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شهريور 1381

کارشناسی ارشد :ساخت و توليد

کارشناسی :طراحی جامدات

زمينههای تحقيق:

رفتار مکانيکی مواد
مواد کامپوزيت
مکانيک ضربه
مکانيک شکست
مواد هوشمند
مشاغل:

عضو هيأت علمی دانشگاه
مترجم و ويراستار کتاب
مسئوليتهای اجرايی:

نماينده رئيس دانشگاه در کميته منتخب دانشکده مهندسی مکانيک ،از 1378
رئيس اداره انتشارات و نشريات علمی پژوهشی دانشگاه ،از 1375
مدير مسئول انتشارات دانشگاه ،از 1375
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عضو کميته جذب دانشکده مهندسی مکانيک ،از  1377تا 1375
مدير گروه طراحی جامدات ،از  1377تا 1372
عضو کميته منتخب دانشکده مهندسی مکانيک ،از  1377تا 1375
عضو شورای تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک ،از  1377تا 1375
عضو شورای دانشکده مهندسی مکانيک ،از  1378تا 1375
مدير گروه ساخت و توليد ،از  1378تا 1375
مدير گروه نقشهکشی صنعتی ،از  1387تا 1372
جوايز و افتخارات:

لوح تقدير از معاون آموزشی دانشگاه ،ارديبهشت 1378
لوح تقدير از رئيس دانشگاه ،اسفند 1370
پژوهشگر برتر دانشگاه ،آذر 1370
مترجم کتاب سال دانشگاه ،آذر 1370
مدير اجرايی نشريه برتر دانشگاه ،نشريه دانشکده مهندسی مکانيک ،تحت عنوان  ،JCARMEآذر 1370
لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،آذر 1370
لوح تقدير به سبب سخنرانی فرهنگی با عنوان "طنز پايدار و جهانی" از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ،خرداد 1370
لوح تقدير از معاون آموزشی دانشگاه ،ارديبهشت 1370
لوح تقدير از رئيس دانشگاه ،فروردين 1370
پژوهشگر برتر دانشکده ،آذر 1373
لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،اسفند 1375
پژوهشگر برتر دانشگاه ،آذر 1375
مترجم کتاب سال دانشگاه ،آذر 1375
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مدير اجرايی نشريه برتر دانشگاه ،نشريه دانشکده مهندسی مکانيک ،تحت عنوان  ،JCARMEآذر 1375
مدير گروه نمونه دانشگاه ،ارديبهشت 1375
استاد راهنمای پاياننامه برتر دانشگاه ،آذر 1371
پژوهشگر برتر دانشکده ،آذر 1371
استاد نمونه دانشگاه ،خرداد 1371
لوح يادبود از هفتمين همانديشی کشوری نهادهای ترويجی فناوری نانو ،تير 1372
لوح يادبود از چهارمين جشنواره حرکت انجمنهای علمی و دانشجويی دانشگاه ،خرداد 1372
مدير گروه نمونه دانشگاه ،شهريور 1377
لوح تقدير از شرکت صنايع هواپيمايی ايران ،بهمن 1387
عضويتها:
از اعضای انجمن مهندسان مکانيک آمريکاASME ،
از اعضای انجمن مهندسان مکانيک ايرانISME ،
از اعضای انجمن مهندسی ساخت و توليد ايرانSMEIR ،
تدريس در ساير دانشگاهها:

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،از مهر  1388تا شهريور 1373
دانشکده فنی وليعصر ،از بهمن  1373تا دی 1372
دروس کارشناسی تدريس شده:

استاتيک
ديناميک ماشين
معادالت ديفرانسيل
نقشهکشی صنعتی 1
نقشهکشی صنعتی 5
نقشهکشی رايانهای
کارگاه عمومی
دروس کارشناسی ارشد و دکتری تدريس شده:

مکانيک مواد مرکب يا کامپوزيت ،تحصيالت تکميلی
رفتار مکانيکی مواد ،تحصيالت تکميلی
اختراعات ثبت شده:

ربات مکانيکی با قابليت باال رفتن از سطوح صاف ،شماره ثبت ،32715 :تاريخ ثبت1373/11/10 :
ويلچر باال رونده از پلکانهای مارپيچ و سطوح لغزنده و مناطق ناهموار ،شماره ثبت ،57003 :تاريخ ثبت1375/5/8 :
طرحهای پژوهشی:

طراحی و ساخت صفحات دوقطبی کامپوزيتی برای پيلهای سوختی دما پايين پليمری1370 ،
تحليل استحکامدهی کامپوزيتهای پايه پليمری1370 ،
بررسی عددی و تجربی ورقهای ترکدار آلومينيومی تعمير شده توسط وصلههای کامپوزيت  FMLتحت بار ضربهای1373 ،
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طراحی و ساخت دستگاه ماشينکاری با جريان ساينده1375 ،
تحليل تجربی قابليت سوراخکاری مواد کامپوزيتی اليافی1372 ،
تحليل تجربی قابليت جوشکاری مواد کامپوزيتی اليافی1372 ،
ارزيابی و نظارت طرحهای پژوهشی:

