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 مقدمه

از سوی دیگر داشتن کشوری مستقل  گرفته.ها قراراست که به صورت امانت در اختیار انسانخداوندی خالقیت از آنِ

 کارهای هدفمند داشته باشیم. راه ،های آنکند که با چالشو توسعه یافته در قرن بیست و یکم ایجاب می

 توان آن را نیرویکه می استاپذیر در این میان، نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار، چنان برجسته و انکار ن

-شک توسعه بدون انجام پژوهشها، اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. بیمحرکه توسعه در همه حوزه

ی بر این چالش گهای گسترده مبتنی بر اصول علمی، دست نیافتنی است. پژوهش، گام نخستین و اساسی برای چیره

جز از  ،های مهندسی کمک در حل مشکالت صنعتی کشور است و این مهمهای دانشگاهخواهد بود. یکی از رسالت

تر بین معاونت پژوهشی دانشگاه و امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و برنامه ریزی و طریق ارتباط و همکاری نزدیک

 ز بسیار حایز اهمیتحرکت به منظور حل مشکالت صنعتی مقدور نخواهد بود. این امر برای کشور و دانشگاه ما نی

های توانند مدعی حرکت در مرزهای روز دانش باشند و زمینهها با انجام پژوهش و نقش آن میاست، چرا که دانشگاه

 های دانشگاهی فراهم نمایند.مناسب را برای رونق و گسترش فعالیت

ره واهم ،شورکعلم و فناوری  هایطوسی با بیش از هشتاد سال حضور در عرصهنصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

مند و همچنین امکانات و عالقهگیری از اساتید متعهد و متخصص، دانشجویان مستعد تالش نموده تا بهره

 . های اساسی برداردگام ،برد علم و صنعت در کشورآزمایشگاهی و کارگاهی گسترده خود بتواند در راستای پیش

دانشگاه گردآوری شده است که این تنها  1311شده در سال های پژوهشی انجامای از فعالیتدر این مجموعه خالصه

باشد که مسئولیت تنظیم هر بخش به عهده دانشکده مربوطه بوده است. در پایان آوردهای دانشگاه میبخشی از دست

-کلیه دستها و محترم پژوهشی دانشکده ینعلمی، مدیران حوزه پژوهشی، معاوناز کلیه اعضای محترم هیأت

 اند های مستمر که در مراحل مختلف تهیه این کارنامه مبذول داشتهگیریاندرکاران به خاطر تالش و پی

 تشکر و قدردانی می نماید.

 

 کتر حمید خرسندد احسانیان مهدیدکتر 
 امور پژوهشی و ارتباط با صنعتکل مدیر  و فناوری معاون پژوهشی
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفعالیت  

های علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی برقفعالیت

صنایعهای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی فعالیت
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفعالیت

مکانیکهای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی فعالیت

بردارینقشههای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی فعالیت
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفعالیت

هوافضاهای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی فعالیت
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

طوسیهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین فعالیت

تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده

کتب منتشر شده به تفکیک دانشکده
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفعالیت 

مقاالت چاپ شده در مجالت به تفکیک دانشکده

علمیبه نسبت اعضای هیأت به تفکیک دانشکدهمجالت شده در چاپ مقاالت 

162

273

51

101

123
110

150

0

50

100

150

200

250

300

2.4

5

3.6

6

2.7

5.5

2.4

0

1

2

3

4

5

6

7

10



1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاههای علمی و پژوهشی فعالیت

های علمی داخلی و خارجی به تفکیک دانشکدهمقاالت ارایه شده در کنفرانس

علمیبه نسبت اعضای هیأت های علمی داخلی و خارجی به تفکیک دانشکدهشده در کنفرانس مقاالت ارایه
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیفعالیت

های مصوب شده درون دانشگاهی به تفکیک دانشکدهتعداد طرح

های مصوب شده برون دانشگاهی به تفکیک دانشکدهتعداد طرح
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1131 یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت یکارنامه پژوهش

خواجه نصیرالدین طوسی های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتیفعالیت

به تفکیک دانشکده مقطع دکتریهای نامهپایانتعداد 

ارشد به تفکیک دانشکدهکارشناسیمقطع های نامهپایانتعداد 
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

های علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیقطب

دانشکدهعنوان قطبردیف

مهندسی برقکنترل صنعتی1

مهندسی برق های الکترومغناطیسییابی افزاره ها و زیرسیستممحاسبه و مشخصه 2

مهندسی  مکانیککنترلرباتیک و 3

مهندسی نقشه برداری فناوری اطالعات مکانی 4

 مهندسی هوافضا های فضاییسازی سامانهطراحی و شبیه 5

ها و مراکز پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیپژوهشکده

دانشکدهپژوهشکده / مرکزعنوان ردیف

کامپیوتر مهندسی برق و پژوهشکده فناوری اطالعات 1

مهندسی برق و کامپیوتر گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها 2

علومهای پیچیدهگروه پژوهشی سیستم3

علوممرکز پژوهشی علوم نانو4

علومگروه پژوهشی شیمی پپتید5

 علوم ها)اسکوپ(سازی و مهندسی سامانهمرکز پژوهشی محاسبات علمی در بهینه 6

مهندسی عمران های حمل و نقل کشورمرکز پژوهشی زیرساخت 7

 مهندسی مکانیک های پیشرفته خودرومرکز تحقیقات سیستم 8

مهندسی نقشه برداری پژوهشکده سنجش از دور 9

مهندسی هوافضا های نیرو و پیشرانشپژوهشکده مهندسی سامانه 11

هوافضامهندسی  های فضاییطراحی سامانه ژوهشکدهپ 11

14



1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیهآزمایشگا
دانشکدهعنوان آزمایشگاهردیف

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه خواص و مواد 1

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه الیه نازك 2

مهندسی برق و کامپیوترVLSIآزمایشگاه قطعات نیمه هادی 3

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه ادوات نیمه رسانا 4

مهندسی برق و کامپیوتر تحقیقاتی( -)آموزشی  FPGAآزمایشگاه  5

مهندسی برق و کامپیوتر های مجتمعآزمایشگاه مدارها و سیستم 6

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه مدارهای میکروالکترونیك 7

مهندسی برق و کامپیوتر های الکترونیکیسیستمها و آزمایشگاه سیگنال 8

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه مدارات فرکانس باال 9

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه ادوات نوری و پرتوها 11

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه ابررسانایی 11

برق و کامپیوترمهندسی  آزمایشگاه پژوهشی مرکز محاسبات میکروالکترونیك 12

مهندسی برق و کامپیوترآز نانو ساختارها13

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه الکترومغناطیس ) حوزه زمان( 14

مهندسی برق و کامپیوتر (1آزمایشگاه کنترل توان راکتیو و کیفیت توان ) 15

کامپیوترمهندسی برق و  (2آزمایشگاه کنترل توان راکتیو و کیفیت توان ) 16

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه الکترونیك قدرت 17

مهندسی برق و کامپیوتر های الکتریکیآزمایشگاه ماشین و محرکه 18

مهندسی برق و کامپیوترBPLCآزمایشگاه پیل سوختی و 19

مهندسی برق و کامپیوتر های انرژی و توزیعآزمایشگاه مدیریت سیستم 21

مهندسی برق و کامپیوتر ها و فشار قویعایق آزمایشگاه 21

مهندسی برق و کامپیوتر های مخصوصآزمایشگاه ماشین 22

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه رله و حفاظت 23

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه امنیت سیستم های قدرت 24

کامپیوترمهندسی برق و  های سیستمیسازی و شناساآزمایشگاه مدل 25

15



1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دانشکدهعنوان آزمایشگاهردیف

مهندسی برق و کامپیوتر پژوهشی کنترل کامپیوتری -آزمایشگاه آموزشی  26

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه کنترل صنعتی 27

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه اتوماسیون پیشرفته 28

برق و کامپیوترمهندسی  های کنترل پیشرفتهآزمایشگاه سیستم 29

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه روباتیك 31

مهندسی برق و کامپیوتر های هوشمندآزمایشگاه سیستم 31

32 
رمز  هایآزمایشگاه شناسه و رمز و آزمایشگاه تشخیص ارزیابی امنیت سخت افزاری ماژول

 نگاری
مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق و کامپیوتر گستردههای طیف آزمایشگاه سیستم 33

مهندسی برق و کامپیوتر DSPهای دیجیتال پردازش سیگنال آزمایشگاه 34

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی شبیه سازی الکترومغناطیس 35

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه تست شرایط محیطی 36

مهندسی برق و کامپیوتر های بدون سیمسنجش کیفیت ترمینالآزمایشگاه  37

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه تحقیقاتی رادار 38

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه مخابرات نوری 39

مهندسی برق و کامپیوتر های مخابراتی )موقت(آزمایشگاه سیستم 41

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه جنگال 41

مهندسی برق و کامپیوتر نظریه اطالعات و امنیت مخابراتیآزمایشگاه  42

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه  مهندسی پزشکی 43

مهندسی برق و کامپیوتر گیری بیومدیکالآزمایشگاه اندازه 44

مهندسی برق و کامپیوتر های مصنوعی بیوالکتریكآزمایشگاه اندام 45

برق و کامپیوتر مهندسی پردازش صوت آزمایشگاه 46

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه پردازش موازی 47

مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه پردازش هوشمند اطالعات 48

مهندسی برق و کامپیوتر ایهای چند رسانهآزمایشگاه سیستم 49

مهندسی برق و کامپیوتر تشخیص و شناسایی خطا 51
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دانشکدهعنوان آزمایشگاهردیف

 مهندسی صنایع گیری و کنترل دقیقآزمایشگاه اندازه 51

مهندسی صنایعسازیآزمایشگاه شبیه52

 مهندسی صنایع آزمایشگاه فناوری اطالعات 53

 مهندسی صنایع های صنعتی و اتوماسیونآزمایشگاه سیستم 54

 مهندسی صنایع آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته 55

مهندسی صنایعارگونومی آزمایشگاه56

علومآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی57

علومآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی58

علومآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه59

علومآزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی61

علومآزمایشگاه تحقیقاتی پپتید61

علومآزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو62

 علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی 63

 علوم آزمایشگاه محاسبات علمی در بهینه سازی و مهندسی سامانه ها ) اسکوپ( 64

علوم1آزمایشگاه فیزیك 65

علوم2آزمایشگاه فیزیك 66

علومآزمایشگاه فیزیك جدید67

علومآزمایشگاه حالت جامد68

علومآزمایشگاه اپتیك ) نور(69

مهندسی عمرانبتنآزمایشگاه 71

مهندسی عمرانخاك و پیآزمایشگاه 71

مهندسی عمرانقیر و آسفالتآزمایشگاه 72

مهندسی عمرانهیدرولیكآزمایشگاه 73

مهندسی عمرانهیدرولوژیآزمایشگاه 74

مهندسی عمران مقاومت مصالحآزمایشگاه  75

عمرانمهندسی محیط زیستآزمایشگاه 76
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دانشکدهعنوان آزمایشگاهردیف

مهندسی عمرانسازهآزمایشگاه 77

 مهندسی مکانیك آئروترمودینامیکی بهینه هایسامانه ساخت و طراحیآزمایشگاه  78

مهندسی مکانیكمواد فرآوریآزمایشگاه 79

مهندسی مکانیكCHP برق و گرما همزمان تولیدآزمایشگاه 81

 مهندسی مکانیك خودرو و ارتعاشات تحقیقاتیآزمایشگاه  81

 مهندسی مکانیك ی(متری کالر کرویم) سیاالت گیری اندازه هایسیستمآزمایشگاه  82

 مهندسی مکانیك شرفتهیپ سطحی مهندسآزمایشگاه  83

مهندسی مکانیكکامپوزیتآزمایشگاه 84

 مهندسی مکانیك نوین دهیشکل و انفجار مکانیك تحقیقاتی مرکزآزمایشگاه  85

 مهندسی مکانیك شکست مکانیكآزمایشگاه  86

 مهندسی مکانیك ی(تکنولوژ نانو و شرفتهیپ مواد) تکنولوژی نانوآزمایشگاه  87

 مهندسی مکانیك فاز چند و محترق هایجریانآزمایشگاه  88

مهندسی مکانیكماشین توربوآزمایشگاه 89

 مهندسی مکانیك مجازی ساخت و طراحی هایسیستمآزمایشگاه  91

 مهندسی مکانیك فرآیند و انرژی انتگراسیونآزمایشگاه  91

 مهندسی مکانیك کنترل و گیریاندازهآزمایشگاه  92

 مهندسی مکانیك مواد مکانیك خواصآزمایشگاه  93

 مهندسی مکانیك سوختی هایپیل و نانوآزمایشگاه  94

 مهندسی مکانیك مخصوص هایکاریماشینآزمایشگاه  95

 مهندسی مکانیك خودرو پیشرفته هایسیستم تحقیقات مرکز 96

 مهندسی مکانیك انرژی سیساتأت آزمایشگاه 97

مهندسی مکانیكروباتیكآزمایشگاه 98

مهندسی مکانیكعملگرهاآزمایشگاه 99

 مهندسی مکانیك مجازی واقعیتآزمایشگاه  111

 مهندسی مکانیك غیرمخرب تستآزمایشگاه  111

 مهندسی مکانیك (دیتول و ساخت( )آتماص ) صنعتی آالت ماشین تحقیقاتیمرکز  112
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دانشکدهعنوان آزمایشگاهردیف

 مهندسی مکانیك یانرژ ساتیسأتی سازنهیبهآزمایشگاه  113

برداریمهندسی نقشه آزمایشگاه طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ای 114  

برداریمهندسی نقشه های مکانیآزمایشگاه وب سرویس 115  

برداریمهندسی نقشه سازی رقومی و واقعیت مجازینقشهآزمایشگاه  118  

برداریمهندسی نقشه کاربردی  GISآزمایشگاه 119  

برداریمهندسی نقشه ناوبری و راهیابیآزمایشگاه  111  

برداریمهندسی نقشهGPS آزمایشگاه111

برداریمهندسی نقشه میکروژئودزی و ژئودزی کالسیكآزمایشگاه  112  

برداریمهندسی نقشه ژئودزی فیزیکالآزمایشگاه  113  

برداریمهندسی نقشه پردازش تصاویر رقومیآزمایشگاه  114  

برداریمهندسی نقشه سنجش از دور مایکروویوآزمایشگاه  115  

بردارینقشهمهندسی  فتوگرامتری رقومیآزمایشگاه  116  

برداریمهندسی نقشه فتوگرامتری برد کوتاهآزمایشگاه  117  

برداریمهندسی نقشه های هوایی و فضاییآزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده 118  

مهندسی هوافضاآزمایشگاه  آیرودینامیك119

دینامیکی هایسیستم و کنترل هدایت، آزمایشگاه 121  مهندسی هوافضا 

پیشرانش و احتراق آزمایشگاه 121  مهندسی هوافضا 

موازی پردازش آزمایشگاه 122  مهندسی هوافضا 

فضایی تحقیقات آزمایشگاه 123  مهندسی هوافضا 
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1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

برقهای تحقیقاتی دانشکده مهندسی آزمایشگاه

آزمایشگاه مکاترونیک  یندآآزمایشگاه کنترل فر 

آزمایشگاه آنتن  سیموالتور -آزمایشگاه سیستم های قدرت  

گنال و سیستمیآزمایشگاه س  آزمایشگاه مکاترونیک 
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1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

های تحقیقاتی دانشکده مهندسی برقآزمایشگاه

آزمایشگاه رباتیک کیفیتآزمایشگاه 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی  آزمایشگاه مهندسی پزشکی 

های مجتمعآزمایشگاه سیستم  آزمایشگاه خواص الکترونیکی مواد 

21



1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

نقشه برداریمهندسی  –مهندسی صنایع های های تحقیقاتی دانشکدههآزمایشگا

دانشکده صنایع -آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته  دانشکده صنایع -طراحی و تولید پیشرفتهآزمایشگاه  

آزمایشگاه فتوگرامتری تحلیلی
 برداریدانشکده نقشه 

گیری دقیق و کنترل کیفیتهآزماشیگاه انداز
دانشکده صنایع

ای بندی تصاویر هوایی و ماهوارهآزمایشگاه طبقه
 برداریدانشکده نقشه

ای بندی تصاویر هوایی و ماهوارهآزمایشگاه طبقه
برداریدانشکده نقشه
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1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

تحقیقاتی دانشکده علوم هایآزمایشگاه

شیمی پپتید آزمایشگاه  آزمایشگاه شیمی آلی  

آزمایشگاه شیمی معدنی  آزمایشگاه الکتروشیمی 

فیزیک جدیدآزمایشگاه   آزمایشگاه لیتوگرافی 
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1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

عمرانمهندسی تحقیقاتی دانشکده  هایآزمایشگاه

محیط زیست مایشگاهآز آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه قیر وآسفالت  آزمایشگاه قیر وآسفالت 

آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیاالت  آزمایشگاه مکانیک خاک 

24



1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

مکانیکمهندسی های تحقیقاتی دانشکده آزمایشگاه

آزمایشگاه سطح پیشرفته  آزمایشگاه  انتقال حرارت 

آزمایشگاه خواص مکانیک مواد  آز تست غیر مخرب 

علم موادآزمایشگاه   آزمایشگاه شکل دهی مواد 
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1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

مکانیکمهندسی های تحقیقاتی دانشکده آزمایشگاه

وری موادآآزمایشگاه فر  آزمایشگاه عملگرها 

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی  آزمایشگاه مکانیک شکست 

آزمایشگاه واقعیت مجازی  پیشرفتههای آزمایشگاه مواد و سازه 

26



1131 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

هوافضامهندسی های تحقیقاتی دانشکده آزمایشگاه

تحقیقات فضایی آزمایشگاه  گیری هواپیمااندازهابزار دقیق و آزمایشگاه  

افزار در حلقهسخت آزمایشگاه  بادتونل آزمایشگاه 

های دینامیکیهدایت، کنترل و سیستم آزمایشگاه  هواپیما کارگاه موتور و بدنه 
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1931 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

1931کتب منتشرشده در سال
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1931 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه پژوهشی کارنامه

29



1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

(1631الی  1631انتشارات دانشگاه از آغاز تا کنون ) فهرست کتب منتشر شده

تاریخ چاپ دانشکده نویسنده )مترجم( نام کتاب ردیف

36 برق و کامپیوتر دکتر لیاقتی طرح و تأسیس مراکز تلفن 1

36 برق و کامپیوتر شاهرخ سماوی های خطی در کنترل و مخابراتسیستم 2

6Micro Electronice36و  31برق و کامپیوترمیلمن

63و 33،  34،  32 برق و کامپیوتر استرنسن سیستم پاور 4

 34و  32،  32،  31 علوم ستاد انقالب فرهنگی 1معارف اسالمی   5

 34 علوم مهندس هنربخش 1مسایل فیزیک دانشگاهی جلد  حل 3

 64و  36،  34 برق و کامپیوتر لندر پاور الکترونیک 6

6Electronic Devices Cirevit36برق و کامپیوترناشلکی

 34 علوم مهندس هنربخش 2مسایل فیزیک دانشگاهی جلد لحل ا 3

66و  64،  34 بردارینقشه مفید ،  مک لی فتوگرامتری 11

ها )جلد اول(اصول نوین سردکننده11
پرویز زمانی

سپانوس سلیمانی
61و  66،  64،  34مکانیک

 ها )جلد دوم(اصول نوین سردکننده 12
 پرویز زمانی 

 سپانوس سلیمانی 
62و  66،  34 مکانیک

 ها )جلد سوم(اصول نوین سردکننده 16
 پرویز زمانی 

سپانوس سلیمانی
66و  34 مکانیک

 ها )جلدچهارم(اصول نوین سردکننده 14
 پرویز زمانی 

 سپانوس سلیمانی 
66و  34 مکانیک

 33 برق و کامپیوتر مهندس دلربائی 1گاهی )دیود( جلد فیزیک دانش 15

 63و  64،  33 نقشه برداری وینچک ژئودزی 13

 66و  33 برق و کامپیوتر مهندس دلربائی 2فیزیک دانشگاهی )ترانزیستور( جلد  16

 31و چاپ چهاردهم  35 بردارینقشه مجید بدیعی هاتئوری مقدماتی سازه 16

 35 مکانیک پاپیلوس ریاضیات پیشرفته 13

 33 برق و کامپیوتر کارلسون های مخابراتیسیبستم 21

65و  62،  36،  36،  33 علوم دکتر هاشمی پرست آمار و احتمال در مهندسی و علوم 21
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

تاریخ چاپ دانشکده نویسنده )مترجم( نام کتاب ردیف

22Reading137علومهندس سجادیانم

 86 عمران مهندس صادق کبیری ی )طرح و محاسبه(ییاهای درسازه 27

 83 علوم دکتر هاشمی پرست آمار و احتمال در مهندسی و علوم 7پیوست  22

  67و 37 برق و کامپیوتر گالور پاور سیستم آنالیز دیزین 22

62و  37،33 مکانیک دکتر حامدی مکانیک سیاالت 28

 37 برق و کامپیوتر دکتر محامدپور ای مخابراتیهروش سیستمی در تحلیل و طراحی سیستم 23

 32 برق و کامپیوتر کالین مایکرویو 26

22 
 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

 جلد دوم
37 علوم دکتر هاشمی پرست

77 
 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی 

 جلد سوم
32 علوم دکتر هاشمی پرست

32 برق و کامپیوتر چاپمن یماشین های الکتریک 77

32 مکانیک دکتر غفاری سیستم های دینامیکی و کنترل 72

32 علوم استاد عالمه جعفری نظری بر تقسیم بندی فلسفه ها 77

72Working with Ideas
 مهندس جهرودی

 الحسینی
32 علوم

 32 علوم دکتر هاشمی پرست مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم 72

62و  62،  67،  32 نقشه برداری دکتر همراه مبانی فتوگرامتری 78

 32 برق و کامپیوتر دکتر خاکی صدیق های کنترل چند متغیرهتحلیل سیستم 73

 32 برق و کامپیوتر مهندس پیمان هنرمندی های کنترلی به کمک کامپیوترطراحی سیستم 76

 32 معلو دکتر هاشمی پرست نخستین درس در احتمال 72

 38 عمران مهندس وزیری هیدرولوژی کاربردی در ایران 27

 68و  62،  38 عمران دکتر گنجیان مصالح مهندسی عمران 27

 38 برق و کامپیوتر دکتر گلکار های فشار قویهماهنگی عایق در سیستم 22

 38 علوم دکتر رستمی زاده های عاملی )جلد اول(شیمی گروه 27

 62-33 مکانیک غفاریدکتر  تفکر فازی 22
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1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

تاریخ چاپ دانشکده نویسنده )مترجم( نام کتاب ردیف

33 مرکزی روابط عمومی های خاطراتخوشه 22

 جبر خطی 28
 دکتر ذکائی 

 محسن طورانی 
33 علوم

33 علوم زادهدکتر رستمی های عاملی )جلد دوم(شیمی گروه 23

33علومدکتر سجادیانGREکتاب زبان 26

 برق و کامپیوتر لبدکتر تشنه های فازی و کنترل فازیسیستم 22
36  ،67  ،62 ،63

 27و  62،  66

 ها )جلد اول(ها و سیستمسیگنال 27
 صدیقدکتر خاکی

 دکتر محامدپور
36 برق و کامپیوتر

 ها )جلد دوم(ها و سیستمسیگنال 27
 دکتر خاکی صدیق

 دکتر محامدپور
36 برق و کامپیوتر

36  جاهددکتر زهرا موسوی شناسی پزشکیویروس 22

 الکترومغناطیس 27
دکتر گرانپایه

دکتر ابریشمیان
36 برق و کامپیوتر

36 مرکزی ارتباط با صنعت مجموعه مقاالت دانشکده برق 22

22 
 ریزی ریاضیای بر برنامهمقدمه

 ها(های تحلیل سیستم)روش
36 عمران دکتر برهانی

ر طراحی موشکای بمقدمه 28

یان دکتر روشنی

دکتر کریمی  

دکتر میرشمس 

36 هوا فضا

36 عمران دکتر یحیائی هااثر باد بر سازه 23

36 علوم انجمن ریاضی ایران ریاضی  فرهنگ و اندیشه 26

32 عمران دکتر صدرنژاد مبانی نظریه خمیری در خاک 22

32 مکانیک دکتر آقانجفی آئرونومی 87

32 مکانیک دکتر آقانجفی نیک سیاالتمکا 87
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 افزارتأسیسات ساختمان به کمک نرم 82
دکتر موسوی نائینیان 

 مهندس سلطانی
32 مکانیک

32 عمران دکتر صدرنژاد ای بر روش اجزاء محدودمقدمه 87

82 
 ی توزیع انرژی الکتریکی هابرداری از سیستمطراحی و بهره

 )جلد اول و دوم(
27و 62،66،  67 برق و کامپیوتر دکتر گلکار

 67 مکانیک دکتر ظهور های تولیدفناوری و روش 82

 67 برق و کامپیوتر دکتر صالحی هادرآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه هادی 88

62و  67 مکانیک دکتر حامدی هاهیدرولیک لوله 83

 مکانیک دکتر غفاری زی ویرایش جدیدتفکر فا 86
67  ،62  ،68  ،63

 27و  62

67 مکانیک دکتر خلیلی مکانیک مهندسی استاتیک 82

67 برق و کامپیوتر راددکتر تقی ای بر اتوماسیون و کنترل صنعتیمقدمه 37

67 مکانیک دکتر قاجار ای بر مکانیک شکستمقدمه 37

32Enrich Your Vocabulary67علومر سجادیاندکت

67 عمران دکتر صدرنژاد کاربرد روش اجزاء محدود در نظریه خمیری 37

62 مکانیک دکتر حامدی هیدرولیک مجاری باز )جلد اول( 32

62 مکانیک دکتر حامدی هیدرولیک مجاری باز )جلد دوم( 32

62 مکانیک دکتر شاهانی ریاضیات مهندسی پیشرفته 38

62و  63،  62 مکانیک دکتر غفاری امیکی و کنترلهای دینسیستم 33

 62 برق و کامپیوتر دکتر توکلی بینا هاهای غیراکتیو و هارمونیککنترل توان 36

 62 برق و کامپیوتر راددکتر تقی ای بر کنترل مدرنمقدمه 32

 67 عمران دکتر پاشا طراحی سازه  های بتنی 67

 67 ق و کامپیوتربر دکتر صالحی ادوات نیمه هادی 67

62Word Power67علومدکتر الحسینی
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67Word Reading Learning Through

دکتر الحسینی

خوانساری 

نوروزی زاده

67 علوم

67 مکانیک مهندس سلطانی افزارهای کاربردی در دینامیک سیاالت محاسباتینرم 62

62 مکانیک فردکتر شکوه اصول علم و مهندسی مواد 62

62 مکانیک نائینیاندکتر موسوی ترمودینامیک مهندسی )جلد اول( 68

62 مکانیک نائینیاندکتر موسوی جداول ترمودینامیک مهندسی )جلد اول( 63

27و 62،  63،  62 ،62 برق و کامپیوتر دکتر سعدان زکائیبرای مهندسین MATLABبرنامه نویسی 66

 66و  62 مکانیک دکتر موسویان هادینامیک ماشین 62

 62 برق و کامپیوتر مهندس میالنی هاابزار کنترل حسگرها و مبدل 27

 62 برق و کامپیوتر دکتر خاکی صدیق تاریخ مهندسی کنترل 27

 68و  62 برق و کامپیوتر دکتر تفرشی 27منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن  22

27و  63،  62 مکانیک دکتر خلیلی (جلد اول)مکانیک مواد )مقاومت مصالح( 27

 62 عمران دکتر یحیائی سازی رفتار موادتئوری االستیسیته و مدل 22

 63و  62 علوم دکتر هاشمی پرست (ویرایش جدید)آمار و احتمال در مهندسی و علوم   22

28 
 علوم جداول آمار و احتمال در مهندسی و 

 (ویرایش جدید)
63و  62 علوم دکتر هاشمی پرست

62 مکانیک نائینیاندکتر موسوی ترمودینامیک مهندسی ) جلد دوم ( 23

62 علوم دکتر هاشمی پرست ها و کاربرد آننظریه بازی 26

62 مکانیک مهندس سلطانی ییهای هوااصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدل 22

62 مکانیک دکتر ظهور اتشکل دهی فلز 777

62 هوا فضا دکتر اردکانی جریان سنج سیم داغ 777

62 نقشه برداری دکتر مباشری مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره 772

62 مکانیک دکتر شمس های آبی کوچکمبانی نیروگاه 777

68 علوم دکتر نوری ای به خلوت خداپنجره 772
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 27و  68 عمران دکتر صدرنژاد ای بر روش اجزاء محدود ویرایش دوممقدمه 772

 انتقال حرارت کاربردی 778
 دکتر قاسمی 
 دکتر کشاورز

68 مکانیک

 68 مکانیک دکتر آقانجفی انرژی تابشی خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی 773

 68 مکانیک دکتر آقانجفی ارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمانانتقال حر 776

