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 به نام خدا 

ها و سازه های مرتبط با هدف تمرکز در حوزه شبیه سازی و تحلیل سامانه 7831شرکت مهندسی شبیه سازان شریف در سال 

متخصصان تشکیل شد. فعالیت های این شرکت با مهندسی مکانیک و رفع علمی نیازهای صنعتی و پژوهشی، با همت جمعی از 

در دو حوزه اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی و نیز آموزش و انتقال تجربه ادامه داشته است. تجربه سال های گذشته، نشان 

اشد. تا ب دهنده نیاز مبرم صنایع به استفاده تخصصی و علمی از نرم افزارهای شبیه سازی، علی رغم سادگی استفاده از آنها، می

کنون صدها پروژه در حوزه های مختلف مهندسی مکانیک، هوافضا، خودرو، نفت، بیومکانیک و مکاترونیک با استفاده از روش 

ساعت آموزش نرم افزارهای شبیه سازی در قالب  0555( و ... انجام شده و بیش از FVM(، حجم محدود)FEMاجزاء محدود)

 ر شده است.دوره ها و کارگاه های تخصصی برگزا

 شاوره و انجام پروژه های صنعتیم

در زیر نمونه ای از خدمات انجام شده توسط متخصصین شرکت مهندسی شبیه سازان شریف اعم از مشاوره تخصصی 

این مرکز برگزار می گردد، ذکر می  و انجام پروژه آمده است. همچنین در ادامه عناوین دوره های آموزشی که توسط

 شود.
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تعداد پروژه های انجام شده در حوزه های مختلف

استحکام سازه ها تماس سیال و سازه مکانیک شکست

تحلیل کامپوزیت MEMSتحلیل اجزا  میدان الکتریکی و مغناطیسی

تحلیل جریان سیاالت تحلیل حرارتی شکل دهی فلزات

برخورد و انفجار ارتعاشات سازه ها
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 خالصه عناوین پروژه ها

 داکت بالون شکل یرخطیو غ یخط یحرارت-یاسازه یلتحل

(Balloon Duct) 
 قساخته )کمپکت( بر یشپ یپست ها یحرارت یلو تحل یساز یهشب

 Dustکوره  یخروج یداکت هوا یحرارت-یاسازه یلتحل

Chamber 

با  مسطح یآمیختهیشدر مشعل پ یعملکرد احتراق یپارامتر یبررس

 افزار فلوئنتاستفاده از نرم

 (Gas Duct) داکت یرخطیو غ یخط یحرارت-یاسازه یلتحل
 یپارامترها یهوا به منظور بررس-آرام متان یششعله پ یساز یهشب

 Fluentافزار موثر بر سرعت وزش با استفاده از نرم

 (20T Craneی )تن 05 یلجرثق یرخطیغ یتماس-یاسازه یلتحل
هوا به -متان یمخلوط آرام دوبعدیششعله پ یسازیهشب

به منظور کاهش زمان محاسبات سرعت با استفاده از  UDFهمراه

 افزار فلوئنتنرم

 Cooling) کنبرج خنک یرخطیغ یحرارت-یاسازه یلتحل

Tower Thermo-Elastic Analysis) 
مغشوش به منظور  یهوا-یدروژنه یدو بعد یششعله پ یساز یهشب

 افزار فلوئنتجسم مانع با استفاده از نرم یرتاث یکاهش بررس

 حرارت بدن انسان یعبر توز PCM یهابسته یرتاث یحرارت یلتحل
و با  یآب به صورت سه بعد یبر رو یقحرکت قا یساز یهشب

 افزار فلوئنتشبکه در نرم ینامیکاستفاده از د

و...(  یسوار)خوشیحرکت ینماتیکو س یاستحکام شاس یلتحل

 خودرو
 یدرون آب  به صورت دو بعد یجسم مثلث یکسقوط  یساز یهشب

 افزار فلوئنتشبکه در  نرم ینامیکو با استفاده از د

 خودرو یشاس یاسازه یلتحل
 به صورت یهدرون انژکتور دو پا یچرخش یدوفاز یانجر یساز یهشب

