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:ثابت تلفن

:تحصیلی رشته

 کارشناسی- مکانیک مهندسی

ارشد کارشناسی- مکانیک مهندسی

:تقاضا مورد تحصیلی مقطع:گرایش

+61 2 913 920 47

 پیشرفته طیار چرخ بوسیله انرژی ذخیره و رودخانه توربین باد، توربین جامدات، طراحی در مکانیک مهندس

هوا آلودگی از جلوگیری و ریلی قطار  در سوخت جویی صرفه برای مرکب مواد با
:(اولویت بترتیب ) تقاضا مورد مقطع و تحصیلی رشته

www.ewindfly.net flycadeng@live.com.au:الکترونیکی پست

08 499 4818 61+:همراه تلفن                     

 در آب توربین طراحی گروه اولین تاسیس پروژه مدیریت ها، توربوماشین کتاب  ترجمه-   جامدات طراحی

  ایران، آبهای توان از برداری بهره روشهای بررسی توسط رودخانه توربین اولین طرح مطالعه ایران،

 ایران، در برقی هیدرلیک شیر اولین طراحی  دنیا، استاندارد های چرخدنده اولین کامپیوتری طراحی

خورشیدی مطبوع تهویه های دستگاه وساخت طراحی

 دینامیک شناور، تونل وتست ساخت دنیا، در پرنده ماشین اولین طراحی و کامپیوتری مکانیک

بهینه طراحی کامپیوتری، سیاالت

http://www.ewindfly.net/
http://www.ewindfly.net/
mailto:flycadeng@live.com.au
mailto:flycadeng@live.com.au
mailto:flycadeng@live.com.au
http://www.ewindfly.net/
mailto:flycadeng@live.com.au
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:تحصیلی رشته

 برای مکانیکی باطری مهندسی دکترای

 استاد یافتن به موکول و ناتمام- باد توربین

 نیاز مورد دروس فراگیری از بعد مهندسی

 پروژه، مدیریت کامپیوتر، با طراحی مثل

 فراگیری و دور راه از آموزش و تعلیم

.شد مدرن طیارهای چرخ

 به وتدریس ارزیابی تربیت، تعلیم،

 بروش مکانیک مهندسی کالج دنشجویان

الکترونیک

 کامپیوتری انگلیسی زبان تعلیم

دبیرستان شاگردان به کامپیوتر تعلیم

 طیار چرخ دستگاه طراحی دورافتاده، مناطق برای مسکونی کیلووات ۵باد توربین بهینه طراحی

 در خستگی به مربوط مراجع تمامی آوری جمع باد، توربین توان ذخیره برای  ( مکانیکی باطری)

 به مربوط مراجع آوری جمع پرت، شهر های کتابخانه در موجود کتابهای کلیه بین در مرکب مواد

 اسناد کلیه استخراج و کتابها و مقاالت بین از (مکانیکی باطری) طیار چرخ و باد توربین طراحی

 این در صنعتی و تحقیقاتی مراکز و دنیا محققین شناسایی.  ماشین دو این مکانیکی طراحی معتبر

 400 شناسایی میکنند، استفاده ماشین دو این از که پیشرفته ماشینهای کلیه مطالعه ماشین، دو

 ماشین دو این به مربوط ایشان تخخصص ای بگونه که دانشگاهها در استرالیایی متخصص

 آینده در که اطالعاتی بانک یک ایجاد برای اکسل جداول در آنها بندی طبقه و نمود میشوداستفاده

 ماشین  به مربوط صنایع بررسی. کرد استفاده پیشرفته های ماشین بنفع انسانی نیروی این از بتوان

 انتشار و اطالعاتی بانک بعنوان وبسایت دو ایجاد. غنی تحقیقاتی تیمهای ایجاد برای پیشرفته های

 مدرن ماشین این توسعه به کمک و دنیا در مکانیکی باطری بوسیله انرژی ذخیره نوین دانش

.ایران و استرالیا در پژوهشی تیمهای ایجاد به کمک و انرژی، ذخیره

 طراحی استاتیک، دینامیک، تدریس. کد توربو و ورکس، سالید کد، اوتو کامپیوتر، بکمک طراحی