 68 علوم دکتر نوری حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 772

 68 مکانیک دکتر قریشی کاری پیشرفتهماشین 777

27و  68 مکانیک دکتر خلیلی (جلد دوم)مکانیک مواد )مقاومت مصالح(  777

27و  68 مکانیک دکتر موسویان (ایش جدیدویر)ها دینامیک ماشین 772

 68 علوم دکتر جلیلی ای در شیمی و فیزیکهای رایانهسازیشبیه 777

62و  68 برق و کامپیوتر دکتر فاتحی های کنترل فرآیندسیستم 772

772Reading & Understaning Ideas68علومدکتر نوروزی زاده

 63 برق و کامپیوتر زادهدکتر عباس ش اجزاء محدودهای الکتریکی بروتحلیل ماشین 778

27و  63 مکانیک دکتر شاهانی (ویرایش جدید)ریاضیات مهندسی پیشرفته  773

22م  63 مکانیک دکتر ظهور (ویرایش جدید)های تولید فناوری و روش 776

 63 مکانیک دکتر ظهور (ویرایش جدید)دهی فلزاتشکل 772

 63 عمران ماعیلیدکتراس مهندسی پل 727

 اکسرژی 727
 دکتر عمیدپور

 سجادی 
63 مکانیک

 66 هوا فضا دکتر اردکانی تونل باد با سرعت پایین 722

27و  66 مکانیک دکتر قاجار مکانیک شکست و خستگی 727

 سازی سریع در مهندسی مکانیکوری نمونهافن 722
 دکتر زمانی 

 مهندس پرتوئی پور 
66 مکانیک

722
ERP  حل یکپارچه برنامه ریزی منابع بنگاه راه

توسعه راهبردی
 دکتر مهرداد کازرونی 

 افشین کازرونیدکتر 
66 مکانیک

 های سنگیهای اجرای ستونطراحی و روش 728
دکتر قضاوی 

مهندس نظری
27و  66 عمران

35



1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

تاریخ چاپ دانشکده نویسنده )مترجم( نام کتاب ردیف

 66 علوم دکتر پروانه مسیحا آنالیز فوریه 723

 66 صنایع دکتر محمدی های اطالعاتیمدیریت پروژه سیستم 726

 66 مکانیک دکتر ظهور اتوماسیون و فرآیندهای ساخت 722

 66 پیوتربرق و کام دکتر محامدپور سیم و سیاراصول مخابرات بی 777

 66 مکانیک دکتر شرعیات اصول طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو 777

 66 مکانیک دکتر شکوه فر آلیاژهای سبک و فوق مستحکم 772

 66 عمران دکتر صدرنژاد ها(های آبی برای سدها )دریچهطراحی سازه 777

22و  66،27 یکمکان دکتر شکوه فر اصول علم و مهندسی مواد      ویرایش جدید 772

772Reading & Understaning Ideas

(Volume Two) 
66 علوم دکتر نوروزی زاده

778
دهای صنعتی     ـای بر اتوماسیون و کنترل فرآینمقدمه

 ویرایش جدید
27و  66 برق و کامپیوتر دکتر تقی راد

773 
گذاری برق درتار و اصول کلی قیمتـدید ساخـتج

محیط رقابتی

س مشهور مهند

دکتر تفرشی
66 برق و کامپیوتر

66 علوم دکتر افضل زاده های نازکفیزیک و فن آوری الیه 776

66 مکانیک دکتر بشرحق مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی 772

66 عمران دکتر اسماعیلی های خاکی فوالدیای بر سازهمقدمه 727

66 عمران دکتر شاملو رد آن در هیدرولیکهای آشفتگی و کاربمدل 727

66 هوا فضا مهندس واعظی اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی 722

66 عمران دکتر صدرنژاد های خاکی و بتنی به روش نقاط محدودتحلیل سازه 727

722 
واره ـمبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماه

(ویرایش جدید)
62 نقشه برداری باشریدکتر م

66 صنایع دکتر آقائی شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع 722

 مبانی موتورهای احتراق داخلی 728
خطیب -دکتر شامخی

 شمدانی -زاده
66 مکانیک

22و  62 مکانیک دکتر موسویان ها و بازوان روباتیکطراحی مکانیزم 723
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62 مکانیک دکتر قاجار های مکانیکی تحت خستگی چندمحورهتحلیل سازه 726

 62 عمران دکتر قاسم زاده تراوش در خاک اشباع و غیراشباع 722

27و  27،  62 برق و کامپیوتر دکتر خاکی صدیق پژوهشی و اخالق مهندسی ای بر اخالقمقدمه 727

 62 صنایع دکتر تارخ وش استراتژیکه 727

 62 علوم دکتر هاشمی پرست (ویرایش جدید)در مهندسی و علوم  مسائل آمار و احتمال 722

 62 عمران دکتر صباغ یزدی ای بر روش اجزاء محدودمقدمه 727

 (جلد اول)ای بر توان سیال مقدمه 722
 دکتر جزایری 

 مهندس ابراهیمی
62 مکانیک

62 صنایع دکتر محمدی ی الکترونیکیبانکدار 722

62 صنایع دکتر محمدی امنیت در بانکداری اینترنتی 728

 ای بر توان سیال جلد دوممقدمه 723
 دکتر جزایری 

 مهندس ابراهیمی
62 مکانیک

62 مکانیک دکتر قریشی کاری تخلیه الکتریکی)اسپارک(ماشین 726

 دسیای بر کاربرد ریاضیات در مهنمقدمه 722
 دکتر اشرفی زاده

 سعدی
62 مکانیک

27، 62 برق و کامپیوتر دکتر تقی راد (ویراش جدید)ای بر کنترل مدرن  مقدمه 787

787
ای در شیمی و فیزیکهای رایانهشبیه سازی

 )دینامیک مولکولی(
27 علوم دکتر جلیلی

27 علوم دکتر هاشمی پرست (ویرایش جدید)ها و کاربرد آن  نظریه بازی 782

27 علوم دکتر افضل زاده فرهنگ تشریحی فیزیک 787

27 صنایع دکتر تارخ ای و اطالعاتیصنایع شبکه 782

27 برق و کامپیوتر دکتر سوداگر های فنی و مهندسی باید بداندآنچه هر پژوهشگر در رشته 782

 های بی شبکهای بر روشمقدمه 788
دکتر صباغ یزدی 

مهندس قرشی
27 عمران

 27 عمران دکتر یحیایی سازی رفتار موادتئوری االستیسیته و مدل 783

22و  27 نقشه برداری حسینعلیدکتر مشهدی های فرضسرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون 786
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27 مکانیک دکتر قریشی فرآیندهای ماشین کاری 782

27 عمران دکتر صدرنژاد نظریه خمیری در خاک و الگوسازی 737

 سوزی پسماندهاهای زبالهمبانی طراحی مجموعه 737
دکتر محمدرضا صبور 

 لکمهدی قنبرزاده
27 عمران

مدیریت پسماند و بازیافت منابع 732

دکتر محمدرضا صبور 

 لکمهدی قنبرزاده

 امیر قربان

27 عمران

 ولوژی کنترل موتورهای القائیمبانی و تکن 737
دکتر مسعود بهبهانی 

 دکتر علیرضا فاتحی
27 برق و کامپیوتر

732Reading & Understaning Ideas

(Volume Three) 
27 علوم دکتر نوروزی زاده

27 صنایع دکتر تارخ هوش رقابتی 732

738 
های کنترل چند متغیرهتحلیل و طراحی سیستم

)ویرایش دوم(

علی خاکی دکتر 

صدیق
22و 27،27 برق و کامپیوتر

 اصول موضوع در فیزیک کوانتمی 733
زاده  دکتر مجید واعظ

 مهربان دکتر حسین
27 علوم

 اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی 736
دکتر عبداله آقائی 

 مهندس الهام شادکام
27 صنایع

22و  27 صنایع ادهسمیه علیز افزارداده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم 732

 های لجستیکریزی و کنترل سیستمبرنامه 767
دکتر مصطفی ستاک 

 علی میرشفیعی
27 صنایع

های فضاییهدایت و کنترل سامانه 762
دکتر حسین گودرزی 
پور دکترجالل نوری 
دکترعلیرضا نوین زاده

27 هوا فضا

های نفتانتگراسیون هیدروژن در پاالیشگاه 767
عمیدپور دکتر مجید 

عفری جدکتر محمدرضا 

مهندس روزبه ساالری 
27 مکانیک
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27 علوم دکتر کمال عقیق 7 ریاضیات عمومی 762

27 صنایع دکتر شهریار محمدی های اطالعاتیمدیریت استراتژیک سیستم 762

22و  27 صنایع ر محمد جعفر تارخدکت مدیریت ارتباط با مشتری 768

27 صنایع دکتر شهریار محمدی سازمان و فرآیندها 763

گرانش نیوتنی و نسبیت عام 766
زاده دکتر مجید واعظ

 مهربان دکتر حسین
27 علوم

27 نقشه برداری دکتر جمور برداریمدیریت در مهندسی نقشه 762

27 کانیکم دکتر جزایری نگرش جامع بر گاز طبیعی 727

27 مکانیک دکتر عمیدپور تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی 727

27 عمران دکتر کرمی محمدی های انتقال نیروطراحی لرزه ای پست 722

22و  27 نقشه برداری دکتر آل شیخ مبانی وب معنایی 727

27 عمران اولسیدبهرام بهشتی تردک های انرژی و حساب تغییرات در تحلیل سازه ایمبانی روش 722

 طراحی سردخانه ها و سیستم های تبرید 722
دکتر سید مجتبی 

 موسوی نائینیان
27 مکانیک

728
های سرمازا سازی سیستممجموعه ابزارهای شبیه

CoolPack  های کتاب طراحی و دیاگرام به همراه جداول
های تبریدسیستم ها وسردخانه

 ندکتر موسوی نائینیا
 دکتر مصطفی مافی

27 مکانیک

27 عمران محمدیرضا کرمی  دکتر های انتقال نیروای پستترجمه استاندارد طراحی لرزه 723

27 مکانیک دکتر مجید قریشی ماشین های ابزار 726

27 برق و کامپیوتر دکتر ابریشمیان الکترومغناطیس پیشرفته 722

 بویلرهای صنعتی 277
 دکتر شاه نظری

 هندس رجبلوم 
27 مکانیک

 27 برق و کامپیوتر ذکتر محامدپور اصول مخابرات بی سیم و سیار 277

 آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد 272
دکتر مهرداد آقائی 

مهندس امین
 27 مکانیک
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MATLABمهندسی کنترل در محیط 277
روشنی یان  دکتر جعفر 

مهندس محسنی
27هوافضا

 27 نقشه برداری همراه دکتر مجید مبانی فتوگرامتری 272

ERPبرنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد272
دکتر افشین کازرونی 
 دکتر مهرداد کازرونی

27مکانیک

278 
سازی لرزه ای ساختمان های موجود تئوری و کاربرد به

 )جلد اول(
 27 عمران بهشتی اول دکتر

 کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی 273
 دکتر عمیدپور

 مهندس مهدوی 
 27 مکانیک

 هوش تجاری 276
دکتر محمدجعفر تارخ 

 مهندس مهاجری
 27 صنایع

 الکترمغناطیس پیشرفته 272
دکتر محمدصادق 

 ابریشمیان
 27 برق و کامپیوتر

اصول کاربردی مهندسی ارزش 277

 یزدییدرضا صباغدکتر سع

امین ولی پور علی 
اصغر سلطانی

 27 عمران

 27 مکانیک دکتر فرشاد ترابی ++Cبرنامه نویسی شی گرا به زبان  277

 27 مکانیک دکتر جمال زمانی مقدمه ای بر مکانیک انفجار 272

 27 نقشه برداری دکترمحمدرضا ملک اطالعات مکانی بافت آگاه و حسابگری هرجاگاه 277

 کسب وکار در عصر اطالعات 272
 دکتر شهریار محمدی

 علیرضا مقدسی
 22 صنایع

IEEE std 693ترجمه استاندارد 272
 محمدیدکتر رضا کرمی

 وحید اکرمی
 22 عمران

انرژی جایگزین 278
دکتر محمدرضا صبور 

 کیان براری
رؤیا بزاززاده

 22 عمران

 قمبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقی 273
 راددکتر حمیدرضا تقی
 سید علی سالمتی

 22 برق

 22 ریاضی مسیحادکتر هاشم پروانه احتمال نظریه اطالع و کد گذاری 276
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تاریخ چاپ دانشکده نویسنده )مترجم( نام کتاب ردیف

 22 عمران دکتر امیرالدین صدرنژاد آبراهه های با پوشش فوالدی در سدها 272

 عمدیریت کیفیت جام 227

 ه آقائیدکتر عبدال
 احسان انعامی

باباییحسین حاج
 22 صنایع

 االستیسیته، تئوری و کاربرد 227
ه قاجار دکتر رحمت ال
 بیگیحسام قورچی

 22 مکانیک

 22 مکانیک دکتر مجید قریشی فرآیندهای تولید)ریخته گری، شکل دهی، متالورژی( 222

 ادشیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مو 227
 دکتر حمید خرسند

 نسیم کیایی
 22 مکانیک

222 
و مسایل حل شده و  C++ نویسی شیءگرا به زبانبرنامه

 های کاربردیمثال
 22 مکانیک دکتر فرشاد ترابی

 22 مکانیک دکتر مهدی ظهور های تولیدفناوری و روش 222

 22 صنایع دکتر مصطفی ستاک هاتئوری محدودیت 228

 22 مکانیک رضا کاظمی ارتعاشات تحلیل پیشرفته 223

 22 برق دکتر محمود احمدیان های مخابراتیکدهای کنترل و تصحیح خطا در سامانه 226

 داخلی انتقال حرارت در موتورهای احتراق 222
 انیاورزولشک یلدکتر ع

 مقدمعلی قاسمیان
 22 مکانیک

های عددی در الکترومغناطیسروش 277
صادقزادهدکتر رمضانعلی 

فرسهیلامحمدرضمهندس

دکتر محمد قیامی
 22 برق

 MATLABپردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از  277
  دکتر رمضانعلی صادقزاده

 فر سهیلیا محمدرض
 22 برق

 مکانیک انفجار و برخی کاربردهای آن 272
دکتر جمال زمانی 

 سیدمسعود باقریمهندس
 22 مکانیک

 رایانه ایعامل های  272
 شیخاصغر آلدکتر علی

 دکتر سعید بهزادی
 22 نقشه برداری
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مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 تعریف مرکز رشد

هاي حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه ه خدماتياي كه با اراتحت مديريت متخصصين حرفه ،مركز رشد مركزي است

اند و اهداف هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شدهفعال در زمينه قالب واحدهاي نوپاي جديد توسط كارآفريناني كه در

:كند. اين خدمات شامل موارد زير استدانش و فن دارند، پشتيباني مي اقتصادي مبتني بر

 كار )به صورت اجاره( مين محلأت -

 رسانيخدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطالع -

يابي و بازاريابيحقوقي، مالي، اعتباري، پروژهخدمات مديريتي،  -

 هاي تخصصي ويژه و مشاورهآموزش -

ارتقاي واحدهاي فناوري ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و -

 اهداف و وظایف مرکز رشد

 كردن دستاوردهاي تحقيقاتي. بسترسازي جهت تجاري1

 خالقيت. ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و 2

 . كمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري 3

 هاي فناوري. ايجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه4

هاي آموختگان دانشگاهي در زمينههاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش. بسترسازي جهت ايجاد فرصت5

 فناوري

 . توليد و توسعه محصوالت و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه در بازار 6

 . حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد 7

 هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشدآوردن حمايت. تالش براي فراهم8

-شدن و تجاريهاي نو به محصوالت قابل تجاريدههاي مورد نياز به واحدها در راستاي تبديل ايه خدمات و مشاوره. اراي9

 هاسازي آن

 . نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد11

 ها هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آن. نظارت بر فعاليت11

 . ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز12
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 1931واحدهای فناوری پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه از آغاز تا  هسته ها و

تاریخ خروج تاریخ استقرار تاریخ پذیرش نام هسته/ واحد فناوری نام متقاضی ردیف

1 
 احسان میهن خواه

 ) دکتر فاتحی(
1/8/39 شرکت پارس مکاترونیک سیما  09/3/39  09/9/31  

یرای عمران نصمحاسبات رایانهگروه پژوهشی  دکتر صباغ یزدی 2  1/8/39  ــــــ 

1/8/39 شرکت گویا انرژی ماد دکتر عابدینی 3  ـــ ـــ 

4 
 معین احمدی

 )دکتر محامدپور(
08/3/39 شرکت موج پردازش سامانه  ـــ ـــ 

انشرکت آزمون پیشرفته فراصوت پارسی دکتر هنرور 5  08/3/39  ـــ ـــ 

فناوری ایرانیان پژوهششرکت  دکتر افضل زاده 6  9/0/31  99/19/31  ـــ 

7 
 احمد مشهدی بندانی

 )دکتر رئیسی(
91/0/31 شرکت پارسا فن الکترونیک نصیر  19/10/39  ـــ 

8

ارمهندس بلوری افش  

یاندکتر موسوی نائین  

 ) دکتر بشرحق(

91/0/31 شرکت ماد صنعت نصیر  11/1/31  ـــ 

9 
 مهدی جوهر

(دکتر رادان)
11/4/31انرژیشرکت زمرد   ـــ ـــ 

11/4/31 هسته نگین دانش دکتر بالالئی 11  ـــ ـــ 

02/2/31 هسته صنعتی طاها دکتر محمودی 11  ـــ ـــ 

9/11/31 ـــ شرکت تعاونی فاوا گستر مبین دکتر محامدپور 12  ـــ 

سامانه گستران اعتماد البرزشرکت  دکتر سبط 13  2/10/31  09/9/31  ـــ 

14
فریدونیاندکتر   

 ) دکتر بطحائی(
2/10/31 هسته نصیر کوثر انرژی  ـــ ـــ 
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ها و واحدهای فناور پذیرفته شدهنمودار تعداد هسته

ها و واحدهای فناور مستقرنمودار تعداد هسته
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و کامپیوتر مهندسی برق دانشکده  

 معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اله گرانپایهمعاون پژوهشی: دکتر نصرت  

 کارشناس پژوهش: نرگس ملکی

54220048تلفن:   





وکامپیوتر دانشکده مهندسی برق -1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

1931گزارش عملکرد پژوهشی سال 

 دانشکده مهندسی برق و كامپیوترعلمی تأهیی اعضا

گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگی نام نام ردیف

الكترونيك کانادا دکترا استاديار احسانيان مهدي 1

الكترونيك انگلستان دکترا استاديار اکبري برومند فرهاد 2

الكترونيك فرانسه دکترا استاديار آسماني دداو 3

الكترونيك انگلستان دکترا استاد حسين بابايي فرامرز 4

الكترونيك ايران کارشناسي ارشد مربي حسيني نژاد حسين 5

الكترونيك استراليا دکترا استاديار درماني يوسف 6

الكترونيك آمريكا دکترا دانشيار رئيسي فرشيد 7

الكترونيك ژاپن دکترا دانشيار يزکاي سعدان 8

الكترونيك ايران دکترا استاديار سوداگر امير مسعود 9

الكترونيك ايران دکترا استاديار شمسي حسين 11

الكترونيك انگلستان دکترا استاد صالحي عليرضا 11

الكترونيك انگلستان کارشناسي ارشد مربي معتمدي آذر مهنوش 12

الكترونيك ايران دکترا ستاديارا معنوي زاده نگين 13

الكترونيك ايران دکترا استاديار ميرزايي محمد 14

الكترونيك ايران دکترا استاديار نديمي ابراهيم  15

قدرت انگلستان دکترا استاديار اردبيلي محمد 16

قدرت ايران دکترا استاديار اکبري ازيراني اصغر 17

قدرت راناي دکترا استاديار امرايي تورج 18

قدرت آمريكا دکترا دانشيار بطحائي محمد تقي  19

قدرت کانادا دکترا استاد توکلي بينا محمد 21

قدرت آلمان دکترا دانشيار رادان احمد 21

قدرت ايران دکترا استاديار شاملو صادق 22

قدرت انگلستان دکترا استاديار شكري شكرا... 23

قدرت امريكا ادکتر استاديار عابديني علي 24

قدرت ايران دکترا استاديار عباس زاده کريم 25

قدرت انگلستان دکترا استاد علي اکبر گلكار مسعود 26

قدرت ايران دکترا استاديار فريدونيان عليرضا  27

قدرت اتريش دکترا دانشيار مقدس تفرشي مسعود 28

قدرت انگلستان دکترا استاديار هوشمند عباس 29

کامپيوتر ژاپن دکترا استاديار احمدي علي 31

کامپيوتر ايران دکترا استاديار دادخواه چيترا 31

کامپيوتر ايران دکترا استاديار صديقيان سعيد 32

کامپيوتر ايران دکترا استاديار صفايي علي اصغر 33

کامپيوتر ايران دکترا استاديار قاسمي عبدالرسول 34

کامپيوتر ايران دکترا راستاديا موسوي نيا امير 35

کامپيوتر ايران دکترا استاديار ناصر شريف بابك 36
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گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگی نام نام ردیف

و سيستم  کنترل انگلستان دکترا استاديار تحسيري احمدرضا 37

و سيستم  کنترل ژاپن دکترا استاد تشنه لب محمد 38

و سيستم  کنترل کانادا دکترا استاد تقي راد حميدرضا 39

و سيستم  کنترل ايران دکترا استاديار توسلي بابك 41

و سيستم  کنترل ايران دکترا استاديار حيراني نوبري جعفر 41

و سيستم  کنترل انگلستان دکترا استاد خاکي صديق علي 42

و سيستم  کنترل ايران دکترا استاد خالوزاده حميد 43

و سيستم  کنترل ايران کارشناسي ارشد مربي دليرروي فرد رسول 44

و سيستم  کنترل ايران کارشناسي ارشد مربي زمانيان مهدي 45

و سيستم  کنترل ژاپن دکترا دانشيار فاتحي عليرضا 46

و سيستم  کنترل انگلستان دکترا استاديار نكويي محمدعلي 47

مخابرات انگلستان دکترا دانشيار ابريشميان محمد صادق 48

مخابرات ايران کارشناسي ارشد مربي ابوتراب سيد محسن 49

 مخابرات ايران دکترا استاديار احمدي آرش 51

مخابرات انگلستان دکترا دانشيار احمديان محمود 51

 مخابرات ايران دکترا استاديار اخباري بهاره 52

مخابرات انگلستان دکترا استاديار اردبيلي پور مهرداد 53

مخابرات ايران دکترا استاديار پاکيزه توکل 54

 مخابرات ايران دکترا استاديار چماني سميه 55

 مخابرات ايران دکترا استاديار حبيبي بسطامي علي 56

مخابرات فرانسه دکترا استاديار خالقي علي 57

 مخابرات ايران دکترا استاديار سبط محمدعلي 58

مخابرات انگلستان دکترا استاديار صادق زاده رمضان علي 59

مخابرات آمريكا دکترا اداست کامياب منوچهر 61

مخابرات استراليا دکترا دانشيار گرانپايه ا...نصرت 61

 مخابرات انگلستان دکترا استاد محامدپور کمال 62

مخابرات ژاپن دکترا دانشيار ميرطاهري سيد عبد ا... 63

مهندسي پزشكي فرانسه دکترا استاد ابريشمي مقدم حميد 64

مهندسي پزشكي کانادا کتراد استاديار جعفري رضا 65

مهندسي پزشكي ايران دکترا استاديار محبي مريم 66

مهندسي پزشكي ايران دکترا استاديار ولي منصور 67

 مكاترونيك ايران دکترا استاديار علياري شوره دلي مهدي 68
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دانشکده مهندسی برق و كامپیوترتولیدات علمی 

 گروه های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح

مجریعنوانردیف

دکتر داود آسمانيسازي تصاوير ساکن در فشرده FPGAبا استفاده از  ITIهاي تبديل ويولت پياده سازي الگوريتم1

دکتر حميد ابريشمي مقدم تحليل کمي حرکت بطن چپ قلب بيمار در محيط غير همگن با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي 2

دکتر محمد صادق ابريشمياني فعال الكترواپتيك غير خطي کرهااستفاده از محيط3

دکتر علي احمديStone – Ageشبيه سازي عامل هاي هوشمند يادگيرنده با کنترل فازي در دنياي مجازي 4

دکتر محمود احمديانRFIDهاي شناسائي مبتني بر امواج راديويي امنيت سيستم5

 دکتر مهرداد اردبيلي پور کدينگ شبكه در کانال فيدينگندين کانال رله دو سويه مبتني برهاي با چكهتحليل و شبيه سازي عملكرد شب 6

دکتر اصغر اکبري ازيراني زي  ساخت آنبررسي ساختار سيستم عايقي خروجي سيم پيچ در داخل ترانسفورماتورها و تكنولو 7

دکتر فرهاد اکبري برومند ر حافظه هاي غير فراربررسي عملكرد ترانزيستورهاي ارگانيك  جهت کاربرد د 8

دکتر تورج امرائينراتورهاي سنكرونژآشكار سازي قطع تحريك در 9

دکتر توکل پاکيزه تحليل و بررسي اندرکنش نوري قوي نانوذرات فلزي در کاربردهاي آنتن نوري 11

تر محمد تشنه لبدکهاي عصبيطراحي و پياده سازي دانش بازه اي بر اساس شبكه11

دکتر حميد رضا تقي رادطراحي کنترل کننده مقاوم براي ربات کابلي12

دکتر بابك توسليپياده سازي و تحليل يك سيستم کنترل شبكه شده بي سيم13

دکتر محمد توکلي بيناالكترونيك قدرت AC/DCاستخراج مدل متوسط در کاربردهاي مبدلهاي 14

دکتر سميه چمانيان نزديك آنتن به روش مسطحاندازه گيري ميد15

دکتر علي حبيبي بسطاميارسال افزايشي بهينه در سيستم هاي دايور سيتي مشارکتي 16

دکتر فرامرز حسين بابائي طراحي و ساخت حسگر بر اساس يك کانال ميكرو فلوئيديك 17

دکتر جعفر حيراني نوبري استخراج حرکت با فيلم برداري 18

دکتر علي خاکي صديقکاربرد حسابان کسري در طراحي سيستم هاي کنترل19

دکتر علي خالقيبراي کاربرد اندازه گيري حوزه زمان آنتن Impulse Radiatingطراحي و شبيه سازي آنتن 21

دکتر حميد خالوزادهپايش نرم افزاري و شناسايي ميزان نشتي در خطوط انتقال گاز 21

دکتر احمد رادان  اي هاي سازه، طراحي و شبيه سازي سيستم ميراگر جرمي فعال مورد استفاده براي کاهش تنش در المانمطالعه 22

دکتر محمدعلي سبطخريد تجهيزات آزمايشگاهي23

سعود سوداگردکتر امير م طراحي و پياده سازي يك کنترل کننده عمومي براي استفاده در ريز سيستم هاي قابل کاشت در بدن  24

دکتر حسين شمسيRFID READERصنعتي سازي 25

دکتر رمضان علي صادق زادهSIWمطالعه و طراحي آنتن هاي 26

دکتر عليرضا صالحيساخت سنسور گاز به روش مغناطيسي27

کتر علي اصغر صفاييدCloudمطالعات فني بروزآوري و ارتقائ سرويس هاي مرکز کامپيوتر دانشكده از طريق راه اندازي 28

دکتر علي عابدينيPMSM  ارزيابي فيدبك حالت براي کنترل درايو موتورهاي 29

دکتر کريم عباس زاده مدلسازي و تشخيص انواع خطاهاي سيم پيچي در ترانس هاي قدرت  31

دکتر مسعود علي اکبر گلكارمنابع  توليد پراکنده در شبكه هاي توزيع انرزي31

دکتر مهدي علياريي و طراحي روش نوين تشخيص عيببررس32

دکتر عليرضا فاتحيهاي غير خطيمحاسبه ماتريس تداخل براي سيستم33

دکتر عبدالرسول قاسميهمگام سازي پالس ساعت در شبكه هاي حسگري بيسيم34

دکتر منوچهر کامياب گيگاهرتز 3طراحي ، شبيه سازي و ساخت انتن کروي با تحريك روزنه در فرکانس  35

49



وکامپیوتر دانشکده مهندسی برق -1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

مجریعنوانردیف

گرانپايه لهادکتر نصرت گردآوري و تاليف کتاب فارسي براي درس سيستم هاي مخابرات نوري 36

دکتر کمال محامدپورسيار 4بررسي تكنيك هاي مخابرات باند پهن نسل 37

دکتر مسعود مقدس تفرشي رقابتي برق سازي سود يك شرکت نيروگاهي شامل واحدهاي آبي و حرارتي در بازارسازي جهت بيشينهمدل 38

ميرطاهري دکتر سيدعبدالهFTDTمكان يابي يك جسم ناشناخته با استفاده از روش 39

دکتر محمد علي نكوئيMuطراحي کنترل کننده چند ورودي مقاوم به روش تلفيقي ترکيب نرم ها و آناليز 41

مهندسی برق و كامپیوتردانشکده  های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی(طرح

كارفرمامجریعنوانردیف

استاندارد بر منطبق رندهيگ و فرستاده يس يآ يساز هيشب و يطراح 1
IEEE802.22

كيكروالكترونيم يفناور ستادتوسعه مهدي احسانيان دکتر

 مقدم يشميابر ديحم دکتر يبوم يجستجو موتور جاديا و يطراح خصوص در يبررس و قيتحق 2
اطالعات يفناور كدهپژوهش

(اطالعات يفناور سازمان)

3
  يبرا فيط يمشارکت سنجش در يآشكارساز احتمال يساز نهيبه

 يشناخت ويراد يهاشبكه
ايران مخابرات تحقيقات مرکز احمديان محمود دکتر

4
 شبكه در افتهي بهبود يانرژ آشكارساز لهيوس به يمشارکت فيط سنجش

 يوشناختيراد
ايران مخابرات تحقيقات مرکزاحمديان محمود دکتر

 يبررو ارسال جهت يجانب اطالعات کمك با وابسته منابع يکدگذار 5

ياطالعات يها شبكه

 احمديان محمود دکتر

محمدرضاعارف دکتر
ايران مخابرات تحقيقات مرکز

6 
دـيتول کمك به ياطالعات يها كهـشب يهماهنگ تيظرف يها کران

تهوابس يتصادف يرهايمتغ

 احمديان محمود دکتر

محمدرضاعارف دکتر
ايران مخابرات تحقيقات مرکز

حسگر يها شبكه در ديکل تيريمد يها تميالگور عملكرد بهبود 7
 احمديان محمود دکتر

 محمدرضاعارف دکتر
ايران مخابرات تحقيقات مرکز

 کد بر يمبتن يرمزنگار ستميس كي ليتحل و يطراح 8
 احمديان محمود

 ارفمحمدرضاع
ايران مخابرات تحقيقات مرکز

9 
ديکل يها مدل در امن تيظرف نيپائ و باال يها کران يساز هيشب و ليتحل

يتوافق

 احمديان محمود دکتر

محمدرضاعارف دکتر
ايران مخابرات تحقيقات مرکز

11 
ميس يب رله يها شبكه در شده عيتوز پرتو يده شكل يساز هيشب و ليتحل

کاربره چند
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکز پور يلياردب ردادمه دکتر