طراحی و ساخت عملگر مگنتورئولوژيکال1371 ،
مطالعه جوش لبهرویهم اصطکاکی اغتشاشی کامپوزيت پلی پروپيلن با الياف کربن و شيشه1372 ،
بررسی جوشکاری ليزری فوالدهای زنگنزن1372 ،
طراحی و ساخت يک دستگاه تست الکتروهيدروليک آموزشی1372 ،
طراحی و ساخت يک دستگاه  CNCآموزشی1372 ،
طراحی و ساخت ربات صنعتی1377 ،
دستگاه انتقال مواد با محرک هيدروليکی1378 ،
تنشهای مکانيکی سه بعدی در يک استوانه توخالی کوتاه از جنس موادی با خواص تابعی1371 ،
کتابهای ترجمه يا ويرايش شده:
رديف

نام کتاب

مولف

ناشر

نوبت چاپ

سال چاپ

.8

مکانيک کاربردی شوک و ضربه

گريگوری زوالزينسکی

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

اول

1378

.7

ديناميک ماشين

سونی

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

اول

1373

.6

معادالت ديفرانسيل

برونسون

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

اول

1373

.5

استاتيک

مکلين و نلسون

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

اول

1375

.4

ضربه بر روی سازههای کامپوزيتی

ابريت

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

اول

1375

.3

راههای کمک به کودک برای روبل
موفقيت در مدرسه

آييژ

اول

1372

.2

فيزيک -مکانيک

هاليدی ،رزنيک و کرين

کتابيران

پنجم

1371

.1

موتورهای احتراق داخلی

روگوفسکی

مهتاب

دوم

1371

داوری کتاب:

اصول و کاربرد سوپرآلياژها1372 ،
تکنولوژی توليد موتورهای توربينی1377 ،
مبانی تلرانسگذاری هندسی1377 ،
مواد پيشرفته در صنايع هوايی1378 ،
مقاالت:
ا -مقاالت ژورنال:
الف -مقاالت منتشر شده در ژورنالهای معتبر بينالمللی  ، ISC ، ISIعلمی -پژوهشی انگليسی:
مشخصات مقاله

رديف

“An investigation of FSW process parameters effects on mechanical properties of PP composites”,
)Mechanics & Industry, Volume 17, Issue 6, 2016(9), Pages 611.1-611.8. (JCR

33.

“Simultaneous improvement in the strength and toughness of polypropylene by incorporating hybrid
)graphene/CaCO3”, Polymer Testing, Volume 54, 2016(9), Pages 281-287. (JCR

32.

0

31.

“A study on the Charpy impact response of the cracked aluminum plates repaired with FML composite
patches”, Journal of Failure Analysis and Prevention, Volume 16, Issue 4, 2016(8), Pages 594-600. (ISI)

30.

“Optimization of mechanical properties of polypropylene/talc/graphene composites using response
surface methodology”, Polymer Testing, Volume 53, 2016(8), Pages 283-292. (JCR)

29.

“An investigation on the Young’s modulus and impact strength of nanocomposites based on
polypropylene/linear low-density polyethylene/titan dioxide (PP/LLDPE/TiO2) using response surface
methodology”, Polymer Bulletin, Volume 73, 2016(6), Pages 1741-1760. (JCR)

28.

“Predicting of mechanical properties of PP/LLDPE/TiO 2 nano-composites by response surface
methodology”, Composites Part B: Engineering, Volume 84, 2016(1), Pages 109-120. (JCR)

27.

“High order impact elastic analysis of circular thick cylindrical sandwich panels subjected to multi-mass
impacts”, Latin American Journal of Solids and Structures, Volume 12, Issue 12, 2015(12), Pages 2281-2310.
(JCR)

26.

“Free Vibration of an Axially Preloaded Laminated Composite Beam Carrying a Spring-Mass-Damper
System with a Non-Ideal Support”, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Volume 9,
Issue 3, 2015(6), Pages 195-207. (ISI)

25.

“Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth in aluminum plates repaired by
FML composite patch”, International Journal of Structural Integrity, Volume 5, Issue 4, 2014(10), Pages
493-503. (SCOPUS)

24.

“Improved High Order Free Vibration Analysis of Thick Double Curved Sandwich Panels with
Transversely Flexible Cores”, Latin American Journal of Solids and Structures, Volume 11, Issue 12,
2014(9), Pages 2284-2307. (JCR)

23.

“Experimental and numerical investigation in failure of cracked aluminum plates repaired with bonded
FML composite patch, under impact loading”, Science and Engineering of Composite Materials, Volume
21, Issue 4, 2014(8), Pages 242-252. (JCR)

22.

“Free Vibration Response of a Multilayer Smart Hybrid Composite Plate with Embedded SMA Wires”,
Latin American Journal of Solids and Structures, Volume 11, Issue 2, 2014(3), Pages 279-298. (JCR)

21.

“Effect of surface modification of calcium carbonate nanoparticles on their dispersion in the
polypropylene matrix using stearic acid”, Mechanics & Industry, Volume 15, Issue 1, 2014(1), Pages 63-67.
(JCR)

20.

