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 مشخصات فردي -1  

 احمد رحمتی عالیی  نام:   08163717219تلفن تماس:   

 وب سایت:        
www.A-Rahmati.ir 

 1729تولد:   

 :  یمیلا       
 

ahmad_rahmati@rail.iust.ac.ir    

ahmadrahmati16@gmail.com 

  :آدرس

ت، خ هنگام، خ دانشگاه، تهران، م رسال

راه  یدانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندس

 .1شماره  یتآهن، طبقه دوم، سا

    
 

سوابق آموزشی -6  

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش دانشگاه

 کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه سمنان

 کارشناسی ارشد ماشینهای ریلیمهندسی  - دانشگاه علم و صنعت تهران

 دانشجوی دکترا مهندسی راه آهن های ریلیماشین دانشگاه علم و صنعت تهران

 :يافزارنرممهارت   -7

 توضیحات افزارنرم

LS-DYNA Explicit/ Implicit Analysis (Blast, Impact & Crash…) 

ANSYS Stress Analysis 

Word Press (website) CSS, HTML 

Solidworks Part Design, Cosmos 

CATIA Mechanical Design 

MSC. Visual Nastran 

Desktop 4D 
Dynamics, Vibrations 

MATLAB Simulink, SimMechanic 

Office Word, Excel, Power point 

 

http://www.a-rahmati.ir/
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 :کتاب، پروژه و مقاالت -4 
 

، دکتر مجید شهروی، "LS-DYNA افزارنامیک غیرخطی به کمک نرمآنالیز دی"کتاب   .1

 .1313 فدک ایساتیس، نشر.  عالیی مهندس احمد رحمتی

 
2. A. Rahmati-Alaei, M. Shahravi, M.H. Khatami, "A Full Coupled Numerical 

Method for Dynamic Response of Metro Tunnel Subjected to Surface Blast". 

Submitted to International Journal of Civil Engineering (IJCE). 2016. 

 

3. A. Rahmati-Alaei, M. Shahravi, "Investigating Filling Effects on Sloshing 

Frequency in Simplified and Explicit Dynamic Finite Element Models of Tank 

Wagons during Braking and Turning". Submitted to Journal of Theoretical and 

Applied Mechanics (JTAM). 2016. 
 
 

جدار  يانرژ يهاجاذب یخمش یبتخر "، محسن غضنفری، مجید شهروی عالیی احمد رحمتی .4

، مجله علمی پژوهشی علوم محاسباتی و کاربردی در " يشده عددنازک و ارائه مدل ساده

 .1312 .مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
 

بررسی اصول حرکت رینگ "محسن رفعت، , محمدجواد مالکاظمی، عالیی احمد رحمتی .5

اولین , "ز دینامیکی اثرات آن بر میزان نشت روغن و جریان گا سازيینهبهپیستون و 

 .11سمنان، آبان , دانشگاه  سوزدرونهمایش ملی موتورهای 
 

مترو تحت اثر انفجار  يهاتونلارزیابی پاسخ دینامیکی "مقطع کارشناسی ارشد،  نامهیانپا .6

 1313استاد راهنما: دکتر مجید شهروی. ، "عددي، مطالعه موردي يسازیهشبسطحی به روش 
 

-ي)تعادل فنر به فنر به روش انرژ یکیاستات ینهبه ینگباالنس"مقطع کارشناسی،  نامهیانپا .7

 1311 ، استاد راهنما: دکتر امین نیکوبین."آزاد(
 

 محل اخذ نوع مدرک

 وردپرستهران. شرکت همیار  Word Press CMSطراحی وب با 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 2درجه  CNCفرز 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور MTآزمایشگر قطعات صنعتی به روش 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور PTآزمایشگر قطعات صنعتی به روش 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور VTچشمی  صورتبهبازرسی جوش صنعتی 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور MATLAB.ADV زارافنرم

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور CATIA.ADV افزارنرم
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 سوابق شغلی / حرفه اي

 

 تا کنون 1313شهریور  -رجاشرکت حمل و نقل ریلی  و بازاریابی کارشناس فنی. 

  تا کنون 13تهران. اردیبهشت عضو راهبر مهندسان ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان. 

 همکاری با مرکز ضربه و بالستیک دانشگاه جامع امام حسین در قالب طرح تحقیقاتی. 

 نرم افزار  دوره آموزش برگزاریLS-DYNA  یزدشهر در صنایع دریایی شهید مقدم. 

 نرم افزار  دوره آموزش 8 برگزاریLS-DYNA .در گروه مهندسی پارس پژوهان تهران 

  شرکت بهره برداریو  شهرداری در مترو: سازمان مدیریت بحران)پدافند غیر عامل( کارگاه ارزیابی ریسک برگزاری 

 . 14شهد. مهر قطار شهری م

 ایمارکتینگشخصی در زمینه  فعالیت. 

 شخصی. ، تجاری وطراحی و راه اندازی چندین وب سایت فروشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


