
 

1 

 

 رزومه 

 قاسمیدکتر فرامرز آشنای 

 

 دانشیار

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي، 

 ،مهندسي مکانیکدانشکدة 

 گروه طراحي جامدات

 WoS h-index: 10, Scopus h-index: 10, Google scholar h-index: 13           استناد: هایشاخص

ORCID ID: 0000-0002-4693-4373 

Scopus Author ID: 22633600300 

Researcher ID: F-5441-2012 

 

 

 محل کار

 کد يران.ا خیابان شهید شعبانلو، لويزان، تهران،ي، ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائمهندسي مکانیکدانشکدة نشاني محل کار: 

 1678815811پستي: 

                                                                                                                                          +98 21 22970052                                                                                                                                        محل کار:  تلفن و فاکس

 faramarz_ashenai_ghasemi@yahoo.com f.a.ghasemi@sru.ac.ir &                                                  نشاني پستي اينترنتي:

 ashena.co                                                                                                                                                                 نشاني سايت اينترنتي: 

 

 مرتبه علمی

 21/10/1392دانشیار، از 

 20/10/1392تا 10/04/1388استاديار، از 

 09/04/1388تا  01/06/1375مدعو، مربي و مدرس، از 

 

 تحصيالت

 مدرک تا از محل موسسه

 دکتری، طراحي جامدات 1386اسفند  1380مهر  تهران، ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصیر

به دار در برابر ضرهای حافظهتحلیل دينامیکي صفحات چنداليه کامپوزيت الیافي پلیمری با سیم امه:نعنوان پايان

 سرعت پايین

 کارشناسي ارشد: ساخت و تولید 1375شهريور  1372مهر  تهران، ايران دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 ار برش کاربیدیکاری در طول عمر ابزبررسي پارامترهای موثر ماشین نامه:عنوان پايان

 کارشناسي: طراحي جامدات 1371شهريور   1366مهر  تهران، ايران دانشگاه صنعتي امیرکبیر

صالح و های مختلف استاتیک، مقاومت مافزار کاربردی برای تسريع محاسبات در زمینهارائه يک نرم نامه:عنوان پايان

  طراحي اجزا

 ديپلم، اتومکانیک 1364خرداد  1360هر م تهران، ايران هنرستان آزادی فلسطین

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=22633600300&partnerID=MN8TOARS
http://www.researcherid.com/rid/F-5441-2012


 

2 

 

 های تحقيقزمينه

 رفتار مکانیکي مواد 6

 مواد کامپوزيت 5

 مکانیک ضربه 4

 مکانیک شکست 3

 مواد هوشمند 2

 هانانوکامپوزيت 1

 

 مشاغل

 عضو هیأت علمي دانشگاه  2

 مترجم و ويراستار کتاب 1

 

 یهای اجرايمسئوليت

 1395ي دانشگاه، از عضو کمیسیون تخصص 13

 1395نماينده رئیس دانشگاه در کمیته منتخب دانشکده مهندسي مکانیک، از  12

 1392رئیس اداره انتشارات دانشگاه، از  11

 1392مدير مسئول انتشارات دانشگاه، از  10

 1398تا  1392ژوهشي دانشگاه، تحت عنوان: فنآوری آموزش، از پ -مدير اجرايي نشريه علمي 9

 :1389دانشکده مهندسي مکانیک، تحت عنوان زير، از  SCOPUSپژوهشي و  -مدير اجرايي نشريه علمي 8

 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering – JCARME 
 1392تا  1389عضو کمیته جذب دانشکده مهندسي مکانیک، از  7

 1390تا  1389ز مدير گروه طراحي جامدات، ا 6

 1392تا  1389عضو کمیته منتخب دانشکده مهندسي مکانیک، از  5

 1392تا  1388عضو شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده مهندسي مکانیک، از  4

 1392تا  1387عضو شورای دانشکده مهندسي مکانیک، از  3

 1392تا  1387مدير گروه ساخت و تولید، از  2

 1380تا  1379صنعتي، از  کشيمدير گروه نقشه 1

 

 جوايز و افتخارات

 1398، خرداد پنجمین دوره دوساالنه کتاب معماری و شهرسازی )جايزه دکتر منوچهر مزيّني(ناشر برتر در  27

 1396پژوهشگر برتر دانشگاه، آذر  26

 1395 آذردانشگاه،  لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری 25

 1395ه، آذر پژوهشگر برتر دانشکد 24

 1395مترجم کتاب سال دانشگاه، آذر  23



 

3 

 

 1395لوح تقدير از معاون آموزشي دانشگاه، ارديبهشت  22

 1394 اسفندلوح تقدير از رئیس دانشگاه،  21

 1394پژوهشگر برتر دانشگاه، آذر  20

 1394مترجم کتاب سال دانشگاه، آذر  19

 1394، آذر JCARME، تحت عنوان مهندسي مکانیکه دانشکده نشري برتر دانشگاه،مدير اجرايي نشريه  18

 1394 آذردانشگاه،  لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری 17

 ، خرداداز سوی معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه "طنز پايدار و جهاني"لوح تقدير به سبب سخنراني فرهنگي با عنوان  16

1394 

 1394انشگاه، ارديبهشت لوح تقدير از معاون آموزشي د 15

 1394لوح تقدير از رئیس دانشگاه، فروردين  14

 1393پژوهشگر برتر دانشکده، آذر  13

 1392 دانشگاه، اسفند لوح تقدير از معاون پژوهش و فناوری 12

 1392پژوهشگر برتر دانشگاه، آذر  11

 1392مترجم کتاب سال دانشگاه، آذر  10

 1392، آذر JCARME، تحت عنوان مهندسي مکانیکنشريه دانشکده  دانشگاه، برترمدير اجرايي نشريه  9

 1392مدير گروه نمونه دانشگاه، ارديبهشت  8

 1391نامه برتر دانشگاه، آذر استاد راهنمای پايان 7

 1391پژوهشگر برتر دانشکده، آذر  6

 1391استاد نمونه دانشگاه، خرداد  5

 1390نديشي کشوری نهادهای ترويجي فناوری نانو، تیر الوح يادبود از هفتمین هم 4

 1390لوح يادبود از چهارمین جشنواره حرکت انجمنهای علمي و دانشجويي دانشگاه، خرداد  3

 1389مدير گروه نمونه دانشگاه، شهريور  2

 1378لوح تقدير از شرکت صنايع هواپیمايي ايران، بهمن  1

 

 

 هاعضويت

 ASMEمهندسان مکانیک آمريکا، از اعضای انجمن  3

  ISME از اعضای انجمن مهندسان مکانیک ايران، 2

 SMEIR از اعضای انجمن مهندسي ساخت و تولید ايران، 1

 

 ها و مراکز آموزشیتدريس در دانشگاه

 تاکنون 1376دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي، از مهر  3

 1393تا شهريور  1375از مهر دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب،  2

 1390تا دی  1383دانشکده فني ولیعصر، از بهمن  1

 



 

4 

 

 در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دروس تدريس شده

 مکانیک مواد مرکب يا کامپوزيت 2

 رفتار مکانیکي مواد 1

 

 دروس تدريس شده در مقطع کارشناسی

 استاتیک 7

 دينامیک ماشین 6

 یلمعادالت ديفرانس 5

 1کشي صنعتي نقشه 4

 2کشي صنعتي نقشه 3

 ایکشي رايانهنقشه 2

 کارگاه عمومي 1

 

 اختراعات ثبت شده

 14/11/1383، تاريخ ثبت: 30862، شماره ثبت: ربات مکانیکي با قابلیت باال رفتن از سطوح صاف 2

