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  تهراندر  1342سال  فروردین 29 متولد

  تحصیالت:
  دکتراي مکانیک از دانشگاه استرالیاي جنوبی(South Australia) 1997 در سال  
 1369 در سالمکانیک در طراحی کاربردي از دانشکده فنی  دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد  
 1366سال  درمکانیک در طراحی جامدات از دانشکده فنی دانشگاه تهران  کارشناسی  
  1360تا  1348دوران قبل از دانشگاه و دیپلم تماما در گروه فرهنگی هدف تهران از سال   
 گواهینامه  دارايASME Sec VIII Div 1   1381تابستان  

  :در دانشگاه کسب شده اتافتخار
  1386آموزشی دانشگاه کاشان در سال استاد برگزیده  )1
 1387استاد برگزیده آموزشی دانشگاه کاشان در سال  )2
 1389استاد برگزیده آموزشی دانشگاه کاشان در سال  )3
 1391استاد برگزیده پژوهشی در زمینه صنعت دانشگاه کاشان در سال  )4
 1392استاد برگزیده فناور ادواري دانشگاه کاشان در سال  )5

  سوابق تدریس:
 -گیري تدریس درسهاي طراحی اجزا ماشین، کنترل اتوماتیک، مقاومت مصالح، ارتعاشات، دینامیک ماشین و سیستمهاي اندازه )1

  1386تا  1376و از سال   1371تا  1369دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 



و طراحی  گیري اندازهتدریس درسهاي طراحی اجزا ماشین، کنترل اتوماتیک، مقاومت مصالح، روشهاي تولید و سیستمهاي  )2
در دوره  (طراحی براي تولید) ، طراحی بهینه، طراحی نوینس طراحی اجزا پیشرفتهومکانیزمها در دوره کارشناسی و در

  ادامه دارد 1376از سال  -دانشگاه کاشان و دکتري کارشناسی ارشد
  1994 -دانشگاه استرالیاي جنوبی -تدریس درسهاي طراحی اجزا ماشین )3
  ASME Sec VIII Div 1تدریس  )4

  سوابق کاري:
  

  1366تابستان  -نیروي هوایی سپاه پاسداران -عضو تیم طراحی و ساخت هلیکوپترهاي ردیاب )1
تا  1366از پاییز  -آبادي  سرپرست طراحی وساخت جیگ و فیکسچرهاي ساخت قطعات موشک مرکز تحقیقات شهید شاه )2

1369  
  1371تا  1369ازپاییز  -ماشینهاي قالیبافی) کاشان شهرك صنعتی راوندمدیر کارخانه شرکت کاشان فوالد (سازنده  )3
  1378تا پاییز  1376از تابستان  -) شهرك صنعتی رواندBCFمدیر کارخانه شرکت نخ یاسمن کاشان (تولید کننده نخهاي  )4
   1378 -مدیر کارخانه شرکت تقطیران کاشان (تولید کننده تجهیزات فلزي) کاشان مشهد اردهال )5
  1386تا  1381 -ون علمی مدیرعامل و رئیس طراحی و مهندسی شرکت تقطیران کاشانمعا )6
  1382تا  1380مدیر گروه مکانیک دانشگاه کاشان از سال  )7
 ISO9001-2000نماینده مدیریت شرکت تقطیران براي اخذ گواهینامه   )8
  1379تا  1377عضو شوراي آموزشی دانشگاه کاشان  )9

 ایرانعضو انجمن مهندسان مکانیک  )10
  1381تا  1379عضو شوراي انفورماتیک دانشگاه کاشان از سال  )11
  تا کنون 1383عضو شوراي مرکز رشد دانشگاه کاشان از سال  )12
  1389لغایت  1386و از سال  1380تا  1378عضو شوراي دانشگاه کاشان از سال  )13
 1386عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان تا سال  )14
  1386ي عمرانی از سال عضو کمیته فنی و طرحها )15
  1389تا  1386معاون اداري مالی دانشگاه کاشان از سال  )16
  1388عضو کارگروه مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه کاشان از سال  )17
  1388عضو شوراي پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان از سال  )18
  91لغایت مهر  89مدیر کارخانه شرکت رزگاز کاشان از شهریور  )19
  1390انرژي دانشگاه کاشان از سال  عضو شوراي مرکز پژوهشی )20
  ساله دانشگاه کاشان 20عضو کارگروههاي مختلف اداري، مالی چشم انداز  )21
 نماینده رییس دانشگاه در کمیسیون مناقصات )22
 91مهر ماه  CHPکیلو وات  200مدیر اجرائی طرح کالن تولید میکروتوربین  )23
 91رئیس پژوهشکده انرژي دانشگاه کاشان از دي ماه  )24
 92تحقیق و توسعه شرکت تقطیران کاشان از خرداد ماه سال  مدیر )25
 92مدیر عامل شرکت پویش گستر منیل از مهر ماه  )26
  93معاون اداري مالی دانشگاه کاشان از خرداد  )27