11 
 بر گر نشيگز ريغ و گر نشيگز يها شبكه عملكرد يساز هيشب و ليتحل

 توان صيتخص با همراه نگيديف يها کانال يرو
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکز پور يلياردب مهرداد دکتر

12
 شناختگر طرفه دو يها شبكه در پرتو يده شكل يساز هيشب و ليتحل

 رله بر يمبتن
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکزپور يلياردب مهرداد دکتر

13 
صيتخص و يپرش چند يمشارکت يشناخت ويراد شبكه كي عملكرد ليتحل

 نهيبه توان
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکزپور يلياردب مهرداد دکتر

14 
 نگيديف با يانتخاب رله شبكه كي در توان نهيبه صيتخص و عملكرد ليتحل

 باال زينو به گناليس نسبت در يگام ناکا
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکز پور يلياردب مهرداد دکتر

15 
 رله يها شبكه در توام توان صيتخص و يابي ريمس ليتحل و يساز هيشب

 عيسر نگيديف با يها کانال در يگام چند
رانيا مخابرات قاتيتحق مرکز پور يلياردب مهرداد دکتر

طيمح در 1611 موشك يآزاد درجه 6 يساز هيشب افزار نرم يطراح 16
Simulink

مفتح ديشه پژوهشكده ينوبر يرانيح جعفر دکتر
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كارفرمامجریعنوانردیف

17 
 صيتشخ و عملكرد نگيتوريمون مجتمع ستميس ساخت و يطراح توسعه

 کمپرسور و گاز نيتورب مختلف ياجزا يخطا
رانيا گاز يمل شرکت علي خاکي صديق دکتر

18 
 يها گره يبند ميتقس با ياقتضائ يها شبكه در سيسرو تيفيک بهبود

 آنها منابع اساس بر شبكه
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي يزکائ سعدان دکتر

كيكروالكترونيم ستاديشمس نيحس دکترGHz 2.4 فرکانس در RFID تگ ساخت و يطراح19

زادهرمضانعلي صادق دکتر كيپالزمون يهانانوآنتن هيآرا كينزد داتيتمرکزم 21
 يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه

اطالعات

اي هسته فنون و علوم پژوهشگاه عليرضا فاتحي دکتر پالسما کنترل سيستم زمينه در پژوهش 21

22 
 در کاربران يبرا تداخل حداقل با منابع صيتخص يساز هيشب و ليتحل

 کاربره چند MIMO يسلول يستمهايس
 محامدپور کمال دکتر

يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه

 اطالعات

23 
يسلول يها شبكه ييدربهبودکارآ ازرله اثراستفاده يساز هيشب و ليتحل

 يمشارکت
کمال محامدپور دکتر

 يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه
اطالعات

24 
دو با يا صفحه پيكرواستريم هيچندال يا هيآرا آنتن ساخت و يطراح

 بل يدس 25  حداقل بهره با گاهرتزيگ5 باند در ونياسزيپالر
 ميرطاهري سيدعبدالهدکتر 

يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه
 اطالعات

25 
ديف با يدوقطب كيپارابول يرفلكتور دو آنتن ساخت و ليتحل ،يطراح

 يفا يوا شبكه در کاربرد يبرا يمرکز
 ميرطاهري سيدعبدالهدکتر 

يفناور و اتارتباط قاتيتحق موسسه
 اطالعات

26 
 رندهيگ ييجلو بخش يبرا آنالوگ مجتمع مدار يساز هيشب و يطراح

 WiMAX و GSM ليموبا
كيكروالكترونيم يآور فن توسعه ستاد يآسمان داود دکتر

27
 انجام يبرا مود يها  زننده برهم ستميس با يانعكاس چمبر ساخت و يطراح

 استاندارد در( EMC)يسيالكترومغناط يسازگار يها تست
MIL-STD-46E

رانيا صا علي خالقي دکتر

28 
کنننده تشعشع يبرا يرفلكتور باند آنتن ساخت و يساز هيشب يطراح

 يپالس
علي خالقي دکتر

 يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه
 اطالعات

29 
 کاربرد يبرا شده داده شكل دوگانه رفلكتور آنتن يساز هيشب و يطراح

 GEO ماهواره
علي خالقي دکتر

 يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه
 اطالعات

31 
 از استفاده با كيبار يباند چند گذر انيم لتريف ساخت و يطراح

 Ku باند در Ridge Gapجبر مو يتكنولوژ
علي خالقي دکتر

 يفناور و ارتباطات قاتيتحق موسسه
 اطالعات

رانيگازا انتقال شرکت علي خالقي دکتر ييويراد امواج توسط اموال و انبار تيريمد 31

32 
 از استفاده با مخابرات پرسرعت نكيل يساز ادهيپ يامكانسنج و مطالعه

 (اول فاز)  گاز انتقال لوله خطوط
رانيگازا انتقال شرکت علي خالقي دکتر

مهام پژوهشكده يدلشورهياريعل يمهد دکتر يكيالكترومكان يعملگرها ساخت و يطراح 33

مهام پژوهشكده يدلشورهياريعل يمهد دکتر يكيدرواستاتيالكتروه يعملگرها از استفاده با يكيناميروديآ بار ساز هيشب 34

35 
 يبرا صالح يذ مراجع در دفاع و هيته خصوص در يبررس و قيتحق

 VoIP خدمات هيارا بر حاکم اصول نيتدو
ييويراد ارتباطات و مقررات ميتنظ سازمان يقاسم عبدالرسول دکتر

36 
 كيتراف ينيب شيپ يبرا يمدل هيارا و ليتحل خصوص در يبررس و قيتحق

 اطالعات يمل شبكه در
رانيا اطالعات يفناور سازمان يقاسم عبدالرسول دکتر

37 
 کنترل يبرا يمصنوع هوش بر يمبتن روش كي يابيارز و يطراح

Handoff هوشمند ييويراد يها شبكه در 
يقاسم عبدالرسول دکتر

 يفناور و ارتباطات قاتيتحق سسهمو
اطالعات

38 
اطالعات يفناور صنعت بر حاکم مقررات و نيقوان يازسنجين و ييشناسا

افزار نرم واردات و صادرات حوزه در
 ناصرشرف بابك دکتر

اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت

(رانيا اطالعات يفناور سازمان)

ستاد توسعه فناوري اطالعات سميه چماني دکتر نالوگآ و تاليجيد بخش يساز هيشب و يطراح 39
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الکترونیكگروه 

الکترونیكمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Adaptive Blind Gain Correction of  Time-Interleaved 

Adcs for Wide-Band Communication Applications

B. Paperi 

Dr. D.Asemani 

A. Khakpour

Journal of  MEasurement 

Science and Instrumentation

Vol. 3, Issu. 2, pp. 157-162 

2012 

2A Tunable Multiband CMOS LNA for Mobile Wimax 

with High Linearity

A. Bayramnejad 

Dr. D. Asemani 

Dr. S. Zokaei

Journal of  Circuits, Systems 

and Computers

Vol. 22, Issu. 3, pp. 1-19 

2012

3Enviromental UV-A Level Monitoring Using an Ag-Tio2 

Schottky Diode 

M.Mohammadi 

Lajevardi 

Dr.F.Akbari 

Boromand

Key Engineering Materials

Vol. 543, pp. 113-116 

2012

4A Miniature Gas Analyzer Made by Integrating 

a Chemoresistor with a Microchannel 

Dr.F.H.Babaie

M.Paknahad 

V.Ghafari niya

Lab on a Chip 

Vol. 12, pp. 1874-1880 

2012

5A Concept of  Microfluidic Electronic Tongue
Dr.F.H.Babaie

K. Nemati

Microfluidics 

and Nanofluidics 

Vol. 13, Issu. 2, pp. 331-344 

2012 

6Obtaining Highly Selective Responses from a Bulk Tin 

Oxide Gas Sensor 

Dr.F.H.Babaie

A. Amini

Key Engineering Materials

Vol. 543, pp. 239-242 

2012

7
A Breakthrough in Gas Diagnosis 

with a Temperature-Modulated Generic Metal Oxide Gas 
Sensor

Dr.F.H.Babaie 
A. Amini

Sensors and Actuators B: 
Chemical  

Vol. 166, pp. 419-425 
2012

8Discriminating Among Acid Base and Salt-Based 
Electrolytes Using a Single Microfluidic Channel

K. Nemati 
Dr.F.H.Babaie

Key Engineering Materials
Vol. 543, pp. 285-288

2012

9
Power Allocation and Group Assignment for Reducing 

Network Coding Noise in Multi-Unicast Wireless 

Systems 

Z. Mobini 

P. Sadeghi 

M. Khabbazian 

Dr. S. Zokaei

IEEE Transactions 

on Vehicular Technology  
Vol. 61, Issu. 8, pp.3615-3629 

2012 

11A Low-Power, Generic Biostimulator with Arbitrary 

Pulse Shape, Based on a Central Control Core

M. Faizollah 

 M. Karimi 

Dr. A.M. Sodagar

IEICE Electronics Express 

Vol. 10, Issu. 3, pp. 1-10 

2013 

11On the Design of  a Low-Voltage Twostage OTA Using 

Bulk-Driven and Positive Feedback Techniques

H. Khameh 

Dr. H. Shamsi

International Journal 

of  Electronics 

Vol. 99, pp. 1309-1315 

2012 

12Analysis and Design of  the True Piecewise 

Approximation Logarithmic Amplifiers

M. Shaterian 

A. Abrishami far 

Dr. H. Shamsi

Analog Integrated Circuits 

and Signal Processing  

Vol. 72, Issu. 1, pp. 193-203 

2012 

13A Low-Power Opamp-Less 8-Bit 1-MS/S Pipelined 
Adcin 90-Nm CMOS Technology

H. Abbasi 
Dr. H. Shamsi

Archives Des Sciences 
Journal  

Vol. 65, Issu.12, pp.418-427 
2012 

14A Low-Collision CSMA-Based Active RFID for 
Tracking Applications 

D. Moeinfar 
Dr. H. Shamsi

Wireless Personal 
Communications  
Vol. 68, Issu. 4  

2012

15Room Temperature Hydrogen Gas Sensor Using 
V. Nazerian 
Dr. A. Salehi

Vol. 6, Issu. 2, pp. 49-52 
2012 
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16Improving the Sensing Response of  Sno2 Hydrogen Gas 

Sensor Using Additive Ag as a Catalyst 

H. Sadeghi 

V. Nazerian 

Dr. A. Salehi

Internatıonal Journal 

of  Natural and Engineering 

Sciences  

Vol. 6, Issu. 1, pp. 37-39 

2012 

17Theoretical Analysis of  Magnetic Tunneling Transistor 

as a Novel Hydrogen Gas Sensor Based on Spintronic 

V. Nazerian 

Dr. A. Salehi

International Journal 

of  Natural & Engineering 

Sciences 

Vol. 6, Issu. 1, pp. 19-24 

2012 

يينايب يپروتزها در ونيگانگل يهاسلول يكيالكتر كيتحر يسازهيشب 18

شبنم نوين حميد 
مقدم  ابريشمي اميرمسعود دکتر

 سوداگري امين مهنام 

 تازه هاي علوم شناختي

25-41، صفحات: 3، شماره: 14جلد: 

1391

الکترونیكها گروه االت چاپ شده در كنفرانسمق

كنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Fabrication of  Polymer Solar Cells Based 

on MEH-PPV/C60 and Influence of  Organic Solvents 

at Different Weight Ratio

A. Khademi 

Dr.F.Akbari Boromand 

M. Massah 

M. Mohsen nia

Nanostructure solar cells 

NSSC91

Sharif Univesity 

of  Technology 

2011

2Influence of  the Buffer Layer on Polymer Solar Cell 

Performance Based on MEH-PPV+C60 

M. Massah 

M. Mohsen nia 

A. Khademi 

Dr.F.Akbari Boromand

Nanostructure solar cells 

NSSC91

Sharif Univesity 

of  Technology 

2011

3Fabrication and Simulation of  Polyfluorene-Based 

Organic Light Emitting Diodes 
M. R. Fathollahi 

Dr.F.Akbari Boromand

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

(ICEE) 

University of  Tehran 

2012

4Enviromental UV-A Level Monitoring Using 

an Ag-Tio2 Schottky Diode 

M. Mohammadzadeh 

Lajevardi 

Dr.F.Akbari Boromand

2nd International 

Conference on Materials 

 ICMAST2012

Budapest-Hungary

2012 

5Obtaining Highly Selective Responses from a Bulk Tin 
Oxide Gas Sensor 

Dr.F.H.Babaie
A. Amini

2nd International 
Conference on Materials 

 ICMAST2012
Budapest-Hungary

2012 

6Discriminating Among Acid-, Base-, and Salt-Based 
Electrolytes Using a Single Microfluidic Channel

K. Nemati 
Dr.F.H.Babaie

2nd International 
Conference on Materials 

 ICMAST2012
Budapest-Hungary

2012 

7Joint Power Allocation And Relay Selection 
in Network-Coded Multo-Unicast Systems 

Z. Mobini 
P. Sadeghi 

Dr. S. Zokaei

IEEE Wireless 
Communications and 

Networking Conference 
(WCNC 2012) 
 Paris, France

2012 

8Wearable, Battery-Powered, Wireless, Programmable 
8-Channel Neural Stimulator 

S. Farahmand 
 H. Vahedian 

M.Abedinkhan Eslami 
 Dr. A.M. Sodagar

34th Annual International 
Conference of  the IEEE 

Engineering in Medicine and 
Biology Society  
California, USA 

2012
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9
Programmable High-Output-Impedance, 

Large-Voltage-Compliance Microstimulator for,
in PubMed will Retrieve 

S. Farahmand 
 M. H. Maghami 

 Dr. A.M. Sodagar

34th Annual International 
Conference of  the IEEE 
Engineering in Medicine 

and Biology Society  
California, USA 

2012 

11Implantable Biomedical Microsystems: a New Graduate 
Course in Biomedical Circuits and Systems 

Dr. A.M. Sodagar

IEEE Biomedical Cicuits 
and Systems Conference 

(IEEE BioCAS) 
Taiwan 
2012 

11Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data 
Telemetry from Biomedical Implants 

M. Karimi 
Dr. A.M. Sodagar
Dr. M. Ehsanian 

P. Amiri

IEEE Biomedical Cicuits 
and Systems Conference 

(IEEE BioCAS) 
Taiwan 
2012

12Generic Controller Dedicated to Implantable Biomedical 
Microsystems 

M. Faizollah  
S. Razmpour 

Dr. A.M. Sodagar 

M. Nourian

Dr. M. Y. Darmani 

IEEE Biomedical Cicuits 
and Systems Conference 

(IEEE BioCAS) 
Taiwan 
2012 

13A Novel Multi-Step C-2C DAC Architecture 
M. Abedinkhan 

Dr. A.M. Sodagar 
P. Adl

The IEEE International 
Conference on Electronics, 

Circuits, and Systems 
(ICECS) 

Spain
2012 

14A 3-Ppm/°C Bandgap Voltage Reference Using Mosfets 
in Strong Inversion Region 

Dr. H. Shamsi 
 E. Shami 

20th Iranian Conference 
on Electrical Engineering 

(ICEE) 
University of  Tehran 

2012 

15Performance Enhancement of  a 10-Bit 50-MS/S Open 

Loop Pipelined ADC Using a Novel Digital Calibration 

H.R. Mafi 

Dr. H. Shamsi 

R. Mohammadi 

E. Shami

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

(ICEE) 

University of  Tehran 

2012 

16A New Cell with Hybrid Single Electron Transistor 

and MOS Transistor with Feed Back Technique 

S.S. Mosavi 

A. Shahhoseini 

Dr. H. Shamsi

ICDCS 2012 IEEE 

International conference 

on device 

India 

2012 

17A 10-Bit 50-MS/S Charge Injection Pipelined ADC 

Using a Digital Calibration 

H.R. Mafi 

Dr. H. Shamsi 

R. Mohammadi 

E. Shami

IEEE Multi-Conference 

on Systems, Signal (SSD) 

Germany 

2012 

18Positive Feedback Technique for DC-Gain Enhancement 

of  Folded Cascade Op-Amps 

S. Farahmand 

Dr. H. Shamsi

IEEE New Circuits 

and Systems Conference 

(NEWCAS) 

Canada 

2012 

19On the Design of  a 2-2-0 MASH Delta-Sigma-Pipeline 

Modulator 

R. Mohammadi 

Dr. H. Shamsi 

M. Abedinkhan

The IEEE International 

Conference on Electronics, 

Circuits, and Systems 

(ICECS) 

Spain

2012 

21
 اثر سازي مدل و نيفولر+مريپل هيپا بر يآل دييخورش سلول ساخت

 آن مشخصه بر تابش و دما رييتغ

ينجف ثميم
برومند ياکبر فرهاد دکتر

 يخادم رضايعل

هاي کنفرانس يك روزه سلول
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برومند ياکبر فرهاد دکتر (انسکنفر مدعو سخنران) يآل ييفتوولتا يديخورش يهاسلول 21

هاي کنفرانس يك روزه سلول
 خورشيدي نانوساختاري
 دانشگاه صنعتي شريف 
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22 
در ريخأت نرخ کاهش در ياحتمال ارسال اثر يسازهيوشب يبررس

 اريس يمورد يهاشبكه

احمدزاده سحر
يزکائ سعدان دکتر

ميمق ندا
فر يرضائ نبيز

 برق يمهندس کنفرانس نيستميب
 رانيا

 دانشگاه تهران
1391

 دوم مرتبه آسنكرون يدلتا گمايس يمدوالتورها يرفتار يسازهيشب 23
يآبادميابراه فاطمه

يشمس نيحس دکتر

رانيا برق يمهندس کنفرانس

 تهران

1391

24 
 mµ يتكنولوژ در Doherty توان کننده تيتقو يسازهيشب و يطراح

گاهرتزيگ 4/2 فرکانس در 18/0

مهرشاد نيمب

يشمس نيحس دکتر

يبيحس هوشنگ

رانيا برق يمهندس کنفرانس

 تهران

1391

الکترونیككتب منتشرشده گروه 

ناشرنویسندگان عنوانردیف

1
Implantable Biomedical Devices, A Chapter 

in "Biomedical Engineering, Technical Applications 

in Medicine"

A. Zabihiyan 

M.H. Maghami 

F. Asgarian 

Dr. A.M. Sodagar

InTech

الکترونیكارشد )دفاع شده( گروه كارشناسیهای دورهنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 چند رندهيگ كي يبرا نهيبه LNA مدار يساز هيشب و يطراح

mµ0.13 يتكنولوژ در( WIMAX  و  GSM)ياستاندارد
يآسمان داود کترد يخسرو ميمر

2
 بر كيسرام و کاشي کارخانجات محصوالت يبند درج ستميس طراحي

 الگو ييشناسا يها تميالگور اساس
يآسمان داود دکتر يميکر نيحس محمد

3 
با يمواز تاليجيد به آنالوگ هاي¬مبدل در آنالوگ يخطاها حيتصح

موجك ليتبد از استفاده
يآسمان دداو دکتر فرد يباقر يحاج نيام محمد

4
 مواد از استفاده با(  NH3)اکيآمون گاز حسگر ساخت و يطراح

 كيارگان
برومند ياکبر فرهاد دکتر کاکولوند ديعبدالوح

5 
و فلزي اتصاالت فروالكتريك، عايق با ارگانيك ترانزيستورهاي ساخت

 کربني هاي لوله نانو
برومند ياکبر فرهاد دکترينجف ثميم

6
 يهانانولوله ،يمريپل مواد يمبنا بر كيارگان يديخورش سلول ساخت

 بيترک نيترمناسب کردن هيآرا و 1۱ حداقل يبازده با نيفولر و  يکربن
برومند ياکبر فرهاد دکتر يخادم رضايعل

7 
كيتفك يبرا شده مدوله کار يدما با گاز حسگر يها پاسخ ليتحل

يعصب -يفاز يهاروش با گازها يدوجزئ يهامخلوط
ييبابا نيحس فرامرز دکتر انسيبابا كيخاچ

 يقاسم يعل D کالس تاليجيد يصوت کننده تيتقو ساخت و يساز هيشب و يطراح 8
يشمس نيحس دکتر

يدرمان وسفي محمد دکتر

9 
يابيريمس يها تميآلگور در رله وتعداد گام فاصله اثر يساز هيوشب ليتحل

 يمشارکت
يزکائ سعدان دکترزاده يصفار مسعود

55



وکامپیوتر دانشکده مهندسی برق -1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

11 
يهاگره يبندميتقس با ياقتضائ يهاشبكه در سيسرو تيفيک بهبود

 هاآن منابع براساس شبكه
يزکائ سعدان دکتريحصار ديسع

يزکائ سعدان دکتر شاه قدم ديام اريس ياقتضائ يهاشبكه عملكرد بر يورود كيتراف مدل ريثأت يسازهيشب 11

 باال دقت با يتميالگور  لتايجيد به آنالوگ مبدل يساز هيشب و يطراح 12
 ماس يس نانومتر 91 يتكنولوژ در

يشمس نيحس دکتر يجعفر اصغر

  تاليجيد به آنالوگ مبدل سازيهيشب و يطراح 13
 يمخابرات يکاربردها يبرا گمايس-دلتا -نيال پيپا ديبريه

يشمس نيحس دکتر يمحمد رضا

 از استفاده با باال سرعت الين پايپ ديجيتال به آنالوگ مبدل طراحي 14

مخابراتي کاربردهاي براي باز حلقه تقويت روش
يشمس نيحس دکتر يشام احسان

 هيپا باند بخش يبرا پيكرواستريما گذرنييپا لتريف ساخت و يطراح 15

 يمتريليم موج يها رندهيگ
تبار ينور رضايعل

يشمس نيحس دکتر  

ياحمد آرش ديس دکتر

16 
 بالنگا زاده عباس صابرKuباند در زنوي کم کننده تيتقو كي يسازهيشب و يطراح

يشمس نيحس دکتر

ياحمد آرش دکتر

الکترونیكهای دوره دكتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
با قطعه در ترابرد يساز هيشب و ديسف يآل ليگس نور وديد ساخت

يحرارت اثرات درنظرگرفتن
برومند ياکبر فرهاد دکتر يالهفتح ضار محمد

ييبابا نيحس فرامرز دکتر ينعمت انوشيک كيديكروفلوئيم يمدارها هيپا بر يكيالكترون زبان 2

الکترونیكسمینارها و نشست های تخصصی گروه 

زمان و مکان برگزاریارائه دهندهنار، همایشیسمردیف

 امير مسعود سوداگر دکتر آشنايي با مباني پژوهش در مهندسي  1
دانشكده مهندسي برق

1391

 دکتر فرامرز حسين بابايي دانشگاه صنعتي، مرکز کارآفريني 2
دانشكده مهندسي برق

1391

گروه قدرت

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه قدرت

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1 
Using Average DC- Pulse Response of  Stator Current 

For Identification of  Axial Flux Single-Phase Rotary 

Transformer Parameters

F. Tootoonchian 

 Dr. M. Ardebili 

 Dr. K. Abbaszadeh

Przegląd Elektrotechniczny 

R.88, nr 11a, pp. 142-146 

2012 

2 
Novel Axial Flux Brushless Resolver Analysis 

and Optimization Using 3D Finite Element 

and D-Q Model Method

F. Tootoonchian 

 Dr. M. Ardebili 

 Dr. K. Abbaszadeh

Iranian Journal of  Electrical 

And Electronic Engineering 

Vol.8, Issu. 3, pp. 243-258 

2012 

3 
A Novel Method for Ultra-High- Frequency Partial 

Discharge Localization in Power Transformers Using 

the Particle Swarm Optimization Algorithm 

H.R. Mirzaei 

Dr. A. Akbari 

E. Gockenbach 

M. Zanjani 

more authors

IEEE Electrical Insulation 

Magazine Vol.29, Issu.2

pp. 26-39 

2012 
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4 
Influence of  the Airflow Speed Along Transmission 

Lines on the DC Corona Discharge Loss, Using Finite 

Element Approach

A. Shemshadi 

 K. Niayesh 

Dr. A. Akbari 

Physics of  Plasmas 

Vol.29, Issu.2 

2012

5Probabilistic Determination of  Pilot Points for Zonal 
Voltage Control

Dr. T. Amraee 
A. Soroudi 

A.M. Ranjbar

IEE Proceedings-Generation 
Transmission and 

Distribution 
Vol.6, Issu.1, pp. 1-10 

2012

6Wide Area Load Frequency Control Using Functional 
Model Predictive Control

A.M. Ranjbar 
Dr. T. Amraee

European Transactions on 
Electrical Power 

Vol.10, Issu.1002, pp.1-16 
2012 

7Coordination of  Directional Overcurrent Relays Using 
Seeker Algorithm 

Dr. T. Amraee

IEEE Transactions on Power 
Delivery 

Vol.27, pp. 1415-1422
2012 

8 
Advanced Universal Power Quality Conditioning 

Systems in Three-Phase Four-Wire Networks Under 
Non-Ideal Waveforms 

B. Rahmani 
Dr. M. Tavakoli Bina

Przeglad Elektrotechniczny
Vol.88, Issu.5b, pp. 206-210 

2012 

9Security-Constrained Transmission Expansion 
Planning: a Stochastic Multi-Objective Approach 

T. Akbari 
A. Rahmani Kian 

Dr. M. Tavakoli Bina

International Journal of  
Electrical Power & Energy 

Systems 
Vol.1, Issu.43, pp. 444-453 

2012 

11 Weighting Method to Identify Interharmonics Based 
on Calculating the Bandwidth in Group-Harmonics 

H. Vahedi 
 A. Alizadeh Kiapi 

 Dr. M. Tavakoli Bina 
K. Al-Haddad

Journal of  Power 
Electronics  

Vol.13, Issu.1, pp. 170-176 
2012

11 
A Novel GA Based Technique for Optimizing Both 

the Design and Control Parameters in Parallel 

Passenger Hybrid Cars 

K. Varesi 

Dr. A. Radan

International Review  

of Electrical Engineering  

Vol.6, Issu.3, pp. 170-176 

2012 

12 
Simulation and Analysis of  a Compact Electronic 

Nfrastructure for DC Micro-Grid: Necessity and 

Challenges  

M.A.  Tavakoli 

Dr. A. Radan 

Dr. H. Hasibi

Smart Grid and Renewable 

Energy  

Vol.3, Issu.3, pp. 73-86 

2012 

13 Indirect Matrix Converter with Unity Voltage Transfer 

Ratio for AC to AC Power Conversiono

A. Jahangiri 

Dr. A. Radan

Electric Power Systems 

Research  

Vol.96, pp. 157-169 

2013 

14 Analysis of  Permanent Magnet Wind Turbine 

Dynamics During Wind Fluctuations

M. Bahramgiri 

Dr. A. Abedini 

 A. Siadatan

Majlesi Journal of  Electrical 

Engineering 

Vol.6, Issu.3, pp. 35-42 

2012

15 Enhanced Topology of  Induction Motor Drive
Dr. A. Abedini 

Y. Firooz

Majlesi Journal of  Electrical 

Engineering 

Vol.7, Issu.1 

2012

16 Circulating Current Analysis Between Strands 

in Armature Winding of  a Turbo-Generator 

Dr. K. Abbaszadeh 

F. Rezaee Alam

Turkish Journal of  Electrical 

Engineering & Computer 

Sciences  

Vol. 21, Issu. 1, pp. 55-70 

2012 

17 
Assessment and Robust Controller Design 

of  STATCOM for Power System Stability 

Improvement Using Honey Bee Mating Optimization 

Dr. M. Aliakbar Golkar 

A. Ahmadian

Journal of  Control

Vol. 5, Issu. 3, pp. 46-56 

2012 

18 Wavelet-Based Multi-Resolution Voltage Controller 

in a Hybrid AC/DC Microgrid 

M. Akbari 
Dr.S.M.MoghaddasTafreshi 

Dr. M. Aliakbar Golkar

Przegląd Elektrotechniczny 

 R.88 NR8/2012, pp.197-204 

2012 

19 
Analysis and Comparison of  Load Flow Methods 

for Distribution Networks Considering Distributed 

Generation

M. Sedghi 

Dr. M. Aliakbar Golkar

International Journal 

of  Smart Electrical 

Engineering

Vol. 1, Issu. 1, pp. 27-32 

2012 

57

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=PHYS%2BPLASMAS&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpop.aip.org%2F&ei=O5_SUdjtN4eM4gSq7YGwCA&usg=AFQjCNGhiGcmYi1FNbSWSgzgHuxq1chiEw
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787796


وکامپیوتر دانشکده مهندسی برق -1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

