدون آزمون) مقطع دکتري در دانش ·

 19,55رشته مکانیک (تبدیل انرژي) دانشگاه بیرجند با معدل  دکتريکسب رتبه اول مقطع  ·

 18,47کسب رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک (تبدیل انرژي) دانشگاه بیرجند با معدل  ·

 ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجندرتبه کسب  ·

  

  سوابق اجرایی

 دانشگاه بیرجند و عضو شوراي مشاوران جوان استاندار خراسان جنوبی ریاستمشاور جوان  ·

 زایی و کارآفرینی دانشگاه بیرجندمسئول مرکز اشتغال ·

 زدایی کمیته امداد امام خمینی(ره)سازي و محرومیتعضو هسته تخصصی توانمند ·

 و برودتیالمللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی دومین کنفرانس بینعضو کمیته برگزاري  ·

 زیر نظر ریاست دانشگاه بیرجند "اتاق فکر دانشجویان دانشگاه بیرجند" مسئول ·

 "شرکت دنیاي مجازي اونیک"مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  ·

 سال 2هاي فرهنگی به مدت دبیر هماهنگی کانون ·

 سال 3هاي علمی دانشگاه بیرجند به مدت عضو شوراي دبیران انجمن ·

 سال 3ماعی دانشگاه بیرجند به مدت دبیر کانون مطالعات اجت ·

 

  سوابق نظارتی

 تاکنون 1393از دانشگاه بیرجند  دانشجویان انضباطی شوراي یت درعضو ·
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 تاکنون 1398هاي اسالمی دانشگاه بیرجند از عضویت در هیئت منصفه نظارت بر تشکل ·

  

  سوابق علمی

 تاسیسات حرارتی و برودتیالمللی تهویه مطبوع و عضو کمیته برگزاري دومین کنفرانس بین ·

 عضو پیوسته انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ·

در برگزاري دومین کنفرانس بین امللی تهویه  يدریافت تقدیرنامه از انجمن علمی حرارتی و برودتی ایران به خاطر همکار ·
 مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

 کانیک مدرس)پژوهشی (نشریه مهندسی م-داوري نشریات علمی ·

 

  سوابق تدریس

 (ویژه دانشجویان مقطع ارشد و دکتري) OpenFoamافزار سازي و برنامه نویسی در نرمتدریس مدل ·

در هفدهمین کنفرانس  "راهکارهاي افزایش سرعت محاسبات مهندسی به کمک پردازنده گرافیکی"کارگاه تخصصی  ارائه ·
 ها در شاهرودالمللی دینامیک شارهبین

 دروس تخصصی رشته مکانیک (حرارت و سیاالت) در دانشگاه بیرجندتدریس  ·

 
 

  هاي علمیمهارت

 ) C++ )Advanced object oriented C++ programmingکد نویسی پیشرفته شئ گرا در  ·

  CUDA Cموازي در   کدنویسی ·

 Fortranکدنویسی  ·

 OpenFoamافزار سازي انرژي و جریان و ساخت حلگر در نرممدل ·

 Gambitو  SALOME ،Fluentهاي افزارآشنایی با نرم ·

  

  سوابق پژوهشی

  مقاالت:    

  :پژوهشی-مقاله علمی 8چاپ  ·

  نویسندگان  نشریه  عنوان مقاله
 يبرا یتوماس شطرنج دیجد تمیارائه الگور

 يرو يحل دستگاه معادالت سه قطر
  یکیپردازنده گراف

مهندسی مکانیک 
  مدرس

  فؤادالدینی علی-يذوالفقار رضایعل دیس



 یضمن- حیدامنه صر میتقس کردیارائه رو
حل معادله انتقال حرارت  يبرا ریمتغجهت

   یکیپردازنده گراف يرو

مهندسی مکانیک 
  امیرکبیر

حسین - سیدعلیرضا ذوالفقاري-علی فوادالدینی
  محمودي داریان

ارتقاء عملکرد روش توماس شطرنجی با 
گیري از حافظه اشتراکی براي حل بهره

  مسائل انتقال حرارت روي پردازنده گرافیکی

مکانیک سازه ها و 
شاره ها دانشگاه 
  صنعتی شاهرود

 سیدعلیرضا ذوالفقاري، علی فوادالدینی
  

مطبوع  هیتهو ستمیس کیعملکرد  لیتحل
 شیسایآ طیشرا نیمتمرکز به منظور تام

  در هنگام خواب یحرارت

مهندسی مکانیک 
  مدرس

محمد  دیس-علی فؤادالدینی-يذوالفقار رضایعل دیس
  هوشمند

احساس  ر،یمدلسازي اثرات متقابل تبخ
استخر  کیکلر در  ندهیو غلظت آال یحرارت

  دهیشناي سرپوش

مهندسی مکانیک 
  مدرس

علی -محمد هوشمند دیس-يذوالفقار رضایعل دیس
  یناغان یمیابراه مانیپ-فؤادالدینی

هوا  تیفیک ش،یهوا بر آسا ضیاثرات نرخ تعو
 يدارا سالن اجتماعات کیدر  يو مصرف انرژ
  رسطحییز يهوا عیتوز ستمیس

