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  دانشگاه عضو هيأت علمی 
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 اجرايی: هایتمسئولي

  1395عضو کميسيون تخصصی دانشگاه، از 

 1395از  ،دانشکده مهندسی مکانيککميته منتخب  نماينده رئيس دانشگاه در 

  1392از  ،دانشگاهرئيس اداره انتشارات و نشريات علمی پژوهشی 

 1392از  ،مدير مسئول انتشارات دانشگاه 

  1392از  فنآوری آموزش، نوان:تحت ع، دانشگاه پژوهشی -علمیمدير اجرايی نشريه  

  و  پژوهشی -علمیمدير اجرايی نشريهSCOPUS 1389از  زير، نوانتحت ع، دانشکده مهندسی مکانيک: 

 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering – JCARME 

 1392تا  1389از  ،عضو کميته جذب دانشکده مهندسی مکانيک 

  1390تا  1389از  ،گروه طراحی جامداتمدير 
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 1394گر برتر دانشگاه، آذر پژوهش 
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 1394 آذردانشگاه،  لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری 

  ه، خرداد ی دانشگااز سوی معاونت فرهنگی و اجتماع "انیطنز پايدار و جه"به سبب سخنرانی فرهنگی با عنوان لوح تقدير
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  1390لوح يادبود از چهارمين جشنواره حرکت انجمنهای علمی و دانشجويی دانشگاه، خرداد 

  1389مدير گروه نمونه دانشگاه، شهريور 

 1378 لوح تقدير از شرکت صنايع هواپيمايی ايران، بهمن 
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  ،1390تا دی  1383از بهمن دانشکده فنی وليعصر 
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 کارگاه عمومی 
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 شده:ترجمه  هایکتاب

نوبت  ناشر ترجمه تأليف نام کتاب رديف

 چاپ

سال 

 چاپ

اصول تجربی و تئوری تست  .9

 موتورهای احتراق داخلی

 نی مارتيرآنتو

 مايکل آلکساندر پلينت

 علی ميرمحمدی

 فرامرز آشنای قاسمی

 1395 اول دانشگاه شهيد رجائی

 فرامرز آشنای قاسمی گريگوری زوالزينسکی مکانيک کاربردی شوک و ضربه .8

 سعيد شيری

 1395 اول دانشگاه شهيد رجائی

 فرامرز آشنای قاسمی سونی ديناميک ماشين .7

 مهرداد نوری خاجوی

 1393 اول دانشگاه شهيد رجائی

 مهرداد نوری خاجوی برونسون معادالت ديفرانسيل .6

 فرامرز آشنای قاسمی

 1393 اول دانشگاه شهيد رجائی
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 1392 اول دانشگاه شهيد رجائی

 1392 اول دانشگاه شهيد رجائی فرامرز آشنای قاسمی ابريت های کامپوزيتیضربه بر روی سازه .4

های کمک به کودک برای راه .3

 موفقيت در مدرسه

 زهرا ميرآخورلی روبل

 فرامرز آشنای قاسمی

 1390 اول آييژ

 هاليدی مکانيک -فيزيک .2

 رزنيک

 کرين

 فرامرز آشنای قاسمی

 مهرداد نوری خاجوی

 محمد رضا پورشريف
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 کوروش اميراصالنی روگوفسکی موتورهای احتراق داخلی .1

 فرامرز آشنای قاسمی

 مهرداد نوری خاجوی

 1381 دوم مهتاب

 

 داوری کتاب:

 1390، اصول و کاربرد سوپرآلياژها 
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A. Shokuhfar*, S. M. R. Khalili, F. Ashenai Ghasemi, K. Malekzadeh, S. Raissi 

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) 

 

4. 

S. M. R. Khalili*, A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi, K. Malekzadeh 

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) 

 

3. 

S. M. R. Khalili*, A. Shokuhfar, K. Malekzadeh, F. Ashenai Ghasemi 

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) 

 

2. 

S. M. R. Khalili*, A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi 

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) 

 

1. 