 5/2/1382، تاريخ ثبت: 28443، شماره ثبت: رويلچر باال رونده از پلکانهای مارپیچ و سطوح لغزنده و مناطق ناهموا 1

 

 شیهای پژوهطرح

 تولید دانش فني و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه خوردگي خستگي، در حال انجامطرح پژوهشي و تحقیقاتي  16

 نجامحال ا ، درهای کربنيشده در محیط ويسکواالستیک تقويت شده با نانولولهواقع آنالیزانتشارموج در میکرو ورق 15

 1398، دريا آب خورنده محیط در جوشکاری شده 5083آلومینیم تجربي خوردگي خستگي آلیاژ تحلیل 14

13 
، QSهای جهان )بندی دانشگاههای رتبهتحقیق، مطالعه و عملیاتي ساختن ورود نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي در نظام

Times و Leidenدر حال انجام ،) 

12 
نزن، گلب غیرهمجنس فوالد کربني به فوالد زنبهاثر پارامترهای فرآيندی جوشکاری بر خواص مکانیکي اتصاالت لب بررسي

1397  

  1396پروپیلن، های پايه پلیمری بر پايه پليساخت و بررسي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 11

  1396نانو ذرات،  / NBR /تايي اپوکسيهای سهبررسي تجربي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 10

 1396های پايه پلیمری، تاثیر نانو ذرات بر استحکام ضربه و مدول االستیک کامپوزيت 9

 1395های پايه پلیمری، طراحي و ساخت يک قالب فوالدی برای ساخت کامپوزيت 8

 1395پروپیلن، های هیبريدی پليمقايسه خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 7

 1394های سوختي دما پايین پلیمری، اخت صفحات دوقطبي کامپوزيتي برای پیلطراحي و س 6

 1394های پايه پلیمری، دهي کامپوزيتتحلیل استحکام 5

 1393ای، تحت بار ضربه FMLهای کامپوزيت دار آلومینیومي تعمیر شده توسط وصلههای ترکبررسي عددی و تجربي ورق 4

 1392کاری با جريان ساينده، اشینطراحي و ساخت دستگاه م 3



 

5 

 

 1390کاری مواد کامپوزيتي الیافي، تحلیل تجربي قابلیت سوراخ 2

 1390کاری مواد کامپوزيتي الیافي، تحلیل تجربي قابلیت جوش 1

 

 های پژوهشیارزيابی و نظارت طرح

 4ph ،1396-17بررسي رفتار خوردگي خستگي فوالد  9

 1391نتورئولوژيکال، طراحي و ساخت عملگر مگ 8

 1390پروپیلن با الیاف کربن و شیشه، هم اصطکاکي اغتشاشي کامپوزيت پليرویمطالعه جوش لبه 7

 1390نزن، کاری لیزری فوالدهای زنگبررسي جوش 6

 1390طراحي و ساخت يک دستگاه تست الکتروهیدرولیک آموزشي،  5

 1390آموزشي،  CNCطراحي و ساخت يک دستگاه  4

 1389طراحي و ساخت ربات صنعتي،  3

 1387دستگاه انتقال مواد با محرک هیدرولیکي،  2

 1386 ،های مکانیکي سه بعدی در يک استوانه توخالي کوتاه از جنس موادی با خواص تابعيتنش 1

 

 

 دانشگاهیهای کتاب

 سال چاپ نوبت چاپ ناشر ترجمه تأليف نام کتاب رديف

ری تست اصول تجربي و تئو 8

 موتورهای احتراق داخلي

 آنتوني مارتیر

 مايکل آلکساندر پلینت

 علي میرمحمدی

 فرامرز آشنای قاسمي

دانشگاه شهید 

 رجائي

 1395 اول

مکانیک کاربردی شوک و  7

 ضربه

 فرامرز آشنای قاسمي گريگوری زوالزينسکي

 سعید شیری

دانشگاه شهید 

 رجائي

 1395 اول

 ز آشنای قاسميفرامر سوني دينامیک ماشین 6

 مهرداد نوری خاجوی

دانشگاه شهید 

 رجائي

 1397 دوم

 مهرداد نوری خاجوی برونسون معادالت ديفرانسیل 5

 فرامرز آشنای قاسمي

دانشگاه شهید 

 رجائي

 1393 اول

 فرامرز آشنای قاسمي لین و نلسونمک استاتیک 4

 مهرداد نوری خاجوی

دانشگاه شهید 

 رجائي

 1392 اول

های روی سازهضربه بر  3

 کامپوزيتي

دانشگاه شهید  فرامرز آشنای قاسمي ابريت

 رجائي

 1392 اول

 هالیدی مکانیک -فیزيک 2

 رزنیک

 کرين

 فرامرز آشنای قاسمي

 مهرداد نوری خاجوی

 محمد رضا پورشريف

 1391 پنجم کتابیران

 کوروش امیراصالني روگوفسکي موتورهای احتراق داخلي 1

 فرامرز آشنای قاسمي

 رداد نوری خاجویمه

 1381 دوم مهتاب



 

6 

 

 داوری کتاب

 1390اصول و کاربرد سوپرآلیاژها،  4

 1389تکنولوژی تولید موتورهای توربیني،  3

 1389گذاری هندسي، مباني تلرانس 2

 1387مواد پیشرفته در صنايع هوايي،  1

 

 

 مقاالت ژورنال

 پژوهشی انگليسی -لمی، ع ISI  ،ISCللی المی معتبر بينهاژورنالمقاالت منتشر شده در  -الف

Mohammadhossein Saberian, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi, Mohammad Sadegh Bagheri 

Morphology, mechanical behavior, and prediction of A-glass/SiO2/epoxy nanocomposite using response 

surface methodology 

Elastomers & Plastics, Volume 51, Issue 7-8, 2019(11-12), Pages 669-683. (JCR) 

 

43 

Sajjad Daneshpayeh, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi 

Tensile properties of polypropylene/linear low-density polyethylene/nano-titanium dioxide nanocomposites 

using a two-level factorial experiment  

Technical Journal, Volume 13, Issue 3, 2019(7), Pages 165-172. (ISI) 

 

42 

Mohammadhossein Saberian, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi, Sajjad Daneshpayeh 

Investigation on tensile properties of epoxy/graphene nano-platelets/carboxylated nitrile butadiene rubber 

ternary nanocomposites using response surface methodology 

 Nanomaterials and Nanotechnology, Volume 9, 2019(6), Pages 1-12. (JCR) 

 

41 

Mohammad Sadegh Bagheri, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi, Mohammad Hossein Saberian 

Analysis of the Young’s modulus and impact strength of A-glass/epoxy/nano-silica ternary nano-composites 

using surface response methodology  

Journal of Failure Analysis and Prevention, Volume 18, Issue 6, 2018(6), Pages 1472-1483. (ISI) 

 

40 

Sajjad Daneshpayeh, Amir Tarighat, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Mohammad Sadegh Bagheri 

A fuzzy logic model for prediction of tensile properties of epoxy/glass fiber/silica nanocomposites  

Elastomers & Plastics, Volume 50, Issue 6, 2018(10), Pages 491-500. (JCR) 

 

39 

Amir Shekari*, Faramarz Ashenai Ghasemi, Keramat Malekzadehfard 

Free damped vibration of rotating truncated conical sandwich shells using an improved high-order theory 

Latin American Journal of Solids and Structures, Volume 14, Issue 12, 2017(12), Pages 2291-2323. (JCR) 

 