21 
Design of  an Output Feedback Controller  

for STATCOM in View of  Low Frequency Oscillation 

Damping Using HBMO and PSO 

Dr. M. Aliakbar Golkar

A. Ahmadian

J. Modarresi

Journal of  Smart Systems 

in Electrical Engineering

Vol. 1, Issu. 1, pp. 27-32 

2012 

21 FACTS Control Parameters Identifications  
for Enhancement of  Power System Stability 

A. Safari 
Dr. M. Aliakbar Golkar

A. Ahmadian

Journal of  Artificial 
Intelligence in Electrical 

Engineering
Vol. 1, Issu. 1, pp. 27-32 

2012 

22 
Improving the P-Q Compensation Method  

in the Presence of  Low-Order Harmonics by LWT: 
Theory and Implementation 

J. Modarresi 
Dr. M. Tavakoli Bina 

Dr. M. Aliakbar Golkar

International Review  
of  Electrical Engineering 

Vol. 7, Issu. 4, pp.5022-5028 
2012 

23 
A Two Ways Communication-Based 

Distributedcontrol for Direct Load Control in Smart 

Distribution System 

M. Biabani 

 A. H. Sajadi  

Dr. M. Aliakbar Golkar

P. Biczel

Przegląd Elektrotechniczny 

 R. 89 NR 3a 

2013

24
Predicting and Analysis of  Tree-Caused Failure Rates 

Faults in Overhead  Distribution Systems Using Neural 

Network and Agent Analysis 

M. Sedghi 

Dr. M. Aliakbar Golkar

M. Haghghi Fam

Iranian Electric Industry 

Journal of  Quality  

Vol. 1, Issu.2, pp. 19-29 

2012 

25
Distribution Network Expansion Considering 

Distributed Generation and Storage Units Using 

Modifiedpso Algorithm

M. Sedghi 

Dr. M. Aliakbar Golkar

M. Haghghi Fam

Electrical power systems 

research 

 Vol.52, Issu.4, pp. 221-230 

2012

26
Effect of  Plug-in Hybrid Electric Vehicles 

Charging/Discharging Management on Planning 

of  Smart Microgrid

S. M. Hakimi  

Dr. S. M. Moghaddas-

Tafreshi

Journal of  Renewable  

and Sustainable Energy 

Vol. 4, Issu.6, pp. 1-14 

2012

27
Assessing the Reliable Size of  Distributed Energy 

Resources in Islanded Microgrid Considering 

Uncertainty

F. Toorian 

Dr. S. M. Moghaddas-

Tafreshi

Dr. S.M.T. Bataee 

H. Hasanzade Fard

International Journal of  

Engineering and Technology 

Vol. 4, Issu.2, pp. 554-557 

2012
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يپهرس يمهد

عابديني علي دکتر

رحيمي استاد امير

برق ييدانشجو کنفرانسپانزدهمين 

 کاشان

1391

BUCK-BOOST مبدل كي يبرا LQRوPID کنترلر دو سهيمقا 49
يدهقان حسن

ينيعابد يعلدکتر 

برق ييدانشجو کنفرانسپانزدهمين 

 کاشان

1391

51
 با هاآن سهيمقا و يرزونانس يلترهايف و کنندها کنترل لكردعم يبررس

PI يها کننده کنترل

يخان نيحس محمد

حسنوند نيام

ينيعابد يعلدکتر 

برق ييدانشجو کنفرانسپانزدهمين 

 کاشان

1391

62

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6243555&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F6236348%2F6243516%2F06243555.pdf%3Farnumber%3D6243555
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6243555&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F6236348%2F6243516%2F06243555.pdf%3Farnumber%3D6243555
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6243555&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F6236348%2F6243516%2F06243555.pdf%3Farnumber%3D6243555
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6243555&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F6236348%2F6243516%2F06243555.pdf%3Farnumber%3D6243555
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6294165
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6294165
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6294165


وکامپیوتر دانشکده مهندسی برق -1131کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

كنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

داخلي آهنرباي با دائم مغناطيس سنكرون موتور سرعت کنترل 51

زادهمعدن سجاد

عابديني عليدکتر 

رادان احمددکتر 

 يلمللا نيب کنفرانسبيست و هفتمين 
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زاده عباس کريمدکتر  توزيع ترانسفورمرهاي پيچ سيم خطاي تشخيص 52

 و برق صنعت ارتباط همايش اولين

دانشگاه

تهران
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 دوگانه القايي ژنراتور به مجهز بادي توربين از توان بيشترين استحصال
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1391

54 
در شبكه به متصل فاز نورترسهيا کنترل استراتژي يطراح و عملكرد

 يفروافتادگ با مواجهه

زاده يحاج نيام

گلكار اکبر يعل مسعود دکتر

 يها شبكه کنفرانس نيهفدهم

عيتوز

راناي

1391

55 
ياقتصاد سهيمقا يابيارز و يآمار يبررس: صفر يانرژ تبادل يها خانه

 يانرژ

 زاده ليخل محمد
انيدونيفر رضايعلدکتر 

ييبطحا يدمحمدتقيسدکتر 

المللي  دومين کنفرانس بين
رويكردهاي نوين نگهداشت انرژي

 دانشگاه تهران
1391

56
 مقياس بزرگ هاي شبكه در فازور گيري اندازه واحدهاي يابي مكان
  ارزش بر مبتني گراف نظرية و ژنتيك الگوريتم از استفاده با

نايقيني شرايط در پذيريمشاهده

يمظهر يدمهديس
يلسان ديحم

انيدونيفر رضايعلدکتر 

 يالملل نيب کنفرانسبيست و هفتمين 
 برق

 پژوهشگاه نيرو
1391

57 
و برق بورس در ذيرشپ قابل هاي شرکت مالي درماندگي بيني پيش

 عسل زنبور مصنوعي کلوني از استفاده با انرژي

يمظهر يدمهديس
انيدونيفر رضايعلدکتر 

يوسفي يمهد
 يلسان ديحم

 يالملل نيب کنفرانسبيست و هفتمين 
 برق

 پژوهشگاه نيرو
1391

شبكه زير در ديتول تيريمد 58
يعابس احد

يعيرف منصور
انيدونيفر رضايعلدکتر 

رانيا برق يمهندس کنفرانس
 تهران دانشگاه

1391

بانيپشت بردار ونيرگرس روش از استفاده با بار مدت کوتاه ينيب شيپ 59

دهكردي يغالم ديحم
انيدونيفر رضايعلدکتر 
دهكردي انيفتاح سجاد
يخوارزم اميپ

 يلسان ديحم

 هاي شبكه کنفرانس نيهفدهم
 برق رويين عيتوز

 روين پژوهشگاه
1391

61 
هدفمند يهاتعرفه صدور با ها ميكروشبكه در يايران سرمايه از تحماي

 گاز

فرد زاده حسن حميد
تفرشيمقدس سيدمسعوددکتر 

 حكيمي مهدي سيد

يانرژ يالملل بين همايش نهمين
 تهران
1391
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كتب منتشر شده گروه قدرت

ناشرنویسندگانعنوانردیف

قدرت يستمهايس يبررس 1
انيب يتوکل محمددکتر 

يساک ديمج
 ييايک زادهيعل رضايعل

نيتو کاوش

توان تيفيک2
نايب يتوکل محمددکتر 
يرحمان ژنيب

 يساک ديمج
خرد جاودان

ارشد )دفاع شده( گروه قدرتهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 با محوري شار بادي فاز سه سنكرون ژنراتور يك ناليزآ و بهينه طراحي

 بعدي سه محدود اجزاي بروش دائم اهنربي
اردبيلي محمد دکتر نويري موزه پر راضيه

2 
 محوري شارDC جاروبك دون PMموتور يك ناليزآ و بهينه طراحي

الكتريكي خودروي براي
اردبيلي محمد دکتر شياده جعفري مهدي سيد

3 
 قوي شارف چيپ ميس يخروج به مربوط يقيعا ساختار سازي نهيبه

 يكيالكتر دانيم ليتحل با عبوري مقره تا ترانسفورماتور
اصغر اکبري ازيرانيدکتر  يالله روح مسعود

4
 مخزن در يجزئ هيتخل  UHF هايگناليس انتشار يتجرب يبررس

سازي هيشب جينتا با آن سهيمقا و قدرت ترانسفورماتور
اصغر اکبري ازيرانيدکتر  يزنجان يمجتب

اصغر اکبري ازيرانيدکتر  يانصار ديام عيما يهاقيعا يكيالكتر يد و يكيالكتر اتيصخصو يبررس 5

6
 يكيالكتر و يكيزيف اتيخصوص و ونيزاسيپالر درجه نيب ارتباط يبررس

 روغن با شده ريس سلولز قيعا
اصغر اکبري ازيرانيدکتر  يمانيا يتق محمد

7
 نيش در كيهارمون کاهش منظور به وياکت لتريف يساز هيشب و يطراح

 روگاهين يداخل
نايب يتوکل محمد دکتريمانيسل جواد

8 
ميراسازي منظور به تطبيقي کنندهکنترل يك سازي شبيه و بهينه طراحي

نمونه قدرت ستميس on-line نوسانات
نايب يتوکل محمد دکتر يخسرو هيمرض

9 
 يديخورش يهاستميس دز ويراکت توان کننده کنترل يساز هيشب و يطراح

 Z-source مبدل از استفاده با شبكه به متصل
نايب يتوکل محمد دکتر اندام خوش ريام

11

 يواقع زمان موجك ليتبد يهيچا بر يتميالگور يساز هيشب و يطراح

 ژنراتوز يخروج در هفتم و پنجم سوم، يكهايهارمون يجبرانساز يبرا

 يباد ينهايتورب

 يمدرس جواد
نايب يتوکل محمد دکتر

گلكار مسعود دکتر

11

 در موازي -سري سواري هيبريد خودرو سازي شبيه و سازيمدل

MATLAB-Simulink تقسيم مختلف ساختارهاي بررسي جهت 

قدرت کننده

رادان احمد دکتر يرينص وايه

12 
 مراهه به كيفتوولتائ با شده هيتغذ يهاستميس يبرا DC-DCيهامبدل

شارژر يباطر
يقربان يحاج شهروز

 هانوفر دانشگاه از مرتنز پروفسور

آلمان

 رادان احمد دکتر

13 
از استفاده با خطي نامتعادل بارهاي تغذيه جهت چهارساق اينورتر کنترل

رزونانسي کنترلر
رادان احمد دکتر شريف اسماعيلي اسماعيل

14 
هيبريد خودرو سازي پياده جهت سازي شبيه و طراحي مطالعات

حلقه در افزار سخت روش به ماشين DMP بر مبتني موازي – سري
رادان احمد دکتر چيذري قناعتيان محمد
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

15 
استفاده مورد فعال جرمي ميراگر سيستم سازيشبيه و طراحي مطالعه،

نمونه مرتفع ساختمان هاي ساز هاي المان در تنش کاهش براي
رادان احمد دکتر مظاهري اردشير

16 
 القايي ژنراتورهاي راکتيو و اکتيو  توان کنترل سازي شبيه و سازيمدل

نهايت بي H کنترل روش  از استفاده با تغذيه سو دو
 نژاد محمد ابوذر

رادان احمد دکتر

شكري لهشكرا دکتر

17
  PMSM موتور استاتور پيچ سيم از استفاده نحوه سازي شبيه و بررسي

 بكهش به اتصال قابليت با هيبريدي خودروهاي شارژر ساختار در
پور محمد بهزاد

رادان احمد

شكري لهشكرا دکتر

18
 و بهره فيدبك کنترل روش با چهارساق اينورتر سازي شبيه و سازيمدل

 تناسبي - رزونانسي کنترل روش با آن مقايسه
رادان احمد دکتر نظيفي حامد

19 
مغتاطيس سنكرون موتور  کننده کنترل  يك سازي شبيه و سازيمدل

حسگر بدون و حالت فيدبك کنترلر از تفادهاس با  دائم
علي عابدينيدکتر  زاده معدن سجاد

کريمي رضا رشيد بررسي اينوترهاي ولتاژ پايين در کاربردهاي توان باال 21

 نظارت تحت ورنر مهندس

مرتنز پروفسور

 رادان احمد دکتر

کمايي اماني بيژن درتطراحي و کنترل منبع ولتاژ قابل کنترل براي تست نيمه هادي هاي ق 21
 نظارت تحت ورنر مهندس

مرتنز پروفسور
 رادان احمد دکتر

22
بررسي بار گرمايي قطعات نيمه هادي قدرت استفاده شده در توربين هاي 

   بادي بزرگ با استفاده از ژنراتور القايي با تغذيه دبل
يجماران ميابراه

هانوفر دانشگاه از مرتنز وفسوررپ

 نرادا احمد دکتر

ينيعابد يعل دکتر يآه ارشيک خودرو در کاربرد براي مدوالر کانورتر يك کنترل و طراحي 23

24 
هاي سيستم براي قدرت الكترونيك مبدل يك سازي شبيه و مدلسازي

 توان ماکزيمم استخراج جهت فتوولتائيك خورشيدي
 يليخل ناصر

ينيعابد يعل دکتر

هوشمند دکتر

25
 مبدل يك سازي شبيه و يكيدينام مدلسازي طراحي،

BUCK_BOOST کننده غيرمعكوس 
ينيعابد يعل دکتر يدهقان حسن

26 
دائم مغناطيس سنكرون موتور کننده کنترل يك سازي شبيه و مدلسازي

 حسگر از استفاده بدون و حالت فيدبك کنترلر از استفاده با
ينيعابد يعل دکتر زاده معدن سجاد

27 
اتومبيل در القايي ماشين بهينه کنترل راتژياست سازي پياده و طراحي

 الكتريكي
ينيعابد يعل دکتر يجالل غالمرضا

زاده عباس کريم دکتر پايدرانيا حسين توزيع فاز سه ترانسفورماتور يبند سيم يخطا يشناساي و يساز شبيه 28

29 
 محاسبه و توزيع ترانسفورمرهاي در خطا انواع سازي شبيه و مدلسازي

 الكترومغناطيسي هاي نيرو
زاده عباس کريم دکتر آقاسي حاجي سلمان

زاده عباس کريم دکتر مراشي نظري عباس محدود اجزاء روش با دائم مغناطيس ماشينهاي در آهنربا تلفات محاسبه 31

31
 يبرا يواقع زمان موجك ليتبد هيپا بر يتميالگور يساز هيشب و يطراح

 يباد ينهايتورب ژنراتور در هفتم و ،پنجم سوم يكهايهارمون يجبرانساز
يمدرس جواد

گلكار اکبر يعل مسعود دکتر

 نايب يتوکل محمد دکتر

32

 داريپا و  STATCOM کننده کنترل هماهنگ يطراح و يساز هيشب

 در يا هيناح نيب و يمحل نوسانات ييرايم جهت قدرت ستميس ساز

نهيماش چند قدرت ستميس

گلكار اکبر يعل مسعود دکتر انياحمد يعل

33 
 ژنراتور يگذرا يداريپا بر يسوخت ليپ  ريتاث يسازهيشب و مطالعه

 شبكه كرويم كي در سنكرون
 انيمعتبر فاطمه

گلكار اکبر يعل مسعود دکتر

 يکجور يشكر دکتر

34
 شبكه در عيتوز يدرهايف نهيبه يبردار بهره يساز هيوشب يسازمدل

 متعادل نا فاز سه يهاستميس نظرگرفتن در با هوشمند
يوسفي شرف

گلكار اکبر يعل مسعود دکتر

 هوشمند عباس دکتر
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

35
 قابل يخودروها کننده جمع يك بهينه يبردار بهره جهت يسازمدل

 رزرو بازار در شبكه به اتصال
يتفرش مقدس دمسعوديس دکتر يخانكهدان خردمند الهحبيب

36 
شامل يكروشبكهم يك در فرکانس کنترل يبرا يکنترل سيستم يطراح

 پذير کنترل يبارها
يتفرش مقدس دمسعوديس دکتر يجز کوچكيان محمد

37 
شامل ميكروشبكه يك ياحتماالت يبردار بهره جهت يسازمدل

 شبكه به اتصال قابل يبرق يخودروها
يتفرش مقدس دمسعوديس دکتر يجعفر يمهد

های دوره دكترا )دفاع شده( گروه قدرتنامهپایان

استاد راهنمادانشجووانعنردیف

1

 با اي زاويه موقعيت الكترومغناطيسي حسگر ساخت و بهينه طراحي

 خطاي پذيري اثر کاهش هدف با درجه 91 هايسلسين از استفاده

 موقعيت

 توتونچيان فريد
اردبيلي محمد دکتر

زاده عباس کريم دکتر

2 
  گشتاور نظرگرفتن در با ميدا يآهنربا هايماشين دقيق سازيمدل

 آن سازي کمينه منظور به جديد روشي وارائه و ايدندانه
زاده عباس کريم دکتر سعيد امين سيد

سمینارها و نشست های تخصصی گروه قدرت

زمان و مکان برگزاریارائه دهندهسمینار، همایشردیف

 سمينار دانشجويي شبكه هاي هوشمند 1
دکتر سيدمحمدتقي بطحائي

دونياندکتر عليرضا فري

دانشكده مهندسي برق

1391

گروه كامپیوتر

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه كامپیوتر

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Architectural Design and Implementation of  Intelligent 

Embodied Conversational Agents Using Fuzzy 

Knowledge-Base

K. Hassani 

A. Nahvi 

Dr. A. Ahmadi

Journal of  Intelligent 

and Fuzzy Systems

doi: 10.3233/IFS-120687 

2012 

2
A New Algorithm for Prediction of  MicroRNA Targets 

in Homo Sapiens, Elsevier Editorial System for 

Genomics

H. Ahmadi 

Dr. A. Ahmadi 
S.Azimzadeh Jamalkandi 

Dr. M.Aliyari 

A.Salehzadeh-Yazdi 

A.Masoudi-Nejad

Genomics

Vol. 101, No. 2, pp. 94-100 

2012 

3Brain Computer Interface with Genetic Algorithm 

A. Asadi Ghanbari 

A. Broumandnia 

H. Navidi 

Dr. A. Ahmadi

International Journal 

of  Information & 

Communication Technology 

Vol. 2, No. 1, pp. 79-86 

2012 

4
Joint Admission Control and Channel Selection Based 

on Multi Response Learning Automata (MRLA) 

in Cognitive Radio Networks 

H. Bizhani 

Dr. A. Ghasemi

Wireless Personal 

Communications 

Vol. 71, Issue. 1, pp 629-649 

2013 

5A Mobility Based Cooperative MAC Protocol 

for Wireless Networks 

Dr. A. Ghasemi 

M. Fahimi

International Journal 

of  Information and 

Computation Technology 
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ها گروه كامپیوترمقاالت چاپ شده در كنفرانس

كنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Low-Power, Small-Size, Generic Controller Dedicated 

to Implantable Biomedical Microsystems

M. Feyzollah 

S. Razmpour 

Dr. A. Sodagar 

M. Noorian 

Dr. M.Y. Darmani

IEEE Biomedical Circuits 

and Systems Conference  

Tiwan 

2012 

2
A Proper Transform for Satisfying Benford’s Law and Its 

Application to Double JPEG  Image Forensics. 

A. Taimori 

A. Behrad 

F. Razzazi 

Dr. A. Ahmadi  

M. Babaie Zadeh

IEEE International 

Symposium on Signal 

Processing and Info

Vietnam

3Map Point-Labeling with Rotation in Slider Model Using 

an Efficient Evolutionary Algorithm

A. Asoodeh 

F. Rostamabadi 

Ali Ahmadi 

20th  International 

Conference in Central 

Europe on Computer Gra

Charlottetown, Prague

4 
همراه به  آن کاربرد و ساده نيزيب يشبكه از استفاده با کلمات يابيشهير

 متون مشابهت زانيم نييدرتع ديجد تميالگور كي از استفاده

يونهر يکاظم فاطمه
ياحمد يعلدکتر 
 کامران يکبر

 هايسيستم کنفرانس يازدهمين
ايران هوشمند

  خوارزمي دانشگاه
 تهران 

1391

SimHashتميالگور کمك به يفارس متون در يادب سرقت کشف5

کامران يکبر
ياحمد يعلدکتر 
زاده محسن مهران

 هايسيستم کنفرانس يازدهمين
ايران هوشمند

  خوارزمي دانشگاه
 تهران 

1391

كتب منتشر شده گروه كامپیوتر

ناشرنویسندگانعنوانردیف

1Wavelet Transforms and Their Recent Applications 

in Biology and Geoscience

A.Asadi Ghanbari 

M.M. Pedram 

Dr. A. Ahmadi 

H. Navidi 

 A. Broumandnia

InTech Open Science

ارشد )دفاع شده( گروه كامپیوترهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
يآتاماتا از استفاده با  پوست رنگ يجداساز يمبنا بر چهره صيتشخ

 يسلول ريادگي
اتيب يمصطف

ياحمد يعل دکتر

مقدم يشميابر ديحم دکتر

ياحمد يعل دکتر يجعفر محسن يتيامن و ينظارت يها ستميس در سرقت داديرو صيتشخ 2

3
 يها سامانه کمك با او رفتار صيتشخ و راننده طيمح به آگاه يسازمدل

 يا خبره چند
ياحمد يعل تردکيمقدس ناصر سورنا

ياحمد يعل دکتر کامران يکبر انگشت اثر يتمهايالگور کمك به يفارس متون در يادب سرقت يبررس 4

5 
 يبررس و يفارس کلمات يابيشهير يبرا ديجد تميالگور كي يارائه

 يفارس متون سرقت صيتشخ در آن کاربرد
يونهريکاظمفاطمه

ياحمد يعل دکتر

6 
با خودآموز و يتعامل يآموزش يها طيمح در آموزش تيفيک يارتقا

ريادگي يآتوماتا از استفاده
 يحجر هاجر

ياحمد يعل دکتر

دادخواه ترايچ دکتر

7 
 در MACA پروتكل در تصادم مشكل کاهش يبرا يراهكار ارائه

 ميسيب يها شبكه
يدرمان وسفي محمد دکتريمهدو حنانه
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

8 
يهاشبكه در گره تيولوا نييتع روش بهبود يبرا يتميالگور هيارا

Adhoc پروتكل يمبنا بر ES-DCF
يدرمان وسفي محمد دکتر ينييشهرا سارا

9 
يها ستميزسير يبرا يعموم كروکنترلريم كي يساز ادهيپ و يطراح

يپزشك يمهندس
 پور رزم قهيصد

سوداگر مسعود ريام دکتر

يدرمان وسفي محمد دکتر

11 
يپارامترها به توجه با ريمس ينگهدار يبرا ياهيال انيم يراهكار ايارا

QoS يها شبكه در هاگره Manet
يدرمان وسفي محمد دکتر يانيشرب يقادر ليخل ديس

11
 تيفيک بر يمبتن داريپا ريمس کردن دايپ منظوره ب يتميالگور هيارا

 يمورد ميسيب يهاشبكه در سيسرو
يدرمان وسفي محمد دکتر يمرند ديسع

12 
 يپارامترها نظرگرفتن در با Manetيهاشبكه در سيوسر تيفيک بهبود

تيفيک
يدرمان وسفي محمد دکترزاده عقوبي اصغر يعل

13
 کمك با يضويب يجزئ مشتقات با ليفرانسيد معادالت يليتحل حل

 نيکارتز كيژنت يسينوبرنامه
مهدي علياري شوره دليدکتر  يعبدالله محمد

14 
 رويكرد با سيمبي حسگر هاي كهشب در خرابي تشخيص و آشكارسازي

سيگنال بر مبتني
يقاسم عبدالرسول دکتر يريام احسان

15 
در ساعت يسازهمگام يبرا ديجد پروتكل كي يسازهيشب و يطراح

ميسيب يحسگر يهاشبكه
يقاسم عبدالرسول دکتر دانش يرسول سادات ميمر

16
 نترلک يبرا يمصنوع هوش بر يمبتن روش كي يابيارز و يطراح

 هوشمند ييويراد يها شبكه در هنداف
يقاسم عبدالرسول دکتر يآقاجان نيحس

گروه كنترل و سیستم

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه كنترل و سیستم

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1An Intelligent UFastSLAM with MCMC Move Step 

R. Havangi  
Dr. M.A. Nekoui  

Dr. H.D. Taghirad  
Dr. M. Teshnehlab

Advanced Robotics 
Vol. 27, Issue. 5 

 pp. 311-324 
2013

2A SLAM Based on Auxiliary Marginalised Particle 
Filter 

R. Havangi  
Dr. M.A. Nekoui  

Dr. M. Teshnehlab 
Dr. H.D. Taghirad  

International Journal 
of  Systems Science  

pp. 1-15 
2013

3Control Lable Workspace of  Cable-Driven Redundant 
Parallel Manipulators by Fundamental Wrench Analysis 

A. Zarif Loloei 
Dr. H.D. Taghirad 

Transactions  
of  the Canadian Society  

for Mechanical Engineering 
Vol. 36, No. 3, pp. 297-313 

2012 

4An Intelligent Ufastslam with MCMC Move Step 

R. Havangi  

Dr. M.A. Nekoui  

Dr. H.D. Taghirad  

Dr. M. Teshnehlab

Advanced Robotic Systems 

Vol. 27, No. 2, pp. 1-14 

5A SLAM Based on Auxiliary Marginalised Particle 
Filter and Differential Evolution

R. Havangi  
Dr. M.A. Nekoui  

Dr. M. Teshnehlab 
Dr. H.D. Taghirad  

International Journal of  
Systems Science 

Vol. 44, No. 5, pp. 1-14 
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6
Stability of  Nonlinear Networked Control Systems over 

Multiple Communication Links with Asynchronous 
Sampling 

Dr. B. Tavassoli
IEEE Transactions  

on Automatic Control 
 Issue: 99 

7Robustification of  Input Redundant Feedback Systems 
J. Ahmadi 

Dr. A. Khaki-Sedigh 
 A.Ohadi

International Journal  
of  Control 

Vol.85, Issue.9, pp.380-1400 
2012

8Robustness Analysis and Tuning of  Generalized 
Predictive 

P. Sarhadi 
K. Salahshoor 

Dr. A. Khaki-Sedigh

Applied Mathematical 
Modelling 

Vol. 36, pp. 6167-6185 
2012 

9Multiple Model Bank Selection Based on Nonlinearity 

Measure and Hgap 

S.M. Hosseini  

A. Fatehi 

T.Johansen 

Dr. A.Khaki Sedigh

Journal of  Process Control 

Vol. 36, pp. 6167-6185 

2012 

11
Forecasting of  Short-Term Traffic-Flow Based on 

Improved Neurofuzzy Models Via Emotional Temporal 

Difference Learning Algorithm 

J. Abdi 

B. Moshiri 

B. Abdulhai 

Dr. A. Khaki Sedigh

Engineering Applications 

of  Artificial Intelligence 

Vol. 25, pp. 1022-1042 

2012 

11Robust Tracking of  a Class of  Perturbed Nonlinear 

Systems via Multivariable Nested Sliding Mode Control 

A. Adhami-

Mirhosseini 
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M.J. Yazdanpanah

Journal of  Dynamic 

Systems, Measurement, and 

Control publishes 
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12Short-Term Traffic Flow Forecasting: Parametric and 

Nonparametric 

J. Abdi 

B. Moshiri 

B. Abdulhai 

Dr. A. Khaki Sedigh

Neural Computing  

and Applications

Vol. 21, Issu. 1, pp. 1-1 

2012 

13
Selection of  Sensors for Hydro-Active Suspension 
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Considerations 

E. Sarshari 

Dr. A. Khaki Sedigh

Journal of  Dynamic 

Systems, Measurement 
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2012 

14Small Signal Monitoring of  Power System Using 

Subspace System Identification 

A.Mohammadi 

 Dr. H.Khaloozadeh 
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International Journal  

of  Computer Mathematics 

Vol. 7, Issu. 2, pp. 325-340 
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Artificial Intelligence 
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M. Ghadami 
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International Journal  
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22
Robust Stochastic Moment Control Via Genetic-Pole 

Placement in Communication Network Parameter 

Setting

A. Esmaeli Abharian 

 Dr. H. Khaloozadeh 

 R. Amjadifard

Neural Computing  

and Applications 

 Vol. 22, issu. 5, pp. 1-15 

2012 

23
Stochastic controller as an active queue management 

based on B-spline kernel observer via particle swarm 

optimization 

A. Esmaeli Abharian 

 Dr. H. Khaloozadeh 

 R. Amjadifard

Neural Computing and 

Applications 

Vol. 23, Issu. 2, pp. 323-331 

2013 

24Multiple Model Bank Selection Based on Nonlinearity 

Measure and H-Gap Metric 

S.M. Hosseini 

Dr. A. Fatehi 

T.A. Johansen 

Dr. A. Khaki Sedigh

Journal of  Process Control 

Vol. 22, pp. 1732-1742 

2012 

25On the Structural Optimization of  a Neural Network 

Model Predictive Controller

M. Sadegh Asadi 

Dr. A. Fatehi 

Dr. A. Khaki Sedigh 

S.M. Hosseini

Industrial & Engineering 

Chemistry Research  

Vol. 52, pp. 394-407 

2012 

26
Nonlinear System Identification in Frequent 

and Infrequent Operating Points for Nonlinear Model 

Predictive Control 

Dr.A. Fatehi 

B. Sadeghpour 

Dr. B. Labibi

AAPS PharmSciTech  

Vol. 43, issu. 1, pp. 67-76 

2012 

27Designing the Fuzzy Controller in Mobile Robot 

Navigation with the Presence of  Unknown Obstacles 

M. Rafaei 

Dr. M.H. Kazemi 

Dr. M.A. Nekoui 

A. Ghoreyshi

International Journal  

of  Intelligent Information 

Processing 

Vol. 3, issu. 3, pp. 1-18 

2012 

28Using PSO and GA for Optimization of  PID Parameters 

A.H. Fathi 

Dr. H. Khaloozadeh 

Dr. M.A. Nekoui 

R. Shisheie

International Journal  

of  Intelligent Information 

Processing 

Vol. 3, issu. 3, pp. 70-76 

2012 

29A SLAM Based on Auxiliary Auxiliary Marginalized 

Particle Filter and Differential Evolution 

R. Havangi  

Dr. M.A. Nekoui  

Dr. H.D. Taghirad  

Dr. M. Teshnehlab

International Journal 

of  Systems Science 

Published online  

2013 

31An Intelligent UFastSLAM with MCMC Move step 

R. Havangi  

Dr. M.A. Nekoui  

Dr. H.D. Taghirad  

Dr. M. Teshnehlab

Advanced Robotics 

 Vol. 27, issu. 5, pp. 311-324 

2013 

31Modelling and Control of  Four-Wheel Anti-lock 

Braking System 

Dr. J.Mashayekhifard 

M.A. Nekoui 

Dr. A. Khaki Sedigh

Majlesi Journal of  Electrical 

Engineering

Vol. 6, issu. 2, pp. 45-52 

2012 

32
 در ديتول عوامل يسازمانده يبرا مساله حل تميالگور كي يطراح

،يقطع ريغ شرائط تحت مستقل يساز لميف روش

يريتحس احمدرضا دکتر

 يريخ نجمه

 و عيصنا يمهندس ياللمل نيب هينشر

 ديتول تيريمد

 ، 4، نسخه: 23جلد: 

