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   دروس تدریس شده (1

  

 کارشناسی ارشد:دکتری و 

  موتورهای احتراق داخلی پیشرفته 

 محاسبات عددی پیشرفته 

 جابجایی -ال حرارت پیشرفته انتق 

 ریاضیات پیشرفته 

 

 

 :کارشناسی

 موتورهای احتراق داخلی 

 سوخت و احتراق 

  تهویه مطبوع 

 توربوماشین 

 مکانیک سیاالت 

  1و  1ترمودینامیک  

  1و  1انتقال حرارت 

  1سیاالت مکانیک  

 کنترل آلودگی محیط زیست 

 سیستم های اندازه گیری 

 محاسبات عددی 

 دینامیک 

  1فیزیک  

 زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی مورد عالقه  (3
 

   و خارجی  احتراق و آالینده های حاصل از احتراق در موتورهای احتراق داخلیو مدلسازی کنترل 

  احتراق در مشعل ها احتراق و آالینده های حاصل ازو مدلسازی کنترل 

 تیبهینه سازی انرژی و مصرف سوخت وسایل حرارتی و برودتی خانگی و صنع 

 مدلسازی و بهینه سازی انتقال جرم و حرارت در سیستم تبرید تبخیری مستقیم 

 مدلسازی فرآیندهای انتقال حرارت و اصطکاک در مبدل های بازیافت در موتورهای استرلینگ 
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 سوابق پژوهشی (4

 ( مقاالت پژوهشی در مجالت 4-1

1. Development of soot formation sub-model for Scania DC-9 diesel engine in 

the steady-state condition (DOI : 10.1007/s10973-019-08747-y) accepted in 21 August 
2019. 

2. The Improvement of Combustion process and reduction of Unburned 

Hydrocarbon Emission in a Two-Stroke Motorcycle, Behzad Omidi Kashani, 

Iranian Journal Science and Technology – Transaction B: Technology, Vol. 28, 

Number B4, pp 505-508, winter 2004 (http://ijstm.shirazu.ac.ir/article_977.html) 

3. Prediction of Major pollutants emission in Direct–Injection Dual-Fuel Diesel 

and Natural-Gas Engines, V. Pirouzpanah 

, B. O. Kashani, International Journal of Engineering, I.R.I., Vol.13, No. 2, pp 

55-67, May 2000 (http://www.ije.ir/Vol13/No2/N/abstract-240.html) 

4. A Diesel Engine Cycle Model for prediction of Performance and pollutants 

Emission, V. Pirouzpanah and B. O. Kashani, Journal of Institution of Engineers 

(India), Vol. 81, pp 25-29, May 2000 

(https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40032) , 

(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20390&tip=sid&clean=0)  

5.  Development of a mathematical model for prediction of emission in D.I. 

diesel endines, V. Pirouzpanah and B. Omidi Kashani, International Journal of 

Engineering, I.R.I, Vol. 11, No. 1, pp. 37-42, February 1998. 

(http://www.ije.ir/Vol11/No1/N/abstract-322.html) 

 

 مقاالت ارائه شده در همایش ها ( 4-2

 :همایشهاي علمي داخلي 
، رضا خیری، بیست و بهزاد امیدی کاشانیارائه دو سیکل جدید ارگانیک رانکین با استفاده از انرژی زمین گرمایی،  -1

  .1111اردیبهشت  11-11نیک، دانشگاه تربیت مدرس، هفتمین همایش ساالنه بین المللی مهندسی مکا

بهزاد امیدی کاشانی،  در شرایط پایدار، DC9بسط زیر مدل تشکیل مونواکسید نیتروژن برای موتور دیزلی اسکانیا  -2

 .1113بهمن  13-11، امیرحسین حیدری، دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

، بهزاد بهزاد امیدی کاشانی، DC9مدل برای انتشار دوده در حالت پایدار برای موتور دیزلی اسکانیا  بسط یک زیر -3

 .1113بهمن  13-11دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  ،بیداریان

 بهزاد امیدی ،افزایش تجربی بار سرمایشی تولید شده یک کولر آبی تبخیری مستقیم با تنظیم دبی آب سیرکوالسیون -4

 .1113اردیبهشت  4-3دانشگاه سمنان،  بیست و ششمین همایش ساالنه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران، ،کاشانی

، بهزاد امیدی کاشانی، بررسی پارامتریک عملکرد یک بستر تر از نوع پوشال چوبی با جریان متقاطع در برج خنک کن  -5

اردیبهشت  4-3دانشگاه سمنان، ، بیست و ششمین همایش ساالنه بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران، بشیر زارع

1113. 