“Optimization of process parameters for friction stir lap welding of carbon fiber reinforced
thermoplastic composites by Taguchi method”, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume 28,
Issue 1, 2014(1), Pages 279-284. (JCR)

19.

“Morphology and Mechanical Properties of PP/LLDPE Blends and Ternary PP/LLDPE/NANO-CaCO3
Composites’, Strength of Materials, Volume 45, Issue 6, 2013(11), Pages 730-738. (JCR)

18.

“Free vibration analysis of truncated conical fiber metal laminate (FML) shells”, Mechanics & Industry,
Volume 14, Issue 5, 2013(12), Pages 367-382. (JCR)

17.

“Effects of geometrical and material parameters on free vibration analysis of fiber metal laminated
plates”, Mechanics & Industry, Volume 14, Issue 4, 2013(8), Pages 229-238. (JCR)

16.

“Analytical and Mathematical Modeling and Optimization of Fiber Metal Laminates (FMLs) Subjected
to Low-Velocity Impact via Combined Response Surface Regression and Zero-One Programming”, Latin
American Journal of Solids and Structures, Volume 10, Issue 2, 2013(3), Pages 391-408. (JCR)

15.

“Impact Response of Cantilever Fiber Metal Laminate (FML) Plates Using a Coupled AnalyticalNumerical Method”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume 7, Issue
21, 2013(1), Pages 53-58. (ISI)
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14.

“An experimental study on the tensile behavior of the cracked aluminum plates repaired by fiber metal
laminate (FML) patches”, Mechanics & Industry, Volume 14, Issue 1, 2013(1), Pages 53-58. (JCR)

13.

“Investigating the Effects of Waste Ground Rubber Tire Powder and PP-g-MA Compatibilizer on the
Mechanical Properties of PP/WASTE Ground Rubber Tire (WGRT) Powder/PPg-MA Composites”,
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Volume 7, Issue 4, 2012(10), Pages 1859-1868. (JCR)

12.

“Numerical Analysis for Determination of the J Integral and Crack Opening Displacement in the
Cracked Aluminum Plates Repaired with FML Composite Patches”, Journal of Applied Sciences, Volume
12, Issue 21, 2012(11), Pages 2259-2265. (ISI)

11.

“Application of Taguchi method to optimize friction stir welding parameters for polypropylene
composite lap joints”, Archives Des Sciences, Volume 65, Issue 7, 2012(7), Pages 59-74. (JCR)

10.

“Free Vibration Analysis of Truncated Conical Composite Shells using the Galerkin Method”, Journal of
Applied Sciences, Volume 12, Issue 7, 2012(5), Pages 698-701. (ISI)

9.

“Influence of Pin Profile on Quality of Friction Stir Lap Welds in Carbon Fiber Reinforced
Polypropylene Composite”, International Journal of Mechanics and Applications, Volume 2, Issue 3,
2012(3), Pages 1-5.

8.

“Effects of Drilling Parameters on Delamination of Glass-Epoxy Composites”, Australian Journal of Basic
and Applied Sciences, Volume 5, Issue 12, December 2011(12), Pages 1433-1440. (ISI)

7.

“Effects of friction stir welding process parameters on appearance and strength of polypropylene
composite welds”, International Journal of the Physical Sciences, Volume 6, Issue 19, September 2011(9),
Pages 4595-4601. (Highly Cited)

6.

“Dynamic response of fiber-metal laminates (FMLs) under low-velocity impact”, Thin-Walled Structures,
Volume 48, Issue 1, January 2010(1), Pages 62-70. (JCR) (Hot Paper) (Highly Cited)

5.

“The effects of some physical and geometrical parameters on improvement of the impact response of
smart composite structures”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied
Sciences, Volume 3, Issue 3, 2009(9), Pages 206-274. (SCOPUS)

4.

“Analysis and optimization of smart hybrid composite plates subjected to low-velocity impact using the
response surface methodology (RSM)”, Thin-Walled Structures, Volume 46, Issue 11, November 2008(11),
Pages 1204-1212. (JCR) (Hot Paper) (Highly Cited)

3.

“Dynamic response of Smart Hybrid Composite Plate Subjected to Low-Velocity Impact”, Journal of
Composite Materials, Volume 41, Issue 19, 2007(10), Pages 2347-2370. (JCR) (Highly Cited)

2.

“Low-velocity impact response of active thin-walled hybrid composite structures embedded with SMA
wires”, Thin-Walled Structures, Volume 45, Issue 9, 2007(9), Pages 799-808. (JCR) (Highly Cited)

1.

