
یحلاص نسحم 

کیناکم یسدنهم 

 موبایل: ۹۳۶۸۵۰۵۲۱۵(۹۸+)

mohsen_engineer069039@yahoo.com :ایمیل 

www.fluentcfd.ir : وب سایت

آدرس: مشهد - بلوار معلم - خیابان صدف 

متولد: ۱۳۷۱/۱۱/۲۲

وضعیت تأهل: مجرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت (پروژه ی نخبه وظیفه)



کیمانید تنئولف  هعومجم ی  یشزومآ  یاه  هرود  سردم  تنئولف ، رازفا  مرن  کمک  هب  یددع  یزاس  هیبش  هزوح ی  رد  تیلاعف  هقباس ی  لاس   6

www.fluentcfd.ir تیاس ریدم  یتابساحم و  تالایس 



مدرس دوره های انسیس فلوئنت

آغاز همکاری از فروردین ۱۳۹۷



۱۳۹۷ - ۱۳۹۴

17 لدعم : 





Nobel هسسوم :

دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

TUV هسسوم :

ید ۱۳۹۷  : خیرات

یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۵  : خیرات

نم هرابرد 

یلغش قباوس 

سردم

یلیصحت قباوس 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش: تبدیل انرژی

نابز

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

ANSYS Fluent Getting Started

ANSYS Fluent Multiphase Modeling

تنئولف رازفا  مرن  اب  یزاس  هیبش 



یا هفرح  ینف و  نامزاس  هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۲  : خیرات



رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

SABT.IRANDOC.AC.IR هطوبرم :  کنیل 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  رشان :

دنفسا ۱۳۹۵  : خیرات

AERO2017PR10105660649 هطوبرم :  کنیل 



کارفرما / درخواست کننده: صنایع دریایی شهر مشهد

  تاریخ: شهریور ۱۳۹۸

وه کارفرما / درخواست کننده: صنایع دفاع شهید کا

 تاریخ: شهریور ۱۳۹۵



دادرخ ۱۳۹۴  : خیرات

نیدرورف ۱۳۹۴  : خیرات



linkedin.com/in/mohsen-salehi-6688ab87/salehi_mecheng

instagram.com/fluentcfdfluentcfd

ایتک اب  یحارط 

تاقیقحت

کمک هب  کرحتم  هكبش ی  یزاسلدم  زا  هدافتسا  اب  دماج  تخوس  یاهروتوم  نیرگ  یورسپ  یددع  یزاس  هیبش  همان :  نایاپ  ناونع 

تنئولف سیسنا  رد  ربراک  طسوت  هدش  فیرعت  عباوت 

ششاپ تبسنرییغت -  اب  یلومعم  داعبا  اب  هظفحم  هظفحمزیر و  رد  اوه  ناتم  هتخیمآ ی  شیپریغ  قارتحا  هسیاقم  هلاقم :  ناونع 

تخوس

اه هژورپ 

رزیامیتپا رفروم /  شم  متیروگلا  کمک  هب  یزاس  هنیهب  هژورپ :  ناونع 

تکرح یاراد  راود  هلولگ  یزاس  هیبش  هژورپ :  ناونع 

تاراختفا

دشرا یسانشراک  عطقم  هب  روکنک  نودب  دورو  مولع و  ترازو  همان ی  هنییآ  ناشخرد  یاهدادعتسا  وضع 

یا هفرح  ینف و  نامزاس  سردم 

یعامتجا هکبش 





http://sabt.irandoc.ac.ir/
http://aero2017pr10105660649/
https://linkedin.com/in/linkedin.com/in/mohsen-salehi-6688ab87/
https://t.me/salehi_mecheng
https://instagram.com/instagram.com/fluentcfd
http://facebook.com/fluentcfd