مهندسی مکانیک 
  مدرس

علی - يذوالفقار رضایعل دیس-مهدي افضلیان
  فؤادالدینی

بر احساس  يفرد يمشخصه ها ریتأث یابیارز
در  رییبا تغ دهیاستخر سرپوش کیدر  یحرارت

  هوا يورود يها چهیدر ییجانما

مکانیک مهندسی 
  امیرکبیر

 - ینیفوادالد یعل-يداود نیفرز -هوشمند دمحمدیس
  حسن حسن زاده-يذوالفقار رضایدعلیس

تاثیر جنسیت و تناسب بدنی بر احساس 
حرارتی افراد خوابیده تحت سیستم تهویه 

  متمرکز

مهندسی مکانیک 
  امیرکبیر

علی فوادالدینی، فرزین داودي، سیدمحمد هوشمند، 
  ذوالفقاري، حسن حسن زادهسیدعلیرضا 

  

 :هاي بین المللی و ملیمقاله در کنفرانس 6 ·

  نویسندگان  کنفرانس  عنوان مقاله
A domain decomposition 

approach to accelerate the ADI 
solver on GPU  

کنفرانس هجدهمین 
  دینامیک شاره ها

علی فوادالدینی، سیدعلیرضا ذوالفقاري، حسین 
  محمودي داریان

 ریانفرادي و غ شیهاي سرما ستمیس یبررس
انفرادي از نقطه نظر مصرف انرژي با اعمال 

  یحرارت شیآسا دیق

کنفرانس  نیدوم
و  یالملل نیب
 یمل شیهما نیسوم

کاربرد فناوري هاي 
در علوم  نینو

  یمهندس

ملک  دیمج دیس-ذوالفقاري رضایعل دیس-یمید دیام
  ي نسبسجاد موسو دیس-ینیفؤاد الد یعل-انیجعفر

بررسی میدانی اثرات استفاده از سیستم هاي 
سرمایش انفرادي بر شرایط آسایش حرارتی 
  افراد و درصد نارضایتی ناشی از کوران

اولین کنفرانس بین 
المللی تهویه مطبوع 
و تاسیسات حرارتی 

  و برودتی

سید محمد -علی فوادالدینی-سید علیرضا ذوالفقاري
  هوشمند

استفاده از سیستم هاي بررسی میدانی اثرات 
خواب بر شرایط  طیسرمایش انفرادي در مح

آسایش حرارتی افراد و درصد نارضایتی ناشی 
  از کوران

اولین کنفرانس بین 
المللی تهویه مطبوع 
و تاسیسات حرارتی 

  و برودتی

علی -سید محمد هوشمند-سید علیرضا ذوالفقاري
  فوادالدینی



کز متمر شیگرما ستمیس کیعملکرد  لیتحل
در  یحرارت شیآسا طیشرا نیبه منظور تام

  هنگام خواب

کنفرانس  نیدوم
 هیتهو یالملل نیب

 ساتیو تاس مطبوع
  یو برودت یحرارت

-زاده نیمهتاب ام- يازیحامد ب-يذوالفقار رضایعل دیس
  علی فؤادالدینی

  

  :هاکتاب    

 :کتاب در انتشارات دانشگاهی 1چاپ  ·

  نویسندگان  ناشر  کتابعنوان 
مبانی کاربردي استفاده از پردازنده گرافیکی 
  براي محاسبات عددي در علوم مهندسی

انتشارات دانشگاه 
  بیرجند

- فردکتر حمید سعادت-ذوالفقاري رضایعل دیسدکتر 
  مهندس علی فوادالدینی

  

  هاي پژوهشی:عضویت در گروه

  دانشگاه بیرجند عضو فعال گروه پژوهشی انرژي در ساختمان و آسایش حرارتی ·

  پژوهشی: هايسایر همکاري

 97-98و  96-97یار دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی پژوهش ·

  

  هاي عمومیمهارت

  MSRTداراي مدرك زبان  ·

 )UXو  UIهاي موبایلی (اي اپلیکیشنطراحی حرفه ·

   Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshopافزارهاي نرم طراحی گرافیکی و آشنایی با ·
  