“Effect of smart stiffening procedure on low-velocity impact response of smart structures”, Journal of
Materials Processing Technology, Volume 190, Issues 1-3, 2007(7), Pages 142-152. (JCR) (Highly Cited)

: پژوهشی فارسی- علمی، ISC  مقاالت منتشر شده در ژورنالهای معتبر بينالمللی-ب
مشخصات مقاله

"تحلیل تجربی استحکام کمانشی صفحات آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویتشده با وصلههای کامپوزیتی الیهای الیاف
.1378  بهار،118-158  ص،1  شماره،1  جلد،)ISC  پژوهشی و- مکانيک سازهها و شارهها (علمی،"(FML) فلزی

1

رديف

.18

.11

"تحلیل تجربی خواص مکانیکی پلیپروپیلن در حضور نانو صفحات گرافن و پلیاولفین االستومر در زمانهای ساخت متفاوت"،
مهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،18شماره  ،11ص  ،558-535بهمن .1370

.18

"مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی پلیپروپیلن/تالک/گرافن و نانو کامپوزیت دوتایی پلیپروپیلن/گرافن"،
مهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،18شماره  ،8ص  ،357-338مهر .1370

.10

"پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطافپذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین" ،مکانيک سازهها و شارهها
(علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،8شماره  ،1ص  ،13-57خرداد .1370

.13

"تحلیل تجربی استحکام کششی صفحات آلومینیومی با شیار کناری تقویت شده توسط وصلههای کامپوزیتی الیه فلزی
) ،"(FMLمهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،18شماره  ،3ص  ،1-7خرداد .1370

.15

"بررسی تجربی اثر دما روی پاسخ ضربهای سرعت پایین صفحات آلومینیومی شیاردار تعمیر شده توسط وصلههای کامپوزیتی
چندالیه دارای الیه فلزی ) ،"(FMLمهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،10شماره  ،7ص  ،175-188آذر
.1373

.11

"خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیتهای پایه پلیپروپیلن /پلیاتیلن خطی چگالی پایین /نانوذرات اکسید تیتانیوم"،
مهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،10شماره  ،3ص  ،127-123خرداد .1373

.11

" پاسخ ورق تمام گیردار چندالیة مرکب تحت ضربة سرعت پایین با استفاده از روش گالرکین" ،مهندسی مکانيک مدرس
(علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،10شماره  ،1ص  ،82-08فروردين .1373

.9

"استفاده از روش  XFEMدر بررسی رشد ترک خستگی ورقهای ترکدار آلومینیومی ،تعمیر شده توسط وصلههای
کامپوزیتی ،"FMLمهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،13شماره  ،10ص  ،58-18اسفند .1375

.8

"شناسایی ترکیبات االستومری پودر تایر فرسوده خودرو و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلیپروپیلن /پودر
تایر فرسوده خودرو" ،نشريه مهندسی مکانيک (علمی -ترویجی) ،جلد  ،55شماره  ،71ص  ،72-81آبان .1375

.7

"تاثیر نانوذرات کربناتکلسیم بر خواص دینامیکی مکانیکی پلیپروپیلن" ،مهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و ،)ISC
جلد  ،13شماره  ،1ص  ،12-1شهريور .1375

.6

"تأثیر نانوذرات کربناتکلسیم روکش شده با اسید استئاریک و  PP-g-MAبر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای
 ،"PP/CaCO3/PP-g-MAمهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،13شماره  ،0ص  ،185-137تير .1375

.5

"پاسخ ورق یکسرگیردار چندالیه مرکب با الیههای فلزی ( )FMLتحت ضربهی عرضی با سرعت پایین به روش تحلیلی-
عددی" ،مهندسی مکانيک مدرس (علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،13شماره  ،3ص  ،18-88خرداد .1375

.4

"تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پلیپروپیلن/الستیک ضایعاتی/نانو خاک رس" ،نشريه مهندسی مکانيک ايران
(علمی -پژوهشی و  ،)ISCجلد  ،18شماره  ،1ص  ،77-75خرداد .1375

.3

"تحلیل تجربی نحوه اثرگذاری افزودن الستیک ضایعاتی و انیدریک مالئیک پیوندیافته با پلیپروپیلن بر خواص مکانیکی
کامپوزیت پایه پلیپروپیلن" ،نشريه مهندسی مکانيک (علمی -ترویجی) ،جلد  ،51شماره  ،71ص  ،12-80دی .1371

8

 نشريه دانشکده فنی دانشگاه،"" نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند
.1371  آبان،081-087  ص،0  شماره،01  جلد،)ISC  پژوهشی و-تهران (علمی

.2

.1370  مرداد،77-72  ص،31  جلد، نشريه پژوهشيار،""کاربردهای نوین آلیاژهای حافظهدار در صنایع هوافضا

.1

: مقاالت کنفرانس-2
: مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای معتبر بينالمللی- الف
رديف

مشخصات مقاله

16.

“Tensile strength and Elastic Modulus of Nanocomposites Based on Polypropylene/Linear Low Density
Polyethylene/Titanium Dioxide Nanoparticles”, International Conference on Aerospace, Mechanical,
Automotive and Materials Engineering, (ICAMAME 2015), Dubai, UAE, Dec. 23-24, 2015.

15.

“Effect of Surface Modification of Calcium Carbonate Nanoparticles Using Stearic Acid on Their
Distribution and Dispersion in the Polypropylene Matrix”, The 3rd International Conference on
Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3), Tehran, Iran, Dec. 18-19, 2012.

14.

“Experimental investigation of pin geometry influence on impact strength of friction stir welds in
polypropyleme composites”, The 1st international and 6th joint conference of Iranian metallurgical
engineering society and Iranian foundry men's society, Tehran, Iran, Nov. 6-8, 2012.