 پاورپوینت، اکسس، ورد، اکسل،) آفیس مایکروسافت جامدات، مکانیک  ماشین، طراحی  اجزا،

.ریاضیات ، فیزیک ،(بیس داتا

:تقاضا مورد تحصیلی مقطع :گرایش

eFactory for Flywheel 

Energy Storage for the 

Vertical Wind Turbine 

and Rail Car – Solid 

Modelling, Simulation 

and Optimization and 

Reverse Engineering

 پژوهش  و ساله دو دکترای 

 به متصل مهندسی  محور

 با الملل بین  های دانشگاه

 دو بمدت تهران در حضور

 شش چاپ و پیوسته غیر ترم

 بین ژورنالهای در مقاله

 مورد در دنیا معتبر المللی

.دکترا تز موضوع
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 کاربردی پروژه مدیریت

دیجیتال تصاویر با کار و ودیو کردن ادیت

 دو این های کالس که هستم پروژه مدیریت دوره از باقیمانده واحد دو تکمیل برای تیف متروپولیتن کالج در تحصیل مشغول من میالدی 2019 تحصیلی سال در

 و مقاالتم چاپ روی بتوانم تا کردم اینده به موکول را پرث شهر در کوآن ادیت دانشگاه در انگلیسی زبان تدریس دوره تحصیل و. ام کرده شرکت قبال را واحد

 استاد چون. رساند خواهم اتمام به را دوره ان بعدا. شوم متمرکز مکانیکی باطری و توربین مهندسی در خانم دانشجویان تربیت برای خودم پژوهش مرکز احداث

 ایرانی دانشگاه در استرالیا از انتقالی دانشجوی بصورت نمیتوانم من است نشده پیدا گذشته سال سه عرض در استرالیا در مکانیکی باطری رشته در متخصص

 نیاز دکترا در من ساله پنج تحصیالت و تخصص به میشود استفاده ریلی قطار در که مکانیکی باطری تولید برای ایران جمهور رییس چنانچه ولی کنم، نام ثبت

 بی خارجی مهندسین استخدام از میتوانید کنم، فعالیت رفت خواهد خواف به هرات از که خراسان قطار یا و غرب جنوب، قطار پروژه در من حاضرند و دارند

.دادند پول امریکا در انرژی دپارتمان به مکانیکی باطری این تکنولوژی خرید برای دالر بیلیون دو مبلغ استرالیا تحقیقات مرکز 2014 سال در چون. شوید نیاز
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 سپس و نمودم مطالعه را بادی های توربین اول: کردم طی را مرحله چهار خود دکترای تحقیقات برای من:  میباشید تحصیل به مشغول نظر مورد کشور در حاضر حال در که تحصیلی رشته و مقطع اطالعات

 متوجه تحقیق این در وقت نیمه سال پنج یا وقت تمام سال سه حدود اتمام از پس ولی پرداختم است پیشرفته طیار چرخ همان که مکانیکی الکترو باطری پیشرفته و مدرن رشته در تحقیق به و داده جهت تغییر

 لیسانس در ما هم را کامپیوتر بکمک طراحی درس. بودند نداده درس مهندسین ما به را علم این و نیست عموم دسترس در میرود بکار دستگاه این چرخ در که پیشرفته مرکب مواد در اطالعاتی هنوز شدم

 انرژی ذخیره مختلف روشهای در سریع ارزیابی یک فقط من که میخواست من استاد. نداشتند رشته این در وسیع مطالعات هم میکنم زندگی که شهری مهندسی دانشگاه سه در دانشگاه اساتید. بودیم نخوانده

 خواندن دور راه از دکترا امکان چون ولی. شویم منتقل ای دورافتاده معدنی شهر به شدیم مجبور ما ناگهان. شوم التحصیل فارغ بسرعت و کنم وصل هم به و یافته ها کمپانی از را ها دستگاه اجزای و بکنم

 اطالعات تمام با. بود صنعتی اتصال برای ها کمپانی با تماس و تفکر و مطالب آوری جمع کارم تقریبا بودم دانشگاهم خود در که سال دو عرض در و کرده فتوکپی را کتابها و مقاالت تمامی من. داشت وجود