 

 پژوهشی فارسی: -، علمی ISC المللیی معتبر بينژورنالهامقاالت منتشر شده در  -ب

 مشخصات مقاله رديف

 جواد بهشتيان ،*قاسمی آشنایفرامرز  فاضل فاطمی، .20

 شدهارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/کوالر/گرافن اصالح
 

 (ISC و پژوهشی -علمی) .6139 تابستان، 171-178ص ، 2، شماره 47، جلد مهندسی مکانيک تبريز

 

 ، امين قربانیاسماعيل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمی .19

 بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .6139 بهار، 9-71، ص 1، شماره 47، جلد مهندسی مکانيک تبريز
 

 اسماعيل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمی ،پايهسجاد دانش .18

انو ذرات اکسید تیتانیوم به ن -طی چگالی پایینپلی اتیلن خ -پروپیلنهای سه تایی پلیبررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت

 کمک روش رویه پاسخ

 (SCIو  پژوهشی -علمی) .5139 مستانز، 93-101، ص 4، شماره 46، جلد مهندسی مکانيک تبريز
 

 يونس عليزاده وقاصلو ،علی پورکمالی انارکی ،پيام رحمنی ،*فرامرز آشنای قاسمی .17

ای الیاف ی الیههای کامپوزیتشده با وصلهتحلیل تجربی استحکام کمانشی صفحات آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت

 (FML) فلزی

 (ISC و پژوهشی -علمی) .5139 بهار، 117-127، ص 1، شماره 6، جلد هاهها و شارمکانيک سازه
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 مهدی بصيری ،اسماعيل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمی .16

 اوتهای ساخت متفاولفین االستومر در زمانپروپیلن در حضور نانو صفحات گرافن و پلیتحلیل تجربی خواص مکانیکی پلی

 (SCIو  پژوهشی -علمی) .1394، بهمن 225-232، ص 11، شماره 15، جلد مهندسی مکانيک مدرس

 

 اسماعيل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمی ،سامان منبری .15

 پروپیلن/گرافنپروپیلن/تالک/گرافن و نانو کامپوزیت دوتایی پلیهیبریدی پلی مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت

 (ISCو  پژوهشی -یعلم) .1394، مهر 329-335ص ، 7، شماره 15، جلد مهندسی مکانيک مدرس

 

 محمد علی خليلی ،کرامت ملکزاده فرد ،*فرامرز آشنای قاسمی .14

 نییبا سرعت پا یتحت ضربه شعاع ریپذهسته انعطاف یدارا دهیخم یچیساندو ریت یکینامیپاسخ د

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1394، خرداد 31-29، ص 1، شماره 5، جلد هاها و شارهمکانيک سازه

 

 علی پورکمالی انارکی ،غالمرضا باقری ،*فرامرز آشنای قاسمی .13

 های کامپوزیتی الیه فلزی تحلیل تجربی استحکام کششی صفحات آلومینیومی با شیار کناری تقویت شده توسط وصله

(FML) 
 (ISCو  پژوهشی -علمی) .3941، خرداد 1-8، ص 3، شماره 15، جلد مهندسی مکانيک مدرس

 

 علی پورکمالی انارکی ،جايیروزاسماعيل عليقلی زاده في ،*فرامرز آشنای قاسمی .12

های کامپوزیتی ای سرعت پایین صفحات آلومینیومی شیاردار تعمیر شده توسط وصلهبررسی تجربی اثر دما روی پاسخ ضربه

 (FML) چندالیه دارای الیه فلزی

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .9313، آذر 182-175، ص 9، شماره 14 ، جلدمهندسی مکانيک مدرس
 

 سجاد دانش پايه ،اسماعيل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمی .11

 کسید تیتانیوماپایین/ نانوذرات  اتیلن خطی چگالیپروپیلن/ پلیهای پایه پلیخواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .3139، خرداد 109-103، ص 3ره ، شما14جلد  ،مهندسی مکانيک مدرس
 

 کرامت ملکزاده ،*فرامرز آشنای قاسمی ،رضا پاک نژاد .10

 پاسخ ورق تمام گیردار چندالیة مرکب تحت ضربة سرعت پایین با استفاده از روش گالرکین

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1393، فروردين 05-45، ص 1، شماره 14، جلد مهندسی مکانيک مدرس 
 

 امير حسين روزبهانی ،علی پور کمالی انارکی ،*فرامرز آشنای قاسمی .9

های دار آلومینیومی، تعمیر شده توسط وصلههای ترکدر بررسی رشد ترک خستگی ورق XFEM استفاده از روش

  FMLکامپوزیتی

 (ISCو  پژوهشی -لمیع) .1392سفند ا، 27-15، ص 14، شماره 13، جلد مهندسی مکانيک مدرس
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 ، غالمحسن پايگانه*فرامرز آشنای قاسمیمهدی رحمانی،  .8

ودر روپیلن/ پپشناسایی ترکیبات االستومری پودر تایر فرسوده خودرو و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی

 تایر فرسوده خودرو

 (ترویجی -علمی) .1392 ن، آبا80-71، ص 91، شماره 22جلد ، نشريه مهندسی مکانيک 

 