38 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Sajjad Daneshpayeh, Ismail Ghasemi 

Multi-response optimization of impact strength and elongation at break of nanocomposites based on 

polypropylene/polyethylene binary polymer matrix in the presence of titanium dioxide nanofiller  

Elastomers & Plastics, Volume 49, Issue 8, 2017(12), Pages 633-649. (JCR) 

 

37 

F. Kordestani, F. Ashenai Ghasemi*, N. B. M. Arab 

Effect of pin geometry on the mechanical strength of friction-stir-welded polypropylene composite plates 

Mechanics of Composite Materials, Volume 53, Issue 4, 2017(8), Pages 525-532. (JCR) 

 

36 

https://hrcak.srce.hr/tehnickiglasnik


 

7 

 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, A. Ghorbani, I. Ghasemi 

Mechanical, thermal and dynamic mechanical properties of PP/GF/xGnP nanocomposites 

Mechanics of Composite Materials, Volume 53, Issue 1, 2017(3), Pages 131-138. (JCR) 

 

35 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Lotfali Mozaffari Vanani, Ali Pourkamali Anaraki, Sadigh Raissi 

Charpy impact response of the cracked aluminum plates repaired with FML patches using the response 

surface methodology 

Defence Science Journal, Volume 66, Issue 5, 2016(9), Pages 536-545. (JCR) 

 

34 

Fatemeh Kordestani, Faramarz Ashenai Ghasemi*, N. B. Mostafa Arab 

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 

Saman Menbari, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ismail Ghasemi 

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 

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 

Journal of Failure Analysis and Prevention, Volume 16, Issue 4, 2016(8), Pages 594-600. (ISI) 

 

 

31 

Faramarz Ashenai Ghasemi, Ismail Ghasemi, Saman Menbari, Mohsen Ayaz, Alireza Ashori* 

Optimization of mechanical properties of polypropylene/talc/graphene composites using response surface 

methodology 

Polymer Testing, Volume 53, 2016(8), Pages 283-292. (JCR) 
 

 

30 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Sajjad Daneshpayeh, Ismail Ghasemi, Mohsen Ayaz 

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) 

 

29 

Sajjad Daneshpayeh, Faramarz Ashenai Ghasemi, Ismail Ghasemi, Mohsen Ayaz* 

Predicting of mechanical properties of PP/LLDPE/TiO2 nano-composites by response surface methodology 

Composites Part B: Engineering, Volume 84, 2016(1), Pages 109-120. (JCR) 

 

28 

K. Malekzadeh Fard*, A. Veisi Ghorghabad, A. Azarnia, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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) 

 

27 

Majid Ghadiri*, Keramat Malekzadeh, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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) 

 

26 

M. Rahmani Kalestan, H. Moayeri Kashani*, A. Pourkamali Anaraki, Faramarz Ashenai Ghasemi   

Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth in aluminum plates repaired by FML 

composite patch 

25 



 

8 

 

International Journal of Structural Integrity, Volume 5, Issue 4, 2014(10), Pages 493-503. (SCOPUS) 
 

K. Malekzadeh Fard*, M. Livani, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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) 
 

24 

Lotfali Mozafari Vanani, Hamed Moayeri Kashani*, Ali Pourkamali Anaraki, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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) 
 

23 

K. Malekzadeh, A. Mozafari, Faramarz Ashenai Ghasemi* 

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) 
 

22 

Mahdi Rahmani, Faramarz Ashenai Ghasemi*, Gholamhassan Payganeh 

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) 
 

21 

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

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)  
 

 

20 

H. Cheraghi, F. A. Ghasemi*, G. Payganeh 

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)  

 

19 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Reza Ansari, Rahim Bakhodai Paskiabi 

Free vibration analysis of truncated conical fiber metal laminate (FML) shells 

Mechanics & Industry, Volume 14, Issue 5, 2013(12), Pages 367-382. (JCR) 

 

18 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Reza Paknejad, Keramat Malekzadeh Fard 

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) 

 

17 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Sedigh Raissi, Keramat Malekzadehfard 

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) 

 

 

16 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Reza Paknejad, Keramat Malekzadeh Fard, Nasrollah Banimostafa Arab 

Impact response of cantilever fiber metal laminate (FML) plates using a coupled analytical-numerical method 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume 7, Issue 21, 2013(1), Pages 53-58. 

(ISI) 

 

15 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Ahmad Fallah Rahmatabadi, Gholamhassan Payganeh, Ali Pourkamali Anaraki 

An experimental study on the tensile behavior of the cracked aluminum plates repaired by fiber metal 

laminate (FML) patches 

14 



 

9 

 

Mechanics & Industry, Volume 14, Issue 1, 2013(1), Pages 53-58. (JCR) 

 

 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Gholamhassan Payganeh, Mehdi Rahmani, Mohammad Reza Kalaee 

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) 
 

 

13 

Gholamhassan Payganeh*, Faramarz Ashenai Ghasemi, Ali Pourkamali Anaraki, Ahmad Fallah Rahmatabadi 

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) 
 

 

12 

Hedi Ahmadi, Nasrollah Bani Mostafa Arab*, Faramarz Ashenai Ghasemi 

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) 

 

 

11 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, Reza Ansari, Rahim Bakhoday Paskiaby 

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) 

 

10 

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

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.  
 

9 

Faramarz Ashenai Ghasemi*, A. Hyvadi, Gholamhassan Payganeh, N. B. M. Arab 

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) 

 

8 

G. H. Payganeh, N. B. Mostafa Arab*, Y. Dadgar Asl, F. A. Ghasemi, M. Saeidi Boroujeni 

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.  

 

7 

G. H. Payeganeh, F. Ashenai Ghasemi*, K. Malekzadeh 

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) 

 

6 

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

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) 

 

5 

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)  

 

4 



 

10 

 

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)  

 

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)  

 

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)  

 

1 

 

 مقاالت ژورنال

 . فارسی .پژوهشی و .  -، علمی ISCالمللی ی معتبر بينهاژورنالمقاالت منتشر شده در  -ب

  سماعیل قاسمیا ،*فرامرز آشنای قاسمي ،ادق باقریصمحمد  29

 تحلیل خواص کششي نانو کامپوزيت هیبريدی پايه رزين اپوکسي/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا
 

 (SCIو  پژوهشي -)علمي. 8139 ستانزم، 9-51، ص 4، شماره 49، جلد مهندسی مکانیک تبریز

 

  محمد رضا فراهانی ،*فرامرز آشنای قاسمي ،محمد امین فروتن محرمی 28

کربني  بر خواص مکانیکي و متالورژيکي اتصاالت غیرهمجنس فوالد GTAWتحلیل تجربي تاثیر پارامترهای جوشکاری

ST37  به فوالد زنگ نزنAISI304 

 (ISC و پژوهشي -)علمي. 8139 تابستان، 229-238، ص 2، شماره 49، جلد مهندسی مکانیک تبریز

 

  پایه دانش سجاد  ،*قاسمی اسماعیلمحمد حسین صابریان،  ،قاسمي آشنای فرامرز 27

فن/ الستیک نیتريل ی رزين اپوکسي/ نانو صفحات گرا ِهیبريدی بر پايه تحلیل تجربي خواص مکانیکي نانو کامپوزيت

 کربوکسیل شده

 (ISC و پژوهشي -علمي) .7139 پاییز، 395-402، ص 3، شماره 5، جلد علوم و فناوری کامپوزیت

 

