به نام حضرت دوست

نام و نام خانوادگی  :محسن رحیم پور
محل تولد  :شوشتر
سال تولد 1362/05/03 :
آدرس محل سکونت  :شوشتر  ،خ طالقانی  ،روبروی بانک صادرات شعبه بازار  ،ساختمان یاحقی  ،تلفن تماس 0612-6227264 :
آدرس پست الکترونیکی Mohsen.rahimpour62@yahoo.com :

تلفن همراه 09163122347 :

سوابق اجرایی
سمت

سال

مدیرگروه مکانیک – ساخت و تولید

 1392تا کنون

مدیرگروه مکانیک  -خودرو

1392-1391

هیات علمی گروه مکانیک

 1390تا ......

شرکت تجهیزات صنعتی فوالدریزان اهواز

1390-1389

تخصص ها
تخصص

توضیحات

دارنده گواهینامه بازرسی جوش

آشنایی با روش های مختلف جوش و بررسی عیوب ایجاد شده بوسیله جوش و راه های
برطرف کننده عیوب

دارنده گواهینامه هیدرولیک از شرکت Festo
آلمان

مدرس و تدریس هیدرولیک  ،قطعات مدار هیدرولیکی  ،طراحی مدار هیدرولیکی و
آموزش نرم افزار طراحی مدار هیدرولیکی Festo

گذراندن دوره تخصصی تعمیرات هیدرولیک از
شرکت  Festoآلمان

آشنایی با عیوب قطعات هیدرولیکی  ،راه های بروز خرابی ها و روش های بر طرف
کننده عیوب در مدار هیدرولیکی

مهارت در کار با نرم افزار ANSYS

نرم افزار تخصصی تحلیلی استاتیکی  ،دینامیکی  ،حرارتی  ،سیاالتی و  .....مرتبط با
مهندسی مکانیک

مهارت در کار با نرم افزار solid works

مدرس و تدریس نرم افزار تخصصی مدلسازی قطعات و مونتاژ قطعات مرتبط با
مهندسی مکانیک

مهارت در کار با نرم افزار LS-DYNA

نرم افزار تخصصی تحلیلی دینامیکی و ارتعاشاتی مرتبط با مهندسی مکانیک

سوابق تحصیالت دانشگاهی
تاریخ شروع

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

معدل

دانشگاه محل تحصیل

کارشناسي

مکانیك

15/44

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

1385/11/30 1381/11/30

کارشناسي ارشد

مکانیك

16/61

دانشگاه ازاد اسالمي واحد اراک

1389/06/06 1386/11/30

دکترا

------

-----

------

-----

تاریخ پایان

-----

عنوان پایان نامه
مقطع

نام موضوع

کارشناسی

بررسی استحکام استاتیکی چرخدنده های گیربکس ترنینگر به روش اجزاء محدود

کارشناسي ارشد

بررسي و بهبود استحکام سیستم تعلیق خودروي در حال حرکت بر اثر اعمال بار ضربه اي

دکتري

-----

استاد راهنما و مشاور

استاد راهنما  :دکتر جواد مرزبان راد  ،هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
استاد مشاور  :دکتر کورش حیدری شیرازی  ،هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق آموزشی
نام موسسه

دروس تدریس شده

مسئولیت

دانشگاه پیام نور
شهرستان شوشتر

استاتیک  ،نقشه کشي صنعتي  ،کارگاه
عمومي  ، 1کارگاه عمومي  ، 2فرایند هاي
تولید  ،معادالت دیفرانسیل  ،مقاومت مصالح

حق التدریس

دانشگاه آزاد اسالمی انتقال حرارت  ،مکانیک سیاالت  ،استاتیک ،
واحد مسجد سلیمان تکنولوژی شاسی و بدنه  ،تکنولوژی انتقال
قدرت  ،مقاومت مصالح ،
.........................
دانشگاه آزاد اسالمی انتقال حرارت  ،مکانیک سیاالت  ،استاتیک ،
واحد مسجد سلیمان تکنولوژی شاسی و بدنه  ،تکنولوژی انتقال
قدرت  ،مقاومت مصالح ،
..........................

حق التدریس

هیات علمی

شروع
1388

1387

1390

پایان
1396

1390

کنون

تلفن
0612-6272113

3337104-0681

3337104-0681

مقاالت ارائه شده در همایش
محل ارائه

عنوان مقاله

عنوان همایش

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شیراز

بررسي اثر ضریب اصطکاک بر عملکرد
سیستم تعلیق شمشي تحت اثر نیروي
ضربه اي با استفاده از روش FEM

همایش ملي آشنایي با فناوري هاي روز در
زمینه مهندسي مکانیک 1389

دانشگاه آزاد اسالمی
واحدخمیني شهر

بررسي دینامیکي و خستگي سیستم تعلیق
شمشي در جنس هاي مختلف بر اثر اعمال
بار ضربه اي

سومین همایش ملي مهندسي مکانیک
1389

دانشگاه آزاداسالمی
واحد الیگودرز

انواع مختلف مکانیزم سیستم تعلیق
مستقل

اولین همایش منطقه اي مهندسي مکانیک
1388

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الیگودرز

برریب تغییر زاویه کمبر در سیستم تعلیق
مستقل دوبل بازوي  Aشکل

اولین همایش منطقه اي مهندسي مکانیک
1388

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الیگودرز

تعیین مراکز آنی سیستم تعلیق مستقل
خودرو

اولین همایش منطقه اي مهندسي مکانیک
1388

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الیگودرز

انواع مختلف مکانیزم سیستم تعلیق وابسته

اولین همایش منطقه اي مهندسي مکانیک
1388