 محمود اسالمی فارسانی ،*فرامرز آشنای قاسمی .7

 پروپیلنص دینامیکی مکانیکی پلیکلسیم بر خواتاثیر نانوذرات کربنات

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1392ريور ، شه10-1، ص 6، شماره 13، جلد مهندسی مکانيک مدرس
 

 مهدی رحمانی ،انهغالمحسن پايگ ،*فرامرز آشنای قاسمی .6

های بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت MA-g-PPکلسیم روکش شده با اسید استئاریک و تأثیر نانوذرات کربنات

MA-g-PP/3PP/CaCO  
 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1392ير ، ت152-139، ص 4، شماره 13، جلد مهندسی مکانيک مدرس

 

 رضا پاک نژاد ،ردکرامت ملکزاده ف ،*فرامرز آشنای قاسمی .5

 عددی -ی عرضی با سرعت پایین به روش تحلیلی( تحت ضربهFMLهای فلزی )پاسخ ورق یکسرگیردار چندالیه مرکب با الیه

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1392داد ، خر67-57، ص 3، شماره 13، جلد مهندسی مکانيک مدرس

 

  افشاری ، پروانهفرامرز آشنای قاسمی، *غالمحسن پايگانه .4

 انو خاک رسپروپیلن/الستیک ضایعاتی/نتحلیل تجربی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پلی

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1392، خرداد 99-82، ص 1، شماره 15، جلد نشريه مهندسی مکانيک ايران 

 
 

   عليرضا شريف ، پروانه افشاری،فرامرز آشنای قاسمی، *غالمحسن پايگانه .3

نیکی پروپیلن بر خواص مکایدریک مالئیک پیوندیافته با پلینبی نحوه اثرگذاری افزودن الستیک ضایعاتی و اتحلیل تجر

 پروپیلنکامپوزیت پایه پلی

 (ترویجی -علمی) .1139، دی 60-54، ص 86، شماره 21جلد ، نشريه مهندسی مکانيک 

 

 *فرامرز آشنای قاسمی ،سيدمحمدرضا خليلی ،فرعلی شکوه .2

 ی هیبریدی هوشمندنقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیت

 (ISCو  پژوهشی -علمی) .1386، آبان 714-459، ص 4، شماره 41، جلد نشريه دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 

 فر، سيد محمد رضا خليلی، علی شکوهفرامرز آشنای قاسمی، *سيد مهدی عباسی .1

  دار در صنایع هوافضااژهای حافظهای نوین آلیکاربرده

 .1384مرداد  ،98-90ص ، 36جلد  ،نشريه پژوهشيار 
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 مقاالت کنفرانس: -2

 ی:المللبينشده در کنفرانسهای معتبر  ارائهمقاالت  -الف 

 رديف مشخصات مقاله

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi, Sajad Daneshpayeh 

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. 
 

18. 

F. Ashenai Ghasemi*, M. Rahmani, Gh. Payganeh, M. R. Kalaee 

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. 
 

17. 

F. Kordestani*, N. B. Mostafa Arab, F. Ashenai Ghasemi, R. Eslami Farsani 

Experimental investigation of pin geometry influence on impact strength of friction stir welds in 

polypropylene 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. 

16. 

H. Ahmadi*, N. B. Mostafa Arab, F. Ashenai Ghasemi 

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.  
 

15. 

F. Ashenai Ghasemi*, F. Kordestani, M. R. Nakhaei 

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.  
 

14. 

 A. Pourkamali Anaraki*, G. H. Payganeh, F. Ashena Ghasemi, A. Fallah 

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.

 

13. 

F. Kordestani*, N. B. Mostafa Arab, F. Ashenai Ghasemi, R. Eslami Farsani 

Experimental investigation of pin geometry influence on tensile strength of friction stir welds in 

polypropylene composites 

3rd International Conference on Manufacturing Engineering ICME2011, Tehran, Iran, 27-29 December 2011. 
 

12. 

H. Ahmadi*, N. B. Mostafa Arab, F. Ashenai Ghasemi, R. E. Farsani 

Taguchi optimization of process parameters in friction stir lap welding of polypropylene composite 
3rd International Conference on Manufacturing Engineering ICME2011, Tehran, Iran, 27-29 December 2011. 

 
 

11. 

H. Ahmadi*, N. B. M. Arab, F. A. Ghasemi, R. E. Farsani 

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. 
 

10. 
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Faramarz Ashenai Ghasemi*, Lotfali Mozafari Vanani, Ali Pourkamali Anaraki 

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. 
 

9. 