  پایه دانش سجاد  قاسمی، اسماعیل ،*قاسمي آشنای فرامرز میثم نوری نیارکی، 26

های پايه فحات گرافن و الیاف شیشه بر خواص مکانیکي و حرارتي نانوکامپوزيتتحلیل تجربي تاثیرحضور همزمان نانوص

  EPDM/پروپیلنپلي

 (ISC و پژوهشي -علمي) .7139 تابستان، 169-176، ص 2، شماره 5، جلد علوم و فناوری کامپوزیت
 

 

  زادهبهرام رمضان ،*فرامرز آشنای قاسمي اکبری،حسین علی 25

 يورتان/ نانو ذرات آلومینازيکي/مکانیکي روکش شفاف نانو کامپوزيتي از جنس پليتحلیل تجربي رفتار فی

 (SCIو  پژوهشي -)علمي. 7139 بهار، 271-279، ص 1، شماره 48، جلد مهندسی مکانیک تبریز

 



 

11 

 

  فرد زادهکرامت ملک ،*فرامرز آشنای قاسمي نژاد،رضا پاک 24

 پايین ندالية کامپوزيتي تحت ضربة با جرم بزرگ و سرعتتأثیرات شرايط مرزی دلخواه بر پاسخ ورق چ

 (SCIو  پژوهشي -علمي) .7139 بهار، 35-49، ص 1، شماره 8، جلد هاها و شارهمکانیک سازه

 

  اسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي نژاد،آرام عثمان 23

  ب/ گرافنپروپیلن/ پودر چوهای هیبريدی پليتحلیل تجربي خواص نانوکامپوزيت

 (ISCو  پژوهشي -)علمي. 1396، زمستان 911-199، ص 4، شماره 47، جلد مهندسی مکانیک تبریز
 

  پایه دانش سجاد  قاسمی، اسماعیل ،*قاسمي آشنای فرامرز 22

 /نپروپیلپلي پايه االستیک ترکیبات مدول و کششي استحکام ضربه، استحکام بر تیتانیوم اکسید ذرات نانو تأثیر بررسي

 کم چگالي با خطي اتیلنپلي

 (ISC و پژوهشي -علمي) .6139 زمستان، 386-390، ص 4، شماره 4، جلد علوم و فناوری کامپوزیت
 

  رسول عبداله میرزایی ،*قاسمي آشنایفرامرز  ،القار عبدالهی 21

  تحلیل تجربي رفتار مکانیکي صفحات دوقطبي کامپوزيتي در پیل های سوختي پلیمری

 (SCIو  پژوهشي -علمي) .6139 پاییز، 149-158، ص 3، شماره 47، جلد مکانیک تبریز مهندسی
 

 جواد بهشتیان ،*قاسمي فرامرز آشنای فاضل فاطمی، 20

  شدهارتقای خواص مکانیکي نانوکامپوزيت اپوکسي/کوالر/گرافن اصالح

 (CISو  پژوهشي -ميعل) .6139 تابستان، 171-178، ص 2، شماره 47، جلد مهندسی مکانیک تبریز
 

  ، امین قربانیاسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي 19

  بررسي تأثیر گرافن بر خواص مکانیکي و بلورينگي کامپوزيتهای پلي پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .6139 بهار، 9-17، ص 1، شماره 47، جلد مهندسی مکانیک تبریز
 

 

 

  اسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي ،یهپاسجاد دانش 18

انو ذرات اکسید تیتانیوم به ن -طي چگالي پايینپلي اتیلن خ -پروپیلنهای سه تايي پليبررسي خواص مکانیکي نانو کامپوزيت

 کمک روش رويه پاسخ

 (SCIو  پژوهشي -علمي) .5139 زمستان، 93-101، ص 4، شماره 46، جلد مهندسی مکانیک تبریز
 

  یونس علیزاده وقاصلو ،علی پورکمالی انارکی ،پیام رحمنی ،*فرامرز آشنای قاسمي 17

ای الیاف ي اليههای کامپوزيتشده با وصلهتحلیل تجربي استحکام کمانشي صفحات آلومینیومي دارای شکاف مرکزی تقويت

 (FML) فلزی

 (ISC و پژوهشي -علمي) .5913 بهار، 117-127، ص 1، شماره 6، جلد هاها و شارهمکانیک سازه
 

  مهدی بصیری ،اسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي 16

 اوتهای ساخت متفاولفین االستومر در زمانپروپیلن در حضور نانو صفحات گرافن و پليتحلیل تجربي خواص مکانیکي پلي

 (ISCو  هشيپژو -علمي) .1394، بهمن 225-232، ص 11، شماره 15، جلد مهندسی مکانیک مدرس



 

12 

 

 

  اسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي ،سامان منبری 15

 پروپیلن/گرافنپروپیلن/تالک/گرافن و نانو کامپوزيت دوتايي پليهیبريدی پلي مقايسه خواص مکانیکي نانوکامپوزيت

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1394هر ، م329-335، ص 7، شماره 15، جلد مهندسی مکانیک مدرس
 

  محمد علی خلیلی ،کرامت ملکزاده فرد ،*رامرز آشنای قاسميف 14

 نيیبا سرعت پا يتحت ضربه شعاع ريپذهسته انعطاف یدارا دهیخم يچيساندو ریت يکیناميپاسخ د

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1394، خرداد 31-29، ص 1، شماره 5، جلد هاها و شارهمکانیک سازه

 

  علی پورکمالی انارکی ،ا باقریغالمرض ،*فرامرز آشنای قاسمي 13

 های کامپوزيتي اليه فلزی تحلیل تجربي استحکام کششي صفحات آلومینیومي با شیار کناری تقويت شده توسط وصله

(FML) 
 (ISCو  پژوهشي -علمي) .3941، خرداد 1-8، ص 3، شماره 15، جلد مهندسی مکانیک مدرس

 

  علی پورکمالی انارکی ،جاییروزاده فیاسماعیل علیقلی ز ،*فرامرز آشنای قاسمي 12

های کامپوزيتي ای سرعت پايین صفحات آلومینیومي شیاردار تعمیر شده توسط وصلهبررسي تجربي اثر دما روی پاسخ ضربه

 (FML) چنداليه دارای اليه فلزی

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1393ذر ، آ182-175، ص 9، شماره 14، جلد مهندسی مکانیک مدرس
 

  سجاد دانش پایه ،اسماعیل قاسمی ،*فرامرز آشنای قاسمي 11

 کسید تیتانیوماپايین/ نانوذرات  اتیلن خطي چگاليپروپیلن/ پليهای پايه پليخواص مکانیکي و حرارتي نانوکامپوزيت

 (CISو  پژوهشي -علمي) .1393خرداد  ،109-103، ص 3، شماره 14جلد  ،مهندسی مکانیک مدرس
 

  کرامت ملکزاده ،*فرامرز آشنای قاسمي ،ژادرضا پاک ن 10

 پاسخ ورق تمام گیردار چندالية مرکب تحت ضربة سرعت پايین با استفاده از روش گالرکین

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1393، فروردین 05-45، ص 1، شماره 14، جلد مهندسی مکانیک مدرس 
 

  سین روزبهانیامیر ح ،علی پور کمالی انارکی ،*فرامرز آشنای قاسمي 9

 های کامپوزيتيدار آلومینیومي، تعمیر شده توسط وصلههای ترکدر بررسي رشد ترک خستگي ورق XFEM استفاده از روش

FML  
 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1392سفند ا، 27-15، ص 14، شماره 13، جلد مهندسی مکانیک مدرس

 