 423-445صفحات: 

33
 چندمرحله تامين زنجيره براي توليد فرآيند کنترل سيستم يك طراحي

             صوليمح تك و اي

يريتحس احمدرضا دکتر

 يرهبر يعل

 و عيصنا يمهندس ياللمل نيب هينشر

 ديتول تيريمد

 ، 4، نسخه: 21جلد: 

 165-154صفحات: 

34
 آموختگان دانش تخصصي هاي توانمندي بندي رتبه و بندي طبقه

AHP  اتبيمر سلسله تحليل تكنيك از استفاده با کشور صنايع مهندسي

يريتحس احمدرضا دکتر

 يرهبر يعل

 و عيصنا يمهندس ياللمل نيب هينشر

 ديتول تيريمد

3، نسخه: 21جلد: 
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مكان بر يمبتن روش به يداريد يابيرد يهاستميس35

پارساپور مهسا

دوست تيرع ليسه

راد يتق رضا ديحم دکتر 

 مجله مكاترونيك

25-18، صفحات: 4، نسخه: 2جلد: 

1391

ي مثبتحقيق اکيداً يماتريس تبديل توابع يقضايا و مفاهيم توسعه36
ممقد يحكيم يمجتب

خالوزاده حميد

 مجله کنترل
9-1، صفحات: 4، نسخه:6جلد: 

1391 

37 
يتوانبخش يبرا هوشمند و نهيبه يکنترل ستميس يساز ادهيپ و يطراح

 يهااندام

  ذرآينيام وهاب
ينجف ديفر دکتر

يكوئن يمحمدعل دکتر

 مجله کنترل
51-42، صفحات:  4، نسخه: 5جلد: 

1391

ها گروه كنترل و سیستم. مقاالت چاپ شده در كنفرانس4جدول 

كنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1
A Cost- Effective Control System 

within the Multi-Stage Single-Point Production 
Processes

Dr. A.R. Tahsiri 
A. Rahbari

7th International Conference 
on Management and Service 

Science 
China 
2013

2Feasible Kinematic Sensitivity in Cable Robots Based 
on Interval Analysis 

S.A. Khalilpour 
A. Zarif Loloei 

Dr. H.D. Taghirad 
M. Tale Masouleh

Cable Driven Parallel 
Robots

Stuttgart, Germany 
2013 

3Experimental Performance of  Robust PID Controller 
on a Planar Cable Robot 
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4Feedback Error Learning Control of  Trajectory 
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كنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

12Lyapunov Based Multiple Model Predictive Control: 

an LMI Approach

M. Abdollahpouri  

 Dr. A. Khaki-Sedigh 

Dr. A. Fatehi 

American Control 

Conference

American 

2012 

13Robust Adaptive Actuator Failure Compensation

M. Kamali   
J. Askari 

F.Sheikholeslam   
Dr. A. Khaki Sedigh 

International Conference 
on Control (CONTROL) 

UKACC  
Cardiff 
2012

14Fully Characterization of  Strictly Positive Real 
Transfer Function Matrices

M.H. Moghaddam  
Dr. H. Khaloozadeh 

12th International 
Conference on Control, 

Automation and Systems 
JeJu Island 

2012 

15Non-Monotonic Fuzzy State Feedback Controller 
Design for Discrete Time T-S Fuzzy Systems

S.F. Derakhshan  
Dr.  A. Fatehi   

M.G. Sharabiany 

9th International Conference 
on Fuzzy Systems and 
Knowledge Discovery 

(FSKD) 
 Sichuan  China 

2012

16Takagi-Sugeno Control of  the Elevation Channel of  a 
Twin-Rotor System Using Closed-Loop Empirical Data

H. Azimian 
 Dr. A.Fatehi 

Dr. B.N. Araabi 

American Control 
Conference 
American 

2012 

17Modeling and Identification of  Catalytic Reformer 
Unit using Locally Linear Model Trees 

M. Mokhtare  
S. Hekmati Vahed 

Dr. M. Aliyari 
Shoorehdeli  
Dr. A. Fatehi

20th Iranian Conference 
on Electric Engineering 

Iran 
2012 

18A ِ Distributed Fuzzy Control Strategy 

for Simultaneously Resource Allocation in TDMA 

Node-Base Wireless Data Networks 

S. Baromand  

Dr. M.A. Nekoui 

31st  Chinese Control 

Conferencec

China 

2012 

19Optimal Distributed Fuzzy Control Strategy for 

Aircraft Routing and Traffic Flow Management 

S. Baromand  

Dr. M.A. Nekoui 

Dr. K. Navaie 

4th International Congress 

on Ultra Modern 

Telecommunications and 

Control Systems and 

Workshops (ICUMT)  

St. Petersburg  

2012 

21
A Decentralized Control Strategy for Joint Resource 

Allocation and Routing in Node-Based Wireless Data 

Networks 

S. Baromand  

Dr. M.A. Nekoui 

Dr. K. Navaie 

4th International Congress 

on Ultra Modern 

Telecommunications and 

Control Systems and 

Workshops (ICUMT)  

St. Petersburg  

2012 

يا جاده خودکار يها ستميس يمعمار بر يمرور21

 اذانگو محمد

 يريتحس احمدرضا دکتر

 نلويحس يحاج منصور

 ياللمل نيب  کنفرانس نيدوازدهم

  نقل و حمل يمهندس

 تهران

1391

پيچيده تطبيقي سيستم يك عنوان به درسازمان استراتژي تطبيق يندآفر 22

يرازيش اکبرپور دکتر

 انيپارسائ يمهد

يريتحس احمدرضا دکتر

 تيريمد يالملل نيب کنفرانس نيدوم

كياستراتژ

تهران

23
 از استفاده با خودمختار ربات توسط محيط معناييِ نقشه توليد سامانه

هيستوگرام بر مبتني اکتشاف

 امير مبرهني

دکتر حميدرضا تقي راد

 و رباتيك الملليبين کنفرانس اولين

 مكاترونيك

 ايران 

1391
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منتشر شده گروه كنترل و سیستمكتب 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

1Parallel Robots: Mechanics and ControlDr. H.D.Taghirad
CRC Press: 

Taylor and Francis Group

 راد يتق رضا ديحم مدرن کنترل بر يامقدمه 2
دانشگاه انتشارات

يطوس نيرالدينص خواجه يصنعت

ارشد )دفاع شده( گروه كنترل و سیستمهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 به توجه با پرتفو يساز نهيبه جهت يفاز شرائط در يآرمان يمدلساز

  تهران بهادار اوراق بورس يمورد مطالعه: گذار هيسرما يها تيمطلوب
يريتحس احمدرضا دکتر اخوان کوثر

لب تشنه  محمد دکتر زاده جخل هيحور تيهو صيتشخ  جهت کانولوشن يعصب شبكه يساز ادهيپ و يطراح 2

لب تشنه  محمد دکتر اهكليس يصفر اسري يسيمغناط معلق يگو ساخت و يطراح 3

4 
لبه صيتشخ جهتsobelروش با يبيهوشمندترک ستميس كي يطراح

ربات نيدورب ريتصاو در
لب تشنه  محمد دکتر مجد سوگند

5 
و يقلب هاييماريب و هوا يآلودگ نيب رابطه ينبيشيپ يبرا يمدل ارائه

يمصنوع يعصب شبكه توسط ،يسالمت شيافزا هايروش و يتنفس
لب تشنه  محمد دکتر پاريزي منشايران مصطفي

6 
 طبقه يمبنا بر هوشمند يها روش از استفاده با اسام يماريب صيتشخ

 MR ريتصاو يبند
يملك كايمل

لب تشنه محمد دکتر

ينبو مسعود ديس دکتر

لب تشنه  محمد دکتر پور جواد محمد نفوذ صيتشخ در يفاز نهيبه قواعد ديتول و يطراح 7

يمبرهن ريام محيط معنايي قشهن از استفاده با سيار ربات عملياتي ريزي برنامه 8
راد يتق رضا ديحم دکتر

يفاتح رضايعل دکتر

راد يتق رضا ديحم دکتر يقوس اليل يتوانبخش کاربرد در يکابل ربات کنترل و يسازمدل 9

11 
 هاي¬ستميس يهندس هاي¬يژگيو نييتب يبرا يداريپا ينماها توسعه

خودگردان يكيناميد
راد يتق رضا ديحم دکتر يآباد ميرح ارسالن

راد يتق رضا ديحم دکتر يگرام ديام زمان با ريمتغ ريتاخ حضور در ربات دور از کنترل 11

12 
وجود با باال مرتبه يعضو چند يها ستميس يبرا يکنترل تميالگور ارائه

يارتباط الي در ريتاخ
 يانصار يعل محمد

راد يتق رضا ديحم دکتر

يريتحس رضا احمد دکتر

13
 تيحساس يارهايمع براساس يکابل يهاربات هدفه چند نهيبه يطراح

 ريپذ کنترل يفضا و يكينماتيس
يديس پور ليخل احمد ديس

راد يتق رضا ديحم دکتر

يدل شوره ياريعل يمهد دکتر

14
 تيهدا حلقه يبرا مقاوم کننده کنترل يطراح و يكيناميد يسازمدل

 پرنده جسم كي
يرسول يعباسعل

ينوبر يانريح جعفر دکتر

 راد يتق رضا ديحم دکتر

ينوبر يرانيح جعفر دکتر يآالشت زاده ينقليحس هيمهد يبردار لميف لهيوس به مشخص جسم كي ييفضا حرکت نييتع 15

16 
 13.56 امپدانس قيتطب جعبه و ييويراد فرکانس مولد ساخت و يطراح

 پالسما ليتشك يبرا وات 611 مگاهرتز
ينوبر يرانيح جعفر دکتر يقسمت محمد

ينوبر يرانيح جعفر دکتر پارسانژاد زهرا سامانه كي انهدام هيناح در احتمال عيتوز ليتحل 17

ينوبر يرانيح جعفر دکتر راندوستيا نيحس يكيالكترومكان كرويم يها سنج شتاب دقت زيآنال و خطا يسازمدل 18

ينوبر يرانيح جعفر دکتر يگل يمهد ندهپر جستجوگر كي عملكرد يخطا ليتحل و يسازهيشب ،يسازمدل 19

21 
بيترک يكردهايرو يريکارگه ب با کننده کنترل ييکارا شيپا يارتقا

هوشمند داده
قيصد يخاکعلي دکتر  يليدال محمد
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 استاد راهنما دانشجو عنوان ردیف

21 
 نيتورب احتراق محفظه در شعله تعادل عدم بيع صيتشخ و ييشناسا

 يخروج -يورورد يها داده با يگاز
 قيصد يخاکعلي دکتر  اين يحجت سارا

22 
 از استفاده با يورورد ريتاخ با يدزنيکل يها ستميس يداريپا يبررس

 يکنندگ تلف هينظر
 قيصد يخاکعلي دکتر  برزگر رضايعل

23 
 يريبكارگ با يا حلقه چند يها ستميس در کننده کنترل ييکارا يپا ارتقا

 داده بيترک يها روش
 خمسه افشار امكيس

 قيصد يخاکعلي دکتر 

 يريمش

 قيصد يخاکعلي دکتر  يابانيخ يگوگان اله عطا نينامع هاس ستميس يبرا يکسر مرتبه يسازها جبران يطراح 24

 قيصد يخاکعلي دکتر  کشاورز بهمن يکسر مرتبه يها ستميس از استفاده با مقاوم کننده کنترل يطراح 25

26 
 نهيبه فتهشريپ هايروش از استفاده با نبيشيپ کنترل هايستميس يطراح

 يساز
 قيصد يخاکعلي دکتر  روسيس سامان

27 
 رفضاهايز ييشناسا افتيره از استفاده با خطا خط بر صيتشخ و ييشناسا

 يحرارت ابيباز لريبو يروگاهين ستميرسيز در
 خالوزاده ديحم دکتر يمحمد نيحس

28 
 راننده عملكرد بر نيآمفتام محرک مواد مصرف اثرات شيآزما و ليتحل

 يفاز منطق از استفاده با يرانندگ سازهيشب در
 يموريت رايسم

  ينحو يعل دکتر

 خالوزاده ديحم دکتر

29 
 يخودرو يبرا  نهيبه کننده کنترل يطراح و يخط ريغ يسازمدل

 يديبريه -يكيالكتر
 خالوزاده ديحم دکتر بابازاده رضا

31 
 مقاوم و يدورو اشباع با ستميس يبرا  داريپا يقيتطب کننده کنترل يطراح

 اغتشاش برابر در
 خالوزاده ديحم دکتر المع يميابراه بابك

 ياران ياسيش محمدجواد نيزم به هوا پرنده كي يبرا خودکار خلبان يطراح 31
 جعفر حيراني نوبريدکتر 

 مهدي علياري شوره دليدکتر 

32 
  Black Box صورت به گاز نيتورب يرخطيغ يكيناميد ييشناسا

 يعصب شبكه کمك با آن يبرا نندهک کنترل يوطراح
 دليشورهمهدي علياريدکتر  ينكوئ محسن ديس

33 
 طيـمح در ييمعنا نقشه از استفاده با اريس ربات ياتيعمل يزير برنامه

 يادار
 يمبرهن ريام

 يفاتح رضايعل دکتر

 راديتق رضا ديحم دکتر

34 
 در هدفه چند يتكامل تميالگور از استفاده با كروشبكهيم يداريپا بهبود

 متصل و يارهيجز مد
 يفاتح رضايعل دکتر يکوتنائ يمحمود ميمر

35 
 و فيدبك سازيخطي توسط غيرخطي گرهايکنترل عملكرد ارزيابي

 pH دستگاه روي بر سازيپياده
 يفاتح رضايعل دکتر يمهر مختار

36 
 هوشمند يكردهايرو يريبكارگ با کنندهکنترل ييکارا شيپا يارتقا

 داده بيترک
 يليدال محمد

 قيصد يخاک يعل دکتر

 يريمش بهزاد

 يفاتح رضايعل دکتر يرسول نيحس يکسر يهاسيستم يبرا چندگانه يهامدل يهاروش توسعه 37

38 
 به توجه با پرتفو يساز نهيبه جهت يفاز شرائط در يآرمان يسازمدل

   انتهر بهادار اوراق بورس يمورد مطالعه: گذار هيسرما يها تيمطلوب
 يريتحس احمدرضا دکتر اخوان کوثر
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های دوره دكتری )دفاع شده( گروه كنترل و سیستمنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 هايروش از استفاده با ايذره فيلتر بر مبتني SLAM مسئله حل بهبود

کالسيك و نرم محاسبات
هاونگي رمضان

 لب تشنه محمد دکتر

ينكوئ  يلع محمد دکتر

راد يتق رضا ديحم دکتريعتيشر آالءمشتق فيدبك با ورودي در تأخيردار هايستميس H∞ کنترل2

3
 نظرگرفتن در با يکابل افزونه يمواز يهاربات کنترل و يساز مدل

 هاکابل در يطول يريپذ انعطاف
راد يتق رضا ديحم دکتريخسرو اعظم محمد

ينوبر يرانيح جعفر دکتريعبادالله ديسعيا نقطه سه تيهدا حلقه در يتصادف يخطا ليتحل4

5 
آن يکاربردها وSPRيماتريس تبديل توابع يقضايا و مفاهيم توسعه

کنترل در
خالوزاده ديحم دکترمقدم يميحك يمجتب

6 
صيتشخ ستميس يطراح منظور به يرخطيغ يچندمدل يهاروش توسعه

 يگاز نيتورب ستميس در آن کاربرد و خطا
يفاتح رضايعل دکترينيحس مهرداد ديس

7
 فازي هايسيستم  براي پايداري تحليل در کاريمحافظه کاهش

 سوگنو -تاکاگي
فاتحي عليرضا دکتردرخشان فخيمي سياوش

های تخصصی گروه كنترل و سیستمسمینارها و نشست

زمان و مکان برگزاریارائه دهندهسمینار، همایشردیف

دکتر علي خاکي صديقي با اخالق مهندسي و اخالق پژوهشيآشناي1
سي برقددانشكده مهن

1391

گروه مخابرات

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مخابرات

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Beam Manipulating by Metal–Anisotropic–Metal 

Plasmonic Lens

M. Bahramipanah 

Dr. M.S.Abrishamian 

Dr. S. A. Mirtaheri

Journal of  Optics 

Vol.14, Issu.10, pp. 1-7 

2012 
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Dr. M.S.Abrishamian 

Dr. S.A. Mirtaheri

Journal of  the European 

Optical Society - Rapid 

publications

Vol.7, pp. 1-5 

2012

3High-Isolation Xx-Polar Antenna

M. Kaboli 

Dr. M.S. 

Abrishamian 

Dr. S.A. Mirtaheri 

S.M. Abootorab

IEEE Transactions  

on Antennas and Propagation 

Vol.60, Issu.9, pp.4046-055 

2012

4Active Focusing of  Light in Plasmonic Lens Via Kerr 

Effect

H. Nasari 

Dr. M.S.Abrishamian

Journal of  The Optical 

Society of  Korea

Vol.16, Issu.3, pp. 305-312 

2012
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Journal of  Optics
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Electronics 
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I. Zand 

M. Bahramipanah 

P. Berini

Optics Express 

Vol.21, Issu.1, pp. 79-86 

2013 

11 
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N. Reisi  

V. Jamali 

Dr. M. Ahmadian 

Dr. S. Salari 

IET Communications 
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2012
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LLR Approximation for Wireless Channels Based 
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Networks 
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IET Communications 

pp. 1-10 
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S.H. Safavi 

Dr. M. Ardebilipour 

Dr. S. Salari
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21 Performance Analysis of  Multi-Antenna Relay Networks 
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International Journal 
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Society of  America B 

Vol.29, pp.2446- 2452 
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27
Exposure of  the Human Brain to an Electromagnetic 

Plane Wave in the 100–1000 Mhz Frequency Range 

for Potential Treatment Of  Neurodegenerative Diseases 

A. Khaleghi 
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F. Mesiti 

I. Balasingham

IEE Proceedings-
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and Propagation 

Vol.6,Issu.14,pp.1565-1572 
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28A Survey of  Using Directional Antennas in Ad Hoc 

Networks 
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A. Saee

international journal on Ad 

Hoc networking systems
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29Applying Forward Scattering Radar in Cellular Systems 
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Dr. R.A.Sadeghzadeh

International Journal of 

Engineering and Innovativ 

Technology 

Vol. 2, Issu.3
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Band-Pass Filter Using Stub-Loaded Resonator 
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Microwave and Optical 

Technology Letters 

Vol. 54, Issu.9
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and Technology 
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International Journal 
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Dr. N. Granpayeh 
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44 All Optical Logic Gates: a Tutorial 
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International Journal 
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and Spline Expansions Using Differential Evolution 
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M. Haghparast 
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Research Symposium 
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Comparison of  Different Metaheuristic Optimization 
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28Broadband Zero Reflection MIM Plasmonic Junctions 

M. Farahani 

Dr. N. Granpayeh 

M. Rezvani

17th  Optoelectronics 

and Communications 

Conference

Bexco, Busan, Korea

2012 

29An Ultra-Compact Electro-Optic Plasmonic Switch 
M. Khamri 

Dr. N. Granpayeh

17th  Optoelectronics and 

Communications Conference

Bexco, Busan, Korea

2012 

31
A Novel Multichannel Demultiplexer in Two 

Dimensional Plasmonic Waveguides with Nanodisk 

Resonators 

A. Doolatabadi 

Dr. N. Granpayeh 

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012 

31
Power Allocation in Multi-Cell Decode-and-forward 

Relaying Cellular Networks in the Presence 

of  Interference Channel 

M.H. Moghaddam 

Dr. K. Mohamedpour 

M. Hoseini 

1st IEEE International 

Symposium 

on Telecommunication 

Technologies  

Tehran, Iran 

2012 

32Joint Scheduling and Power Allocation in Cellular 

OFDMA Systems for Target SINR Provision 

M. Sadeghi 

Dr. K. Mohamedpour 

M. Hoseini 

1st IEEE International 

Symposium 

on Telecommunication 

Technologies  

Tehran, Iran 

2012 

33Joint Scheduling and Power Allocation in Cellular 

OFDMA Systems for Target SINR Provision 

M. Sadeghi 

Dr. K. Mohamedpour 

M. Hoseini

1st IEEE International 

Symposium 

on Telecommunication 

Technologies  

Tehran, Iran 

2012 

34
Recourse Allocation in Multi-cell Decode-and-Forward 

Relay OFDMA Cellular Networks in Presence 

of   Multi-cell Interference 

M.H. Moghaddam 

Dr. K. Mohamedpour 

M. Hoseini

1st IEEE International 

Symposium 

on Telecommunication 

Technologies  

Tehran, Iran 

2012 

35Tuning the Focus of  a Plasmonic Lens by Anisotropic 

Material 

M. Bahrami panah 

A.R. Mahigir 

Dr. M.S.Abrishamian 

Dr. S.A. Mirtaheri 

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012 

36Easily Implemented Miniaturized ENZ Metamaterial 

Medium Using Spiral Inductors 

S. M. Mousavi 

A. jafargholi 

Dr. S.A. Mirtaheri 

Dr. M. Kamyab

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012 

37
An Ultra Wideband 1 to 4 Wilkinson Power Divider 

with High Q Band- Notched Using Symmetric Defected 

Ground Structure

S. H. Ramazannia 

Dr. S. Chamaani 

Dr. S. A. Mirtaheri 

 F. Khajeh Mirzaee 

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012 

38
Reconstruction of  1-D Dielectric Scatterer with Cosine 

and Spline Expansions Using Differential Evolution and 

Particle Swarm Optimization 

M. Haghparast 

Dr. S. A. Mirtaheri 

Dr. M.S.Abrishamian

Progress In Electromagnetics 

Research Symposium 

Russia

2012

39
Comparison of  Different Metaheuristic Optimization 

Methods' Capability in Two Dimensional Inverse 

Scattering 

M. Haghparast 

Dr. S. A. Mirtaheri 

Dr. M.S. 

Abrishamian

Progress In Electromagnetics 

Research Symposium 

Russia

2012

41Localization and Electrical Parameters Estimation 

of  a 2D Mass Using a 2 Step Method Using FDTD 

M. Haghparast 

Dr. S. A. Mirtaheri 

Dr. M.S.Abrishamian

Progress In Electromagnetics 

Research Symposium 

Russia

2012
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41High Performance Small Cassegrain Antenna for WiFi 

System Application 

M. Haghparast 

Dr. S. A. Mirtaheri 

M. Kaboli

The first Iranian Conference 

on Engineering 

Electromagnetics 

Iran 

2012 

42High Isolation Dual Band Dual Polarized antenna 

M. Kaboli

Dr. S. A. Mirtaheri 

Dr. M.S.Abrishamian 

S.M. Abotorab

6th International Symposium

on Telecommunications (IST) 

Iran 

 2012

43
 هاي گوه در يسيالكترومغناط هاي دانيم ييواگرا رفتار يبررس

 يپالسمون

 يسفانيد يرسول ديمج

انيشميابر محمدصادق دکتر 

رانيا برق يمهندس کنفرانس نيستميب

 تهران

1391

44
 روش با ينور مخابرات سوم پنجره يبرا ينور چيسوئ كي يطراح

 سيتراد نور نينو

انيشور حامدرضا

انيشميابر محمدصادقدکتر

 كيفتون و كياپت کنفرانس نينوزدهم

  رانيا

 بلوچستان و ستانيس دانشگاه

1391

کد بر يمبتن يعموم ديکل رمز ستميس كي ارائه 45

 يشوشتر کوچك معصومه

 انياحمد محموددکتر 

  عارف محمدرضادکتر 

 رمز انجمن يالملل نيب کنفرانس نينهم

 رانيا

 تبريز

1391

46 
بر بيضوي مقطع سطح با پالسموني نانوديسك يك تمايل زاويه تاثير

آن نوري پاسخ
زهيپاک وکلتدکتر 

 سيالكترومغناط کنفرانساولين 

يمهندس

تهران

1391

يفناور موثر انتقال دگاهيد از ييخودرو هوشمند ارتباطات سامانه 47

کوشا محدثه

ينيحس ايپور

زاده صادق يرمضانعلدکتر 

يشپژوه ندهيآ يمل شيهما نينخست

 تهران

1391

مونوپالس رادار در برد و هيزاو يريردگ يخطا يساز هيشب 48

زاده صادق يرمضانعلدکتر 

پورالهمحمدفضل

 فريليسه محمدرضا

  يفناور يسراسر شيهما نيدوم

 يرادار يهاستميس

(ع) نيحس امام جامع دانشگاه تهران

1391

يخط يرهايمس بيتقر از استفاده با SAR حرکت يخطا حيتصح49

يوالئ يمرتض

زاده صادق يرمضانعلدکتر 

 مفرديفاطم رضا

  يفناور يسراسر شيهما نيدوم

 يرادار يهاستميس

(ع) نيحس امام جامع دانشگاه تهران

1391

 كروفريما از ينشت امواج کاهش يبرا جاذب از استفاده 51
يمانينرراضيه 

يرطاهريم دکتر سيدعبداله

 سيالكترومغناط کنفرانساولين 

 يمهندس

تهران

1391

بوليو عيتوز يدارا کالتر فيتضع در STAPعملكرد يبررس51
يميکر يمهد

محامدپور کمالدکتر 

 رادار کنفرانس نيدوم

(ع) نيحس امام جامع دانشگاه تهران

1391
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كتب منتشر شده گروه مخابرات

ناشرنویسندگانعنوانردیف

1A Chapter of: Optimum Design of  Hybrid EDFA/FRA 

by Particle Swarm Optimization

A. Mola 

Dr. N. Granpayeh 

A. Rastegari Hormozi

IGI Global

2A Chapter of: Photonic Crystal, Optical Properties, 

Fabrication and Applications

M. Javid 

B. Saghirzadeh 

Dr. M.S. Abrishamian 

Dr. N. Granpayeh

Nova Science Publishers Inc

 انيشميابر صادق محمددکتر  سيالكترومغناط مسائل 3
دانشگاه انتشارات

يطوس نيرالدينص خواجهصنعتي 

 انيشميابر صادق محمددکتر  پشرفته سيالكترومغناط 4
دانشگاه انتشارات

يطوس نيرالدينص خواجهصنعتي 

نهران دانشگاه انتشارات محامدپور کمالدکتر  تاليجيد يها گناليس پردازش 5

محامدپور مالکدکتر  اريس و ميسيب مخابرات اصول 6
 دانشگاه انتشارات

يطوس نيرالدينص خواجهصنعتي 

ارشد )دفاع شده( گروه مخابراتهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
با نور پرتو فعال کنترل يبرا كيپالسمون ساختار يساز هيشب و يطراح

زمان حوزه در يمتناه تفاضا روش با يرخطيغ يهاطيمح از استفاده
انيشميابر صادق محمددکتر  يناسار پهيحد

2 
 يهاتيقابل با گذر انيم كيپالسمون يشكاف لتريف يساز هيشب و ليتحل

 يفيط  يجداکنندگ و عبور باند يانتخابگر
انيشميابر صادق محمد دکتر يمحرم فاطمه

3
 در آن ياکابرده و يپالسمون ذرات نانو در فانو ديتشد  دهيپد يبررس

 حسگرها
انيشميابر صادق محمد دکتريعباس ميمر

4
 کاربرد با فيط يمشارکت سنجش در يآشكارساز احتمال يساز نهيبه

 يشناخت يويراد
انياحمد محمود دکتر يکوشكقاضيجمال ديوح

5 
يرو ارسال جهت يجانب اطالعات کمك با وابسته منابع يکدگذار

ياطالعات يها شبكه
 يرائينص محمد

انياحمد محمود دکتر

عارف محمدرضا دکتر

6 
در يمنيا يها اميپ پخش اعتماد تيقابل بهبود و يساز هيشب ،يبررس

چندراهه ميس يب يخودروئ يها شبكه
انياحمد محمود دکتر يطورچ لوفرين

7
 يها مدل در امن تيظرف نيپائ و باال يها کران يساز هيشب و ليتحل

 يتوافق ديکل
فرد يوريز حسن

انياحمد محمود کترد

عارف محمدرضا دکتر

8
 ديتول کمك به ياطالعات يها شبكه در يهماهنگ تيظرف يها کران

 همبسته يتصادف يرهايمتغ
يجهرمياعليمحمد

انياحمد محمود دکتر

عارف محمدرضا دکتر

9 
در افتهي بهبود يانرژ آشكارساز لهيوس به يمشارکت فيط سنجش

يشناخت ويراد شبكه
انياحمد محمود دکتر يسنح ديحم

11 
از استفاده با رله کانال يبرا مناسب ونيمدوالس و نگيکد يطراح

LDPC يکدها
انياحمد محمود دکتر انيمحسن نيحس

11
 توان صيتخص و يپرش چند يشناخت ويراد شبكه كي عملكرد ليتحل

 نهيبه
پور يلياردب مهرداد دکترينجف هيمرض

12
 رله يها شبكه در توام توان صيتخص و يابي ريمس ليتحل و يساز هيشب

 عيسر يشدگ محو با يها کانال در ديپرش چند
پور يلياردب مهرداد دکتر مرج انياحمد فائزه
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