  هاي کاري: تجربه
  طراحی و ساخت جیگ و فیکسچر براي قطعات ظریف و با دقت باال )1



 Jig Grinding and Centreless grindingاندازي و کار با دستگاههاي سنگ خارج از مرکز و جیگ  راه )2
 دستگاههاي قالیبافی طراحی )3
 و نورد طراحی ماشینهاي فرمدهی )4
  طراحی قالبهاي فرمدهی )5
  آالت مربوطه و ماشین BCFآشنایی با تولید نخ  )6
  استفاده از اتوکد در استخراج داده و طراحی براي ساخت و سوارکردن،  )7
  نرم افزارهاي طراحی و اجزا محدود طراحی با )8
  مخازن تحت فشار و مبدلهاي حرارتی،طراحی  )9

  ...  ,DIN¸APIو استانداردهاي مورد استفاده دیگر مانند  ASMEآشنایی با استانداردهاي  )10
 TEMAاري و استانداردهاي ساخت مبدلهاي حرارتی مانند آشنایی با روشهاي ورقکاري و جوشک )11
 آشنائی با فرایند طراحی و تولید لوازم خانگی )12
 فرمدهی نموي )13
 فرمدهی با لیزر )14

  سوابق پژوهشی:
  1365طراحی و ساخت هلیکوپتر مدل، نیروي هوائی سپاه پاسداران،  )1
  1368تا   1366آبادي تهران،  ساخت قطعات و فیکسچرهاي موشک، در مرکز تحقیقات شهید شاه طراحی و )2
  1368تا   1366آبادي تهران،  تعیین روش طراحی گیجهاي کنترل قطعات موشک، در مرکز تحقیقات شهید شاه )3
  1380 ساخت مدل یک درجه آزادي دورانی قابل کنترل، دانشگاه کاشان، )4
  1381مدیریت گروه مکانیک ساخت ربات هوشمند، دانشگاه کاشان،  )5
 ربات برشکار هوشمند دانشگاه کاشان براي برش سوراخ گرد بر روي سطوح غیر مسطح استاد پروژه ساخت )6
  در دانشگاه صنعتی شریف 1388مدیر پروژه ساخت خودروي الکتریکی و کسب مقام پنجم کشوري در سال  )7
  میلیارد ریال 14مگا وات در دانشگاه کاشان و به ارزش  1به ظرفیت  CCHPمدیر پروژه تولید همزمان گرما، سرما و توان  )8
 در دانشگاه صنعتی شریف 1390کسب مقام سوم کشوري در سال مدیر پروژه ساخت خودروي هیبریدي و  )9

 استاد راهنماي دهها پروژه کارشناسی ارشد مرتبط با صنعت )10
 استاد راهنماي دهها پروژه کارشناسی  )11
 دانشجوي دکتري 8استاد راهنماي بیش از  )12

  :فعلی موضوعات تحقیقاتی
 سازي اجزا مخازن تحت فشاربهینه  )1
 تقویت پوسته مخازن تحت فشار براي تحمل بارهاي محلی اعم از پوسته هاي فلزي و کامپوزیتی )2
  کردن، ساخت، بازیافت، محیط زیست طراحی براي سوار )3
 شکل دهی با روش فرمدهی نموي )4
 شکل دهی با لیزر )5
 شکل دهی مواد هدفمند )6
  کنترل تنش پوسته با کمک پیزو الکتریکها )7



  انتشارات:
1) Golabi S., Luong L. H. S., Abhary K., ‘Design For Assembly Using Knowledge-Based Systems.’ 

International conference on Advanced Manufacturing Technology, 29-30 August, Johor Bahru, 
Malaysia, 1994. (Con1) 

2) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., ‘Reducing Geometric Reasoning For Generation Of All 
Feasible Decompositions In Assembly Sequence Planning.’ Proceeding 6th International 
conference on Manufacturing Engineering, Melbourne, Australia, pp 193-200, 1995. (Con2) 

3) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., ‘ Automatic Generation Of All Geometrically Feasible 
Assembly Sequences Using Solid Modelling.’ Proceedings of the 6th International Conference-
Flexible Automation & Intelligent Manufacturing (FAIM96), Atlanta, U.S., pp 691-704, 1996 
(Con 3) 

4) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., ‘Contact Recognition For Assembly Planning Using Solid 
Modelling.’ Proceedings of the Twelfth International Conference on CAD/CAM robotics and 
factories of the Future, London, 14-16 Aug, pp 1033-1040, 1996. (Con 4) 

5) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., ‘A Technique For Planar Contact Recognition In 
Automatic Assembly Planning.’ Proceedings of The 1996 ASME Design Engineering Technical 
Conferences, on CD, August 18-22, Irvine, California, 96-DETC/DFM, 1996. (Con 5) 

6) Golabi S., Abhary K., Luong L. H. S., ‘An automatic Approach for assembly sequence planning.’ 
Engineering Design and Automation, 2(3), pp 171- 185, 1996 (J1) 

 بامی روشهاي شدنی تجزیه یک محصول تما نوین براي بدست آوردن یشساختار رو ابهري،  ظمکاو سعید گالبی   )7
، ص 4، جلد  ، تبریز تبریز اهگدانش،  نجمین کنفرانس مهندسی مکانیکپمجموعه مقاالت   یوتري.پکاماستفاده از مدل 

 (Con6)( .1376اردیبهشت  14-16، 1394 -1385

8) Golabi S., Abhary K., ‘Determining local disassembly directions of mated parts of an assembly in 
assembly planning.’ The 3rd International Mechanical Engineering Conference of the Iranian 
Society of Mechanical Engineers, Tehran Iran, pp 549-560, 18-20 May 1997. (Con 7) 

9) Golabi S., Abhary K., ‘Collision Detection for Assembly Planning Using Solid Modelling.’ 
Proceeding of the 1998 ASME Design Engineering Technical Conferences, DETC’98, on CD, Sept 
13-16, Atlanta, Georgia, 1998 (Con 8) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تحلیل دینامیکی حرکت دفتین در ماشینهاي "گزار،  سید علیرضا موسویان، ) سعید گالبی، محسن نصیحت 10

هشتمین کنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مکانیک  "لنگ، قالیبافی و ارائه راه حل مناسب براي مشکل شکست میل
  (Con 9) 1379, 216-209ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ص 

  1379، انتشارات ادبستان، "2000خودآموز اتوکد "سعید گالبی،  فر، ) سید حسین شکروي، مهدي طاهري11
بدست آوردن ضرائب اطمینان یک محور با تحلیل ") سعید گالبی، سید محمد حسین شکروي، مرتضی روغنی، 12

جلد , مجموعه مقاالت نهمین کنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه گیالن، رشت،"مدل جامد آن
  (Con 10) 1380, 206-199ص اول،
مجموعه , "هاي مارپیچ و بررسی تفاوت آنها تحلیل روشهاي مختلف طراحی چرخدنده") سعید گالبی، سعید عابدي، 13

 1380، 560-553ص  جلد سوم،ساالنه انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه گیالن، رشت،نهمین کنفرانس االت قم
(Con 11)  



االت قمجموعه م، ”شناسایی خودکار خارهاي فنري با استفاده از مدل جامد آن”فیروزیان، ) سعید گالبی، عباس 14
-892، دانشکاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،  ص ساالنه انجمن مهندسان مکانیک ایرانهمین کنفرانس د

898 ،1381 (Con 12)  
و جایگزینی آن با  405تحلیل استاتیکی اکسل عقب پژو  ”گذار، عباس راستگو، سعید گالبی،  ) محسن نصیحت15

  (J2) 1381پاییز، مجله علمی خودرو، دانشگاه علم و صنعت، ”آلیاژي سبک
و جایگزینی آن با  405تحلیل خستگی اکسل عقب پژو  ”گذار، عباس راستگو، سعید گالبی،  ) محسن نصیحت16

  (J3) 1381تابستانت، ، مجله علمی خودرو، دانشگاه علم و صنع”آلیاژي سبک
، "طراحی براي ساخت و تحلیل پایداري یک قطعه با استفاده از مدل جامد آن.") سعید گالبی، الهه حري، 17

  (Con 13) 1382یازدهمین کنفرانس ساالنه مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه مشهد، مشهد، 
بهینه در مخازن کروي با یک سوراخ شعاعی به روش اتوفرتاژکاري ") علی قربانپورآرانی، سعید گالبی، علی شاعري، 18

 "المللی انجمن هوافضاي ایران مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس سراسري و دومین کنفرانس بین "المان محدود.
  (Con 14) .579 -573ص "1382بهمن  29تا 27پژوهشکده هوافضا، 

بررسی اثر رینگ تقویت بر کاهش ضخامت کلگی هاي ") سعید گالبی، حسینعلی سپیانی، علی قربانپور آرانی، 19
المللی  لوح فشرده مجموعه مقاالت دوازدهمین کنفرانس ساالنه و هشتمین کنفرانس بین "بیضوي و طراحی بهینه آنها.