F. Ashenai Ghasemi*, Gh. Payeganeh, K. Malekzadehfard 

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. 
 

8. 

M. Saeidi Boroujeni*, N. B. Mostafa Arab, F. Ashenai Ghasemi 

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. 
 

7. 

M. Saeidi Boroujeni*, N. B. Mostafa Arab, F. A. Ghasemi, Gh. Payganeh 

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. 
 

6. 

F. Ashenai Ghasemi*, G. H. Payeganeh, K. Malekzadeh, A. Shokouhfar, S. M. R. Khalili 

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. 
 

5. 

S. M. R. Khalili*, A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi 

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. 

S. M. R. Khalili*, A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi, N. Ehsani 

Analysis of smart hybrid composite plate under low velocity impact 

Sixth International Conference on Composite Science and Technology (ICCST/6), Durban, South Africa, 

January 22-24, 2007. 
 

3. 

S. M. R. Khalili*, F. Ashenai Ghasemi, A. Shokuhfar, K. Malekzadeh, N. Ehsani 

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. 

F. Khadem*, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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. 

 

 خلی:کنفرانسهای معتبر دا مقاالت ارائه شده در - ب

 مشخصات مقاله رديف

 سجاد دانش پايه اسماعيل قاسمی، ،فرامرز آشنای قاسمی، *ميثم نوری نيارکی .22

های بر مونومر بر استحکام ضربه و خواص حرارتی نانوکامپوزیتانبررسی تاثیرحضور نانوصفحات گرافن و اتیلن پروپیلن دی

  پروپیلنپایه پلی

 .1396ارديبهشت  21، تهران، ايران، ی مکانيک و هوافضاالمللی مهندسدومين کنفرانس بين
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 سجاد دانش پايه اسماعيل قاسمی، ،فرامرز آشنای قاسمی، *ميثم نوری نيارکی .21

مونومر/ الیاف شیشه/ ان پروپیلن/ اتیلن پروپیلن دیهای چهارتایی پلیبررسی تجربی خواص کششی نانوکامپوزیت

 نانوصفحات گرافن

 .1396 ارديبهشت 21 ، تهران، ايران،المللی مهندسی مکانيک و هوافضاس بيندومين کنفران

 

 *پايهاسماعيل قاسمی، سجاد دانش ،فرامرز آشنای قاسمی .20

با  اتیلن خطیپروپیلن/پلیبررسی تاثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول االستیک ترکیبات پایه پلی

 چگالی کم

   .1395 ارديبهشت 30تا  29، تهران، ايران، ها در صنعت ساختکابرد کامپوزيت یملّ رانساولين کنف  

 

  کالئی محمدرضا پايگانه، غالمحسن ،*قاسمی آشنای فرامرز رحمانی، مهدی .19

 پروپیلنپلی مکانیکی خواص بر پودر تایر فرسوده خودرو  تاثیر

 .1391اسفند  10تا  8تهران، ايران،  ،يازدهمين همايش و نمايشگاه صنعت الستيک ايران 

 

  فارسانی اسالمی محمود ،*قاسمی آشنای فرامرز .18

 وپیلنپرپلی مکانیکی خواص روی بر کربنات کلسیم نانوذرات وزنی درصد تاثیر

   .1391اسفند  3تا  1، تهران، ايران، هفتمين کنفرانس دانشجويی مهندسی مکانيک ايران 
 

  پايگانه غالمحسن ،قاسمی آشنای فرامرز عرب، مصطفی بنی صراهللن ،*جعفری احمد .17

   AISI1070فوالد اصطکاکی سوراخکاری در شده ایجاد بوش طول روی بر پیشروی سرعت تاثیر

   .1391اسفند  3تا  1، تهران، ايران، هفتمين کنفرانس دانشجويی مهندسی مکانيک ايران 

 

  عليرضاشريف ،*افشاری پروانه يگانه،پا غالمحسن ،قاسمی آشنای فرامرز .16

  پروپیلن/ الستیک ضایعاتی/ نانوخاک رسهای سه تایی پلیتجربی مدول کششی نانوکامپوزیت –تحلیل عددی

ن، ايران، ، تهراگری ايرانالمللی و ششمين همايش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهاولين همايش بين 

  .1391بان آ 18تا  16
 

  کالئی محمدرضا پايگانه، غالمحسن ،قاسمی آشنای فرامرز ،*رحمانی مهدی .15

 PP/CaCO3/PP-g-MAهای پوزیتو نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی نانوکام  PP-g-MAتأثیر سازگارکننده

، ايران، ، تهرانگری ايرانانجمن علمی ريختهالمللی و ششمين همايش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و اولين همايش بين 