13
 با يانتخاب رله شبكه كي در توان نهيبه صيتخص و عملكرد ليتحل

 باال زينو به گناليس نسبت در يناکاگام نگيديف
پور يليب ارد مهرداد دکتر يانور يمهد

14
 شناختگر طرفه دو يها شبكه در پرتو يده شكل يساز هيشب و ليتحل

 رله بر يمبتن
پور يلياردب مهرداد دکتر يصفو ديحم ديس

15
 موج طول ي بازه در ينور نانوآنتن يها هيآرا يساز هيشب و ليتحل

 نانومتر 511-1511
توکل پاکيزه دکتر يپورازگم ينور حامد

16
 يتكنولوژ از استفاده با انگذريم يباند چند لتريف ساخت و يطراح

Ridge Gap باند در Ku 
يخالق يعل دکتر يفيشر الديم

17
 تشعشع يبرا يرفلكتور باند  پهن آنتن ساخت و ،يساز هيشب ،يطراح

 يپالس  کننده
يخالق يعل دکتر لوگيب يول يمجتب

ماهواره يابر شده داده شكل رفلكتور آنتن يساز هيشب و يطراح 18

GEO

يخالق يعل دکتر منش يديسع يهاد

19
 طرح ارائه و پالس منو ردگير رادار يك سازي شبيه و عملكرد تحليل

 بهبود
دکتر زاده صادق يرمضانعل پور الهفضل محمد  

21
 دو با  UWB رندهيگ فعال فراکتال هيآرا ساخت و يساز هيشب يطراح

قطبش
زاده صادق يرمضانعل دکتر نينخست ديام  

زاده صادق يرمضانعل دکتريوالئ يمرتضپهپاد يبرا SAR رادار يساز هيشب و يطراح21

22
T كيپالسمون موجبر هيبرپا الكترواپتيك چيسوئ سازيشبيه و تحليل

زمان حوزه در محدود تفاضل روش به شكل
هيگرانپا لهانصرت دکتر يخمر محبوبه

23
 كي يرو دانيم شيافزا يساز هنيبه و يبعد سه يساز هيشب ل،يتحل

 بهره حضور در يمخروط فلز
هيگرانپا لهانصرت دکتر يبرهان رضا

24
 تفاضل روش با شده اسيبا گرافن ييرسانا محاسبه و کردن مدل

 زمان حوزه در محدود
هيگرانپا لهانصرت دکتر ور دهيد ايپور

کمال محامدپور دکتر مقدم نيحس محمد يمشارکت يسلول شبكه يکارائ بهبود در رله اثر يساز هيشب و ليتحل 25

26
 شبكه در کاربران تداخل حداقل با منابع صيتخص يساز هيشب و ليتحل

 کاربره چند يسلول يها
کمال محامدپور دکتر انيکسائ احمد

کمال محامدپور دکترپور محسن زهرايفضائ يمتر تله نكيل MIMO کانال نيتخم يساز هيشب27

28
 يقيتطب پردازش از استفاده با ييهوا رادار رندهيگ يسازهيشب و يطراح

زمان -مكان
کمال محامدپور دکتر يميکر يمهد

ميرطاهريله سيدعبدا دکتر يآبادرکنيموسو يدمصطفيس شدهداده شكل پرتو با يبازتاب هيآرا آنتن ساخت و يسازهيشب ،يطراح 29

31
 با يا صفحه پيكرواستريم هيال چند يا هيارا آنتن ساخت و يطراح

 25 حداق بهره با گاهرتزيگ 5 باند در ونيزاسيپالر دو
ميرطاهريله سيدعبدا دکتر يريوز يعل

31
M-sequence UWB رادار RF بخش ساخت و يساز هيشب طراحي،

واريد يپارامترها نيتخم يبرا
يدريح ليجل

يرطاهريم عبدالهسيد دکتر

 ياحمدسيد آرش  دکتر
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های دوره دكتری )دفاع شده( گروه مخابراتهنامپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 ريغ مواد هيپا بر يپالسمون يساختارها با نور كهيبار يده انحراف

 گردهمسان
انيشميابر صادق محمد دکترپناه يبهرام محسن

2
 ليتحل و يطراح بهبود منظور به يساز نهيبه يها روش از استفاده

 LDPC يکدها
انياحمد محمود دکتريتوکل حسن

3
 يها شبكه در اريهم مخابرات يها ستميس در منابع نهيبه صيتخص

 ياقتضائ
پور يلياردب مهرداد دکتريمحمد يعل محمد

4 
در يسطح يها تونيپالر پالسمون شامل هيال سه يموجبرها ليتحل

 كياپت و مگنت اثرات حضور
هيگرانپا لهانصرت دکترريخط يمهد

5 
انحراف با يدوقطب يباند سه آنتن هيآرا ساخت و يساز نهيبه ،يطراح

 گاهرتزيگ 4 تا 8/1 يفرکانس محدوده در پرتو يكيالكتر
ميرطاهريله سيدعبدا دکترمحسن کابلي

های تخصصی گروه مخابراتسمینارها و نشست

زمان و مکان برگزاریارائه دهندهسمینار، همایشردیف

دکتر کمال محامدپور و باند پهن و تاثير آن در توسعه اقتصادي  4ي سيم سيار نسل مخابرات ب 1
دانشكده مهندسي برق

1391

گروه مکاترونیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مکاترونیك

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Model-Based Robust Fault Detection and Isolation 

of  an Industrial Gas Turbine Prototype Using Soft 

Computing Techniques

H. AbbasiNozari  

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

 S. Simani   

H. DehghanBanadaki

Neurocomputing

Vol. 91, , pp. 29-47 

2012 

2HomoTarget: A new algorithm for prediction 

of  microRNA targets in Homo sapiens

H. Ahmadi  

Dr. A. Ahmadi 

S.Azimzadeh

jamalkandi 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

A. Salehzadeh Yazdi 

Gh. Bidkhori 

A. Masoudi Nejad

Genomics

2012

3Specificity Enhancement in Classification of  Breast 

MRI Lesion Based on Multi-Classifier

F. Keyvanfard 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. M. Teshnehlab  

 K. Nie 

M.Ying Su

Neural 

Computing & Applications 

pp. 1-11 

2012

4 
Modified Projective Synchronization of  Chaotic 

Dissipative Gyroscope Systems Via Backstepping 

Control

F. Farivar 

Dr. M. A. Nekoui 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. M. Teshnehlab

Indian Journal of  Physics

Vol. 86, Issu.10, pp. 901-906 

2012 

5 
Short-Term and Long-Term Thermal Prediction 

of a Walking Beam Furnace Using Neuro-Fuzzy 

Techniques

H. Dehghan Banadaki  

H. Abbasi Nozari 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Thermal Science 

Vol. 16, Issu.10, pp. 210-228 

2012
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

6Fault Detection of  Nonlinear System Based on  Takagi 

Sugeno Fuzzy Models by Parity Relation 

Ghaniee

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. M. Teshnehlab

International Review 

of Automatic Control 

Vol. 5, Issu.3, pp. 309-315 

2012

7 
Synchronization of  Underactuated Unknown Heavy 

Symmetric Chaotic Gyroscopes via Optimal Gaussian 

Radial Basis Adaptive Variable Structure Control

F. Farivar 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. M. A. Nekoui 

Dr. M. Teshnehlab

IEEE Transactions on Control 

Systems Technology 

Vol. 99, Issu.1, pp. 1-6 

2013

8An Under Load Servo Actuator Identification and 

Comparison Between the Results of  Different Methods

M. Maboodi 

M.S. Ashtari 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Iranian Journal of  Electrical 

& Electronics Engineering

Vol. 8, Issu.3, pp. 227-233 

2012

9 
Fault Detection in Tennessee Eastman Process Using 

Fisher’s Discriminant Analysis and Principal 

Component Analysis Modified by Genetic Algorithm

M. Noruzi 

S.M. Razeghi 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. M. Teshnehlab

Applied Mechanics 

and Materials 

Vol. 110-116, pp. 4255-4262 

2012

11 

Intelligent Prediction of Differential Pipe Sticking 

by Support Vector Machine Compared with 

Conventional Artificial Neural Networks: An Example 

of Iranian Offshore Oil Fields

R. Jahanshahi 

R. Keshavarz 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

A. Emamzadeh

SPE Drilion and Completion 

Vol. 27,Issu. 4, pp. 586-595 

2012 

11 Energy Reduction with Anticontrol of Chaos 

for Nonholonomic Mobile Robot System 

Z. Yaghoubi 

H. Zarabadipour 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Abstract and Applied 

Analysis 

Vol. 2012, 14 pages 

2012 

12 Velocity Control of an Electro Hydraulic Servo System 

Using Fuzzy Controller Based on FEL Method 

A. R. Zare Bidaki  

Y. Valehsaber  

S. M. Kargar  

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Majlesi Journal 

of Mechatronic Systems 

Vol. 1, Iss. 4, pp. 1-4 

2012 

13 
 قابل مفاصل با يها ربات ميمستق ريغ يقيتطب 2-نوع يفاز کنترل

 انعطاف

يمرادمجيد 

فاتحمحمد مهدي 

دليشورهياريعلدکتر مهدي

ها شاره و ها سازه كيمكان

31-43، صفحات: 2، نسخه: 2جلد: 

1391

ها گروه مکاترونیكمقاالت چاپ شده در كنفرانس

س، مکان و زمانكنفراننویسندگانعنوان مقالهردیف

1 
Design of  an Optimal Fuzzy LQR Controller Using 

Genetic Fuzzy Rule Set Selection for an Overhead 

Crane

M. Adeli 

 H. Zarabadipour 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012 

2Fault Detection and Isolation of  Visbreaker Unit in Oil 

Refinery using Multistage Gath-Geva Clustering

M. Mokhtare 

S. Hekmati Vahed 
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

Dr. A. Fatehi 

20th Iranian Conference 

on Electrical Engineering 

 Tehran, Iran 

2012

3Design and Validation of  Real Time Neuro Fuzzy 

Controller for Haptic Scissors

S. Partovian 

 M. Goli

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

9th International Conference 

of  ELEKTRO 

Rajeck Teplice, Slovakia 

2012 

4 
Inverted Pendulum Fault Tolerant Control Based on 

Fuzzy Backstepping Design and  Anti-Control of  

Chaos

A. Saedian 

 H.  Zarabadipour 
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

F. Farivar 

third IFAC CHAOS 

Conference 

Cancún 

México 

2012 

5Cartesian Genetic Programming with Crossover 

for Solving Elliptic Partial Differential Equations

M. Abdollahi 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

11th Iranian Conference 

on Intelligent Systems

Iran 

2013
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س، مکان و زمانكنفراننویسندگانعنوان مقالهردیف

6 
The Presentation of an Anti-Noise Defuzzifier 

to  Improve the Performance of  the Interval Type-2 

Fuzzy Controller

Q. Kerchi 

A. Shahmansorian 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

International Conference 

on Robotics and Mechatronics 

Iran 

2013 

7V94.2 Gas Turbine Identification Using Neural 

Network

M. Yari 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

I. Yousefi

International Conference 

on Robotics and Mechatronics 

Iran 

2013 

8Quadruple Tank Identification using MLP, RBF 

and LLM

F. Bakhshandeh 

F. Adib Yaghmaie 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

International Conference 

on Robotics and Mechatronics 

Iran 

2013 

9Model-Based Fault Detection using RBF Networks  

and Extended Kalman Filter

E. Amini

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

H. Tolouei  

M. Mansouri

International Conference 

on Robotics and Mechatronics 

Iran 

2013 

11 The Flame Fault in Combustion Chamber of  Gas  

Turbine 

S. Hojjatinia 

Dr. A. Khaki Sedigh 

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli 

I. Yousefi

International Conference 

on Robotics and Mechatronics 

Iran 

2013 

11
ضد و عقب به بازگشت - يفاز روش با ريپذ انعطاف مفصل کنترل

 آشوب کنترل

 پدرام زماني ميثم
 اميرمبرهني

دليشوره عليار مهدي دکتر

دومين کنفرانس بين المللي 
 آکوستيك و ارتعاشات

 ايران
1391

 ربات يرو بر يساز هيشب و هوشمند روش با SLAMمساله حل12
Khepera II

يسعد يحسنمرتضي 

لب تشنهدکتر محمد 

دليشورهياريعلدکتر مهدي 

 يها ستميسيازدهمين کنفرانس 

 رانيا هوشمند

رانيا

1391 

13 
 کالمن لتريف تميالگور از استفاده با يمراتب سلسله يفاز ستميس آموزش

 يزمان يسر ينيب شيپ و يرخطيغ ستميس ييشناسا يبرا افتهي توسعه

يمنثورمحمد 

دليشورهياريعلدي دکتر مه

 لب تشنهدکتر محمد 

 يها ستميسيازدهمين کنفرانس 

 رانيا هوشمند

رانيا

1391 

14
يبازو ستميس يبرا يفاز يمدلزش کننده کنترل يساز ادهيپ و يطراح

ريپذ انعطاف

 پورافضلمهدي 

لب تشنهدکتر محمد 

دليشورهياريعلدکتر مهدي 

 يها ستميسيازدهمين کنفرانس 

 رانيا هوشمند

انريا

1391

ارشد )دفاع شده( گروه مکاترونیكهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 روش و نرم سنسور از استفاده با يگاز نيتورب يحرارت تيوضع شيپا

 يقيتطب آستانه
مهدي علياري شوره دلي دکترياري يمصطف

لب تشنه  محمد دکتر اهكليس يرصف اسري يسيمغناط معلق يگو ساخت و يطراح 2

3
 صيتشخ جهت sobelروش با يبيهوشمندترک ستميس كي يطراح

 ربات نيدورب ريتصاو در لبه
لب تشنه  محمد دکتر مجد سوگند

4 
جبران سازي هوشمند خطا در کنترل آرايش رابت هاي متحرک

 همكار
هادي زارع جعفري

 محمد تشنه لب دکتر

ي مهدي علياري شوره دل دکتر
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

 ياران ياسيش محمدجواد نيزم به هوا پرنده كي يبرا خودکار خلبان يطراح 5
جعفر حيراني نوبري دکتر

مهدي علياري شوره دلي دکتر

6
  Black Box صورت به گاز نيتورب يرخطيغ يكيناميد ييشناسا

 يعصب شبكه کمك با آن يبرا کننده کنترل يوطراح
مهدي علياري شوره دلي دکتر د محسن نكوييسي

7 
 کمك با يضويب يجزئ مشتقات با ليفرانسيد معادالت يليتحل حل

 نيکارتز كيژنت يسينو برنامه
مهدي علياري شوره دلي دکتر محمد عبداللهي

8

 استفاده با يرانندگ رفتار بر نيآمفتام محرک مواد مصرف ريتاث ليتحل

 هيشب کمك به خودرو و راننده شيپا يحسگرها اطالعات بيترک از

 اتوبوس يرانندگ ساز

 احمد دهقانزاده سورکي
علي نحوي دکتر

مهدي علياري شوره دلي دکتر

9 
 يارهايمع اساس بر  يکابل يها ربات هدفه چند نهيبه يطراح

 ريپذ کنترل يکار يفضا و يكينماتيس تيحساس
 سيد احمد خليل پورسيدي

 حميدرضا تقي راد دکتر

مهدي علياري شوره دلي ردکت

11 
 عملكرد بر نيآمفتام محرک مواد مصرف اثرات شيآزما و ليتحل

 يفاز منطق از استفاده با يرانندگ سازهيشب در راننده
 يموريت رايسم

ينحو يعل دکتر دکتر

خالوزاده ديحم دکتر

 يمبرهن ريام محيط معنايي نقشه از استفاده با سيار ربات عملياتي ريزي برنامه 11
راد يتق درضايحم دکتر

 يفاتح رضايعل دکتر

گروه مهندسی پزشکی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی پزشکی

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1A Hybrid Motion and Appearance Prediction Model 

for Robust Visual Object Tracking

H. Jahandideh 

Dr. K. Mohamedpour 

Dr. H. Abrishami 

Moghaddam

Pattern Recognition Letters 

Vol. 33, pp. 2192-2197 

2012 

2Optic Disc Localization in Retinal Images Using 

Histogram Matching

A. Dehghani 

Dr. H. Abrishami 

Moghaddam 

Dr. M.S. Moin

EURASIP Journal on Image 

and Video Processing  

Vol. 5, Issu. 4, pp. 1-11 

2012

3Optimization of  a Nonlinear Electrical-Thermal Model 

of  the Skin

S. R. Molaei 

 R. Jafari 

 S. Jafari

Biomedical Engineering: 

Applications, Basis and 

Communications,  

Vol. 25, Issu. 3, 7pages 

2013 

4A 3D Hybrid BE-FE Solution to the Forward Problem 

of  Electrical Impedance Tomography 

P. Ghaderi 

Daneshmand

 Dr. R. Jafari

Engineering Analysis 

with Boundary Elements 

Vol. 37, pp. 757–764 

2013

5A Combined Wavelet Based Mesh Free Method 

for Solving the Forward Problem in EIT 

M.R. Yousefi 

Dr. R. Jafari 

Dr. H. Abrishami 

Moghaddam 

IEEE Transactions 

on Instrumentation 

and Measurement 

pp. 1-10 

2013

6Improving Linear Discriminant Analysis with Artificial 

Immune System-Based Evolutionary Algorithms 

M. Mohammadi 

B. Raahemi 

A. Akbari 

Dr. B. Nassersharif 

H. Moeinzadeh

Information Sciences  

Vol. 189, pp. 219-232 

2012

يينايب يپروتزها در ونيگانگ هايسلول يكيالكتر كيتحر سازيهيشب 7

نينو شبنم

مقدم يشميابر ديحمدکتر 

سوداگر رمسعوديامدکتر 

 مهنام نيام

نامه تازه هاي علوم شناختيفصل

25-41، صفحات:3، نسخه: 14جلد: 

1391
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ها گروه مهندسی پزشکیمقاالت چاپ شده در كنفرانس

كنفرانس، مکان و زمانویسندگاننعنوان مقالهردیف

13D Computational Modeling of  Epiretinal Prosthesis 
Stimulation of  the Ganglion Cell 

S. Novin 
Dr. H. Abrishami 

Moghaddam 
Dr. A.M. Sodagar 

A. Mahnam

IEEE-International 
Conference on Biomedical 

and Health Informatics 
(BHI)  

Hong Kong 
2012

2
A Combined Wavelet Based Mesh Free Method for 

Solving the Forward Problem in Electrical Impedance 
Tomography 

M.R. Yousefi 
Dr. R. Jafari 

Dr. H. Abrishami 
Moghaddam

IEEE International 
Symposium on Medical 

Measurements and 
Applications Proceedings 

(MeMeA)  
Budapest 

2012

3Study of  the Nonlinear Behavior of  the Electrode-Skin 

Interface Using Silicon and Ag/AgCl 

S.R. Molaei 

Dr. R. Jafari 

S. Jafari

IEEE International 

Symposium on Medical 

Measurements and 

Applications Proceedings 

(MeMeA)  

Budapest 

2012 

4
A Combined Wavelet Based Mesh Free Method 

for Solving the Forward Problem in Electrical Impedance 

Tomography

M.R. Yousefi 

Dr. R. Jafari 

Dr. H. Abrishami 

Moghaddam

IEEE International 

Symposium on Medical 

Measurements and 

Applications Proceedings 

(MeMeA)  

Budapest 

2012 

5A Classifier Combination Approach for Farsi Accents 

Recognition

S. Jalalvand 

A. Akbari 

Dr. B. Nasesharif

20th Iranian Conference 

on Electric Engineering 

Iran 

2012

6Two-Microphone Speech Enhancement Using a Learned 

Binary Mask 

R. Abdipour 

A. Akbari 

M. Rahmani 

Dr. B. Nasesharif

20th Iranian Conference 

on Electric Engineering 

Iran 

2012

7
Improved Dynamic Match Phone Lattice Search Using 

Viterbi Scores and Jaro Winkler Distance for Keyword 

Spotting System 

M. Rajabzadeh 

S. Tabibian 

A. Akbari 

Dr. B. Nasesharif

the 16th symposium 

on Artificial Intelligence

& Signal Processing 

Shiraz, Iran

2012

8A Fast Search Technique for Discriminative Keyword 

Spotting 

S. Tabibian 

A. Akbari 

Dr. B. Nasesharif

the 16th symposium 

on Artificial Intelligence 

& Signal Processing 

Shiraz, Iran

2012

گفتار بازشناسي براي ويژگي تبديل غيرخطي ترکيبي روش يك9

کر ينليقو صونا

فيناصرشر بابك

ينيهرس ليجل

 يمجلس برق کنفرانس

اصفهان استان يمجلس شهر

1391

11
 يبرا ديياسپرماتازو نوع از هدف چند ريس خط استخراج و يابيرد

 لتريف از استفاده با تحرک پارامتر نيتخم
Gaussian Mixture Probability hypothesis density

حصار داننده حامد 

مقدم يشميابر دکتر حميد

 مينا امير مزلقاني

 يالملل نيب کنفرانسبيستمين 

 ايران برق يمهندس

 تهران

1391

ارشد )دفاع شده( گروه مهندسی پزشکیهای دوره كارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
اساس بر سرطاني هاي سلول کنترل و تكثير فرايند رياضي سازي مدل

 ايمونولوژي مكانيزم
يآسمان داود دکتريعامر عرب اباذر
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 استاد راهنما دانشجو عنوان ردیف

2 
 از استفاده با يسرطان هايسلول رشد و يمونوتراپيا هايروش يسازمدل

 يمصنوع هوش و يآمار هايروش
 يآسمان داود دکتر انيمهر حمدم

3 
 كيستيس به مبتال مارانيب از HRCT ريتصاو در هير بافت يبند طبقه

 بروزيف
 مقدم يشميابر ديحم دکتر عابد مقاره دهيسع

4 
 ريتصاو ايسوژه نيب و ايوهشي نيب انطباق منظور به يتميالگور ارائه

MRI و CT نوزادان سر 
 مقدم يشميابر ديحم دکتر يطحافچ سايپر

 مقدم يشميابر ديحم يوسفي لينشم يشخص وتريکامپ هيپا بر يفراصوت رگريتصو برد ساخت و يطراح 5

6 
 يها روش توسط راننده يآلودگ خواب صيتشخ تميالگور يطراح

 يرانندگ ساز هيشب در آن يساز ادهيپ و الگو صيتشخ
 يملك زارع عادل

دکتر ينحو يعل  

 مقدم يشميابر ديحم دکتر

7 
 كي يرو يكيالكتر يمنيا زاتيتجه يساز ادهيپ و ساخت ،يحطرا

 يكيالكتر امپدانس ينگار مقطع دستگاه
 يجعفر رضا دکتر             يابهر يمحمد عبداله

 يبروجن يراست رضا کانولوشن يعصب يها شبكه اساس بر نهيس سرطان يبند طبقه و صيتشخ 9
  لب تشنه محمد دکتر

 يجعفر رضا دکتر

 سوداگر رمسعوديام دکتر يشهرک يينكو يمهد  يعصب يها گناليس ثبت هانيپا 11

11 
 و يقلب هاييماريب و هوا يآلودگ نيب رابطه ينبيشيپ يبرا يمدل ارائه

 يمصنوع يعصب يشبكه توسط ،يسالمت شيافزا هايروش و يتنفس
 لب تشنه  محمد دکتر پاريزي منشايران مصطفي

 

 و كامپیوتر برقسی مهند های علمی دانشکدهقطب

 سال تصویب مدیر قطب قطبنام  ردیف

 1391 دکتر حميد خالوزاده رل صنعتيـکنتقطب 1

 1391 گرانپايهالهدکتر نصرت هاي الكترومغناطيسيها و زير سيستميابي افزارهقطب محاسبه و مشخصه 2

 

 دانشکده مهندسی برق و كامپیوترعلمی پژوهشکده 

 سال تصویب یر قطبمد نام پژوهشکده ردیف

 1388 دکتر علي احمدي ITكده فناوري اطالعات ـپژوهش 1

 

 دانشکده مهندسی برق و كامپیوترهای مراكز تحقیقاتی و آزمایشگاه

 سیسسال تأ سرپرست آزمایشگاه -نام مركز تحقیقاتی  ردیف

 1364 دکتر فرامرز حسين بابائي آزمايشگاه خواص الكترونيكي مواد 1

 1381 دکتر فرشيد رئيسي گاه اليه نازکآزمايش 2

 1384 دکتر رئيسي آزمايشگاه ابررسانايي 3

 1379 دکتر عليرضا صالحي VLSIآزمايشگاه قطعات نيمه هادي  4

 1389 دکتر فرهاد اکبري برومند آزمايشگاه ادوات نيمه رسانا 5

 1391 دکتر فرهاد اکبري برومند آزمايشگاه ادوات نوري و پرتوها 6

 1391 دکتر ابراهيم نديمي آزمايشگاه مرکز محاسبات ميكروالكترونيك 7

 1382 نژادمهندس حسين حسيني تحقيقاتي( –)آموزشي  FPGAآزمايشگاه  8

 1388 دکتر داود آسماني هاي الكترونيكيها و سيستمآزمايشگاه سيگنال 9

 1387 دکتر حسين شمسي آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك 11

 1387 دکتر اميرمسعود سوداگر هاي مجتمعآزمايشگاه مدارها و سيستم 11

90
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سیسسال تأ سرپرست آزمایشگاه -نام مركز تحقیقاتی  ردیف

1391 دکتر مهدي احسانيان آزمايشگاه مدارات فرکانس باال 12

1382 دکتر احمد رادان آزمايشگاه الكترونيك قدرت 13

1385 بينادکتر محمد توکلي آزمايشگاه توان راکتيو وکيفيت توان )توان باال( 14

1385 بينادکتر محمد توکلي گاه توان راکتيو وکيفيت توان )توان پايين(آزمايش 15

 هاي الكتريكيآزمايشگاه ماشين و محرکه 16
 دکتر محمد اردبيلي

 زادهدکتر کريم عباس
1383

1387دکتر سيدمحمدتقي بطحاييBPLCآزمايشگاه پيل سوختي و آزمايشگاه 17

 و توزيع آزمايشگاه مديريت سيستم هاي انرژي 18
تفرشيدکتر مسعود مقدس

 اکبرگلكاردکتر مسعود علي
1389

1381 ازيرانيدکتر اصغر اکبري آزمايشگاه  فشـار قـوي 19

1381 دکتر شكراله شكري هاي مخصوصآزمايشگاه ماشين 21

1385 اکبرگلكاردکتر مسعود علي آزمايشگاه رله و حفاظت 21

1384 تر جعفر حيراني نوبريدک آزمايشگاه کنترل کامپيوتري 22

1376 راددکتر حميدرضا تقي آزمايشگاه کنتـرل صنعتي 23

1382 دکتر عليرضا فاتحي آزمايشگاه اتوماسيون پيشرفته 24

1384 صديقدکتر علي خاکي هاي کنترل پيشرفتهآزمايشگاه سيستم 25

1381 راددکتر حميدرضا تقي آزمايشگاه روباتيك 26

1378 لبدکتر محمد تشنه هاي هوشمنده سيستمآزمايشگا 27

1384 دکتر حميد خالوزاده ها ديناميكيسازي و شناسائي سيستمآزمايشگاه مدل 28

29 
 افزاري آزمايشگاه شناسه و رمز و تشخيص ارزيابي امنيت سخت

 هاي رمزنگاريماژول
1382 دکتر محمود احمديان

1384 پورکتر مهرداد اردبيليد هاي طيف گستردهآزمايشگاه سيستم 31

1377دکتر کمال محامدپورDSPهاي ديجيتال آزمايشگاه پردازش سيگنال31

1387 دکتر محمدصادق ابريشميان سازي الكترومغناطيسآزمايشگاه تحقيقاتي شبيه 32

1387 نيادکتر امير موسوي آزمايشگاه تست شرايط محيطي 33

34 
هاي بدون سـيم با استفــاده از چمبـرنـالآزمايشگاه سنجش کيفيت ترمي

 انعـكاسي
1389دکتر علي خالقي

1391 زادهعلي صادقدکتر رمضان آزمايشگاه تحقيقاتي رادار 35
1378 گرانپايهالهدکتر نصرت يبر و مخابرات نوريفآزمايشگاه  36

 هاي مخابراتيآزمايشگاه سيستم 37
 دکتر آرش احمدي
 مهندس ميرزاحسيني

1391

1379 مقدمدکتر حميد ابريشمي آزمايشگاه مهندسي پزشكي 38
1389 دکتر رضا جعفري گيري بيومديكالآزمايشگاه اندازه 39
1381 مدير گروه مهندسي پزشكي هاي مصنوعي بيوالكتريكآزمايشگاه اندام 41
1385 دکتر امير موسوي نيا آزمايشگاه پردازش موازي 41
1388 دکتر علي احمدي ازش هوشمند اطالعاتآزمايشگاه پرد 42
1391 دکتر عبدالرسول قاسمي ايهاي چندرسانهآزمايشگاه سيستم 43

1388 دليشورهدکتر مهدي علياري تشخيص و شناسايي خطا 44
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دانشکده مهندسی برق و كامپیوترآمار كلی پژوهشی  

تعدادعنوانردیف

68ي دانشكدهعلماعضاي هيأت1

41هاي پژوهشي مصوب )داخلي(طرح2

39 هاي پژوهشي مصوب )برون دانشگاهي(طرح 3

162مقاالت در مجالت4

191مقاالت در کنفرانس، همايش و ...5

12کتب منتشر شده6

152 هاي دوره کارشناسي ارشد دفاع شدهنامهپايان 7

21ههاي دوره دکتري دفاع شدنامهپايان8

5هاي تخصصيسمينارها، نشست9

-هاي پژوهشي به اتمام رسيده برترطرح 11

- دستاوردها و اختراعات 11

2هاي علمي دانشكدهقطب12

1پژوهشكده علمي دانشكده13

 44 هاي دانشكدهمراکز تحقيقاتي و آزمايشگاه 14

151/796/195/22                   دانشكده )ريال(:    دانشگاهي هاي پژوهشي برون رقم طرح                15
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دانشکده مهندسی صنایع - 1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