 دانشگاهم و استادم برای و نوشته را خود پیشرفت گزارشات و کردم خالصه و خوانده را مقاالت تمام افتاده دور شهرک آن در اقامت سال سه مدت در و ماندم آنجا سال چهار و رفتم دوری معدنی شهر به من

 بقیه و خودم دانشگاه در پژوهش مشغول بعد به 1995 سال از تنهایی به من. داد خواهم توضیح مورد این در بعدا.  نشد نوشته من آخر سال گزارش و میشد داده دسامبر در ساالنه نمرات. کردم پست دور از

 ولی. خواندم CAD, Project Mangement practice , Training and Assessment, Computer Education, Language Education, Media های رشته در را زیادی درسهای و بودم ها کالج

 در چنانچه و ام نکرده تلف را خود وقت من بنابراین. میشد مربوط ایلرنینگ رشته به چون داشتم نیاز شده ذکر دروس به ولی نداشتم الزم مدرک من چون نکردم تمام را هیچکدام تحصیلی دوره یک از غیر

 بخصوص بدهم درس شاگردانم به ایلرنینگ بصورت را درسی هر خود خصوصی پژوهشی مرکز در آینده در و. بگیرم دکترا ایلرنینگ همین در فقط توانست خواهم کنم، پیدا استادی نتوانستم مهندسی رشته

 برای استرالیا پنجم رتبه دانشگاه در من2002 سال در. ندارم را دیگری اضافی واحد هیچ خواندن قصد من. بدهم دانشجویانم به هم را مربوطه دکترای مدرک ضمن در و. کامپیوتر بکمک طراحی و انگلیسی

 تخصص هم ایلرنینگ البراتوارهای در توانستم من بعد ماه نه. بکنم آوری جمع موضوع این برای را خود شهر در مراجع تمامی بود خواسته من از استادی. شدم انتخاب مرکب مواد در خستگی در پژوهش

 بازهم. بودم مشغول مصنوعی قلب و اقیانوس توربین روی تحقیق به من 2012 سال در. نبود مرکب مواد در تحقیق به حاضر استادی آنسال در هنوز. بود ماهر رشته این در مکانیک استاد آن چون کنم پیدا

 های رشته تحریم مشکالت و بشوند من رشته در دوم راهنمای استاد فقط بودند حاضر استرالیا در استاد ۲۵ 2018-2016 سالهای در. بشود من راهنمای استاد که نشد پیدا استرالیا کل در من رشته در هیچکس

 مکانیک استاد دو هم تهران دانشگاه از. باشد نمی زیادتر درسهای خواندن به الزم بنابراین. استرالیا در کنم پیدا استاد ایلرنینگ در شدم موفق امسال من اما. وهست بود دکترا ایرانی دانشجویان برای پیشرفته

 بنظر شوند من راهنمای استاد پذیرفتند ساخت و کامپیوتری طراحی در استاد دو هم شریف صنعتی و کبیر امیر صنعتی دانشگاه از. بشوند من راهنمای استاد شدند حاضر روتورها دینامیک و باد توربین در

 مکانیک مهندسی در ایشان باالی بسیار رتبه بعلت باشند داشته را صنعتی مهم بسیار پروژه این مدیریت برای بنفس اعتماد و بوده برخوردار بیشتری معلومات دیگر اساتید از امیرکبیر از راهنما استاد میرسد

 به مربوط محل ایشان دانشگاه درخواست بخاطر من ولی هستند متخصص ایلرنینگ در ایشان چون باشد اصلی استاد سابقه نظر از نمیتواند استرالیایی استاد. بودند ایران دانشگاه بهترین اول شاگرد همواره که

.است کشیده طول سال سه رویهم که ام کرده حل کامال را بودجه و پروژه صنعتی ارتباط و راهنما استاد مشکالت من پس. ام یافته استرالیا و ایران در را بودجه

:       تحصیلی مشخصات        
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:     تحصیلی مقطع

:     تحصیلی مقطع

معدل پایان سال شروع سال مدرک نوع

            Edith Cowan University:  تحصیل محل کالج نام

Certificate IV in Project 

Management Practice - 8 out of 

9 units of this course is 

completed, one unit would be 

completed in July 2018.

