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 سوابق تحصیلی -2

 سال اتمام تحصیلی رشته محل تحصیل مقطع

 1394 ساخت و تولید -مکانیک مهندسی خواجه نصیرالدین طوسی صنعتی دانشگاه دکتری

 1389 ساخت و تولید -مکانیک مهندسی خواجه نصیرالدین طوسی صنعتی دانشگاه کارشناسی ارشد

 1386 ساخت و تولید -مکانیک مهندسی تبریز دانشگاه کارشناسی
 

 سوابق كاری: -3

 1396-1394شرکت پترو پایش باور  ارشد مشاور. 

 1396-1395های مورد حمایت بنیاد برکت ارزیابی طرح 

  بر  در زمینه مشاوره، نظارت -صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان  مشاور شرکت -شرکت پارت ریتک

 –( تیم مشاوره، بازرسی و نظارت بر ساخت)سمت: سرپرست  هاقطعات و مجموعهو بازرسی  ساخت

 .1394-1392 ( داخلی سازنده 500)بالغ بر  شناسایی و بررسی توانمندی سازندگان داخلی

 های فنی بالغ هرکدام از فرآیندها )جهت انجام استعالم( در دفترچهی پروسه ساخت و تخمین زمان ارائه

 قطعه برای مجتمع فوالد مبارکه. 1500بر 

 ساخت قطعات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشاور فنی ساخت در شرکت نهادین صنعت الوند در. 

  1392 - 1390ها مدیریت پروژه، بخش حدید صنایعمشاور. 

 و  تستو  تولید، طراحیمهندسی معکوس، )و گاز  حدید، بخش ساخت تجهیزات سرچاهی نفت صنایع

 .1390 -1387 (الت نصب و راه اندازیتجهیزات سرچاهی، درون چاهی و ابزارآ ارزیابی

 کاریمدلسازی و تحلیل فرآیند جوشکاری و روکش. 

 یل تنش و بهینه سازی قطعات صنعتی.مدل سازی، تحل 

 های آماری فرآیندهای تولید با روشسازی بهینه(DOE) 

 1387 - 1386 (تهیه دفترچه فنیو  ، تحلیلشرکت کاوشگران هوافضا )طراحی. 

  4-17تحقیق و پژوهش بر روی اکستروژن فوالد ضدزنگPH ی ایرانیبرای صنایع هوا 

 1386 – 1384 صنعت تبریز به عنوان مهندس طراح و ساختتجربه کاری در شرکت همراهان. 
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 :های معتبرها و كنفرانسدر ژورنال مقاالت ارایه شده -4

 مکان و زمان ارائه نام نویسندگان نام مقاله شماره

1 
3-D Heat Transfer Simulation in  Laser 

Full Penetration Welding of  Rene-80 

Super Alloy 

Y. Javid, 

M. Ghoreishi, 

And 

S.Shamsaei 

International Journal of 

“Lasers in engineering” (ISI) 

2 Thermo-mechanical analysis in laser 

welding of stainless steel 304 

Y. Javid, 
M. Ghoreishi, 

International Journal of 

“Lasers in engineering” (ISI) 

3 
Numerical investigations into laser 

ablation of copper films with 532-nm 

Nd:YAG laser 

S.Shamsaei, 

M.Ghoreishi, 

and Y.Javid 

International Journal of 

“Lasers in engineering” (ISI) 

4 Laser welding process optimization using 

statistical design of experiments 

M. Moradi 
M. Ghoreishi, 

and Y. Javid 

International Conference on 

Mechanical Engineering 

(ISME2010), May 11-13, 2010. 

School of Mechanical Engineering, 

Sharif University of Technology 

5 
شبیه سازی انتقال حرارت سه بعدی در جوشکاری 

 CO2لیزر 

 ،یونس جاوید
 مجید قریشی

 و محمود مرادی

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید 

 12-10دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران، 

 1388اسفند 

6 
تحلیل توزیع حرارت و شکل حوضچه جوش در 

 روش اجزای محدودجوشکاری لیزر به
 یونس جاوید

 مجید قریشیو 

یازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید، دانشگاه 

 تبریز

7 
با پودركاربید تنگستن به  718كاری اینکونل روكش

 Nd:YAGلیزر  نشانی با استفاده از روش پیش

 ،یونس جاوید
 و  مجید قریشی

 محمد جواد ترکمنی

 مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

8 
Parametric study and physical properties 

of laser cladding of WC on Inconel 718 

super alloy 

Y. Javid, 

M. Ghoreishi, 
And  

M.J. Torkamany 

International Journal of “Lasers in 

engineering”  (ISI) 