 افزار فلوئنتدر نرم یسه بعد

 Drive) اختالط دارنده مخازنو کمانش برج نگه یاسازه یلتحل

Mortar Mixing Equipment Tower) 
در  یرهمزمانبه صورت غ یپاشش سه بعد یاندو جر یساز یهشب

 افزار فلوئنتنرم

 Tower Craneسازه  یلتحل
 یکبا استفاده از مدل  یماندر کوره دوار س CO2ید تول یبررس

 اِسپنگ یبعد

اتالف گشتاور در  یزاناثر اصطکاک سطوح تماس بر م یبررس

 هادندهچرخ
 یمانکوره دوار س یعدد یساز یهدر شب یاحتراق یمدل ها یبررس

 یاتصال کابل فشار قوتحلیل الکترو مغناطیس  (Ball Bearingینگ )بلبر یرخطیغ ینامیکد یلتحل

http://iransys.ir/eng-support/projects/project-summary-table.html
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 یکلتچرخ موتورس یتوپ یاسازه یلتحل
با جهت نرمال بر  یاموج صفحه یکمحاسبه افت انتقال صوت 

 یهچند ال یهاورق

 ینیومیآلوم یهاافت انتقال صوت در ورق یتجرب یبررس CNC یفرزکار یزم یارتعاشات آزاد و اجبار یلتحل

 Mobile Craneیل ارتعاشات جرثق یبررس
 Buckling-Restrainedبادبند مقاوم در برابر کمانش ) یلتحل

Braces) 

 ANSYS) کمک به یتو کمانش مخزن کامپوز یاسازه یلتحل

Composite Prep Post(ACP)) 
ک موج یلو تحل یتتورق در کامپوز یبع یابی یتو موقع ییشناسا

 مودال یشکل مودها

 ربهتست ض پنل در یچساندو یتشکست  نمونه کامپوز یانرژ یلتحل

(Charpy Impact Test) 
 Interactionیپ )تعامل استخوان لگن)فمور( و پروتز ه یلتحل

between Femur and Hip Implant) 

یت کامپوز تنش قطاع یعتوز هاییتئور یابیو ارز سازییهشب

(Composite Laminate Stress Analysis) 
ز پروت یو جازن یاستخوان لگن)فمور( در هنگام جراح یاتحلیل سازه

 نو پس از آ

 خارج از مرکز یروهایشفت دوار تحت ن یارتعاش یلتحل
 bar)تا  دوجداره و پرفشار یو تحلیل مخزن مخروط یطراح

 ( جهت اکستروژن هیدروستاتیک15000

 Power) قدرت تسمه انتقال یاو سازه یارتعاشات یلتحل

Transmission Flat Belt Vibration) 
 (Spherical Vesselی )مخزن کرو یاسازه یلتحل

 سازییادهو پ بویینگیمایرشد ترک در بدنه هواپ یلتحل

 عمر کارکرد یدتمد یبرا MSG3یتمالگور
شده یتوتق یمرپل هاییهشده با المسلح یبتن یوارهاستحکام د یلتحل

(Fiber Reinforced Polymer(FRP)) 

 لرزهتحلیل رشد ترک سد، تحت اثر زمین (Elevator) منابع ارتعاشات در آسانسور یبررس

  یکروسوییچم سازیینهو به یکالالکترو مکان یلتحل
 Roller Compactedی )غلتک یبتن یسدها ییتحلیل گرما

Concrete(RCC)) 

برای کاربردهای فرکانس  MEMS یبریده یچسوئ یاسازه یلتحل

 باال و مایکروویو
 هااندرکنش شمع و خاک در سازه یلتحل

 یلتراورس قالب جرثق یاسازه یلتحل قرمزمادون MEMS یکروسنسورم یلتحل

 MEMS Electro) تحلیل کوپله نانوگریپر الکتروترمال

thermal Nano-gripper) 
 درب خودرو یلوال یاسازه یلتحل

ی اشانه MEMSعملگر  یکیمکان-یکیالکترکوپله هاییدانتحلیل م

(Comb Drive MEMS Actuators) 
 Fuel-Cellیمری )غشا پل سوختییلپ یرخطیغ یاسازه یلتحل

Nafyon Membranes) 