13.

“Process Parameters Optimization for Friction Stir Lap Welding of Polypropylene Composite Using
Taguchi Method”, 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012, School of
Mechanical Eng., Shiraz university, Shiraz, Iran, May 16-18, 2012.

12.

“Comparison of RSM with ANN in Predicting Fatigue and Impact Behavior of MIG Welded AA6061
Aluminum Alloy Joints”, 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012,
School of Mechanical Eng., Shiraz university, Shiraz, Iran, May 16-18, 2012.

11.

“An Experimental Study on the Tensile Behavior of the Cracked Aluminum Plates Repaired with FML
Composite Patches”, World Academy of Science, Engineering and Technology, UAE, January 29-30, 2012.

10.

“Effect of Pin Geometry on Surface Appearance and Tensile Shear Strength of Friction Stir
Polypropylene Composite Welds”, International Congress on Advances in Welding Science and Technology
for Construction, Energy and Transportation Systems (AWST - 2011), Antalya, Turkey, October 24-25, 2011.

9.

“A study on the Charpy impact response of the cracked aluminum plates repaired with FML composite
patches”, 4th EUROPEAN CONFERENCE FOR AEROSPACE SCIENCES (EUCASS 2011), Saint Petersburg,
Russia, July 4–8, 2011.

8.

“A Study on Modelling and Simulation of Dynamic Behavior of Fiber Metal Laminates (FMLs) Under
Low-Velocity Impact”, 30th Conference on Modelling, Identification, and Control (AsiaMIC 2010), Phuket,
Thailand, Nov. 24–26, 2010.

7.

“A Study of FSW Process Parameters Effects on Mechanical Properties of PP Composites”, 11th Iranian
Conference on Manufacturing Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 19-21 Oct., 2010.

6.

“The Effect of Pin Geometry on Mechanical Properties of PP Composite Friction Stir Welds”,
International Congress on Welding & Joining (IIWC), Tehran, Iran, 30 Nov.- 3 Dec., 2009.

5.

“Modeling & Simulation of the Dynamic Response of Smart Hybrid Composite Structures Subjected to
Low-Velocity Impact”, 11th WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELLING
and SIMULATION (ACMOS '09), Istanbul, Turkey, May 30 - June 1, 2009.

7

“The Role of Shape Memory Alloys on Improvement of the Impact Response of Smart Composite
Structures”, Sixth International Symposium on Advanced Composites (COMP07), Corfu Imperial Hotel,
Corfu, Greece, 16 – 18 May, 2007.

4.

“Analysis of Smart Hybrid Composite Plate under Low Velocity Impact”,
Sixth
International Conference on Composite Science and Technology (ICCST/6), Dubran, South Africa, January 2224, 2007.

3.

“Dynamic response of Shape Memory Polymer Composite Plate In Low Velocity Large Mass Impact”,
International Conference on Composite Materials and nano-Structures (IC2MS-06), Concorde Hotel, Shah
Alam, Selengor, Malaysia, April 25-29, 2006.

2.

“Using Lgrange-type k-0 Elements for Solving Fredholm Integral Equations of the Second Kind”,
International Conference, Dynamical Systems and Applications, Turkey, July 5-10, 2004.

1.

ب  -مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای معتبر داخلی:
رديف

مشخصات مقاله

.23

" بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول االستیک ترکیبات پایه پلیپروپیلن/پلیاتیلن خطی با
چگالی کم" ،اولين کنفرانس ملّی کابرد کامپوزيتها در صنعت ساخت ،تهران ،ايران 57 ،تا  32ارديبهشت .1378

.22

"تاثیر پودر تایر فرسوده خودرو بر خواص مکانیکی پلیپروپیلن" ،يازدهمين همايش و نمايشگاه صنعت الستيک ايران ،تهران،
ايران 7 ،تا  12اسفند .1371

.21

"تاثیر درصد وزنی نانوذرات کربنات کلسیم بر روی خواص مکانیکی پلیپروپیلن" ،هفتمين کنفرانس دانشجويی مهندسی
مکانيک ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  3اسفند .1371

.21

"تاثیر سرعت پیشروی بر روی طول بوش ایجاد شده در سوراخکاری اصطکاکی فوالد  ،"AISI1070هفتمين کنفرانس
دانشجويی مهندسی مکانيک ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  3اسفند .1371

.19

"تحلیل عددی– تجربی مدول کششی نانوکامپوزیتهای سه تایی پلیپروپیلن /الستیک ضایعاتی /نانوخاک رس" ،اولين
همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران 11 ،تا 17
آبان .1371

.18

“Experimental investigation of pin geometry influence on impact strength of friction stir welds in
polypropylene composites”,

اولين همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران،
 11تا  17آبان .1371
.17

"تأثیر سازگارکننده  PP-g-MAو نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی نانوکامپوزیتهای ،"PP/CaCO3/PP-g-MA
اولين همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران11 ،
تا  17آبان .1371

.16

"تحلیل تجربی نحوه تأثیرگذاری افزودن الستیک ضایعاتی و اصالح کننده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت پایه