9319گزارش عملکرد پژوهشی سال 

مهندسی صنایععلمی دانشکده  تی هیأاعضا  

 گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

و فناوری اطالعاتها ریزی و تحلیل سیستمبرنامه انگلستان دکترا استاد آقائی عبداله 1

فناوری اطالعات گلستانان دکترا دانشیار تارخ محمد جعفر 2

MBA  تولید صنعتی وانگلستاندکترادانشیارشفاییرسول3

 هاریزی و تحلیل سیستمبرنامه آمریکا دکترا دانشیار شهریاری حمید 4

ها و  مهندسی مالیریزی و تحلیل سیستمبرنامه انگلستان دکترا استادیار حداداصل احمد 5

 تولید صنعتی آمریکا ترادک استادیار بشیرزاده رضا 6

فناوری اطالعات ایران دکترا استادیار حسینی منیره 7

 فناوری اطالعات تولید صنعتی و  ایران دکترا استادیار الحانخوش فرید 8

MBAها و ریزی و تحلیل سیستمبرنامهایراندکترااستادیارروغنیانعماد9

MBA ها وریزی و تحلیل سیستمهبرنامایراندکترااستادیارستاکمصطفی 11

 تولید صنعتی آلمان دکترا استادیار زادهسلمان حامد 11

 هاریزی و تحلیل سیستمبرنامه ایران دکترا استادیار صمیمی یاسر 12

 تولید صنعتی انگلستان دکترا استادیار عابدزاده مصطفی 13

و مهندسی مالی فناوری اطالعات ایران دکترا استادیار علیزاده سمیه 14

 مالی تولید صنعتی و مهندسی ایران دکترا استادیار غالمی سعیده 15

 فناوری اطالعات انگلستان دکترا استادیار محمدی شهریار 16

 تولید صنعتی و  مهندسی مالی ایران دکترا استادیار نجفی امیرعباس 17
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مهندسی صنایعتولیدات علمی دانشکده  

هاگروه )داخلی( های پژوهشی مصوبطرح

مجریعنوانردیف

دکتر عبداله آقاییگریزی در بازار مصرفنظریه دورنما: کاربرد زیان1

دکتر مصطفی عابدزادهیندهاآهای مهندسی مجدد فروژهسازی پرهارایه چارچوب پیاد2

دکتر محمدجعفر تارخمینأسازی در زنجیره تهماهنگ3

الحاندکتر فرید خوشگیری اخالقی های تصمیممدل4

دکتر رسول شفاییهای مدیریت تغییر سازمانیارزیابی پروژه5

دکتر شهریار محمدی نالینآصورت ه کاوی کاربردی بهای وبدپیشنهاددهی صفحات وب به کاربران با استفاده از مت 6

 دکتر عماد روغنیان توسعه روش گسترش عملکرد کیفیت در شرایط عدم قطعیت و پویایی در نیازهای مشتریان و رفتار رقبا 7

دکتر مصطفی ستاکمفاهیم و بازسازی برند8

دکتر سمیه علیزادههای قلب و عروقکاوی در بیماریکاربرد داده9

دکتر امیرعباس نجفینیادین در تشکیل سبد مالیدرنظرگیری رویکرد ب11

دکتر منیره حسینیسازی برند بر مبنای رفتار مشتریمدل11

دکتر منیره حسینیهای خلق ارزش در بازاریابی اینترنتیبررسی فرصت12

زادهدکتر حامد سلمان ثر ارگونومیکی، اقتصادی و فنی در استفاده از اتصاالت کلیپسی برای خطوط مونتاژ اتومبیلؤارزیابی عوامل م 13

 های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی(طرح

کارفرمامجریوانعنردیف

1
)دانش( مشترکین امور اجرائی سیستم مدیریت ارائه راهکار تدوین و

 مخابرات موردکاوی مخابرات استان خراسان رضوی در
مخابرات استان خراسان رضوی دکتر محمدجعفر تارخ

2
کاوی های دادهبررسی ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش

 استان آذربایجان غربی اداره مخابرات کاوی:مورد
مخابرات استان آذربایجان غربی دکتر محمدجعفر تارخ

3

تحقیق و بررسی در خصوص تدوین برنامه اجرایی ایجاد نظام مدیریت 

 خدمات با تکیه بر رعایت حقوق مشترکین و ارائه مدل 

 نامه سطح خدمتتوافق

ییویراد ارتباطات و مقررات میتنظ سازمان دکتر سمیه علیزاده
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هاو تحلیل سیستم ریزیبرنامهگروه 

هاتحلیل سیستمریزی و برنامهمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Compound-Estimator Based Cause-Selecting Control 

Chart for Monitoring multistage processes 

S. Asadzadeh 

Y. Zerehsaz 

A. Sagaei 

Dr. A. Aghaie

Communication in Statistics – 

Simulation and Computation 

Vol. 40, No. 10  

2012 

2The IUFP Algorithm for Generating Simulation Heart
E. Shadkam 

Dr. A. Aghaie

Amirkabir Journal of Science 

and Technology

Vol. 44, No.2 

Fall, 2011 

3Research of Discount Interval Based on Asymmetric 

Information 

Tian Qing 

Zhou Ming Jian 

Dr. A. Aghaie

Modern Manufacturing 

Engineering 

Vol. 2, No. 3 

Dec, 2011 

4An Agent-Based Knowledge Management Framework for 

Marketing-mix Decision Making

M. Moradi 

Dr. A. Aghaie 

Dr. M. Hoseini

The International Journal of 

Strategic Decision 

Vol. 52 

Nov, 2012

5A Genetic Algorithm for Choice-Based Network Revenue 

Management 

F. Etebari 

Dr. A. Aghaie 

Dr. F. Khoshalhan 

Iranian Journal of Operation 

Research 

Vol. 3, No. 1 

2012 

6Improving the Product Reliality in Multistag 

Manufacturing and Service Operations

S. Asadzadeh 

Dr. A. Aghaie

Quality and Reliability 

Engineering International 

Vol. 28, No. 10  

Oct, 2011

7Identifying Opinion Learders for Marketing by Analyzing 

Online Social Networks 

N. Jafari 

Dr. A. Aghaie 

Dr. S. Alizadeh 

International Journal of Virtual 

Communities and Social 

Networking 

Mar, 2011 

8Capital Budgeting Technique Selection Through Four 

Decades: With a Great Focus on Real Option 

M. Gahremani 

Dr. A. Aghaie 

Dr. M. Abedzadeh

Intenational Journal of  

Business and Management 

Vol. 7, No. 17 

2012

9Customer Portfolio Management: A Stochastic 

Segmentation Approach 

S. Imam 

Dr. A. Aghaie

Iranian Journal of  

Management Studies 

Sep, 2011 

11 
Customer Relationship Termination Problem  

for Beta-Geometric/Beta-Binomial Model of Customer 

Behavior 

Y. Samimi 

Dr. A. Aghaie 

Dr. H. Shahriari

Iranian Journal of Operations 

Research 

Vol. 3, No. 2 

2012 

11 Using Frailty Models to Account for Heterogeneity 

in Multistage Manufacturing and Service Processes 

S. Asadzadeh 

Dr. A. Aghaie 

Dr. H. Shahriari

Quality & Quantity 

International Journal of 

Methodology 

Vol. 44, No.1 

Jan, 2013 

12 AFT Regression-Adjusted Monitoring of Reliability Data 
in Cascade Processes

S. Asadzadeh 
Dr. A. Aghaie 
T. Akhavan

Quality & Quantity 
International Journal of 

Methodology 
Vol. 44, No.1 

Jan, 2013 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

13 
A Multi-Mode Resource-Constrained Discrete Time–Cost 

Tradeoff Problem Solving Using an Adjusted Fuzzy 

Dominance Genetic Algorithm 

E. Nabipor 

Dr. E. Roghanian

Dr. A. A. Najafi 

M. Mazinani

Scientia Iranica 

Vol. 20, Issue 3

June, 2013

14 Application of Data Mining and FMEA Techniques in 

Maintenance System to Improve Equipments Performance 

R. Farahani 

Dr. E. Roghanian 

M. Tavakoli 

Middle East Journal 

of Scientific Research

Vol. 2, Issue 9 

2012 

15 
Presenting a Model to Predict the Expenses of the 

Projects, Case Study: The Saveh Shen Company 

University Estate Asphat and Roadbed Project 

A. Rahmandost 

Dr. E. Roghanian 

Archives Des Sciences Journal 

Vol. 65, Issue 9 

Sep, 2012 

16 A Fuzzy Decision Making Method for Outsourcing 

Activities 

Z. Afrandkhalilabad 

Dr. E. Roghanian 

Management Science Letters 

Vol. 2, Issue 9 

2012 

17 
A Fuzzy-Random Programming for Integrated Closed-

Loop Logistics Network Design by Using Priority-Based 

Genetic Algorithm 

Dr. E. Roghanian  

K. Kamandanipour 

International Journal 

of Industrial Engineering 

Computations 

Vol. 2, Issue 9 

2012 

18 
A Multi-Mode Resource-Constrained Optimization of 

Time-Cost Trade-off Problems in Project Scheduling 

Using a Genetic Algorithm 

S. Naderabadi 

Dr. E. Roghanian  

H. Aghassi 

Journal of Optimization 

in Industrial Engineering 

Vol. 2, Issue 8 

2012 

19 A Fuzzy-AHP-QFD Approach for Achieving Lean 

Attributes for Competitive Advantages Company 

N. Nobakht 

Dr. E. Roghanian  

Management Science Letters 

Vol. 2, Issue 9 

2012 

21 Supplier Selection and Order Allocation Models in Supply 

Chain Management: A Review 

Dr. M. Setak 

S. Sharifi 

A. Alimohamadian 

World Applied Sciences 

Journal 

Vol. 18, Issue 1 

2012 

21 
A Framework for Identification of High-Value Customers 

by Including Social Network Based Variables for Churn 

Prediction Using Neuro-Fuzzy Techniques 

H. Abbasimehr 

Dr. M. Setak 

J. Soroor 

International Journal  

of Production Research 

Vol. 1, Issue 1 

2012 

22 Optimal Order Allocation and Supplier Selection with 

Imperfect Quality Products and Financial Constraint 

Dr. M. Setak 

M. H. Gorji 

World Applied Sciences 

Journal 

Vol. 1, Issue 12 

2012 

23 The Application of Neuro-fuzzy Classifiers on Customer 

Churn Prediction 

H. Abbasimehr 

Dr. M. Setak 

Dr. M. J. Tarokh 

Procedia Information 

Technology & Computer 

Science 

Vol. 1, No. 1 

 2012 

24 Parameter Estimation of Autoregrassive Models Using 

Interatively Robust Filtered Fast T-Method 

N. Shariati 

Dr. H. Shahriari 

Dr. R.Shafaie

Journal of Communication in 

Statistics-Theory and Methods 

Aug 2012 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

25
تحلیل و  نقش رهبران عقیده در بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی:

 ادبیات مرور

ممتاز یجعفر وشاین

یآقائ عبدالهدکتر 

نشریه تخصصی مهندسی صنایع

 2، شماره  46دوره 

 1391مهرماه 

26
مبتنی  ر ارزش در معرض ریسکمدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزا

 بر تئوری مقدار فرین

یدهنو یعل مهر معصومه

یآقائ عبدالهدکتر 

 ستاک یمصطفدکتر 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

 66، شماره 17سال 

 1392بهار 

کاال یقطع ریغ برگشت با هیدوال نیمأت یرهیزنج یسازنهیبه و لیتحل27
یآقائ عبدالهدکتر 

یزند دیفرش

ه تخصصی مهندسی صنایعنشری

 2، شماره  46دوره 

1391مهرماه 

28
 کی از شیب با یا مرحله سه نیتام رهیزنج در یشالق دهیپد یریگ اندازه

 محصول

ینظر الیل

یآقائ عبدالهدکتر 

عیصنا یمهندس یتخصص هینشر

 1، شماره  46دوره 

1391فروردین 

29
 یشهود یزفا سیتاپس روش کی هیپا بر یگروه یریگ میتصم

دیجد یاذوزنقه

انیروغن عماددکتر 

انیبیمج فاطمه

یصنعت تیریمد مطالعاتنامه فصل

 26شماره 

1391پائیز 

هاو تحلیل سیستم ریزیبرنامهها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Monitoring Autocorrelated Reliability Data in Multistage 

Processes 

S. Asadzadeh 

Dr. A. Aghaie 

T. Akhavan 

9th  International Conference 

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

2Cause-Selecting Charts Based on Proportional Hazards and 

Binary Frailty Models 

S. Asadzadeh 

Dr. A. Aghaie 

Dr. H. Shahriari 

1th International Conference

on Quality Engineering

Tehran, Iran 

Sep, 2012 

3A New Approach for Ranking Fuzzy Numbers Based on 

Centroid Point Index and Shifting Origin

Dr. E. Roghanian

M. Attarpour 

M. Habibi 

9th  International Conference 

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

4Simultaneous Production Scheduling and Vehicle Routing 

Problems to Minimize Response time

Dr. M. Setak 

A. Jafari 

A. Sadegi 

F. mosavinejad 

M. Salehishahrabi 

International Conference 

on Nonlinear Modeling 

& Optimization 

Amol, Iran 

Aug, 2012 

5 
A New Mathematical Model for Multi Objective Periodic 

Location-Routing Problem Based on Simultaneous Delivery 

and Pick up With Time Windows 

E. Jolodari 

Dr. M. Setak

6th International Conference 

of Iranian Operations  

Research Society, 

Tehran, Iran, 

May, 2013 

6Solving Quality Engineering Problems Using Response 

Surface Methodology 

M. R. Nabatchian 

Dr. H. Shahriari 

Dr. R.Shafaie

1th  International Conference 

on Quality Engineering

Tehran, Iran 

Dec, 2012 
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7
 با سازمان کی در(BI) تجاری هوشمندی سازی ادهیپ ابعاد لیتحل

(FAHP)   فازی یمراتب سلسله ندیفرآ کردیرو از رییگبهره

یعقوبیمال یسلطان نایس

 انیروغن عماددکتر 

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

 1391دیبهشت ماه ار

هاپروژه زمان و نهیهز ینیبشیپ در یزمان یسر یریبکارگ 8
ستودنرحما زوافر

انیروغن عماددکتر 

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

9
 (SAW) موزون جمع روش از گیریبهره با هاکنندهتامین بندیرتبه

یشهود فازی منطق در

نیا رئوفی مرجان

روغنیان عماددکتر 

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

11
 کیتکن از استفاده با یخراب بالقوه حاالت زیآنال جهت نینو یروش ارائه

FMEA, DEA , K-MEANی قیتلف

نژاد یدیحم انیپو

انیروغن عماددکتر 

 وتر،یکامپ یدسمهن یمل شیهما نیدوم

عاتاطال یفناور و برق

 خمین، ایران

 1391خردادماه 

11
 لیتحل ندیفرا کردیرو قالب در هاشاخص بندیرتبه جهت دیجد یمدل ارائه

شهودی فازی منطق در ایشبکه

یعیبد بایفر

انیروغن عماددکتر 

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

1391اردیبهشت ماه 

تخریب عملیات و هاپروژه مدیریت برای ابتکاری فرا هایروش بررسی 12
رحماندوست افروز

روغنیان عماددکتر 

 در تخریب مهندسی ملی همایش اولین

 ساختمان صنعت

 تهران، ایران

 1391مهرماه 

یشهود یفاز منطق در گراههیبد یطراح از یریگبهره با سکیر یابیارز 13
این یرئوف مرجان

انیروغن عمادتر دک

هژپرو تیریمد یالمللنیب کنفرانس نیهشتم

 تهران، ایران

 1391آبانماه

14
 امتیازی کارت و هاداده پوششی تحلیل متمرکز مدل تلفیق کارگیری به

 سازمانی واحدهای کارائی ارزیابی جهت متوازن

روغنیان عماددکتر 

دارانی سلیمانی پروین

 طارمی فاطمه

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391بهمن ماه 

هاتیظرف یرو یریگمیتصم با یمحور نقاط شبکه یطراح یبرا یمدل ارائه 15

ستاک یمصطفدکتر 

یراستان نایس

 یمیکر نیحس

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391بهمن ماه 

16 
 یابیریمس -یابیمکان لهامس در حل یهاشرو انواع  سهیمقا و بررسی

(LRP) 

ستاک یمصطفدکتر 

یبوالحسن یلیجل لیسه

 یمیکر نیحس

هاستمیوس عیصنا یمهندسیمل کنفرانسنیاول

 آباد، ایراننجف

 1391آذرماه 

17
 مسیریابی مساله در تحویل و برداشت یبرا حل یهاروش انواع بررسی

نقلیه وسایل

ستاک یمصطفدکتر 

یزیعز دیوح

 یمیکر نیحس

هاستمیوس عیصنا یمهندسیمل کنفرانسنیاول

 آباد، ایراننجف

 1391آذرماه 
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18
ای له مسیریابی وسایل نقلیه با در نظرگرفتن داده بازهاسازی استوار مسبهینه

برای زمان سفر

یمیکر نیحس

ستاک یمصطفدکتر 

نس بین المللی لجستیک و ن کنفراسومی

 مینأزنجیره ت

 تهران، ایران

1391آذرماه 

19
 و ناقص تیفیک گرفتن نظر در با یسطح دو نیمأت رهیزنج یموجود مدل

متیق به وابسته تقاضا

رادیاحمد منا

الحانخوش دیفردکتر 

 ستاک یمصطفدکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

1391همن ماه ب

21
 نقاط یابیمکان مساله در نقلی و حمل یهاشبکه انواع بررسی و مطالعه

 محوری

ستاک یمصطفدکتر 

سینا راستانی

 یمیکر نیحس

هاستمیوس عیصنا یمهندسیمل کنفرانسنیاول

 آباد، ایراننجف

 1391آذرماه 

خپاس سطح روش از استفاده با ییدارو تداخالت کاهش مدل ارائه 21

انینباتچ محمدرضا

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

تیفیک یمهندس یالمللنیب کنفرانس نیاول

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

22
 و پارامترها یطراح کمک به CPM دینفرا عملکرد تیقابل شاخص بهبود

پاسخ سطح روش

انینباتچ محمدرضا

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

تیفیک یمهندس یالمللنیب نسکنفرا نیاول

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

تیفیک یمهندس به مربوط لیمسا حل یبرا پاسخ سطح اصول بر یمبتن روش 23

 انینباتچ رضامحمد

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

تیفیک یمهندس یالمللنیب کنفرانس نیاول

 تهران، ایران

1391آذرماه 

همبسته خود مشاهدات حضور در استوار کنترل نمودار یطراح 24

یعتیشر ماین

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

تیفیک یمهندس یالمللنیب کنفرانس نیاول

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

25
 براساس مصرف طیمح در محصول یفیک یهامشخصه عملکرد یبررس

 ندیآفر تیقابل شاخص

انینباتچ محمدرضا

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391بهمن ماه 

26
 یبازرس نهیبه یزمان فاصله و نقاط تعداد نییتع جهت یروش یمعرف

 محور زمان یفیک یهامشخصه

انینباتچ محمدرضا

یاریشهر دیحمدکتر 

 ییشفا رسولدکتر 

 تیوضع شیپا یتخصص کنفرانس نیهفتم

 یابی بیع و

 کیش، ایران

 1391اسفندماه 

27
 مساله حل یبرا تنوع یاستراتژ با ممنوع یجستجو تمیالگور کی ارائه

 دمانیچ

یبزرگ نجمه

ستاک یمصطفدکتر 

الحان خوش دیفردکتر 

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391بهمن ماه 
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هاتجزیه و تحلیل سیستم فاع شده( گروه ارشد )دهای دوره کارشناسینامهپایان 

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

یآقائ عبداله دکتر یقهرمان مارال یانرژ بازار در یواقع اراتیاخت یابیارز 1

2 
 بخش یگذاراستیس در یشرکت تیحاکم روش یریکارگه ب و شناخت

 ریدپذیتجد یهایانرژ بر دیتاک با یانرژ
یآقائ دالهعب دکتر یعیشف میمر

3 
مهندسی اقتصاد در آن کاربرد و درآمد شناخت

 محصوالت افزوده ارزش تفکیک :موردی مطالعه
دکتر عبداله آقائی شائیان محسن 

دکتر عبداله آقائی معصومه مرادی دانش تیریمد کردیرو با یابیبازار در هاعامل یریبکارگ 4

یآقائ عبداله دکتر وجیهه ناجی مقدم الکترونیکی -فضای آنالینارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل تبلیغات در  5

روغنیان عماددکتر مهدی عطارپوردر محیط فازی شهودی AHP ارائه یک مدل6

روغنیان عماددکتر  محمد ابراهیم اربابیان ها در مقوله تبلیغات در زنجیره تامینکاربرد نظریه بازی 7

8 
 گیری از مفهوممین با بهرهأجیره توابط عناصر زنگذاری در رقیمت

هاتئوری بازی
روغنیان عماددکتر  آرش نوبری

روغنیان عماددکتر  پورکیوان کمندانی ریزی فازی احتمالیطراحی شبکه لجستیک حلقه بسته با رویکرد برنامه 9

11 
 سپاری در سازمان با استفاده ازارائه یک مدل برای انجام فرآیند برون

منطق فازی
روغنیان عماددکتر  زهرا افرند

11
های ها در حالتحل مساله کنترل پروژه چندهدفه با قابلیت انجام فعالیت

 مختلف و در شرایط محدودیت منابع
روغنیان عماددکتر  افروزیپورالهام نبی

اکدکتر مصطفی ست مجید حبیبی چندگانه گراف در زمان به وابسته هینقل لهیوس یابیریمس مساله 12

13
سفارش چند  های ظرفیت برایمسئله مقدار سفارش اقتصادی با محدودیت

 مینی دو سطحیأقلم کاال در زنجیره ت
دکتر مصطفی ستاک محمد حسین گرجی

دکتر مصطفی ستاک امید طایی موجودی با در نظرگرفتن کاالهای فاسدشدنی -مسیریابی –یابی ساله مکانم 14

دکتر حمید شهریاری حاجی زاده جانی مهدی  کیفیت بهبود تابع مفهوم از استفاده با محصول ایپارامتره استوار طراحی 15

دکتر احمد اصل حدادمرند جوادی رامین پروژه ارزیابی در BSC مفهوم از استفاده و کارگیریهب16

حداد دکتر احمد اصل سیدحمید خاتمی فازی محیط تحت داخلی سرمایه بازگشت نرخ روش بررسی 17

گروه تولید صنعتی

تولید صنعتی مقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1 Parallel Variable Neighborhood Search for Solving Fuzzy 
Multi-Objective Dynamic Facility Layout Problem 

Dr. M. Abedzadeh  
M. Mazinani 

N. Moradinasab 
Dr. E. Roghanian 

International Journal 
of Advanced Manufacturing 

Technology 
Vol. 20, Issue 10 

May, 2012 

2 
Optimal Pricing and Ordering Policies for a Two-Layer 
Supply Chain with Imperfect Quality Items under Two 

Inspection Scenarios 

M. Ahmadirad 
Dr. F. Khoshalhan 

Dr. M. Setak 

Caspian Journal of Applied 
Sciences Research 

Vol. 1, Issue 13 
2012 

3 Differential Evolution Algorithm for Multi-Commodity and 
Multi-Level of Service Hub Covering Location Problem 

M. Eghbalizarch 
Dr. M. Abedzadeh 

Dr. M. Setak 

International Journal 
of Industrial Engineering 

Computations 
Vol. 4, Issue 10 

2013 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

4No-Wait Two Stage Hybride Flow Shop Scheduling with 

Genetic and Adaptive Imperialist Competitive Algorithms

N. Moradinasab 

Dr. R.Shafaie 

M. Rabiee 

P. Ramezani

Journal of Experimental 

& Thearetical Artificial 

Intelligence  

Vol. 1, Issue 10 

2012

5A Website Evaluation of Travel Agencies In Iran:

An Adoption Level and Value Creationapproach 

R. Sadegin 

Dr. F. Khoshalhan 

S. Homayon

International Journal 

of Advanced Information 

Technology 

Vol. 2, No. 6 

Dec, 2012 

6Choose the Best Way of Measuring Robustness in Resource 

Constrained Project Scheduling Problem by TOPSIS 

M. Najafi 

Dr. A. A. Najafi  

 M. A. AfsharKazemi

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 1 

2012 

7
Solving Multi-Mode Resource-Constrained Project 

Scheduling Problem Using Two Multi Objective 

Evolutionary Algorithms

R. S. Aboutalebi 

Dr. A. A. Najafi  

B. Ghorashi

African Journal of Business 

Management 

Vol. 6, Issue 11 

Mar, 2012

8
An Integrated Model of Project Scheduling and Material 

Ordering: A Hybrid Simulated Annealing and Genetic 

Algorithm 

N. Zoraghi 

Dr. A. A. Najafi  

S. T. Akhavanniaki

Journal of Optimization 

in Industrial Engineering

Vol. 5, Issue 19 

2012 

9
Two Metaheuristics for Solving the Reliability Redundancy 

Allocation Problem to Maximize Mean Time to Failure of a 

Series–Parallel System 

Dr. A. A. Najafi 

H. Karimi 

A. Chambari 

F. Azimi

Scientia Iranica 

Vol. 20, Issue 3

June 2013 

11
An Efficient Simulated Annealing Algorithm for a No-Wait 

Two Stage Flexible Flexible Flow Shop Scheduling 

Problem 

M. Rabiee 

P. Ramezani 

Dr. R. Shafaei

International Journal 

of Information Technology 

Vol. 1, No. 4 

2012

11
 هایطرح ریسک کـمی تحلیل منظور به داده بانک کـارگیریبه

تاپسیس روش کمک با صنعتی گذاریسرمایه

فیتکل آرش

یعباس بابک

ینجف رعباسیام دکتر

مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 

1شماره  28دوره 

1391

تولید صنعتی  ها گروهمقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماندگاننویسنعنوان مقالهردیف

1Multi-Objective Multiple Allocation Hub Covering 

Location With Tree Hub Network Using NSGA-II 

M. Eghbali 

Dr. M. Abedzadeh 

Dr. M. Setak

 International Conference  th9

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

2An Effective Hybrid Optimization Algorithm for 

Scheduling of Virtual Manufacturing Cells

Dr. R. Bashirzadeh 

S. Zandkarimkhani 

 International Conference  th9

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012 

3A Non-Cooperative Game Theoretic Model for EOQ Model 

M. Elyasi 

Dr. F. Khoshalhan 

H. Jafarzadeh

5th International Conference 

of Iranian Operations  

Research Society 

Tabriz, Iran 

May, 2012 
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4A Conceptual Model of Trust and Distrust 
E. Torkizadeh 

Dr. F. Khoshalhan

16th International Business 

Research Conference 

Dobai, UAE 

April, 2012 

5 
An Economic Order Quantity Model for Items with 

Imperfect Quality: A Non-Cooperative Dynamic Game 

Theoretical Model

M. Elyasi 

H. Jafarzadeh 

Dr. F. Khoshalhan

5th International Conference 

of Iranian Operations  

Research Society, 

Tabriz, Iran, 

May, 2012

6Profit Maximizing in a Healthcare System by Using M/M/1 

Queing Model

M. Salehishahrabi 

Dr. S. Gholami

5th International Conference 

of Iranian Operations  

Research Society, 

Tabriz, Iran, 

May, 2012

7 Pure Cycles in Dual Gripper Robotic Cells

Dr. S. Gholami  

S. Sotodeh 

N. Babaee

9th  International Conference 

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

8 Reliable Hub Covering Location 

E. Egbali 

Dr. M. Abedzadeh 

Dr. M. Setak 

The IEEE International Conference 

on Industrial Engineering and 

Engineering Management 

Bangkok, Thailand 

Dec, 2013 

9A Simulated Annealing Algorithm for Fuzzy Portfolio 

Selection Using Credibility Approach

G. Nikfarjam 

Dr. A. A. Najafi 

9th  International Conference 

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

11Classification of Job Satisfaction Theories and Implication 

of a Questionnaire

Dr. H. Salmanzadeh 

R. Sadr

9th  International Conference 

on Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

11
 صیتخص منظور به یریگمیتصم یواحدها ییکارا بر یمبتن یمدل ارائه

 کنندگاننیمأت به سفارش

رزادهیبش رضا دکتر

یقربان اسری

یمظاهر ساسان

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن

12
 متوازن یازیامت کارت از استفاده با ناب تفکر یسازادهیپ

 مازندران کابل و میس شرکت: یمورد مطالعه

رزادهیبش رضا دکتر

یرضائ مانیا

یثقف یکالنتر محمدرضا

 صفرپور ریام

تیفیک یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیاول

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

13
 تمیالگور از استفاده با یمجاز یدیتول یهاسلول یبندزمان مساله حل

مورچگان یکلون یسازنهیبه

پورحسن یطسوج دیسع

رزادهیبش رضا دکتر

 یآدرس لفضلابوا

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

1391ماه نبهم

نیمأت رهیزنج در سکیر تیریمد14
الله محسن

ییشفا رسولدکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن

15
تحت ریسک  مینهای تأرویکردی یکپارچه برای طراحی و مدیریت زنجیره

CVARبا استفاده از مقیاس 

الله محسن

ییشفا رسولدکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن
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16
 یاحتمال و یمحصول چند یادوره چند کیلجست شبکه یطراح