 ه، غالمحسن پایگان*فرامرز آشنای قاسميمهدی رحمانی،  8

ودر روپیلن/ پپشناسايي ترکیبات االستومری پودر تاير فرسوده خودرو و بررسي تاثیر آن بر خواص مکانیکي کامپوزيتهای پلي

 تاير فرسوده خودرو

 (ترويجي -علمي) .1392ان ، آب80-71، ص 91، شماره 22جلد ، نشریه مهندسی مکانیک 

 

  محمود اسالمی فارسانی ،*فرامرز آشنای قاسمي 7

 پروپیلنص دينامیکي مکانیکي پليکلسیم بر خواثیر نانوذرات کربناتتا

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1392ریور ، شه10-1، ص 6، شماره 13، جلد مهندسی مکانیک مدرس



 

13 

 

 

  مهدی رحمانی ،غالمحسن پایگانه ،*فرامرز آشنای قاسمي 6

های بر خواص مکانیکي نانوکامپوزيت AM-g-PPکلسیم روکش شده با اسید استئاريک و تأثیر نانوذرات کربنات

MA-g-PP/3PP/CaCO  
 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1392یر ، ت152-139، ص 4، شماره 13، جلد مهندسی مکانیک مدرس

 

  رضا پاک نژاد ،کرامت ملکزاده فرد ،*فرامرز آشنای قاسمي 5

 عددی -ی عرضي با سرعت پايین به روش تحلیليه( تحت ضربFMLهای فلزی )پاسخ ورق يکسرگیردار چنداليه مرکب با اليه

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1392داد ، خر67-57، ص 3، شماره 13، جلد مهندسی مکانیک مدرس

 

  ، پروانه افشاریفرامرز آشنای قاسمي، *غالمحسن پایگانه 4

 انو خاک رسپروپیلن/الستیک ضايعاتي/نتحلیل تجربي خواص مکانیکي نانو کامپوزيت پلي

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1392، خرداد 99-82، ص 1، شماره 15، جلد نشریه مهندسی مکانیک ایران 

 
 

   علیرضا شریف ، پروانه افشاری،فرامرز آشنای قاسمي، *غالمحسن پایگانه 3

نیکي اص مکاپروپیلن بر خویدريک مالئیک پیونديافته با پلينتحلیل تجربي نحوه اثرگذاری افزودن الستیک ضايعاتي و ا

 پروپیلنکامپوزيت پايه پلي

 (ترويجي -علمي) .1139، دی 60-54، ص 86، شماره 21جلد ، نشریه مهندسی مکانیک 

 

 *فرامرز آشنای قاسمي ،سیدمحمدرضا خلیلی ،فرعلی شکوه 2

 ي هیبريدی هوشمندنقش برخي از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزيت

 (ISCو  پژوهشي -علمي) .1386، آبان 714-459، ص 4، شماره 41، جلد کده فنی دانشگاه تهراننشریه دانش 

 

 فر، سید محمد رضا خلیلی، علی شکوهفرامرز آشنای قاسمي، *سید مهدی عباسی 1

 دار در صنايع هوافضا اژهای حافظهکاربردهای نوين آلی

 .1384مرداد  ،98-90ص ، 36جلد  ،نشریه پژوهشیار 

 

 

 

 نفرانسکمقاالت 

 المللیهای معتبر بينمقاالت ارائه شده در کنفرانس -الف 

Amir Bakhtiari, Faramarz Ashenai Ghasemi, Ghasem Naderi, Mohammad Reza Nakhaei* 

Investigation of tensile strength and impact strength of nanocomposites based on PP/NBR/HNT 

13st International Seminar on Polymer Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, 

Iran, Nov. 19-22, 2018. 

 

 

19 

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 

17 



 

14 

 

and dispersion in the polypropylene matrix 

The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3), 

Tehran, Iran, Dec. 18-19, 2012. 
 

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 

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 

7 



 

15 

 

11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 19-21 Oct., 2010. 
 

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 

 
 

 نفرانسکمقاالت 

 های معتبر داخلیمقاالت ارائه شده در کنفرانس -ب 

 محمد مسیبی، محمد آقائیفرامرز آشنای قاسمي، ، *مهدی وحدت 28

 های گرافني به صورت چیدمان مدرج تابعي تحت اثرهای کامپوزيتي تقويت شده با نانو صفحهتحلیل ارتعاشات ورق

 پارامترهای مختلف

 .1398 تیر 21 ، ایران،تهران، آینده علوم، مهندسی و تکنولوژیاولین کنگره ملی 

 

 محمد مسیبی، مهدی وحدت فرامرز آشنای قاسمي، ، *محمد آقائی 27

 عيهای گرافني به صورت چیدمان مدرج تابشده با نانو ورقهای چنداليه کامپوزيتي تقويتتحلیل خمش و کمانش ورق

 .1398تیر  21، تهران، ایران، اولین کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
 
 

 قلی، آرش محمدیمجید شاه، فرامرز آشنای قاسمي، *پورحسین ابوالحسن 26

 چرخان نانوکامپوزيتي مخروطي پوسته آزاد ارتعاشات روی بر مخروط زاويه تأثیر بررسي

 .1397اسفند  9تهران، ایران، تجربی،  و محاسباتی مکانیک ملی همایش نخستین

 



 

16 

 

 محمد مسیبی، فرامرز آشنای قاسمي، *مهدی وحدت 25

 های گرافني  های تقويت شده با نانو صفحهبررسي ارتعاشات،کمانش وخمش میکروورق

 .1397مهر  19تا  17، اسفراین، ایران، مکانیک، عمران و فناوریهای پیشرفتهکنفرانس ملی مهندسی  چهارمین

 

 محمد مسیبی، فرامرز آشنای قاسمي، *محمد آقائی 24

 های کربني شده در محیط ويسکواالستیک تقويت شده با نانولولهواقع آنالیزانتشارموج در میکرو ورق

 .1397مهر  19تا  17، اسفراین، ایران، مکانیک، عمران و فناوریهای پیشرفتهکنفرانس ملی مهندسی  چهارمین
 

 فرامرز آشنای قاسمي ،*اسما قنبری 23

 ای پايه تیتانیومارتقای خواص مکانیکي فلزات شیشه

 .1396آبان  4تا  2، اراک، ایران، ساخت و تولید ایرانکنفرانس ملی مهندسی  چهاردهمین

 

 سجاد دانش پایه اسماعیل قاسمی، ،فرامرز آشنای قاسمي، *میثم نوری نیارکی 22

های بر مونومر بر استحکام ضربه و خواص حرارتي نانوکامپوزيتاناتیلن پروپیلن دیبررسي تاثیرحضور نانوصفحات گرافن و 

  پروپیلنپايه پلي

 .1396اردیبهشت  21، تهران، ایران، المللی مهندسی مکانیک و هوافضادومین کنفرانس بین

 

 سجاد دانش پایه اسماعیل قاسمی، ،فرامرز آشنای قاسمي، *میثم نوری نیارکی 21

مونومر/ الیاف شیشه/ ان پروپیلن دیپروپیلن/ اتیلنهای چهارتايي پليتجربي خواص کششي نانوکامپوزيتبررسي 

 نانوصفحات گرافن

 .1396اردیبهشت  21، تهران، ایران، المللی مهندسی مکانیک و هوافضادومین کنفرانس بین
 

 *پایهاسماعیل قاسمی، سجاد دانش ،فرامرز آشنای قاسمي 20

ا اتیلن خطي بپروپیلن/پلياثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول االستیک ترکیبات پايه پليبررسي ت

 چگالي کم

   .1395 اردیبهشت 30تا  29، تهران، ایران، ها در صنعت ساختکابرد کامپوزیت یملّ اولین کنفرانس  
 