  .1391آبان  18تا  16

 

  عليرضاشريف ،*افشاری پروانه ،قاسمی آشنای فرامرز پايگانه، غالمحسن .14

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

 ضایعاتی PP-g-MAالستیک /پروپیلنپلی

ن، ايران، ، تهراگری ايرانالمللی و ششمين همايش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهاولين همايش بين 

  .1391آبان  18تا  16
 



15 

 

 *چراغی هرمز مزينانی، سعيده پايگانه، غالمحسن ،قاسمی آشنای فرامرز .13

 پایین چگالی خطی اتیلنپلی / پروپیلنپلی آمیزه ایضربه و کششی خواص بر کلسیم کربنات متری نانو ذرات تأثیر

ن، ايران، ، تهراگری ايرانالمللی و ششمين همايش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهاولين همايش بين 

 . 1391آبان  18تا  16

 

 *چراغی هرمز نانی،مزي سعيده ،قاسمی آشنای فرامرز پايگانه، غالمحسن .12

 3PP/LLDPE/NanoCaCOتایی  سه کامپوزیت نانو مکانیکی خواص بر زمینه ترکیب درصد تأثیر بررسی

ن، ايران، ، تهراگری ايرانالمللی و ششمين همايش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ايران و انجمن علمی ريختهاولين همايش بين 

  .1391آبان  18تا  16

 

  قاسمی آشنای فرامرز، *افشاری پروانه پايگانه، غالمحسن .11

  پروپیلنبر روی خواص مکانیکی پلی PP-g-MAبررسی حضور نانوذرات خاک رس و اصالح کننده 

  .1391شهريور  15تا  14، کيش، ايران، اولين کنفرانس دانشجويی پيشرفتهای نوين مهندسی دانشگاه صنعتی شريف 
 

  کالئی محمدرضا ،رحمانی مهدی ،*قاسمی آشنای رزفرام پايگانه، غالمحسن .10

  MA-g-PP/3PP/CaCOای و نانو ذرات کربنات کلسیم بر استحکام ضربه نانوکامپوزیته MA-g-PPتأثیر حضور 

  .1391شهريور  15تا  14، کيش، ايران، اولين کنفرانس دانشجويی پيشرفتهای نوين مهندسی دانشگاه صنعتی شريف
 

 فاطمه کردستانی  رضا اسالمی فارسانی، ،قاسمی آشنای فرامرز ،*مصطفی عربنصرا... بنی  .9

  های پایه پلیمری تقویت شده با الیافهای جوشکاری کامپوزیتروش

 .1390اسفند  4تا  3، شيراز، ايران، دومين همايش ملی مکانيک 
 

  *کلستان رحمانی محمد کاشانی، معيری حامد ،قاسمی آشنا فرامرز انارکی، پورکمالی علی .8

  FMLهای کامپوزیت وصله توسط شده تعمیر آلومینیومی نازک دارترک هایورق خستگی ترک رشد تجربی بررسی

 .1390اسفند  3تا  1تهران، ايران،  ،زدهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايرانيا 

 

  دزکی ساعدی مرتضی ،قاسمی آشنای فرامرز ،*وانانی مظفری لطفعلی .7

 با یآلومینیوم ورقهای ترکدار چارپی ضربه مقاومت بهبود بر FMLکامپوزیتی  هایوصله با تعمیر تأثیر جربیت تحلیل

  مصنوعی عصبی شبکه و پاسخرویه روش از استفاده

 .1390اسفند  3تا  1تهران، ايران،  ،زدهمين کنفرانس انجمن هوافضای ايرانيا
 

 عرب مصطفی بنی نصراهلل پايگانه، حسنغالم ،*هيودی عباس ،قاسمی آشنای فرامرز .6

  تأثیر پارامترهای سوراخکاری بر تورق کامپوزیتهای پایه پلیمری

 .1390دی  8تا  6ان، ، تهران، ايرالمللی مهندسی ساخت و توليد ايراندوازدهمين کنفرانس بين
 

 فرامرز آشنای قاسمی، *اديب قريشیبهنام داودی،  .5

  دهی فلزاتی مورد استفاده در شکلخواص و کارایی روانکارهابررسی تأثیر نانو ذرات در 

 .1390آذر  24، ماهشهر، ايران، سومين همايش ملی تحقيقات نوين در شيمی و مهندسی شيمی
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  کلستان رحمانی محمد کاشانی، معيری حامد ،قاسمی یآشنا فرامرز ،*انارکی پورکمالی علی .4