بهزاد زاد،  یدریح نیرحسیام دار،یپا طیدر شرا ایاسکان یزلیر دموتو یبرا تروژنین دیمونوکس یکینتیس یساز مدل -6

 .1113بهمن  14-12دانشگاه صنعتی شریف،  ران،یکنفرانس سوخت و احتراق ا نیهفتم انیداریبهزاد ب ،یکاشان یدیام

بهزاد  ،انیداریبهزاد ب آن، یها ندهیزمان پاشش سوخت بر عملکرد و آال یو بررس ایاسکان یزلیموتور د یساز هیشب -7

هفدمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه  شاره ها، کینامیکنفرانس د نیهفدهم، زاد یدریح نیرحسیام ،یکاشان یدیام

 .1113شهریور  2-3صنعتی شاهرود، 

http://ijstm.shirazu.ac.ir/article_977.html
http://www.ije.ir/Vol13/No2/N/abstract-240.html
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40032
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20390&tip=sid&clean=0
http://www.ije.ir/Vol11/No1/N/abstract-322.html
http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa/articlesInConferences/4320/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa/articlesInConferences/4320/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://cv.birjand.ac.ir/omidi/fa/articlesInConferences/4321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86
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 ،یکاشان یدیبهزاد ام فشار گاز، لیتقل یستگاههایاستفاده در ا مورد میمستق ریغ یمبدل آب تریه یو اگزرژ یانرژ لیتحل -8

 1113آذر  1-1دانشگاه فردوسی مشهد،   ک،ینامیترمود یکنفرانس تخصص نیپنجم یرمضان دیحم ،ییابوذر فنا دیس

  نیمحمد مت ،یکاشان یدیبهزاد ام ا،یاسکان یزلیموتور د یدر حالت گذرا برا دینشر کربن مونوکس یمدل برا ریز کی بسط -9

 .1113اردیبهشت  11-14 ،کیمکان یمهندس یالملل نیساالنه ب شیهما نیو پنجم ستیب

باال  یبرا یعمل یو راهکارها یآب یاز جمله کولرها یخانگ لیدر وسا یآب مصرف یوجود برچسب بازده اقتصاد لزوم  -11

 . 1112بهمن  13-13دانشگاه تهران،  ران،یآب و فاضالب ا یکنگره علوم و مهندس، یکاشان یدیبهزاد ام بازده، نیبردن ا

بهزاد  ،یمید دیام ،یخروج یافت فشار و دب راتییبر نحوه تغ یکولر آب ستمیو قائم س یافق یاثر طول کانا لها یبررس  -11

مهر  3-3دانشگاه بیرجند،  1112،یو برودت یحرارت ساتیمطبوع و تاس هیتهو یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ی،کاشان یدیام

1112. 

بهزاد  ،یدر کولر آب یم و حرارت پوشال چوباثر طول مشخصه بر سطح و ضرائب انتقال جر یو تجرب یتئور یبررس   -12

 . 1112اردیبهشت  3-1دانشگاه یزد،  ران،یا کیمکان یمهندس یالملل نیساالنه ب شیهما نیو چهارم ستیب ،یکاشان یدیام

 یدیبهزاد ام انداوه، الدیم پرخوران مناسب، یو منطبق ساز DC9 ایاسکان یزلیدر موتور د یپرخوران یلخت یبررس  -13

بهمن  13-11پژوهشگاه صنعت نفت،  درونسوز و نفت، یموتورها یالملل نیب شیهما نینهم، انیجهان دیام ،یکاشان

1114 . 

بهزاد  به نفت کوره، لیاز گازوئ یسوخت مصرف رییهمراه تغ رجندبهیب یکارخانه آسفالت شهردار دیبازده تول شیافزاا  -14

 .1114بهمن  13-11دانشگاه فردوسی مشهد،  ران،یاق اکنفرانس سوخت و احتر نیششمی رمضان احمد ،یکاشان یدیام

 ریآنها با مقاد سهیو مقا رجندیب طیدر شرا رانیا یدیتول یریتبخ یاز کولر آب یخروج یهوا طیکارکرد و شرا یمدلساز  -15

 2-3 |ژوهشگاه صنعت نفت، مطبوع، هیو تهو شیش،سرمایگرما یالملل نیکنفرانس ب نیششم ،یکاشان یدیبهزاد ام ،یتجرب

 . 1114خرداد 

 یدیبهزاد ام ران،یا یدیتول یریتبخ یکولر آب کیدر  یشیانتقال جرم و حرارت و بازده سرما یو تئور یتجرب یبررس  -16

  .1114ارئیبهشت  11 ،یو برودت یحرارت ساتیمطبوع و تاس هیتهو یالملل نیکنفرانس ب نینخست ،یکاشان

 یایشده در دن دیتول یبا نمونه ها رانیا یدیتول یت سوز خانگنف یآبگرمکن ها یعملکرد و بازده حرارت سهیمقا  -17