  کالئی محمدرضا انه،پایگ غالمحسن ،*قاسمي آشنای فرامرز رحمانی، مهدی 19

 پروپیلنپلي مکانیکي خواص بر پودر تاير فرسوده خودرو  تاثیر

 .1391اسفند  10تا  8تهران، ایران،  ،یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت الستیک ایران 

 

  فارسانی اسالمی محمود ،*قاسمي آشنای فرامرز 18

 وپیلنپرپلي مکانیکي خواص روی بر کربنات کلسیم نانوذرات وزني درصد تاثیر

   .1391اسفند  3تا  1، تهران، ایران، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران 

 

  پایگانه غالمحسن ،قاسمي آشنای فرامرز عرب، مصطفی بنی نصراهلل ،*جعفری احمد 17

   AISI1070فوالد اصطکاکي سوراخکاری در شده ايجاد بوش طول روی بر پیشروی سرعت تاثیر

   .1391اسفند  3تا  1، تهران، ایران، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران 



 

17 

 

 

  علیرضاشریف ،*افشاری پروانه پایگانه، غالمحسن ،قاسمي آشنای فرامرز 16

  پروپیلن/ الستیک ضايعاتي/ نانوخاک رسهای سه تايي پليتجربي مدول کششي نانوکامپوزيت –تحلیل عددی

ا ت 16ایران،  ، تهران،گری ایرانالمللی و ششمین همایش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهمایش بیناولین ه 

  .1391آبان  18
 

  کالئی محمدرضا پایگانه، غالمحسن ،قاسمي آشنای فرامرز ،*رحمانی مهدی 15

 PP/CaCO3/PP-g-MAهای زيتاص کششي نانوکامپوو نانوذرات کربنات کلسیم بر خو  PP-g-MAتأثیر سازگارکننده

ا ت 16ایران،  ، تهران،گری ایرانالمللی و ششمین همایش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهاولین همایش بین 

  .1391آبان  18

 

  علیرضاشریف ،*افشاری پروانه ،قاسمي آشنای فرامرز پایگانه، غالمحسن 14

 پايه کامپوزيت مکانیکي خواص روی کننده بر اصالح و ضايعاتي الستیک افزودن تأثیرگذاری نحوه تجربي تحلیل

 ضايعاتي PP-g-MAالستیک /پروپیلنپلي

ا ت 16ایران،  ، تهران،گری ایرانالمللی و ششمین همایش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهاولین همایش بین 

  .1391ن آبا 18
 

 *چراغی هرمز مزینانی، سعیده پایگانه، غالمحسن ،قاسمي آشنای فرامرز 13

 پايین چگالي خطي اتیلنپلي / پروپیلنپلي آمیزه ایضربه و کششي خواص بر کلسیم کربنات متری نانو ذرات تأثیر

ا ت 16یران، ا، تهران، گری ایرانانجمن علمی ریختهالمللی و ششمین همایش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و اولین همایش بین 

 . 1391آبان  18

 

 *چراغی هرمز مزینانی، سعیده ،قاسمي آشنای فرامرز پایگانه، غالمحسن 12

 3PP/LLDPE/NanoCaCOتايي  سه کامپوزيت نانو مکانیکي خواص بر زمینه ترکیب درصد تأثیر بررسي

ا ت 16یران، ا، تهران، گری ایرانمشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته المللی و ششمین همایش اولین همایش بین 

  .1391آبان  18
 

  قاسمي آشنای فرامرز، *افشاری پروانه پایگانه، غالمحسن 11

  پروپیلنبر روی خواص مکانیکي پلي PP-g-MAبررسي حضور نانوذرات خاک رس و اصالح کننده 

  .1391شهریور  15تا  14، کیش، ایران، دانشجویی پیشرفتهای نوین مهندسی دانشگاه صنعتی شریفاولین کنفرانس  
 

  کالئی محمدرضا ،رحمانی مهدی ،*قاسمي آشنای فرامرز پایگانه، غالمحسن 10

  AM-g-PP/3PP/CaCO و نانو ذرات کربنات کلسیم بر استحکام ضربه نانوکامپوزيتهای MA-g-PPتأثیر حضور 

  .1391شهریور  15تا  14، کیش، ایران، کنفرانس دانشجویی پیشرفتهای نوین مهندسی دانشگاه صنعتی شریف اولین
 

 فاطمه کردستانی  رضا اسالمی فارسانی، ،قاسمي آشنای فرامرز ،*نصرا... بنی مصطفی عرب 9

  های پايه پلیمری تقويت شده با الیافهای جوشکاری کامپوزيتروش

 .1390اسفند  4تا  3، شیراز، ایران، مکانیک دومین همایش ملی 

 



 

18 

 

  *کلستان رحمانی محمد کاشانی، معیری حامد ،قاسمي آشنا فرامرز انارکی، پورکمالی علی 8

  FMLهای کامپوزيتوصله توسط شده تعمیر آلومینیومي نازک دارترک هایورق خستگي ترک رشد تجربي بررسي

 .1390اسفند  3تا  1تهران، ایران،  ،انزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایریا 

 

  دزکی ساعدی مرتضی ،قاسمي آشنای فرامرز ،*وانانی مظفری لطفعلی 7

 اب آلومینیومي ورقهای ترکدار چارپي ضربه مقاومت بهبود بر FMLکامپوزيتي  هایوصله با تعمیر تأثیر تجربي تحلیل

  مصنوعي عصبي شبکه و پاسخرويه روش از استفاده

 .1390اسفند  3تا  1تهران، ایران،  ،مین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانزدهیا

 

 عرب مصطفی بنی نصراهلل پایگانه، غالمحسن ،*هیودی عباس ،قاسمي آشنای فرامرز 6

  تأثیر پارامترهای سوراخکاری بر تورق کامپوزيتهای پايه پلیمری

 .1390دی  8تا  6، ، تهران، ایرانالمللی مهندسی ساخت و تولید ایراندوازدهمین کنفرانس بین
 

 فرامرز آشنای قاسمي، *ادیب قریشیبهنام داودی،  5

  دهي فلزاتی مورد استفاده در شکلبررسي تأثیر نانو ذرات در خواص و کارايي روانکارها

 .1390آذر  24، ماهشهر، ایران، سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

 

  کلستان رحمانی محمد کاشانی، معیری حامد ،قاسمي یآشنا فرامرز ،*انارکی لیپورکما علی 4

 FMLتي يهای کامپوزومي به کمک وصلهینید عمر در ورق های نازک آلوميتمد

 .1390تیر  16تا  14، تهران، ایران، ر و فرسودههای هوایی و قطعات صنعتی پیاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه 

 

 فرامرز آشنای قاسمي، سید مهدی عباسی، *فرکوهعلی ش 3

 دارفوالدهای حافظه

 .1382دی  24و  23یزد، ایران، ، ژی ایراناولین همایش فوالد آلیا 

 

 ، محمد رضا خلیلیفرامرز آشنای قاسمي، *سید مهدی عباسی 2

  فضا-صنايع هوا دار درژهای حافظهکاربردهای نوين آلیا

 .1382دی  21و  20، تهران، ایران، ضاف -بردی سازمان صنایع هواکار -دومین کنفرانس علمی

 

 ، سعید بخردی*فرامرز آشنای قاسمي 1

  شکل دادن فلزات به کمک مواد منفجره

 .1381آبان 9تا  7، بابل، ایران،  سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک

 

 

 ال انجام يا خاتمه يافتههای در حنامهپايان

 کتریدمقطع  الف(



 