 FMLتی یهای کامپوزمی به کمک وصلهوینید عمر در ورق های نازک آلومیتمد

 .1390تير  16تا  14، تهران، ايران، ير و فرسودهپهای هوايی و قطعات صنعتی اولين کنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه 

 

 فرامرز آشنای قاسمی، سيد مهدی عباسی، *فرعلی شکوه .3

 دارفوالدهای حافظه

 .1382دی  24و  23ان، يزد، اير، ژی ايراناولين همايش فوالد آليا 

 

 ، محمد رضا خليلیفرامرز آشنای قاسمی، *سيد مهدی عباسی .2

  فضا-صنایع هوا دار درژهای حافظهکاربردهای نوین آلیا

 .1382دی  21و  20ن، تهران، ايرا ،فضا -اربردی سازمان صنايع هواک -دومين کنفرانس علمی

 

 ، سعيد بخردی*فرامرز آشنای قاسمی .1

  ن فلزات به کمک مواد منفجرهشکل داد

 .1381آبان 9تا  7، بابل، ايران،  سومين کنفرانس دانشجويی مهندسی مکانيک

 

 

 های در حال انجام يا خاتمه يافته:نامهپايان

 های دکترینامهالف: پايان

 رديف نام نامهموضوع پايان آغاززمان  زمان اتمام سمت

 .9 مصیبیمحمد  های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1396نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .8 رضا پاک نژاد های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1396نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .7 آرش محمدی های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1395نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .6 سجاد دانش پایه های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1395نیمسال اول  در حال انجام مااستاد راهن

 .5 محمد رضا هادوی های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1394نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .4 سجاد موسوی نژاد سوق سید های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1394نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .3 مجید نوری کمری های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1393نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .2 میالد زمانیان های کامپوزیتیرفتار مکانیکی سازه 1392نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 .1 امیر شکاری های ساندویچیتار مکانیکی سازهرف 1391نیمسال دوم  در حال انجام استاد راهنما

 

 های کارشناسی ارشدنامه: پايانب

 رديف نام نامهموضوع پايان زمان آغاز زمان اتمام سمت

  1395مهر  در حال انجام استاد راهنما

 

 .39 اسما قنبری

  1395مهر  در حال انجام استاد راهنما

 

 .38 امیر بختیاری
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  1395مهر  ل انجامدر حا استاد راهنما

 

 .37 پویا رجایی

 1394مهر  1396مهر  استاد راهنما
 

محمد حسین 

 صابریان

36. 

تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت  1393مهر  1395اسفند  استاد راهنما

 اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانوسیلیکا

 

ادق محمد ص

 باقری

35. 

تأثیر حضور نانوصفحات گرافن و الیاف شیشه بر  1393مهر  1395شهریور  استاد راهنما

پروپیلن به همراه خواص کشش و ضربه در رزین پلی

 االستومر
 

میثم نوری 

 نیارکی

34. 

بررسی اثر پارامترهای فرآیند جوشکاری بر خواص  1393مهر  1395شهریور  استاد راهنما

تصاالت لب به لب غیرهمجنس فوالد کربنی مکانیکی ا

St37 نزن به فوالد زنگAISI 304 

 

محمد امین 

 فروتن محرمی

33. 

بررسی تجربی خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی  1392مهر  1394اسفند  استاد راهنما

پروپیلن/ پودر های چندمقیاسی پلینانوکامپوزیت

 چوب/ گرافن

 

 .32 آرام عثمان نژاد

ارتقای خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی/  1392مهر  1394بهمن  اهنمااستاد ر

 کوالر/ گرافن اصالح شده
 

 .31 فاضل فاطمی

های تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت 1392مهر  1394مهر  استاد راهنما

 پروپیلن/الیاف شیشه/نانوگرافنتایی پلیسه

 

 .30 امین قربانی

مقایسه و بررسی تجربی خواص مکانیکی نانو  1392مهر  1394مهر  استاد راهنما

پروپیلن/تالک/گرافن و های هیبریدی پلیکامپوزیت

 پروپیلن/کلسیم کربنات/گرافنپلی
 

 .29 سامان منبری

تحلیل تجربی رفتار مکانیکی صفحات کامپوزیتی در  1391بهمن  1394مهر  استاد راهنما

 های سوختی پلیمریپیل
 

 .28 للهیالقار عبدا

تحلیل تجربی رفتار مکانیکی روکش نانو کامپوزیتی  1391مهر  1394شهریور  استاد راهنما

 یورتان بر پایه نانو آلومینا بر روی ورق فوالدیپلی

 

حسین 

 اکبریعلی

27. 

