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 نانوصفحات گرافن

 .1396اردیبهشت  21، تهران، ایران، المللی مهندسی مکانیک و هوافضادومین کنفرانس بین
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 *پایهاسماعیل قاسمی، سجاد دانش ،فرامرز آشنای قاسمي 20

ا اتیلن خطي بپروپیلن/پليسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول االستیک ترکیبات پايه پليبررسي تاثیر نانو ذرات اک

 چگالي کم

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

  یکالئ محمدرضا پایگانه، 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

 لنوپیپرپلي 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، س دانشجویی مهندسی مکانیک ایرانهفتمین کنفران 
 

  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 ایرانششمین همایش  مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته المللی واولین همایش بین 

  .1391آبان  18
 

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

 PP/CaCO3/PP-g-MAهای زيتو نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششي نانوکامپو  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 ذاریتأثیرگ 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 

  .1391آبان  18
 

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

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

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

 . 1391آبان  18
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 *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 16ایران،  ، تهران،گری ایرانسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریختهالمللی و ششمین همایش  مشترک انجمن مهنداولین 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، ی نوین مهندسی دانشگاه صنعتی شریفاولین کنفرانس دانشجویی پیشرفتها 
 

  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، پیشرفتهای نوین مهندسی دانشگاه صنعتی شریف اولین کنفرانس دانشجویی
 

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

  های پايه پلیمری تقويت شده با الیافهای جوشکاری کامپوزيتروش

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

 

  *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  1، تهران، ایران ،زدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانیا 

 

  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،  ،ن هوافضای ایرانزدهمین کنفرانس انجمیا

 

 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 رزفرام ،*انارکی پورکمالی 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 
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 فرامرز آشنای قاسميی عباسی، ، سید مهد*فرعلی شکوه 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، فضا -هوا عکاربردی سازمان صنای -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

 دکتریمقطع  (الف

 رديف نام نامهموضوع پايان آغاززمان  پايانزمان  سمت

 9 مصیبيمحمد  های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1396نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 8 رضا پاک نژاد های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1396نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 7 آرش محمدی های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1395نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 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 استاد راهنما

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

 3 مجید نوری کمری های کامپوزيتيرفتار مکانیکي سازه 1393نیمسال اول  در حال انجام استاد راهنما

 2 مانیانمیالد ز 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

 44 نبوستا  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 43 مهدی وحدت  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 42 حمیدرضا طالبي  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 41 محمد آقايي  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما

 40 پورحسین ابوالحسن  1396مهر  در حال انجام استاد راهنما
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 39 سما قنبریا  1395مهر  در حال انجام استاد راهنما

 38 امیر بختیاری  1395مهر  در حال انجام استاد راهنما

 37 پويا رجايي  1395مهر  در حال انجام استاد راهنما

های بررسي خواص مکانیکي نانوکامپوزيت 1394مهر  1396مهر  استاد راهنما

 نانوذرات گرافن /NBRتايي 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 بر خواص کشش و ضربه در رزين پلي

 به همراه االستومر

 

 

 34 ارکيمیثم نوری نی

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 

و  بررسي تجربي خواص مکانیکي، فیزيکي 1392مهر  1394اسفند  استاد راهنما

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  استاد راهنما

پروپیلن/الیاف تايي پليهای سهانوکامپوزيتن

 شیشه/نانوگرافن

 

 30 امین قرباني

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

هیییییای هیبريیییییدی نیییییانو کامپوزيت

پروپیلن/تالییییییییییییییک/گرافن و پلي

 پروپیلن/کلسیم کربنات/گرافنپلي

 

 

 29 سامان منبری
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تحلیل تجربي رفتار مکانیکي صفحات  1391بهمن  1394مهر  استاد راهنما

 های سوختي پلیمریکامپوزيتي در پیل

 

 28 القار عبداللهي

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

يورتان بر پايه نانو آلومینا بر کامپوزيتي پلي

 روی ورق فوالدی

 

 27 اکبریحسین علي

نانو  سازیبهینهتحلیل تجربي و  1391مهر  1394فروردين  راهنما استاد

 پروپیلن/ گرافنهای پليکامپوزيت

 

 

 26 مهدی بصیری

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

 پروپیلن/ گرافنکامپوزيت های پلي

 

 

 25 مجید سیاسری

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

صفحات آلومینیومي دارای شکاف مرکزی 

های کامپوزيتي تقويت شده توسط وصله

 (FMLدارای اليه فلزی )

 

 24 غالمرضا باقری

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

صفحات آلومینیومي دارای شکاف کناری 

های کامپوزيتي ه توسط وصلهتقويت شد

 (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 

 تأثیر دما

 

 

زاده اسماعیل علیقلي

 فیروزجايي

22 

تحلیل تجربي پارامترهای موثر بر  1389مهر  1391اسفند  نمااستاد راه

 AISIسوراخکاری اصطکاکي ورق فوالدی 

4130 

 

 

 

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

باالی آلومینیوم در اکستروژن مستقیم با 

 سازی المان محدودشبیه

 

 20 حسین اکبری

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

اده اعي با سرعت پايین با استفای شعبار 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 رک خستگي ورقتحلیل عددی رشد ت 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 يي پليتاسه

 کربنات کلسیم

 

 13 مهدی رحماني
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تحلیل خواص مکانیکي نانوکامپوزيتهای  1388مهر  1391خرداد  استاد راهنما

اتیلن خطي چگالي پروپیلن/ پليتايي پليسه

 پايین/ نانو کربنات کلسیم

 

 12 هرمز چراغي

سر گیردار ينامیکي ورق يکپاسخ د 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

 FMLهای کامپوزيت وصله

 

 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

پارامترهای فرآيند  تحلیل تجربي تأثیر 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

دار آلومینیومي در مود ترکیبي، ورقهای ترک

 FMLهای کامپوزيت تعمیر شده توسط وصله

 

 

 

 

 4 محمد رحماني کلستان
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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 

 

 حمد باقر مومنيم

 

2 

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 

 رسدپژوهشي مهندسي مکانیک م -نشريه علمي 3

 هاها و شارهپژوهشي مکانیک سازه -نشريه علمي 2

 دانشگاه تبريزمکانیک مهندسي پژوهشي  -نشريه علمي 1

 ساير فعاليتهای پژوهشی

 :1392مهندسي 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

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

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

 1389داور يازدهمین کنفرانس ملي مهندسي ساخت و تولید ايران،  1
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 مدارک، جوايز و مشاغل غيردانشگاهی ،تحصيالت ،عناوين

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

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

 1394رديبهشت ، از سوی مدير کمیته علمي فرهنگي سرای اهل قلم ايران، ا"طنز

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

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

 MATLAB ،1383افزار دارای 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 ترجمه تأليف نام کتاب رديف

 چاپ

سال 

 چاپ

 ،زهرا میرآخورلي اِلِنا آلبرتو 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

 1393 اول

های کمک به کودک برای راه 1

 موفقیت در مدرسه

 ،زهرا میرآخورلي روبل

 فرامرز آشنای قاسمي

 1390 اول آيیژ

 

 های غيردانشگاهیفعاليت

 از اعضای اهل قلم ايران 5

 (1380تا  1365)از  مطبوعات و صدا و سیما ي برایمترجمدارای سابقه نويسندگي و  4

 نشجويي انجمن مهندسان مکانیک ايران در دانشگاهاندازی و راهبری شاخه داراه 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