 یمیپتروش یمتر 50برج  یو ارتعاش یاسازه یلتحل
ی اپوسته یفضای یهاسازه یرخطیو غ یتحلیل کمانش خط

(Roof Shell) 

 یدیوارهای سبک فوالدی سرد نورد شده تحت بارهای جانب یلتحل بار یزهسازه حمل مکان یرخطیغ یاسازه یلتحل
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 ورق یجوشکار یژهو یکسچرف رحمل با ینرچارچوبه کانت یاسازه یلتحل

 یگماس هاییلاتصال پروف یهاستحکام و کمانش ناح یلتحل
های آب خواص تونل ییرو تغ یدرولیکنفوذ ه یدهپد سازییهشب

  فشارتحت 

 FGM(Functionally Graded Material)مخزن  یسازمدل (Perforated Pipe) کمانش لوله مشبک یلتحل

 یکروویودستگاه ما یکیالکتر-یکوپله حرارت هاییدانم یلتحل کمانش پوسته مخروط ناقص

 ریتاث یو بررس یارتعاشات، کمانش و تالطم در مخازن نفت یلتحل

 یاجداساز لرزه
 spiralیزوالکتریک )با خواص پ یچمارپ یهارتعاش آزاد نانو ال یلتحل

nanofilms with piezoelectric properties) 

 Fluid Structure) باله یکو سازه  یالتماس س یلتحل

Interaction(FSI) Analysis of wing) 
 Transformer) ترانسفورماتور یسالکترومغناط یلتحل

Electromagnetic Analysis) 

 Subمدل  یرز یکردها با رواستحکام اتصاالت لوله یلتحل ینسنگ یباالبر خودروها یاسازه یلتحل

modeling  

دار بر احتراق درون کوره  یهزاو یهاول ینازل هوا یهزاو ییرتغ یبررس

 یماندوار س
 (Automotive Bumpers) ضربه سپر خودرو ینامیکد یلتحل
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 خدمات آموزشی

دارد عالوه بر برگزاری عمومی دوره های تخصصی در مکان این شرکت، رکت مهندسی شبیه سازان شریف آمادگی ش

 دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع، کارخانجات و مجتمع های صنعتی را در محل مورد نظر آنها برگزار نماید.

دوره های 

 آموزشی

در سطوح : مقدماتی، )سازه ای( ـ  ANSYS Workbenchتخصصی   آموزش یهادوره

 0،پیشرفته 7پیشرفته

 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ANSYS Fluent  در یاالتس یلتحل

 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته  ANSYS CFX در یاالتس یلتحل

 ANSYS AutoDyn در یحصر ینامیکد یلتحل

 ANSYS Explicit Dynamics یحصر ینامیکد یلتحل

ANSYS LS-Dyna 

 آموزشی و توضیحات بیشترسرفصل دوره های 

 

 های تخصصیکارگاه

 ANSYS Design Xplorerو  TOSCAبهینه سازی با نرم افزار 

 Fatigue Analysis تحلیل خستگی 

 Fracture Mechanics  مکانیک شکست

 ANSYS Composite PrepPost تحلیل مواد مرکب

 Acoustic Analysis تحلیل آکوستیک

  Linear&NonLinear Buckling کارگاه کمانش

 CFXدر  Conjugate Heat Transferانتقال حرارت همزمان 

 Open Foamآشنایی با نرم افزار متن باز 

UDF   نویسی درFluent 

 ANSYS AQWA تحلیل سازه های فراساحلی

http://iransys.ir/training/current-course-workshop.html
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 Turbogridو  Blade Genطراحی توسط 

 Comsolشبیه سازی پیل سوختی و باتری در 

 و ...

 لیست کامل کارگاه ها و توضیحات بیشتر

 

http://iransys.ir/training/current-course-workshop.html