پلیپروپیلن /الستیک PP-g-MAضایعاتی" ،اولين همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران
و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران 11 ،تا  17آبان .1371
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.15

"تأثیر ذرات نانو متری کربنات کلسیم بر خواص کششی و ضربهای آمیزه پلیپروپیلن  /پلیاتیلن خطی چگالی پایین"،
اولين همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران11 ،
تا  17آبان .1371

.14

"بررسی تأثیر درصد ترکیب زمینه بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت سه تایی  ،"PP/LLDPE/NanoCaCO3اولين همايش
بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران 11 ،تا  17آبان
.1371

.13

"بررسی حضور نانوذرات خاک رس و اصالح کننده  PP-g-MAبر روی خواص مکانیکی پلیپروپیلن" ،اولين کنفرانس
دانشجويی پيشرفتهای نوين مهندسی دانشگاه صنعتی شريف ،کيش ،ايران 10 ،تا  18شهريور .1371

.12

"تأثیر حضور  PP-g-MAو نانو ذرات کربنات کلسیم بر استحکام ضربه نانوکامپوزیتهای  ،"PP/CaCO3/PP-g-MAاولين
همايش بين المللی و ششمين همايش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهگری ايران ،تهران ،ايران 11 ،تا 17
آبان .1371

.11

"روشهای جوشکاری کامپوزیتهای پایه پلیمری تقویت شده با الیاف" ،دومين همايش ملی مکانيک ،شيراز ،ايران 3 ،تا 0
اسفند .1372

.11

"بررسی تجربی رشد ترک خستگی ورقهای ترکدار نازک آلومینیومی تعمیر شده توسط وصلههای کامپوزیت ،"FML
يازدهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  3اسفند .1372

.9

"تحلیل تجربی تأثیر تعمیر با وصلههای کامپوزیتی  FMLبر بهبود مقاومت ضربه چارپی ورقهای ترکدار آلومینیومی با
استفاده از روش رویهپاسخ و شبکه عصبی مصنوعی" ،يازدهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  3اسفند
.1372

.8

“Taguchi Optimization of Process Parameters in Friction Stir Lap Welding of Polypropylene
Composite”,

دوازدهمين کنفرانس بينالمللی مهندسی ساخت و توليد ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  7دی .1372
.7

“Experimental Investigation of Pin Geometry Influence on Tensile Strength of Friction Stir Welds in
Polypropylene Composites”,

دوازدهمين کنفرانس بينالمللی مهندسی ساخت و توليد ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  7دی .1372
.6

"تأثیر پارامترهای سوراخکاری بر تورق کامپوزیتهای پایه پلیمری" ،دوازدهمين کنفرانس بينالمللی مهندسی ساخت و توليد
ايران ،تهران ،ايران 1 ،تا  7دی .1372

.5

"بررسی تأثیر نانو ذرات در خواص و کارایی روانکارهای مورد استفاده در شکلدهی فلزات" ،سومين همايش ملی تحقيقات
نوين در شيمی و مهندسی شيمی ،ماهشهر ،ايران 50 ،آذر .1372

.4

"تمدید عمر در ورق های نازک آلومینیومی به کمک وصلههای کامپوزیتی  ،"FMLاولين کنفرانس تمديد و تخمين عمر
سازههای هوايی و قطعات صنعتی پير و فرسوده ،تهران ،ايران 10 ،تا  11تير .1372

.3

"فوالدهای حافظهدار" ،اولين همايش فوالد آلياژی ايران ،يزد ،ايران 53 ،و  50دی .1375
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.2

"کاربردهای نوین آلیاژهای حافظهدار در صنایع هوا-فضا " ،دومين کنفرانس علمی -کاربردی سازمان صنايع هوا -فضا ،تهران،
ايران 52 ،و  51دی .1375

.1

"شکل دادن فلزات به کمک مواد منفجره" ،سومين کنفرانس دانشجويی مهندسی مکانيک ،بابل ،ايران 8 ،تا  7آبان.1371

پاياننامههای در حال انجام يا خاتمه يافته:
الف :پاياننامههای دکتری
رديف

نام

موضوع پاياننامه

زمان آغاز

زمان اتمام

سمت

.7

سجاد دانش پایه

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1395

در حال انجام

استاد راهنما

.6

آرش محمدی

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1395

در حال انجام

استاد راهنما

.5

محمد رضا هادوی

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1394

در حال انجام

استاد راهنما

.4

سید سجاد موسوی نژاد سوق

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1394

در حال انجام

استاد راهنما

.3

مجید نوری کمری

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1393

در حال انجام

استاد راهنما

.2

میالد زمانیان

رفتار مکانیکی سازههای کامپوزیتی

نیمسال اول 1392

در حال انجام

استاد راهنما

.1

امیر شکاری

رفتار مکانیکی سازههای ساندویچی

نیمسال دوم 1391

در حال انجام

استاد راهنما

ب :پاياننامههای کارشناسی ارشد
زمان آغاز

رديف

نام

موضوع پاياننامه

.32

آرام عثمان نژاد

بررسی تجربی خواص مکانیکی ،فیزیکی و حرارتی مهر 1392

.31

فاضل فاطمی

.31

امین قربانی

.29

سامان منبری

.28

القار عبداللهی

.27

حسین

تحلیل تجربی رفتار مکانیکی روکش نانو کامپوزیتی مهر 1391

علیاکبری

پلییورتان بر پایه نانو آلومینا بر روی ورق فوالدی

مهدی بصیری

تحلیل تجربی و بهینهسازی نانو کامپوزیتهای مهر 1391

زمان اتمام

سمت

اسفند 1394

استاد راهنما

نانوکامپوزیتهای چندمقیاسی پلیپروپیلن /پودر
چوب /گرافن
ارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی /مهر 1392