9 Optimization of laser cladding process of 

WC powder on Inconel 718 

Y. Javid, 

M. Ghoreishi 

International Journal of 

"Wear"(ISI) Under review 

10 
Thermo-mechanical analysis in pulsed 

laser cladding of WC powder on Inconel 

718 

Y. Javid, 

M. Ghoreishi 

International Journal of "Advanced 

Manufacturing Technology"(ISI) 

11 
 یشناسایی فاكتورهای بحرانی موفقیت سازمان

 هاسازه یمانکاریشركت پ

و  زهرا مهدوی

 یونس جاوید
 المللی مهندسی صنایعدوازدهمین کنفرانس بین

12 
سازی استحکام تسلیم جوشکاری بهینه و سازیمدل

تجربی با  هایداده اساس بر ایمقاومتی نقطه

 شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک استفاده از 

 یونس جاوید
 و مهدی خلیلی

 المللی مهندسی صنایعدوازدهمین کنفرانس بین

13 
ارائه یک الگو به كمک تركیب ابزارهای مدلسازی و 

بهینه سازی جهت كنترل موثر و الگوریتمهای 

 افزایش بهره وری

مهدی خلیلی، 

امیرهادی مینوفام، 

 علیرضا جعفری،

 یونس جاوید

 نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

14 
كاربرد بازرسی بر مبنای ریسک در مدیریت ریسک 

 واحدهای صنعتی
 یونس جاوید
 و احسان صفری

های دومین کنفرانس بین المللی پژوهش

 کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک

 

 



3 

 

 

 افزارهای تخصصینرم -5

 

 های مسلط بر محیطPart Design, Draft, Assembly, Generative Shape Design افزار از نرمCATIA 

 افزار المان محدود مسلط بر نرمABAQUS های در تحلیلStatic  ، Dynamic و Heat Transfer 

 افزار مسلط بر نرمAUTOCAD 

 افزارهای آشنائی با نرمSOLIDWORKS  ،MINITAB  وOFFICE PACKAGE 

 

 افتخارات: -6

  تهراندانشگاه خوارزمی  مهندسی دانشکده فنی هیأت علمیعضو 

  :3منطقه  247رتبه کنکور کارشناسی 

  :104رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

  :2رتبه کنکور دکتری 

 عضو بنیاد ملی نخبگان  

 

 هامهارت -7

 های صنعتی.شناخت کامل از سازندگان داخلی قطعات و دستگاه 

 های غیر مخرب تسلط بر تستUT ،PT  وMT  گیری قطعات با و تحویل بازرسیدر  باالو تجربه کاری

 باشد(.در حال اخذ می UTاستانداردهای تست و معیارهای پذیرش مربوطه )مدرک سطح دو 

  و ابزارآالت نصب و راه اندازی  نفت و گاز و آشنایی کامل با آشنایی با تجهیزات سرچاهی، درون چاهی

 هامراحل طراحی، تولید و تست آن

  افزارهای انجام امور طراحی و نقشه کشی توسط نرمتسلط برAUTOCAD  وCATIA  و همچنین

 ABAQUSانجام امور تحلیلی مربوطه توسط نرم افزار 

 لرانس گذاری هندسی وهای تتسلط بر روش(GD & T)  ساعت( 280)گذراندن دوره آموزشی به مدت 

 بر زبان انگلیسی عالیط لتس 

 مدرک ممیزی داخلی  دارای(ISO 9001) در زمینه مدیریت کیفیت 

  های تولید قطعاتروش انواعتسلط کامل بر 

 سازی در تولید با استفاده از طراحی آزمایشاتتسلط کامل بر بهینه(DOE)  

 نوین تولید هایانواع روش رب کامل تسلط(EDM, ECM, LASER , . . . )  

 های های برنامه نویسی برای ماشینآشنائی با روشCNC  

 های عملیات حرارتی فلزاتآشنائی با انواع روش 

 گیری در تولیداصول اندازه تسلط بر 