19 

 

 رديف نام نامهموضوع پايان آغاززمان  پايانزمان  سمت
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 9 یبيمسمحمد  های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1396نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما
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 6 سجاد دانش پايه های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1395نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 5 محمد رضا هادوی های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1394نیمسال اول  در حال انجام د راهنمااستا

 4 سید سجاد موسوی نژاد سوق های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1394نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 3 مجید نوری کمری کامپوزيتيهای رفتار مکانیکي سازه 1393نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 2 میالد زمانیان های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1392نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 1 امیر شکاری های ساندويچيرفتار مکانیکي سازه 1391نیمسال دوم  در حال انجام استاد راهنما

 

 ال انجام يا خاتمه يافته های در حنامهپايان

 کارشناسی ارشدمقطع ب( 

 رديف نام نامهموضوع پايان زمان آغاز زمان اتمام سمت

 47 ابوذر فتوحي  1397مهر  در حال انجام استاد راهنما

 46 علیرضا صادقي  1397مهر  در حال انجام استاد راهنما

 45 بهنام کاکه  1397مهر  در حال انجام استاد راهنما

 44 مهدی وحدت  1396ر مه در حال انجام استاد راهنما

 43 حمیدرضا طالبي  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 42 محمد آقايي  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 41 پورحسین ابوالحسن  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

تريکي ساخت صفحات دو قطبي با هدايت الک 1395مهر  1397اسفند  استاد راهنما

مطلوب برای کاربرد در پیلهای سوختي دما 

 پايین

 40 پوريا پوستان

 بررسي رفتار سايشي آلیاژ منیزيم 1395مهر  1397شهريور  استاد راهنما

 (x=0-1%)Mg-5Zn-1Y-xCa 

 در محیط شبیه سازی شده بدن انسان

 

 39 اسما قنبری

های بررسي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 1395مهر  1397مهر  استاد راهنما

های پروپیلن/ الستیک نیتريل/ نانولولهپلي

 هالوسیت

 

 38 امیر بختیاری

بررسي خواص مکانیکي نانوکامپوزيتهای  1395مهر  1397مهر  راهنمااستاد 

چهارتايي رزين پلي استر غیراشباع اصالح 

 37 پويا رجائي
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شده با الستیک استايرن بوتادين/ الیاف 

 شیشه/ نانوسیلیکای فیوم

 

های بررسي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 1394مهر  1396مهر  استاد راهنما

 نانوذرات گرافن /NBR تايي اپوکسي/سه

 

 36 محمد حسین صابريان

تحلیل تجربي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت  1393مهر  1395اسفند  استاد راهنما

 اپوکسي/ الیاف شیشه/ نانوسیلیکا

 

 35 محمد صادق باقری

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

پروپیلن ربه در رزين پليبر خواص کشش و ض

 به همراه االستومر

 

 34 میثم نوری نیارکي

بررسي اثر پارامترهای فرآيند جوشکاری بر  1393مهر  1395شهريور  استاد راهنما

خواص مکانیکي اتصاالت لب به لب 

به فوالد  St37غیرهمجنس فوالد کربني 

 AISI 304نزن زنگ

 

محمد امین فروتن 

 محرمي

33 

بررسي تجربي خواص مکانیکي، فیزيکي و  1392مهر  1394اسفند  مااستاد راهن

های چندمقیاسي پليحرارتي نانوکامپوزيت

 پروپیلن/ پودر چوب/ گرافن

 

 32 آرام عثمان نژاد

ارتقای خواص مکانیکي نانوکامپوزيت  1392مهر  1394بهمن  استاد راهنما

 اپوکسي/ کوالر/ گرافن اصالح شده

 

 31 فاضل فاطمي

تحلیل تجربي خواص مکانیکي  1392مهر  1394مهر  تاد راهنمااس

پروپیلن/الیاف تايي پليهای سهنانوکامپوزيت

 شیشه/نانوگرافن

 

 30 امین قرباني

مقايسه و بررسي تجربیي خیواص مکیانیکي  1392مهر  1394مهر  استاد راهنما

هیییییای هیبريیییییدی نیییییانو کامپوزيت

پروپیلن/تالییییییییییییییک/گرافن و پلي

 کلسیم کربنات/گرافن/پروپیلنپلي

 

 

 29 سامان منبری

تحلیل تجربي رفتار مکانیکي صفحات  1391بهمن  1394مهر  استاد راهنما  28 القار عبداللهي



 

21 

 

 های سوختي پلیمریکامپوزيتي در پیل

 

تحلیل تجربي رفتار مکانیکي روکش نانو  1391مهر  1394شهريور  استاد راهنما

انو آلومینا بر يورتان بر پايه نکامپوزيتي پلي

 روی ورق فوالدی

 

 27 اکبریحسین علي

نانو  سازیبهینهتحلیل تجربي و  1391مهر  1394فروردين  استاد راهنما

 پروپیلن/ گرافنهای پليکامپوزيت

 

 

 26 مهدی بصیری

تحلیل تجربي و عددی خواص مکانیکي نانو  1391مهر  1393اسفند  استاد راهنما

 لن/ گرافنپروپیکامپوزيت های پلي

 

 25 مجید سیاسری

تحلیل تجربي و عددی استحکام کمانشي  1390مهر  1393خرداد  استاد راهنما

صفحات آلومینیومي دارای شکاف مرکزی 

های کامپوزيتي تقويت شده توسط وصله

 (FMLدارای اليه فلزی )

 

 24 غالمرضا باقری

ستحکام کششي تحلیل تجربي و عددی ا 1390مهر  1393خرداد  استاد راهنما

صفحات آلومینیومي دارای شکاف کناری 

های کامپوزيتي تقويت شده توسط وصله

 (FMLدارای اليه فلزی )

 

 23 پیام رحمني

دار ترک تجربي صفحات -تحلیل عددی 1390مهر  1392شهريور  استاد راهنما

های آلومینیومي تعمیر شده توسط وصله

ای تحت تحت بارهای ضربه FMLکامپوزيت 

 أثیر دمات

 

زاده اسماعیل علیقلي

 فیروزجايي

22 

تحلیل تجربي پارامترهای موثر بر  1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

 AISIسوراخکاری اصطکاکي ورق فوالدی 

4130 

 

 21 احمد جعفری

بیني و بررسي عیوب آلیاژهای استحکام پیش 1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

ستروژن مستقیم با باالی آلومینیوم در اک

 سازی المان محدودشبیه

 

 20 حسین اکبری
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تحلیل تجربي خواص مکانیکي  1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

پروپیلن/ تايي پليهای سهنانوکامپوزيت

اتیلن خطي چگالي پايین/ نانو ذرات پلي

 اکسید تیتانیوم

 

 19 سجاد دانش پايه

پاسخ دينامیکي تیر خمیده ساندويچي تحت  1389مهر  1391اسفند  استاد راهنما

ای شعاعي با سرعت پايین با استفاده بار ضربه

 از مددل جرم و فنر

 

 18 محمد علي خلیلي

تحلیل تجربي رفتار ارتعاشي تیرهای از جنس  1389مهر  1391بهمن  استاد راهنما

پروپیلن/ کربنات های پلينانوکامپوزيت

 کلسیم

 

 17 محمود اسالمي فارساني

های تحلیل عددی رشد ترک خستگي ورق 1388مهر  1391تیر  استاد راهنما

دار آلومینیومي در مود ترکیبي، تعمیر ترک

ه ب FMLهای کامپوزيت شده توسط وصله

 يافتهروش اجزا محدود توسعه

 