مصرف  یساز نهیمصرف سوخت در ساختمان، سازمان به یساز نهیبه شیهما نیاول ،یکاشان یدیبهزاد ام ،شرفتهیپ

 .1111سوخت کشور،  اسفند 

 ،میاز نوع پاشش مستق یزلید یدر اشتعال در موتورها ریتر زمان تاخ قیدق ییشگویدر جهت پ یمدل احتراق کیبسط   -18

 .1111خرداد 3-1 النیدانشگاه گ ران،یا کیمکان نیکنفرانس ساالنه انجمن مهندس نینهم ،یکاشان یدیبهزاد ام

بهزاد امیدی ، ترویج مصرف بهینه انرژی در وسایل نفت سوز خانگی و کوره های آجرپزی سنتٌی  د رداخل کشور  -19

 1111، سومین همایش ملی انرژی جمهوری اسالمی ایران، وزارت نیرو، اردیبهشت کاشانی

بهینه سازی یک زیر مدل آالیندگی جهت پیشگویی دقیق تر مقادیر آالینده های مهم منتشره از موتورهای دیزلی پاشش   -21

دی  11-11نعتی شریف، ، سومین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران ، دانشگاه صبهزاد امیدی کاشانیمستقیم، 

1131. 

و  بهزاد امیدی کاشانی، بررسی آبگرمکن ها و بخاری نفت سوز دودکش دار و لزوم تجدیدنظر در تدوین استاندارد آنها  -21

 .1131مهر  11-14موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  -علی سعادتی، اولین کنفرانس توسعه و ترویج استاندارد 

، گاز -هت افزایش دقت در پیشگویی عملکرد و آالینده های منتشره از موتورهای دوسوخته دیزلبهینه سازی مدلی ج -22

اردیبهشت  13-11، هشتمین کنفرانس ساالنه انجمن مهندسین مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف بهزاد امیدی کاشانی

.1131 . 

، اولین همایش سراسری  بهزاد امیدی کاشانیگاز، -ساخت مدل ریاضی برای پیشگویی نشر آالینده ها در موتورهای دیزل -23

 1131بهمن  13-11موتورهای درون سوز، مجموعه تحقیقات موتور ایران خودرو، 

 

 :همایشهاي علمي خارجي 
1- A stand-alone multi-zone model for combustion in HCCI engines, P. Kongsereeparp, Benhzad Omidi 

Kashani, M. D. Checkel, Ottawa, Canada, 2005. 

2- Consideration of the Valve Timing Effect on performance and Pollutants Emission in D.F.D.E, Behzad 

Omidi Kashani, 13th int. Conf.on Thermal Engineering and Thermogrammetry, Hungary, 2003 

3- The Improvement of Combustion process and reduction of Unburned Hydrocarbon Emission in a 

Two-Stroke Motorcycle, Behzad Omidi Kashani, 6th Int. Symposium on Advanced Vehicle Control, Japan, 

2002 

4- The Improvement of an Emission Model for Dual-Fuel Diesel Engine, Behzad Omidi Kashani, 12th 

Conference of Thermogrammetry and Thermal Engineering, Hungary, 2001 
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 ( راهنمایی و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد4-3
 ، در حال انجامادق خون آبادی، استاد راهنماص (1

 اویس ذاکری، استاد راهنما، در حال انجام (1

 جویباری اسدی، استاد راهنما، در حال انجام جواد (1

موتزززززور  یبزززززرا داریزززززانتشزززززار دوده در حالزززززت پا یمزززززدل بزززززرا ریزززززز کیزززززبسزززززط ن، اسزززززتاد راهنمزززززا، بهززززززاد بیزززززداریا (4

 .13، شهریور DC9 ایاسکان یزلید

 یزلزززززیموتزززززور د یبزززززرا تزززززروژنین دیمونواکسززززز لیمزززززدل تشزززززک ریزززززبسزززززط زامیزززززر حسزززززین حیزززززدریان، اسزززززتاد راهنمزززززا،  (5

 . 13، شهریور داریپا طیدر شرا DC9 ایاسکان

تحلیززززززل انززززززرژی و اگزززززززرژی  هیتززززززر مبززززززدل آبززززززی  یرمسززززززتقیم مززززززورد اسززززززتفاده ا، حمیززززززد رمضززززززانی، اسززززززتاد راهنمزززززز (6

 13، شهریور های تقلیل فشار گازدر ایستگاه

بزززززا توجزززززه بزززززه اینرسزززززی یزززززا  DC9بررسزززززی پدیزززززده تطزززززابو پرخزززززورانی در موتزززززوردیزلی اسزززززکانیا مزززززیالد انزززززداوه،  (3