های نانو کامپوزیت سازیبهینهتحلیل تجربی و  1391مهر  1394فروردین  استاد راهنما

 نپروپیلن/ گرافپلی

 

 .26 مهدی بصیری
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تحلیل تجربی و عددی خواص مکانیکی نانو  1391مهر  1393اسفند  استاد راهنما

 پروپیلن/ گرافنکامپوزیت های پلی

 

 .25 مجید سیاسری

تحلیل تجربی و عددی استحکام کمانشی صفحات  1390مهر  1393خرداد  استاد راهنما

آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت شده توسط 

 (FMLدارای الیه فلزی ) های کامپوزیتیصلهو

 

 .24 غالمرضا باقری

تحلیل تجربی و عددی استحکام کششی صفحات  1390مهر  1393خرداد  استاد راهنما

آلومینیومی دارای شکاف کناری تقویت شده توسط 

 (FMLدارای الیه فلزی ) های کامپوزیتیوصله
 

 .23 پیام رحمنی

دار آلومینیومی ترک تجربی صفحات -تحلیل عددی 1390مهر  1392شهریور  استاد راهنما

تحت  FMLهای کامپوزیت تعمیر شده توسط وصله

 ای تحت تأثیر دمابارهای ضربه

 

اسماعیل 

زاده علیقلی

 فیروزجایی

22. 

تحلیل تجربی پارامترهای موثر بر سوراخکاری  1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

 AISI 4130اصطکاکی ورق فوالدی 

 

 .21 احمد جعفری

بینی و بررسی عیوب آلیاژهای استحکام باالی پیش 1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

سازی المان آلومینیوم در اکستروژن مستقیم با شبیه

 محدود
 

 .20 حسین اکبری

های تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت 1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

اتیلن خطی چگالی پایین/ پروپیلن/ پلیلیتایی پسه

 نانو ذرات اکسید تیتانیوم

 

سجاد دانش 

 پایه

19. 

پاسخ دینامیکی تیر خمیده ساندویچی تحت بار  1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

ای شعاعی با سرعت پایین با استفاده از مددل ضربه

 جرم و فنر

 

محمد علی 

 خلیلی

18. 

تحلیل تجربی رفتار ارتعاشی تیرهای از جنس  1389مهر  1391بهمن  استاد راهنما

 پروپیلن/ کربنات کلسیمهای پلینانوکامپوزیت

 

محمود اسالمی 

 فارسانی

17. 

دار های ترکتحلیل عددی رشد ترک خستگی ورق 1388مهر  1391تیر  استاد راهنما

آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط 

دود به روش اجزا مح FMLهای کامپوزیت وصله

 یافتهتوسعه

 

امیر حسین 

 روزبهانی

16. 
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تأثیر نانو ذرات در خواص و کارایی روانکارهای مورد  1388مهر  1391تیر  استاد راهنما

 دهی فلزاتاستفاده در فرآیندهای شکل

 

 .15 ادیب قریشی

اصطکاکی  تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند 1388مهر  1391خرداد  استاد مشاور

اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لب به لب 

 خاک رس – PPنانوکامپوزیتهای 

 

 .14 کامل عزیزپور

تایی ای نانوکامپوزیتهای سهتحلیل تجربی رفتار ضربه 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

 پروپیلن/ الستیک ضایعاتی/ نانو کربنات کلسیمپلی

 

 .13 مهدی رحمانی

تایی تحلیل خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای سه 1388مهر  1391داد خر استاد راهنما

اتیلن خطی چگالی پایین/ نانو پروپیلن/ پلیپلی

 کربنات کلسیم

 

 .12 هرمز چراغی

سر گیردار کامپوزیتی الیه پاسخ دینامیکی ورق یک 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

 ( تحت ضربه با جرم بزرگFMLفلزی )

 

 .11 نژادرضا پاک 

ای نانوکامپوزیت تحلیل تجربی رفتار ضربه 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

 پروپیلن/ الستیک ضایعاتی/ نانو خاک رس پلی

 

 .10 پروانه افشاری

 FMLهای مخروطی تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته 1388مهر  1390اسفند  استاد راهنما

 تحت شرایط مرزی مختلف

 

رحیم باخدای 

 یابیپاسک

9. 

کشسان ورقهای  تجربی رفتار -تحلیل عددی 1387مهر  1390اسفند  استاد راهنما

های دار تعمیر شده توسط وصلهآلومینیومی ترک

 FMLکامپوزیت 

 

احمد فالح 

 رحمت آبادی

8. 