  (Con 15) ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.1383انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت 
20) Ghorbanpour-Arani Ali, Golabi Sa'id and Baba Ali, "3D elastic plastic finite element analysis of stress-
strain in autofrettaged spherical pressure vessel with a radial hole". Proceeding of 12th annual and Int. 
Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Tarbeyat Modaress University, May 2004, Tehran, 
Iran, on CD (Con 16) 

بررسی اثر رینگ تقویت و ابعاد آن بر کاهش ضخامت کلگی هاي ") سعید گالبی، علیرضا نیکنام، علی قربانپور آرانی 21
المللی  لوح فشرده مجموعه مقاالت سیزدهمین کنفرانس ساالنه و نهمین کنفرانس بین "مخروطی به روش عددي.

  (Con 17) ، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.1384انجمن مهندسان مکانیک ایران، اردیبهشت 
22) Ghorbanpour A., Golabi S., Saadatfar M., "Stress and Electric Potential Fields in Piezoelectric Smart Spheres." Journal 
of Mechanical Science and Technology (KSME Int. J.), Vol 20, No 11, pp 1920-1933, 2006 (J4) 
23) Ghorbanpour A., Golabi S. , Logman A., Daneshi, H " Investigating Elastic stability of cylindrical shell with an elastic 
core under axial compression by energy method." Journal of Mechanical Science and Technology (KSME Int. J.), Vol 21, 
pp 983-996, 2007 (J5) 
24) Golabi Sa'id, Ghorbanpour-Arani Ali, Zamani Arash," Numerically studying the effect of stiffening rings on reducing 
the thickness of torospherical heads under pressure on their concave side." American Journal of Applied Sciences, 5(5), pp 
553-558, 2008 (J6) 
25) Rahmani R., Ghorbanpour A., Arefmanesh A. & Golabi S., "Buckling Analysis of multi-walled carbon nanotubes 
under combined loading considering the effect of small length scale." Journal of Mechanical Science and Technology, Vol 
22,  pp 1-11 ,2008 (J7) 
26) Golabi Sa'id, Ghorbanpour-Arani Ali, Tahvilian Amir Masoud," Numerically and experimentally study of the effect of 
stiffening rings on reducing the thickness of torispherical heads under pressure on their concave side." Iraninan Journal of 
Science and Technology, Vol. 32, No. B4, pp 425-436, 2008 (J8) 

 "میدانهاي تنش و پتانسیل الکتریکی در مخزن استوانه اي پیزوالکتریک.") علی قربانپور، سعید گالبی، مریم ستوده 27
  (J9) 1386، اسفند 16-1، ص 2تقالل، شماره نشریه علمی پژوهشی اس

 (B2) 1387، انتشارات آثار جاویدان،  "گلند پکینگها ") سعید گالبی، هادي یوسفی و علیرضا اشرفی 28

  موارد فوق براي دانشیاري ارائه گردیده است.



مین همایش 18، "پکینگهالیل اثر فشار و توان اتالفی بر گلند تح"ی، رضا اشرفی، سیدهادي یوسفی ) سعید گالب29
  (Con 18) ، لوح فشرده89اردیبهشت  23-21ساالنه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 

 "تدوین روش کالسیک براي تعیین ابعاد کلوژر در مخازن تحت فشار جلیقه دار ") سعید گالبی، حمید محمدزکی 30
 ، لوح فشرده89اردیبهشت  23-21مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، مین همایش ساالنه بین المللی مهندسی 18

(Con 19)  
طراحی و ساخت سواري هیبرید برقی پراید در دانشگاه کاشان، بخش اول:  ") سعید گالبی، ابوالفضل حلوائی نیاسر، 31

پایدار با رویکرد توسعه ، نخستین کنفرانس ملی انرژي، فناوریهاي خودرو، توسعه "محاسبه و طراحی اجزا مکانیکی
  (Con 20) ، لوح فشرده1390فناوري خودروهاي هیبریدي و الکتریکی، تهران، آبان 

طراحی و ساخت سواري هیبرید برقی پراید در دانشگاه کاشان، بخش دوم:  ") ابوالفضل حلوائی نیاسر، سعید گالبی، 32
فناوریهاي خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه ، نخستین کنفرانس ملی انرژي، "الکتریکیسیستم محرکه طراحی 

  (Con 21) ، لوح فشرده1390فناوري خودروهاي هیبریدي و الکتریکی، تهران، آبان 
تعیین عمق کشش ورق زنگ نزن با توجهبه زاویه کشش و ضخامت ورق در  ") سعید گالبی، حسین خزاعلی 33

، 91اردیبهشت  28تا 26مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، بیستمین همایش ساالنه بین المللی  "فرمدهی نموي 
  (Con 22) لوح فشرده

بررسی و ارزیابی اقتصادي سیستم تولید همزمان برق، حرارت و تبرید  ") مجید سبزپوشانی، سعیدگالبی 34
(CCHP) (مطالعه موردي: سیستم تولید همزمان دانشگاه کاشان) با ظرفیت تولید برق یک مگاوات" (Con 23)  
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