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 پست الکترونيکي 

   سوابق تحصیلي

 04/11/83 تا 01/07/79 ، دانشگاه فردوسی مشهد،مهندسی مكانيك )طراحی در جامدات( کارشناسی

 11/10/86تا  84 /01/07،  دانشگاه فردوسی مشهد، مهندسی مكانيك )طراحی کاربردي(ارشد کارشناسی 

 30/07/99تا  01/07/92، بيرجندگاه (، دانشراحی کاربرديط) ندسی مكانيكدکتري مه

  سوابق کاري

 30/10/88 تا 16/07/84 ،شرکت فنی و مهندسی ره آورد گستره شرق ، ساپكو کارشناس خدمات پس از فروش

 31/04/93تا   01/12/85، دانشگاه علمی کاربردي جهاد دانشگاهی مشهد،مدرس 

 تا ... 01/06/89، هوري مشهدمؤسسه آموزش عالی اقبال ال، عضو هيأت علمی

   ه شدهئمقاالت ارا

المللی( انجمن هوا  هفتمين همايش ساالنه )بين،    ها در توليد ساختار بهينهبررسی کارايی روش بهينه سازي تكاملی سازه  -1

 1386، دانشگاه صنعتی شريف، بهمن  فضاي ايران

2- Kolahan, F., Abolbashari, M. H., & Mohitzadeh, S. (2007). Simulated annealing 

application for structural optimization. World Academy of Science, Engineering and 

Technology, 35, 326-329. 

3- Mohitzadeh, S. S., and S. H. Hashemi. "Experimental and Numerical Evaluation of 

Momentum Variations Effect of Striker on Fracture Energy in Charpy Impact Testing of 

API X65 Steel." Modares Mechanical Engineering 20.9 (2020): 2275-2287. 

4- Mohitzadeh, S. S., and S. H. Hashemi. " Experimental Investigation of the Effects of 

Striker Impact Velocity Variations on Fracture Surface Specifications in Macroscopic 

Scale of API X65 Steel using Charpy Impact Test." Modares Mechanical Engineering, In 

Press 

 

 و نرم افزار ها آشنایي با کامپیوتر 

• Abaqus 

• Solid Works 

• Auto Cad 

• ANSYS 

• Visual Nastran 

• Microsoft Office 

s_mohitzadeh@yahoo.com, mohitzadeh@eqbal.ac.ir 

mailto:s_mohitzadeh@yahoo.com


 :یياجرا يها تیسوابق  و مسئول

 مكانيك  یگروه مهندس  ريمد  •

 نفت یگروه مهندس  ريمد  •

   ي کاراموز سرپرست •

 ی ليتكم الت يتحص سرپرست •

 یابينظارت و ارز  يشورا سرپرست •

 ی انضباط يشورا  ريدب •

 شجو جذب دان ته يکم  ريدب •

 ها:دیگر فعالیت

 طراحی و ساخت دستگاه تست آزمايش کشش •

 طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی •

 ضربه طراحی و ساخن دستگاه تست  •

 هاي ساختمانیپنل  3Dراي ساخت طراحی و ساخت دستگاه شاخه کن مفتول ب •

 دوران تحصيل  نشگاه فردوسی مشهد در عضو و دبير انجمن علمی مهندسی مكانيك دا •

 يازدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مكانيك در مشهد  ت نام ثبعضويت در کميته   •

 عضو سازمان بسيج اساتيد استان خراسان رضوي  •

   يعضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضو •

 يسات مكانيكی أس ي پروانه اشتغال پايه دو نظارت تدارا •

 

 