بهمن 1394

استاد راهنما

کوالر /گرافن اصالح شده
تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای مهر 1392

مهر 1394

استاد راهنما

سهتایی پلیپروپیلن/الیاف شیشه/نانوگرافن
مقایسه و بررسی تجربی خواص مکانیکی نانو مهر 1392

مهر 1394

استاد راهنما

کامپوزیتهای هیبریدی پلیپروپیلن/تالک/گرافن و
پلیپروپیلن/کلسیم کربنات/گرافن
تحلیل تجربی رفتار مکانیکی صفحات کامپوزیتی در بهمن 1391

مهر 1394

استاد راهنما

پیلهای سوختی پلیمری

.26

پلیپروپیلن /گرافن

11

شهریور 1394

فروردین 1394

استاد راهنما

استاد راهنما

تحلیل تجربی و عددی خواص مکانیکی نانو مهر 1391

.25

مجید سیاسری

.24

غالمرضا باقری

.23

پیام رحمنی

.22

اسماعیل

تحلیل عددی -تجربی صفحات ترکدار آلومینیومی مهر 1391

علیقلیزاده

تعمیر شده توسط وصلههای کامپوزیت  FMLتحت

فیروزجایی

بارهای ضربهای تحت تأثیر دما

.21

احمد جعفری

تحلیل تجربی پارامترهای موثر بر سوراخکاری مهر 1389

.21

حسین اکبری

اسفند 1393

استاد راهنما

کامپوزیت های پلیپروپیلن /گرافن
تحلیل تجربی و عددی استحکام کمانشی صفحات مهر 1391

خرداد 1393

استاد راهنما

آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت شده توسط
وصلههای کامپوزیتی دارای الیه فلزی ()FML
تحلیل تجربی و عددی استحکام کششی صفحات مهر 1391

خرداد 1393

استاد راهنما

آلومینیومی دارای شکاف کناری تقویت شده توسط
وصلههای کامپوزیتی دارای الیه فلزی ()FML
شهریور 1392

اسفند 1391

استاد راهنما

استاد راهنما

اصطکاکی ورق فوالدی AISI 4130

پیشبینی و بررسی عیوب آلیاژهای استحکام باالی مهر 1389

اسفند 1391

استاد راهنما

آلومینیوم در اکستروژن مستقیم با شبیهسازی المان
محدود
.19

سجاد

دانش تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای مهر 1389

پایه

اسفند 1391

استاد راهنما

سهتایی پلیپروپیلن /پلیاتیلن خطی چگالی پایین/
نانو ذرات اکسید تیتانیوم

.18

محمد

علی پاسخ دینامیکی تیر خمیده ساندویچی تحت بار مهر 1389

خلیلی

اسفند 1391

استاد راهنما

ضربهای شعاعی با سرعت پایین با استفاده از مددل
جرم و فنر

.17

محمود اسالمی تحلیل تجربی رفتار ارتعاشی تیرهای از جنس مهر 1389
فارسانی

.16

امیر

بهمن 1391

استاد راهنما

نانوکامپوزیتهای پلیپروپیلن /کربنات کلسیم
حسین تحلیل عددی رشد ترک خستگی ورقهای ترکدار مهر 1388

روزبهانی

تیر 1391

استاد راهنما

آلومینیومی در مود ترکیبی ،تعمیر شده توسط
وصلههای کامپوزیت  FMLبه روش اجزا محدود
توسعهیافته

.15

ادیب قریشی

تأثیر نانو ذرات در خواص و کارایی روانکارهای مورد مهر 1388
استفاده در فرآیندهای شکلدهی فلزات

15

تیر 1391

استاد راهنما

.14

کامل عزیزپور

.13

مهدی رحمانی

.12

هرمز چراغی

.11

رضا پاک نژاد

.11

پروانه افشاری

تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی مهر 1388

خرداد 1391

استاد مشاور

اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لب به لب
نانوکامپوزیتهای  – PPخاک رس
تحلیل تجربی رفتار ضربهای نانوکامپوزیتهای سهتایی مهر 1388

خرداد 1391

استاد راهنما

پلیپروپیلن /الستیک ضایعاتی /نانو کربنات کلسیم
تحلیل خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای سهتایی مهر 1388

خرداد 1391

استاد راهنما

پلیپروپیلن /پلیاتیلن خطی چگالی پایین /نانو
کربنات کلسیم
پاسخ دینامیکی ورق یکسر گیردار کامپوزیتی الیه مهر 1388

