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محمود يعقوبي بيست و پنجم مهر ۱۳۲۴ در زاهدان متولد شد. وی دانش آموخته مهندسي مكانيك در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه شيراز 
است. در سال ۱۳۵۱ موفق به اخذ مدرک كارشناسي ارشد از همان دانشگاه شد. ايشان در سال ۱۳۵۳ برای ادامه تحصيل به آمريكا سفر 
كرد و در سال ۱۳۵۷ از دانشــگاه پردو دكتری خود را دريافت نمود. پس از بازگشت شروع به تدريس و پژوهش در دانشگاه شيراز كرد. 
در سال ۱۳۶۵ برای فرصت مطالعاتي با بورس مركز فيزيك نظری تريسته ايتاليا به دانشگاه پالرمو رفت. وی در كارنامه خود عضويت در 
هيأت تحريريه  نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي، انجمن مهندسي مكانيك ايران و آمريكا و عضو پيوسته فرهنگستان علوم را دارد. 
وی بيش از ۴۳۰ مقاله را در مجالت معتبر علمي و كنفرانس ها به زبان انگليس و فارسي تاليف و ارايه نموده است. استاد يعقوبي بنيان گذار 

توسعه انرژی خورشيدی حرارتي دما باال در كشور و مجری تعدادی زيادی طرح دانش بنيان و كاربردی است؛ از قبيل: 
پايه گذار و طراحي نيروگاه پايلوت خورشيدی سهموی ۲۵۰ كيلواتي، شامل طراحي مفهومي و تفصيلي: مكانيكي، سازه ای، برقي، كنترلي 
و عمراني كه توانسته بخار فوق گرم با دمای C°۲۵۲ و فشار ۲۱ بارتوليد كند است. بخار برای توليد برق، مصارف صنعتي، توليد آب شرب و 

سرمايش قابل استفاده است.
طراحي، مشــاوره ســاخت كلكتور بزرگ ســهموی يكصد متر، دهانه ۷/۵ متر با ظرفيت گرمای ۲۰۰ كيلو واتي با سيستم رديابي 

نرم افزاری ـ هيدروليكي. 
طراحي و ساخت اتاق كنترل برای ارزيابي و بهبود سطوح كاربردی در مبدل های حرارتي صنعتي و آزمايش كاربرد ماژول های فتوولتاييك خورشيدی.

بررســي تجربي ميداني سيستم های فتوولتاييك خورشيدی برای توليد برق در شــرايط مختلف نصب، جهت و دوره تميز كاری در 
شيرازبرای دوره های كوتاه و دراز مدت.

استاد نمونه دانشگاه شيراز  در چهار دوره،
جايزه آبادی به مناسبت بهترين طرح دربهينه سازی مصرف انرژی ازطرف وزيرمسكن در سال ۱۳۷۳،

برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي در سال ۱۳۷۸،
استاد نمونه كشوری از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در سال۱۳۸۶،

برگزيده كتاب سال دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه صنعتي اميركبير در سال ۱۳۸۶،
برگزيده كتاب سال جمهوری اسالمي ايران به اتفاق دكتر بهادری نژاد ۱۳۸۶،

تقدير نامه بهترين پروژه ۳۰ سال فارس ۱۳۸۷،
جوايزه عالمه طباطبايي، بنياد ملي نخبگان ايران ۱۳۹۰ و ملي افضلي پور۱۳۹۲، 

تقدير دانشگاه شيراز از كسب رتبه دانشمند برتر  يك در صد جهاني در سال۲۰۱۸.

توسعه فناوری انرژی خورشيدی حرارتي در كشور
عنوان طرح

گرووهه تخخصصصصصييي مككاننييك

برگزيده ويژه

زندگي نامه و دست آوردهای علمي و فني

برخي عناوين، جوايزو افتخارات استاد يعقوبي

استاد محمود يعقوبي
تخصصپژوهشگر

موسسه علمي
مهندس مكانيك 

دانشگاه شيراز