 .14، پائیز لختی قطعات متحرک آن

 یزلیموتززززززورد یکززززززربن در حالززززززت گزززززز را بززززززرا دیمونواکسزززززز نشززززززر یمززززززدل بززززززرا ریززززززز کیززززززبسززززززط محمززززززد متززززززین،  (1
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 ی( راهنمایی رساله های دکتر4-4
 رضا خیری، استاد رانمای اول، در حال انجام. (1

 مسعود نصرآبادی، استاد راهنما، در حال انجام. (1
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 ( مشارکت در طرحهای پژوهشی6 
بی در ماه های مختلف تابستان با توجه به بر اندازه گیری مصرف آب کولرهای آبررسی تاثیر دقت کنتورهای مشترکین  -1

 .داخلی انعقاد قرارداد، امید دیمی، زهرا باعزم، در حال )مجری طرح( بهزاد امیدی کاشانیرطوبت نسبی هوا، 

بهزاد بررسی فنی و اقتصادی طرح گازرسانی به منطقه جنوب خراسان، طرح پژوهشی دانشگاه بیرجند، خلیل خلیلی،  -1

 .11، حسن حسن زاده، رمضان احمدی، عبادی، طرح پژوهشی دانشگاه بیرجند، آبان )مجری طرح( امیدی کاشانی

هزاد موتورسیکلت دو زمانه روسی که در سطح شهرستان بیرجند تردد می نمایند، ب کاهش سطح آالینده های مهم خروجی از -1

 .11، مسعود آقا نخعی، طرح پژوهشی دانشگاه بیرجند، مرداد امیدی کاشانی

)همکار طرح(، طرح  بهزاد امیدی کاشانیساخت وسیله ای جهت اندازه گیری هوای مصرفی موتور، حسن حسن زاده،  -4

 .31بیرجند، دی پژوهشی دانشگاه 

)مجری طرح(،  بهزاد امیدی کاشانیتبدیل سوخت مصرفی کارخانه آسفالت شهرداری بیرجند از گازوئیل به نفت کوره،   -2

 .31رمضان احمدی، پروژه بین شهرداری بیرجند و دانشگاه بیرجند، آذر 

 یابیارز یاصول کل -سازه ها یطراح یمبان( تحت عنوان: 214)دبیر کمیسیون تخصصی تدوین استاندارد ملی ایران  -3

 .11دی . دربردارنده سازه ها یدر سامانه ها سکیر

 

 

 ( تقدیرنامه ها و افتخارات و نشان ها7
 11خرداد  –جایزه ملی محیط زیست  -1

 13آذر  -پژوهشگر برتر استان خراسان جنوبی -1

  

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی (8
 راعات در پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبیعضو کمیته داوران طرح ها و اخت -1
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 مشاور انجمن علمی دانشجویی میان رشته ای خودرو -1

 

 همکاری با مجالت علمی  (9
 داور مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیر کبیر -1

 داور مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز -1

 داور مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسان مکانیک ایران -1

  Iranian Journal of Rainwater Catchment Systemsمجله علمی ترویجی داور  -4

 Journal of Thermal Analysis and Calorimetryداور مجله  -2

 International Journal of Refrigerationداور مجله  -3

 

 

 ثبت اختراعات (11
ه شماره ب ،یمسعود آقا نخع ،یاشانک یدیبهزاد ام، 2 یپالنتا ژیا کلتیبرق موتورس ستمیساخت دستگاه بهبود دهنده س -1

 استینظر ر ریکشور ز یعلم یپژوهشها یشورا دییکه به تا – یصنعت تیاداره ثبت شرکت ها و مالک 3/1/1111مورخ  13133

 است. دهیرس زیشورا ن نیمحترم صنعت هم ونیسیکم دییو تا یاسالم یجمهور

بهزاد امیدی با تنظیم دبی حجمی آب در حال سیرکوالسیون، فرآیند بهینه سازی و کاهش مصرف آب کولرهای تبخیری آبی  -1

که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و  یصنعت تیاداره ثبت شرکت ها و مالک 11/11/1114مورخ  12231به شماره ، یکاشان

 صنعتی ایران هم رسیده است.

 

 همکاری با همایش های علمی  (11
 1112هویه مطبوع و تاسیسات برودتی، دانشگاه بیرجند، عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس بین المللی ت -1

 

 

 فعالیت های اجرایی مرتبط (12
 .1111الی مهر  1131بان از آ انشکده مهندسیمسئول پژوهشی د -1

 .1111الی مهر  1111مدیر گروه مهندسی مکانیک از مهر  -1

 راه اندازی آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت -1

 تا کنون( 1113با صنعت دانشکده مهندسی ) عضو هسته کارآفرینی و ارتباط -4

 (1111استاد راهنمای دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند )ورودی  -2

  

 