Edith Cowan University: تحصیل محل دانشگاه نام

کاربردی پروژه مدیریت:    تحصیلی رشته استرالیا:       تحصیل محل کشور

Graduate Certificate in 

Education - TESOL

۴ از ۲:    گذرانده واحدهای تعداد2017 فوریه: تحصیل به شروع تاریخ

استرالیا:       تحصیل محل کشور

 بروش انگلیسی تدریس:    تحصیلی رشته

 آنها دوم زبان که دانشجویانی به الکترونیک

. است انگلیسی

داد خواهند را نمرات بزودی:  گذرانده واحدهای کل معدل

شهرآموزشگاه یا موسسهتحصیلی رشته

:تحصیلی سوابق
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ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

:بنام که را زیر فایل لطفا

( کوپر) افسانه مهندسی_پژوهشی تجربیات و تحصیالت بر مروری 

Afsaneh Cooper's Education & Engineering Research Experiences.pdf

 همین به صوتی فایل یک. میکند کمک من زیاد مدارک سریع کردن درک به مجازی کتاب این خواندن. نمایید چاپ و دانلود باشد می

.کرد خواهید جویی صرفه را وقتتان خواندن در و شنیده انرا که هست وبسایت در نام

Please type BT42 in search box of www.ewindfly.net 

to see this eBook, download the file, Print it.

:خارجی زبانهای به آشنایی میزان

.: نمایید دانلود را الزم فایلهای و کرده عمل زیر دستور به لطفا وقت در جویی صرفه برای ام، خوانده تحصیلی دوره زیادی تعداد چون

خارجی زبان
مکالمهنوشتنخواندن

Please type BT42 in search box of www.ewindfly.net  website to see a web page. For this task use Google Chrome Browser. In that web page you can see a 10 

folds accordion. Each fold holds some files. Each fold has list of file names in that fold. Please download all files but after each fold put the HDR Coversheet on 

the files you print to make a booklet. Descrption of all files are in fold HDR01-File 2.These eight folds are:

* HDR01 -  Application for Admission and other files Form 

* HDR02 – Employment Details Form 

* HDR03 – PhD Proposals Details / Research Project Outline Coversheet

* HDR04 – Referee Reports / Honours Equivalence Checklist

* HDR05 – Master’s Degree Course Details/Membership/International Academic Position

* HDR06 – Bachelor’s Degree Course Details / Recognition of Professional Attainment

* HDR07 – Post Graduate Qualifications, PhD study, Awards and Publications

* HDR08 – Publications / Existing Research Output / Finances

* HDR09 - Assessment Pack for the University Assessor
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عالی عالی عالی انگلیسی

x x x عربی

x x x آلمانی

x عالی بسیار عالی فارسی

:شغلی و آموزشی سوابق

:دانشگاهی و علمی موسسات در تدریس یا و آموزشی سوابق

دانشگاه/   موسسه نام

:شغلی سوابق

تلفن پایان تاریخ شروع تاریخ موسسه نام

:شده منتشر کتب یا و مقاالت فهرست

نشر تاریخ

پایان تاریخ شروع تاریخ شده تدریس دروس عنوان

نشانیسمتدولتی غیر یا دولتی

ناشر نام  (شده تدوین زبان به) مقاله یا و کتاب مشخصات و نام

بنر نیم باشد، صحت اطالعات درج شده در این پرسشنامه را تایید نموده و متعهد میشوم در صورت پذیرش در  ک شگاه صنعتی امنر له پذیرش در دان ز اینجانب  ضمن اطالع از اینکه تکمیل این پرسشنامه به منز

ز نامه های مربوطه را رعایت نمایم بنر مقررات و آییر ک شگاه صنعتی امنر . دان

.نمایید مراجعه رزومه فایل به لطفا

Please type BT42 in search box of www.ewindfly.net  and choose accordion HDR02 and in that fold find my CV and all other experiences which are not in details 

in my CV.

Please type BT42 in search box of www.ewindfly.net  and choose accordion HDR08 and in that fold find my Existing Research Output. 
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امضا و تاری    خ

Afsaneh Cooper

 متقاضز
ی

نام و نام خانوادگ
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