خرداد 1391

استاد راهنما

فلزی ( )FMLتحت ضربه با جرم بزرگ
تحلیل

تجربی

رفتار

ضربهای

نانوکامپوزیت مهر 1388

خرداد 1391

استاد راهنما

پلیپروپیلن /الستیک ضایعاتی /نانو خاک رس
.9

رحیم

باخدای تحلیل ارتعاشات آزاد پوستههای مخروطی  FMLمهر 1388

پاسکیابی
.8

احمد

اسفند 1391

استاد راهنما

تحت شرایط مرزی مختلف
فالح تحلیل عددی -تجربی رفتار کشسان ورقهای مهر 1387

رحمت آبادی

اسفند 1391

استاد راهنما

آلومینیومی ترکدار تعمیر شده توسط وصلههای
کامپوزیت FML

تحلیل عددی و تجربی تورق در سوراخکاری مهر 1388

.7

عباس هیودی

.6

فاطمه

تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب مهر 1388

کردستانی

اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

.5

هیدی احمدی

تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری مهر 1387

.4

محمد رحمانی تحلیل عددی -تجربی رشد ترک خستگی ورقهای مهر 1387

بهمن 1391

استاد راهنما

کامپوزیتهای پلیمری
بهمن 1391

بهمن 1391

استاد راهنما

استاد راهنما

اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه
روی هم کامپوزیت پلیپروپیلن

کلستان

شهریور 1391

استاد راهنما

ترکدار آلومینیومی در مود ترکیبی ،تعمیر شده
توسط وصلههای کامپوزیت FML

.3

لطفعلی مظفری تحلیل عددی -تجربی صفحات ترکدار آلومینیومی مهر 1387
وانانی

تعمیر شده توسط وصلههای کامپوزیت  FMLتحت
بارهای ضربهای
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تیر 1391

استاد راهنما

.2

محمد

باقر بررسی تجربی و عددی ماشینکاری آلومینیوم 5183

مهر 1387

فروردین 1391

استاد مشاور

مومنی
.1

مسعود سعیدی تحلیل تجربی خواص مکانیکی کامپوزیتهای مهر 1386
بروجنی

شهریور 1389

استاد راهنما

ترموپالستیک جوشکاری شده با روش اصطکاکی-
اغتشاشی

داوری در ژورنالهای معتبر بينالمللی  ISC ، ISIو علمی -پژوهشی:
Materials Processing Technology -ISI
Composite Structures -ISI
Journal of Intelligent Material Systems and Structures -ISI
Composite Materials -ISI
Materials Design -ISI
Composite Part B -ISI
Applied Mathematical Modeling -ISI

نشريه علمی -پژوهشی مهندسی مکانيک مدرس
نشريه علمی -پژوهشی مکانيک سازهها و شارهها
نشريه علمی -پژوهشی مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز
ساير فعاليتهای پژوهشی:

عضو هيأت تحريريه نشريه علمی -پژوهشی و  SCOPUSمهندسی مکانيک ،تحت عنوان زير ،از :1375
)Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME

داور گروه تخصصی مکانيک جشنواره جوان خوارزمی ،از  1377تا 1370
عضو کميته علمی نخستين همايش ملی و بينالمللی سيستمهای نوار نقاله با رويکردی نو به حمل و انتقال مواد1372 ،
عضو کميته علمی دومين و سومين همايش ملی روشهای نوين آموزشی ،از  1377تا 1372
داور يازدهمين کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد ايران1377 ،
فعاليتهای فرهنگی:

از اعضای اهل قلم ايران
دارای سابقه نويسندگی و مترجمی برای مطبوعات و صدا و سيما
راهاندازی و راهبری شاخه دانشجويی انجمن مهندسان مکانيک ايران در دانشگاه
نماينده دانشگاه در انجمن مهندسان مکانيک ايران
دارای سابقه همکاری با معاونت دانشجويی و فرهنگی در برنامهريزی و داوری جشنواره حرکت
عناوين ،تحصيالت ،مدارک ،جوايز و مشاغل غيردانشگاهی:

لوح تقدير به سبب سخنرانی فرهنگی با عنوان "طنز پايدار و جهانی" از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه ،خرداد 1370
لوح تقدير به سبب سخنرانی در نشست نشر در حوزة طنز ،کاريکاتور و فکاهی و رونمايی از کتاب "مجموعه آثار فکاهی طنز" ،از سوی
مدير کميته علمی فرهنگی سرای اهل قلم ايران ،ارديبهشت 1370
دارای گواهينامة گذراندن دوره آموزشی صرفهجويی در مصرف انرژی1377 ،
دارای گواهينامة گذراندن دوره آموزشی انتخاب مواد 1378 ،Material Selection
دارای گواهينامة گذراندن دوره آموزشی نرمافزار 1373 ،MATLAB
10

از اعضای اهل قلم ايران ،از 1372
لوح يادبود از نخستين جشنواره مطبوعات ايران ،ارديبهشت 1383
نويسنده و مترجم مطبوعات و صدا و سيما1318-1372 ،
دارای مدرک سنيور پروفشنسی زبان انگليسی1317 ،
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