تحلیل عددی و تجربی تورق در سوراخکاری  1388مهر  1390بهمن  استاد راهنما

 کامپوزیتهای پلیمری

 

 یودیعباس ه

 

 

7. 

تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب  1388مهر  1390بهمن  استاد راهنما

 PPاصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای 

 

فاطمه 

 کردستانی

6. 

تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری  1388مهر  1390بهمن  استاد راهنما

اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه 

 پروپیلنامپوزیت پلیروی هم ک

 

 .5 هیدی احمدی
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رک خستگی ورقهای تجربی رشد ت -تحلیل عددی 1387مهر  1390شهریور  استاد راهنما

دار آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده ترک

 FMLهای کامپوزیت توسط وصله
 

محمد رحمانی 

 کلستان

4. 

دار آلومینیومی ات ترکفحتجربی ص -تحلیل عددی 1387مهر  1390تیر  استاد راهنما

تحت  FMLهای کامپوزیت تعمیر شده توسط وصله

 ایبارهای ضربه

 

لطفعلی مظفری 

 وانانی

3. 

 5083بررسی تجربی و عددی ماشینکاری آلومینیوم  1387مهر  1390فروردین  استاد مشاور

 

محمد باقر 

 مومنی
 

2. 

های انیکی کامپوزیتتحلیل تجربی خواص مک 1386مهر  1389شهریور  استاد راهنما

 -ترموپالستیک جوشکاری شده با روش اصطکاکی

 اغتشاشی

 

مسعود سعیدی 

 بروجنی

1. 

 

 

 پژوهشی: -و علمی ISI  ،ISCالمللی ی معتبر بينژورنالهاداوری در 

 -ISI Materials Processing Technology 
 Composite Structures –ISI 

 Journal of Intelligent Material Systems and Structures –ISI 

 Composite Materials -ISI 

 -ISI Materials Design  

 Composite Part B –ISI 

 Applied Mathematical Modeling –ISI 

  مهندسی مکانيک مدرس پژوهشی -علمینشريه 

  هاها و شارهمکانيک سازه پژوهشی -علمینشريه 

  دانشگاه تبريزمکانيک مهندسی  پژوهشی -علمینشريه 

 

 اير فعاليتهای پژوهشی:س

  و  پژوهشی -علمیعضو هيأت تحريريه نشريهSCOPUS 1392از  زير، نتحت عنوا ،مهندسی مکانيک: 

 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME) 

 1394تا  1388از  ،داور گروه تخصصی مکانيک جشنواره جوان خوارزمی 

 1390 ،های نوار نقاله با رويکردی نو به حمل و انتقال موادالمللی سيستمته علمی نخستين همايش ملی و بينعضو کمي 

  1390تا  1389از   ،سومين همايش ملی روشهای نوين آموزشیدومين و عضو کميته علمی 

 1389 ،داور يازدهمين کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد ايران 
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 های فرهنگی:فعاليت

 اعضای اهل قلم ايران از 

  مطبوعات و صدا و سيما ی برایمترجمدارای سابقه نويسندگی و 

 دانشجويی انجمن مهندسان مکانيک ايران در دانشگاه اندازی و راهبری شاخهراه 

 نماينده دانشگاه در انجمن مهندسان مکانيک ايران 

 و داوری جشنواره حرکت  ريزیدارای سابقه همکاری با معاونت دانشجويی و فرهنگی در برنامه 
 

 

 و مشاغل غيردانشگاهی: ، جوايزمدارک ،تحصيالت ،عناوين

  1394خرداد  از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه، "طنز پايدار و جهانی"لوح تقدير به سبب سخنرانی فرهنگی با عنوان 

  کاهی فه آثار مجموع"از کتاب لوح تقدير به سبب سخنرانی در نشست نشر در حوزة طنز، کاريکاتور و فکاهی و رونمايی

 1394، از سوی مدير کميته علمی فرهنگی سرای اهل قلم ايران، ارديبهشت "طنز

 1388 ،جويی در مصرف انرژیدارای گواهينامة گذراندن دوره آموزشی صرفه 

  دارای گواهينامة گذراندن دوره آموزشی انتخاب موادMaterial Selection، 1387 

 افزار ندن دوره آموزشی نرمدارای گواهينامة گذراMATLAB، 1383 

 1380از  ،از اعضای اهل قلم ايران 

  1373لوح يادبود از نخستين جشنواره مطبوعات ايران، ارديبهشت 

 1365-1380 ،نويسنده و مترجم مطبوعات و صدا و سيما 

 1368 ،دارای مدرک سنيور پروفشنسی زبان انگليسی 