 16 امیر حسین روزبهاني

تأثیر نانو ذرات در خواص و کارايي  1388مهر  1391تیر  استاد راهنما

روانکارهای مورد استفاده در فرآيندهای 

 دهي فلزاتشکل

 

 15 اديب قريشي

تحلیل تجربي تأثیر پارامترهای فرآيند  1388مهر  1391خرداد  استاد مشاور

اصطکاکي اغتشاشي بر خواص مکانیکي 

خاک  – PPجوش لب به لب نانوکامپوزيتهای 

 رس

 

 

 14 کامل عزيزپور

ای نانوکامپوزيتهای تحلیل تجربي رفتار ضربه 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

پروپیلن/ الستیک ضايعاتي/ نانو تايي پليسه

 کربنات کلسیم

 

 13 مهدی رحماني

تحلیل خواص مکانیکي نانوکامپوزيتهای  1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

اتیلن خطي چگالي پروپیلن/ پليتايي پليسه

 پايین/ نانو کربنات کلسیم

 

 12 ز چراغيهرم
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سر گیردار پاسخ دينامیکي ورق يک 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

( تحت ضربه با FMLکامپوزيتي اليه فلزی )

 جرم بزرگ

 

 11 رضا پاک نژاد

ای نانوکامپوزيت تحلیل تجربي رفتار ضربه 1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

پروپیلن/ الستیک ضايعاتي/ نانو خاک پلي

 رس 

 

 10 پروانه افشاری

های مخروطي تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته 1388مهر  1390اسفند  استاد راهنما

FML تحت شرايط مرزی مختلف 

 

 9 رحیم باخدای پاسکیابي

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

دار تعمیر شده توسط آلومینیومي ترک

 FMLزيت های کامپووصله

 

 8 احمد فالح رحمت آبادی

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

 کامپوزيتهای پلیمری

 

 عباس هیودی

 

 

7 

تحلیل تجربي خواص مکانیکي جوش لب به  1388مهر  1390بهمن  استاد راهنما

 PPلب اصطکاکي اغتشاشي کامپوزيتهای 

 

 6 فاطمه کردستاني

تحلیل تجربي تأثیر پارامترهای فرآيند  1388مهر  1390بهمن  استاد راهنما

جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي بر خواص 

مکانیکي جوش لبه روی هم کامپوزيت 

 پروپیلنپلي

 

 5 هیدی احمدی

رک خستگي تجربي رشد ت -تحلیل عددی 1387مهر  1390شهريور  استاد راهنما

مود ترکیبي، ر ددار آلومینیومي ورقهای ترک

 FMLهای کامپوزيت تعمیر شده توسط وصله

 

 4 محمد رحماني کلستان

دار ترک تجربي صفحات -تحلیل عددی 1387مهر  1390تیر  استاد راهنما

های آلومینیومي تعمیر شده توسط وصله

 ایتحت بارهای ضربه FMLکامپوزيت 

 

 3 لطفعلي مظفری واناني

بررسي تجربي و عددی ماشینکاری  1387مهر  1390فروردين  استاد مشاور

 5083آلومینیوم 

 

 محمد باقر مومني

 

2 
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های تحلیل تجربي خواص مکانیکي کامپوزيت 1386مهر  1389شهريور  استاد راهنما

ترموپالستیک جوشکاری شده با روش 

 اغتشاشي -اصطکاکي

 

 1 مسعود سعیدی بروجني

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی -و علمی JCR  ،ISCالمللی ی معتبر بينهاژورنالداوری در 

10 -JCR Materials Processing Technology 

9 Composite Structures -JCR 

8 Journal of Intelligent Material Systems and Structures -JCR 

7 Composite Materials -JCR 

6 -JCR Materials Design  

5 Composite Part B -JCR 

4 Applied Mathematical Modeling -JCR 

 رسپژوهشي مهندسي مکانیک مد -نشريه علمي 3

 هاها و شارهپژوهشي مکانیک سازه -نشريه علمي 2

 دانشگاه تبريزمکانیک مهندسي پژوهشي  -نشريه علمي 1

 ساير فعاليتهای پژوهشی

 :1392 مهندسي مکانیک، تحت عنوان زير، از SCOPUSپژوهشي و  -عضو هیأت تحريريه نشريه علمي 5

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

 1397تا  1388داور گروه تخصصي مکانیک جشنواره جوان خوارزمي، از  4

 1390، های نوار نقاله با رويکردی نو به حمل و انتقال موادالمللي سیستمعضو کمیته علمي نخستین همايش ملي و بین 3

 1390تا  1389عضو کمیته علمي دومین و سومین همايش ملي روشهای نوين آموزشي،  از  2

 1389داور يازدهمین کنفرانس ملي مهندسي ساخت و تولید ايران،  1

 های غيردانشگاهیفعاليت

 از اعضای اهل قلم ايران 5

 (1380تا  1365)از  مامطبوعات و صدا و سی ي برایمترجمدارای سابقه نويسندگي و  4

 يي انجمن مهندسان مکانیک ايران در دانشگاهاندازی و راهبری شاخه دانشجوراه 3

 نماينده دانشگاه در انجمن مهندسان مکانیک ايران 2

 ريزی و داوری جشنواره حرکتدارای سابقه همکاری با معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در برنامه 1
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 مدارک، جوايز و مشاغل غيردانشگاهی ،تحصيالت ،عناوين

 1394از سوی معاونت فرهنگي دانشگاه، خرداد  "طنز پايدار و جهاني"لوح تقدير به سبب سخنراني فرهنگي با عنوان  9

کاهي فمجموعه آثار "لوح تقدير به سبب سخنراني در نشست نشر در حوزة طنز، کاريکاتور و فکاهي و رونمايي از کتاب  8

 1394ز سوی مدير کمیته علمي فرهنگي سرای اهل قلم ايران، ارديبهشت ، ا"طنز

 1388جويي در مصرف انرژی، دارای گواهینامة گذراندن دوره آموزشي صرفه 7

 Material Selection ،1387دارای گواهینامة گذراندن دوره آموزشي انتخاب مواد  6

 MATLAB ،1383 افزاردارای گواهینامة گذراندن دوره آموزشي نرم 5

 1380از اعضای اهل قلم ايران، از  4

 1373لوح يادبود از نخستین جشنواره مطبوعات ايران، ارديبهشت  3

 1365-1380نويسنده و مترجم مطبوعات و صدا و سیما،  2

 1368دارای مدرک سنیور پروفشنسي زبان انگلیسي،  1

 

 غيردانشگاهیهای کتاب

نوبت  ناشر مهترج تأليف نام کتاب رديف

 چاپ

سال 

 چاپ

 ،زهرا میرآخورلي آلبرتو اِلِنا سینمای کیارستمي 5

 فرامرز آشنای قاسمي

 1397 اول نارنج

جلدی کتاب جامع  8مجموعه  4

 هنر و کاردستي

 ،زهرا میرآخورلي داون پورني

 فرامرز آشنای قاسمي

 1396 اول نارنج

3 Humorous-Satirical Works عباس احمدی فرامرز آشنای قاسمي، 

 ،زهرا میرآخورلي

 زهره مثنا

 راش

Supreme Century 

 

 1393 اول

 زطن –مجموعه آثار فکاهي  2

 

دانشگاه شهید   فرامرز آشنای قاسمي

 رجائي

 1398 دوم

های کمک به کودک برای راه 1

 موفقیت در مدرسه

 ،زهرا میرآخورلي روبل

 فرامرز آشنای قاسمي

 1390 اول آيیژ

 