 کپارچهی صورت به

فریاسیال یمرتض

الحانخوش دیفردکتر 

 یلیاویقم یمرتض

 یرانیا انجمن یالمللنیب کنفرانس نیپنجم

 لیاتعم در قیتحق

 تبریز، ایران

 1391ماه اردیبهشت

هایباز هینظر کردیرو با نیمأت رهیزنج یهماهنگ یبررس و مطالعه 17
ییرضایعل نیام

الحانخوش دیفردکتر 

هاستمیوس عیصنا یمهندسیمل کنفرانسنیاول

 آباد، ایراننجف

 1391آذرماه 

یسطح دو نیمأت رهیزنج یموجود مدل 18

رادیاحمد منا

الحان خوش دیفردکتر 

 ستاک یمصطفدکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن

یسطح دو نیمأت رهیزنج در همکارانه غاتیتبل و یگذارمتیق یهماهنگ 19
ییرضایعل نیام

الحانخوش دیفردکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن

یمجاز دیتول و ساخت یهاسلول در مورچگان تمیالگور از استفاده 21

 جعفرزاده حسن

یغالم دهیسعدکتر 

 انیارباب میابراه محمد

 یرانیا انجمن یالملل نیب کنفرانس نیپنجم

 لیاتعم در قیتحق

 تبریز، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

21

 یابتکار فرا تمیالگور در یهمسایگ یجستجو برای یابتکار زمیمکان ارائه

SA یهازمان با وابسته ریغ یمواز یهانیماش یبندزمان مسأله حل یبرا 

 کارها یتوال به وابسته یسازآماده

 نژادیکنعان رعباسیام

مهرنگار اریمه

 یغالم دهیسع دکتر

 یرانیا انجمن یالمللنیب کنفرانس نیپنجم

 لیاتعم در قیتحق

 تبریز، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

آنی اقتصاد یابیارز به ینگاه با هاوچالش هافرصت زلید ویب دیتول ندیفرآ 22
یسامان پدرام

یغالم دهیسع دکتر 

 دار،یپا توسعه یمل شیهما نیاول

 ل(زید ویب) سبز سوخت

 صفهان، ایرانا

1391بهمن ماه 

PSO تمیالگور از استفاده با یادوره چند یپرتفو یسازنهیبه23

انیموشخ امکیس

ینجف رعباسیام دکتر

 باقرزاده جالل

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه  بهمن

24
 منبع تیمحدود اظلح با پروژه یبندزمان مسئله در کیممت تمیالگور کاربرد

 پول یزمان ارزش و

زادهنیغمگ آرمان

ینجف رعباسیام دکتر

پروزه تیریمد یالمللنیب کنفرانس نیهشتم

 تهران، ایران

 1391آبانماه 

یآرمان یزیربرنامه کردیرو از استفاده با یمال سبد استوار یسازنهیبه 25
یقهطران رضایعل

ینجف رعباسیامدکتر 

 یرانیا انجمن یالمللنیب کنفرانس نیپنجم

 لیاتعم در قیتحق

 تبریز، ایران

 1391اردیبهشت ماه 
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M-MAD کردیرو از استفاده با یمال سبد استوار یسازنهیبه26
یقهطران رضایعل

ینجف رعباسیام دکتر

 یرانیا انجمن یالملل نیب کنفرانس نیپنجم

 لیاتعم رد قیتحق

 تبریز، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

27 
طال بورس بازارهای بین روابط بر تمرکز با گذاریسرمایه بهینه میزان تعیین

ریسک معرض در ارزش رویکرد با ارز و

یرویپ یعل

یگرگان یمصطف

ینجف رعباسیام دکتر

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

28
 با سازمان مختص پروژه مدیریت استانداردهای مقایسه و هاویژگی بررسی

 فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده

یمحمد زیعز فرشته

ینجف رعباسیامدکتر 

ستمیس و عیصنا یمهندس یمل شیهما نیسوم

 تهران، ایران

 1391اردیبهشت ماه 

29
ای از کارهای ساختمانی در نمونهارزیابی ارگونومیکی حمل و جابجایی بار 

 FGDMگیری فازی و روش تصمیم LMMبا تلفیق روش 

زادهدکتر حامد سلمان

میالد رحمانی

فرشته عالیی

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

1391ماه بهمن

های حلهای توزیع و روشمطالعه و بررسی انواع شبکه 31
محسن آزادی

صطفی عابدزادهمدکتر 

امیرحسین براهیمی

هااولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم

 آباد، ایراننجف

 1391آذرماه 

31 
ارائه یک الگوریتم جستجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسأله

چیدمان تسهیالت پویا

نجمه بزرگی

مصطفی عابدزادهدکتر 

الحانفرید خوشدکتر 

عیصنا یمهندس یالملل نیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه بهمن

)دفاع شده( گروه تولید صنعتی  دکتریهای دوره نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
ویا در زنجیره تامین چندپمسیریابی  -له موجودی اسازی و حل مسمدل

محصولی و چند سطحی
دکتر محمدجعفر تارخ نورالدین دبیری

2 
سازی کنندگان در هماهنگیشنهادات تامینپمدت ارزیابی هوشمند 

زنجیره تامین غیر متمرکز
دکتر محمدجعفر تارخ جواد سرور

تولید صنعتی ارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر رضا بشیرزاده محمدرضا آل آقا یت زمان پردازش کارهابرنامه زمانبندی تولید کارگاهی در حالت عدم قطع 1

2
و BSC ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از تلفیق روش های

DEA در شرایط عدم قطعیت
دکتر رضا بشیرزاده یاسر قربانی

3
آالت و زمان مساله زمانبندی تولید در شرایط قطعیت در خرابی ماشین

انجام کار
دکتر رضا بشیرزاده محمد فضایلی

دکتر رضا بشیرزاده  اللهیانسیف هژیر  تکنولوژی سازیپیاده و انتخاب در ریسک مدیریت 4

دکتر رسول شفایی امیر اشهری پذیربندی گروهی در مساله جریان کارگاهی انعطافبررسی زمان 5
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دکتر رسول شفاییمحسن اللهمینأت کاهش ریسک در زنجیره6

7
ها با فرض هماهنگی زنجیره تامین مبتنی بر مفاهیم نظریه بازی

 کیفیت نامرغوب
دکتر فرید خوش الحان میالد الیاسی

دکتر فرید خوش الحان فرمرتضی الیاسی ابتکاری حل مدل لجستیک معکوس با استفاده از روش فرا 8

ینجف رعباسیامدکتر دیرسعیم یقاض محمود دیسn از k یها ستمیس مازاد صیتخص همسئل یبرا حل روش ارائه9

ینجف رعباسیامدکتر   ازندهرب بشیری مریم  پروژه کیفیت-هزینه-زمان موازنه مساله برای روش ارائه 11

11
 ساخت محیط در تامین زنجیره یک در کنندگان تامین انتخاب

 سفارش مبنای بر
دکتر مصطفی عابدزاده   زند معینیامیر 

دکتر مصطفی عابدزاده   زاده تقی الهام  تسهیالت مکانیابی تصمیمات با همراه تامین زنجیره در اطمینان قابلیت 12

دکتر مصطفی عابدزاده   نائینی مینا علوی فراابتکاری های الگوریتم با معکوس لجستیک های شبکه سازی بهینه 13

 دکتر سعیده غالمی راهله ایرجی قطعی غیر و احتمالی شرایط در کوسمع لجستیک شبکه تحلیل 14

 دکتر سعیده غالمی  جعفرزاده حسن  پویا محیطی شرایط در روبات حرکت مسیر طراحی 15

16
 در خالص چرخه محیط در نگهدارنده دو با روباتیک سلول مساله

 معیاره دو حالت
دکتر سعیده غالمی  ستوده سینا 

17
 روباتیک سلول یک در نگهدارنده دو با روبات یک رکتح تحلیل

 متفاوت قطعات با پذیرانعطاف
دکتر سعیده غالمی فتحی فواد 

18
 ارائه و پذیرانعطاف کارگاهی جریان سیستم زمانبندی مساله تحلیل

 آن حل هایالگوریتم
دکتر سعیده غالمی  ابیانه رجائی فرزانه 

ITگروه 

 IT گروهمجالت  مقاالت چاپ شده در

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Intelligent Evaluation of Supplier Bids Using a Hybrid 

Technique in Distributed Supply Chains

J. Soroor 

Dr. M. J. Tarokh 

Dr. F. Khoshalhan 

S. Sajadi

Journal of Manufacturing 

Systems 

Vol. 31, Issue 2 

April, 2012

2Automated Bid Ranking for Decentralized Coordination 

of Construction Logistics

J. Soroor 

Dr. M. J. Tarokh 

Dr. M. Abedzadeh

Automation in Construction 

Vol. 24 

July, 2012

3Efficient Business Process Reengineering 

with Crowd Sourcing 

H. Javadikhasraghi 

Dr. M. J. Tarokh

International Journal of Applied 

Information Systems  

Vol. 2, No.1  

May 2012 

4A Review of Enterprise Performance: Concepts 

and Frameworks 

S. Piroozfar  

Dr. M. J. Tarokh 

E. Nazemi

African Journal of Business 

Management  

Vol. 6, No. 21  

2012 

5Survey  of Business Process Re-Engineering Experiencein 

Iranian Travel Agencies 

Dr. M. J. Tarokh 

S. Homayon 

R. Sadegin

International Journal of 

Applied Information Systems 

Vol. 3, No. 3 

Jul, 2012 
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6A Constructive Heuristic for Multi-Product Inventory 

Routing 

N. Dabiri 

Dr. M. J. Tarokh 

Dr. M. Setak

Transportation  Research 

Journal  

Vol. 2, No. 1 

Spring, 2012 

7Smart Supplier Selection Based on Voice of Customer 

Using an Integrated Bidding Mechanism in Real Time 

J. Soroor 

Dr. M. J. Tarokh 

H. Shariffard

African Journal of Business 

Management  

Vol. 6, Issue 21  

2012 

8
Labeling Customers Using Discovered Knowledge 

Case Study: Automobile Insurance Industry  

S. Azadmanesh

Dr. M. J. Tarokh 

International Journal of 

Managing Value and Supply 

Chains 

Vol. 3, No. 3 

Sep, 2012 

9Knowledge -Intensive Enterprise Systems: 

A Novel Concept 

S. Piroozfar 

Dr. M. J. Tarokh 

E. Nazemi 

M. M. Sedighi

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 10 

2012 

11Using Association Rules for Evaluating and Predicting Risk 

Factors in Business Intelligence System 

Dr. M. J. Tarokh 

E. Teymournejad

Business Intelligence Journal 

Vol. 5, No. 2 

July, 2012 

11Customer  Involvement in Innovation Process Based on 

Open Innovation Concepts 

P. Moghaddam 

Dr. M. J. Tarokh

International Journal 

Research in Industrial 

Engineering 

Vol. 1, No. 2 

2012 

12Data Mining Application in Retailer Segmentation Based on 

LRFM Variables

A. Parvaneh 

H. Abbasimehr 

Dr. M. J. Tarokh 

AWER Procedia Information 

Technology & Computer 

Science 

Vol. 1 

2012

13Closed-Loop Supply Chain Network Design With Recovery 

of Glass Containers

S. Golara 

N. Mousavi 

Mohammad 

Dr. M. J. Tarokh 

M.Hosseinzadeh

International Journal of 

Strategic Decision Sciences 

Vol. 3, Issue 4 

Dec, 2012

14Multi-Objective Design of Fuzzy Logic Controller in 

Supply Chain 

M. Ghane

Dr. M. J. Tarokh

Journal of Industrial 

Engineering International 

Vol. 8, Issue 10 

2012 

15A Seller-Buyer Supply Chain Model with Exponential 

Distribution Lead Time 

M. Bahri

Dr. M. J. Tarokh 

Journal of Industrial 

Engineering International 

Vol. 8, Issue 13 

2012 

16A Review: Enterprise Resource Planning Impacts on 

Innovation Types in SMEs 

S. Piroozfar  

Dr. M. J. Tarokh 

E. Nazemi  

H. Mohajeri 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 11 

2012 

17Time Reduction on Dispensing Prescription Medicine in 

Iranian Phaemacies Through a Hybrid Approach 

S. Homayoun

Dr. M. J. Tarokh 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 3, Issue 2 

2013 

18Simulation in Citizen Relationship Management 
E. Teymournejad

Dr. M. J. Tarokh 

International  Journal 

Research in Industrial 

Engineering 

Vol. 1, No. 3 

2012 
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19Customer Profitability Segmentation for SMEs 

Case Study: Network Equipment Company 

A. Mesforoush

Dr. M. J. Tarokh

International  Journal 

Research in Industrial 

Engineering 

Vol. 2, No. 1 

2013 

21Developing New Strategies for Improvement of Electronic-

CRM Factors Using Quality Fuction Deployment Model 

Dr. M. J. Tarokh 

S. E. Shojaie 

Interdisciplinary  Journal  of 

Contemporary Research  in 

Business 

Vol. 4, No. 9 

Jan, 2013 

21
Optimizing Setup Time Reduction Rate in an Integrated JIT 

LOT-Splitting Model by Using PSO and GS Algorithm for 

Single and Multiple  Delivery Policies 

Dr. M. J. Tarokh 

P. Motamedi 

F. Bagheri 

International Journal of 

Industrial Engineering & 

Production Research  

Vol. 24, Issue 1  

Mar, 2013 

22Effect of Enterprise Resource Planning on Supply Chain 

Management in Iranian Companies 

A. Sheykhan
Dr. M. J. Tarokh 

S. Gheitasy 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 3, Issue 2 

2013 

23Integrating AHP and DATA Mining for Effective Retailer 

Segmentation Based on Retailer Lifetime Value 

A. Pravaneh 

H. Abbasimehr 

Dr. M. J. Tarokh 

Journal of Optimization in 

Industrial Engineering 

Vol. 5, No. 11 

 Summer, 2012

24FTiS: A New Model for Effective Urban Management: A 

Case Study of Urban Systems in Iran

E. Akhondzadeh 

Dr. S. Alizadeh 

 A. M. Ahmadvand 

B. Minaeibidgoli

Cities 

Vol. 31 

 April, 2013 

25A New Model for Assessment Fast Food Customer 

Behaviour Case Study: An Iranian Fast-Food Restaurant

N. Jafari 

Dr. S. Alizadeh 

M. Sharifvagefi

British Food Journal 

Vol. 115, No. 4 

2013

26Coronary Artery Disease Predictionand Rule Extract with 

Data Mining-Classification Techniques

P. Rezaei 

M. Ahmadi 

Dr. S. Alizadeh 

F. Sadughi 

HEALTH MED 

Vol. 7, No. 4 

2013

27Web Spam Detection by Learning from 

Small Labeled Samples

J. Karimpour 

A. Noroozi 

Dr. S. Alizadeh

International Journal of 

Computer Application 

Vol. 50, No. 2 

July 2012

28Review Banking on Biometric in the World’s Banks and 

Introducing a Biometric Model for Iran’s Banking System

S. S. Hosseini

Dr. S. Mohammadi

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 9 

2012

29XML Firewall Anomaly Detection of Web Services Attacks

Dr. S. Mohammadi  

M. Khaghanimilani

V. Allahvakil

Innova Ciencia 

Vol 4, No. 3 

Mar 2012

31An Architecture for XML/Web Service Firewall Module
Dr. S. Mohammadi  

M. Khaghanimilani

Science Series Data Report 

Vol 4, No. 3 

Mar 2012

31 Effect of Network Traffic on IPS Performance

Dr. S. Mohammadi  

V. Allahvakil

M. Khaghanimilani

Journal of Information 

Security 
Vol. 3, Issue 2 

2012

32 Selecting Adequate Security Mechanisms in E-Business 

Processes Using Fuzzy TOPSIS

Dr. S. Mohammadi 

S. Golara 

N. Mousavi 

International Journal of Fuzzy 

System Applications 

Vol. 2, Issue 1 

March 2012
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33 Cloud ERP: Implementation of Enterprise Resource 

Planning Using Cloud Computing Technology

E. Fathikiadehi 

Dr. S. Mohammadi 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 11 

2012

34 A New Model for Information Security Management in 

Service-Oriented Enterprise Architecture

S. Heidari

Dr. S. Mohammadi 

American Journal 

of Scientific Research 

Vol. 1, Issue 76 

Sep,  2012

35 Implementation of a New Method for Files Copyright 

Protection in Client-Server Networks

S. Heidari

E. Torkizadeh

S. Homayoun

Dr. S. Mohammadi 

American Journal 

of Scientific Research 

Vol. 1, Issue 81  

Nov, 2012

36 Grid Computing: Strategic Decision Makingin 

 Resource Selection

Dr. S. Mohammadi 

S. Homayoun

E. Torkizadeh 

International Journal 

of Computer Science, 

Engineering and Applications 

(IJCSEA) 

Vol.2, No.6 

Dec, 2012

37 Review Banking on Biometric in the World’s Banks and 

Introducing a Biometric Model for Iran’s Banking System 

S. S. Hosseini
Dr. S. Mohammadi 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 9 

2012 

38 Acceptance of Banking on Biometric in Iran’s Banking 

System Case Study of Saman Bank   
S. S. Hosseini

Dr. S. Mohammadi 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Vol. 2, Issue 12 

2012 

39 An Innovative Crowdsourcing Approach for Amazon 

Mechanical Turk 
H.  Javadikhasraghi

Dr. S. Mohammadi 

International Journal 

of Computer Applications 

Vol. 52, No.4 

Aug, 2012 

41 Use of Honeypots along with IDS in Cluster-Based 

MANETs
A. Mirzaei

Dr. S. Mohammadi 

American Journal 

of Scientific Research 

Vol. 1, Issue 80  

Nov, 2012

41 Anonymous Communication in Peer-to-Peer Networks for 

Providing more Privacy and Security
E. Saboori

Dr. S. Mohammadi 

International Journal of 

Modeling and Optimization 

Vol. 2, No. 3  

June  2012

42 An Improvement Over Chang and Lee’s 

Electronic Voting Scheme

M. Shahpasand 

Dr. S. Mohammadi 

H. Ghavamipoor 

WULFENIA Journal 

Vol. 19, Issue 9 

Sep, 2012 

43 
A Taxonomy Framework Based on ITU-TX-805 Security 

Architecture for Quantitative Determination of Computer 

Network Vulnerabilities

Dr. S. Mohammadi 

M. H. Sherkat 

Security and Communication 

Networks 

Vol. 6, Issue 2 

2012

44 Ad Hoc On-Demand Node-disjoint Multipath Distance 

Vector Routing Protocol with Low Overhead

V. Zangeneh 

Dr. S. Mohammadi 

Amirkabir International 

Journal of Electrical and 

Electronics Engineering 

Vol. 44, No. 1 

Spring, 2012

45 Multipath Node-Disjoint Routing with Backup List Based 

on the AODV Protocol
V. Zangeneh 

Dr. S. Mohammadi 

Amirkabir International 

Journal of Electrical and 

Electronics Engineering 

Vol. 44, No. 1 

Spring, 2012

46 Exploring the Relationship Between Governance, Tie 

Strength, and NPD Performance

A. Bazyar 

Dr. S. Mohammadi 

E. Teimoury 

M. N. Fesharaki 

International Journal Applied 

Systemic Studies 

Vol. 5, No. 1 

2013

110



دانشکده مهندسی صنایع - 1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

47
 کردیرو با یسطح چند نیتام رهیزنج عیتوز یها نهیهز کردن حداقل

 ژنتیک و روش هیبریدی تمیالگور

دکتر محمدجعفر تارخ

 یناصرامیر 

 تهران دانشگاه عیصنا یمهندسمجله 

  1، شماره 46دوره 

1391فروردین ماه 

48

 از استفاده با دانش تیریمد یهاستمیس یسازادهپی یهاشکاف یررسب

 آنالیز فاصله  کیتکن

)موردکاوی: شرکت ایران خودرو(

تارخدکتر محمد جعفر 

ییرزایمرحمت 

 یالوندنغمه 

صنعت تیریمد مطالعاتفصلنامه 

 25سال نهم، شماره 

 1391تابستان 

49
یمنیا زانیم شیافزا منظور به یکاوداده متد یریبکارگ

 فرآورده های غذایی دامی

 سامان سیادتی

دکتر محمدجعفر تارخ

مریم سلیمانی

رانیا ییغذا عیصنا و علوم مجله

 سال هفتم، شماره پنجم 

1391زمستان  

تیقطع عدم تحت معکوس کیلجست شبکه یطراح یسازنهیبه یکل مدل 51

دکتر محمد جعفر تارخ

 مهسا اسمعیلی گوکه

شهره ترابی

نشریه تخصصی مهندسی صنایع

 2، شماره 46دوره 

1391مهرماه 

سرقت جرم انپنه الگوهای کشف و شناسایی در کاوی هایداده کاربرد 51

 کاظمی پروانه

علیزاده سمیهدکتر 

اسکندری حمیدرضا 

انتظامی امنیت و نظم فصلنامه

 4سال چهارم، شماره 

1391زمستان 

یشنهادیپ مدل یسازنهیبه و بازار سبد لیتحل 52

یعتیشر ماین

یشوند حسن

زادهیعل هیسمدکتر 

اوراق بهادار تیریمد و یمال یمهندسمجله 

 ماره دهمسال سوم،  ش

1391بهار  

درمان و بهداشت بخش کارکنان سالمت پایش سامانه ارزیابی مدل 53

منشگر هاله

محمدی شهریاردکتر 

مدنی سیدجاللدکتر 

مجله طب نظامی

4، شماره 13دوره 

1391زمستان 

یاطالعات یفضا یمعمار در نینو یکردیرو ،یابر محاسبات 54
میحک نیام

یمحمد اریشهردکتر 

یدفاع استیس لهمج

79، شماره 21سال 

1391تابستان 

55
 مشتریان دیدگاه از همراه بانکداری پذیرش برای پیشنهادی مدل یک یارائه

جهانی مطرح هایمدل با آن ایمقایسه و

یمحمد اریشهردکتر 

کارخانه ساجده

یابیبازار تیریمد مجله

 16شماره 

1391پاییز  

یاتیعمل مناطق در کوتاه یها امیپ یازسامن جهت یدفاع یپروتکل 56
یمحمد اریشهردکتر 

یتوکل فرزاد

یدفاع استیس مجله

79، شماره 21سال 

1391تابستان  
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ITها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1 Locating  Centers with Incentive Under a Pick-up Policy for 

the Entire Return Products 

Dr. N. Dabiri 

S. Azadmanesh 

Dr. M. J. Tarokh

9th  International Conference on 

Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

2 
Presenting a Statical Model Based on Bayes Net Algorithm 

to Study Incorrect Use of Drug Regimen of Helicobacter 

Pylori Disease

M. Baboli 

E. Zanganeh 

Dr. S. Alizadeh 

M. R. Seyyedmajidi

9th  International Conference on 

Industrial Engineering

Tehran, Iran 

Jan, 2012

دانش تیریمد در هوشمند چندعامله ستمیس یریبکارگ 3

یمراد معصومه

ییآقا عبداهلل دکتر

ینیحس رهیمندکتر 

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه  بهمن

ینیحس رهیمندکتر  یرانیا -یاسالم شرفتیپ رد اطالعات یفناور یراهبرد نقش 4

شرفتیپ شگامانیپ کنگره نیدوم

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

5
 و قوت نقاط : دوم یزندگ یمجاز یایدن در تجارت یراهبرد لیتحل

دهایتهد و هافرصت ضعف،

ینیحس رهیمندکتر 

یگیآقاب نرگس

 و تجارتبزرگ ملی  شیهماششمین 

 یکیالکترون اقتصاد

 شهد، ایرانم

1391اردیبهشت ماه 

6
طیشرا در یریبکارگ یبرا یشنهادیپ باز یکار و کسب مدل

یمقاومت اقتصاد

مقدم سایپر

ینیحس رهیمندکتر 

یمقاومت اقتصاد نییتب و یبررس یمل شیهما

 گیالن، ایران

1391اسفندماه 

ضمنی زنجیره تامین دانش انتشار و دیتول یبرا یابزار :هوشمند وب 7
 مریم عاشوری

دکتر محمدجعفر تارخ

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس 

 المللی لجستیک و زنجیره تامینبین

 تهران، ایران

 1391آذرماه 

ی بر ساخت وب معناییباز هینظر از یریگبهره با نیتام رهیزنج دانش انتشار 8

 مریم عاشوری

 صابر رستاد

دکتر محمدجعفر تارخ

ی و سومین کنفرانس پنجمین کنفرانس مل

 المللی لجستیک و زنجیره تامینبین

 تهران، ایران

1391آذرماه 

گرای سازمانی سرویسمعمار بر یمبتن ارچهپکی نیتام رهیزنج تیریمد 9

 اله حیدریصفی

دکتر محمدجعفر تارخ

 صادق حیدری

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

1391ماه  بهمن

112

http://www.remplanet.eu/web/consortium/workspaces/wp7/t7.4/events/4th-international-conference-on-industrial-engineering-and-industrial-management-xiv-congreso-ingenieria-de-organizacion
http://www.remplanet.eu/web/consortium/workspaces/wp7/t7.4/events/4th-international-conference-on-industrial-engineering-and-industrial-management-xiv-congreso-ingenieria-de-organizacion
http://www.remplanet.eu/web/consortium/workspaces/wp7/t7.4/events/4th-international-conference-on-industrial-engineering-and-industrial-management-xiv-congreso-ingenieria-de-organizacion
http://www.remplanet.eu/web/consortium/workspaces/wp7/t7.4/events/4th-international-conference-on-industrial-engineering-and-industrial-management-xiv-congreso-ingenieria-de-organizacion
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11
استراتژیک در مرجع نقاط بر یمبتن یانسان منابع کیاستراتز توسعه

های فاواسازمان

 سامان سیادتی

دکتر محمدجعفر تارخ

 امیر قضاتی

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

1391ماه  بهمن

11
 انیمشتر یموردکاو :یمشتر دیخر سبد در یتجار اننش و نام ریتاث یبررس

 یارهیزنج فروشگاه کی

زادهیعل هیسمدکتر 

یغرو عرفانه

یمراد معصومه

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه  بهمن

ابتید یمصرف قرص تعداد ینیبشیپ در یکاوداده یهاتمیالگور از استفاده 12

مقدم یناج ههیوج

یعاشور میمر

زادهیعل هیسمدکتر 

یصف مهسا

کاوی ایرانششمین کنفرانس داده

 تهران، ایران

1391آذرماه 

یشهر تیریمد در یرسانخدمت بهبود در میتصم درخت از استفاده 13

یمانیسل نایم

زادهیعل هیسمدکتر 

یصف مهسا

کاوی ایرانششمین کنفرانس داده

 تهران، ایران

1391آذرماه 

هاتیسا وب تیامن نییتع در موثر کیاستراتژ یفاکتورها 14

یدریح الهیصف

یمحمد اریشهردکتر

یدریح صادق

و اطالعات یفناور یمل کنفرانس

 یاقتصاد جهاد

 کازرون، ایران

 1391اسفندماه 

 رانیا در طیبل ستمیس یسازکپارچهی و یهوشمندساز جهت یمدل ارائه 15
زاده حسن مایش

یمحمد رایشهردکتر 

 یمهندس یالمللنیب کنفرانس نیازدهمی

 کیتراف نقل و حمل

 تهران، ایران

 1391اسفندماه 

 فیشینگ هایآدرس تشخیص جهت کاویداده هایتکنیک کاربرد 16
یغرو عرفانه

یمحمد اریشهر دکتر

 و وتریکامپ ،برق  یمهندس یمل کنگره

 اطالعات یفناور

 مشهد، ایران

 1391آبانماه 

وب یبعد یهانسل از ما انتظارات وب، ندهیآی سو و سمت 17

یرمضان کمال

یمحمد اریشهر دکتر

یموسو ماجد

عیصنا یمهندس یالمللنیب کنفرانس نینهم

 تهران، ایران

 1391ماه  بهمن

ITکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

اطالعات یفناور کیاستراتژ یزیربرنامه 1

یحمدم اریشهردکتر 

یم پراز جام مونا

شرکت نیحس محمد

نیپرو یصالح لیاسماع

 صنعتی دانشگاه انتشارات

یطوس نیالد رینص خواجه
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ناشرنویسندگانعنوانردیف

یمحمد اریشهردکتر ندهاآیفر و سازمان2
صنعتی  دانشگاه انتشارات

یطوس نیرالدینص خواجه

 ری کسب و کای: نگرشی پویا در عرصهتجار هوش 3
دکتر محمدجعفر تارخ

 حسین مهاجری

 صنعتی دانشگاه انتشارات

یطوس نیالد رینص خواجه

ITارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر منیره حسینی محسن امیر ارائه مدلی جامع برای فهم سرمایه برند مشتری محور 1

2 
کاهش و پیگیری بی در کالبد شکافی دیجیتال به منظورارایه چارچو

جرائم مجازی
دکتر محمدجعفر تارخ محمد دانیالی

3 
)دانش(  تدوین و ارایه راهکارهای اجرایی سیستم مدیریت امور مشترکین

در مخابرات

سیدابوالقاسم خورسندی 

 یزدانیان
دکتر محمدجعفر تارخ

4 
و بازاریابی ی فروشتژاب استراالگوی خرید مشتریان به منظور انتخ

 در صنعت دارو
دکتر محمدجعفر تارخسجاد همایون

دکتر محمدجعفر تارخ معصومه زیب ارزانی کاویهای دادهبررسی ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش 5

تارخدکتر محمدجعفر  عرفانه غروی مدیریت رویگردانی مشتری با استفاده از ارزش طول عمر مشتری 6

7
 سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و لجستیک معکوسطراحی و بهینه

 های کوچک و متوسطدر سازمان
دکتر محمدجعفر تارخ سینا گل آرا

8 
ارایه مدلی جهت حداقل کردن هزینه های لجستیک معکوس

در زنجیره تامین سبز
دکتر محمدجعفر تارخ سمیرا روزبهانی

9 
رکیبی جهت ارزیابی عملکرد واحدهایارائه یک چارچوب ت

گیرنده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها و داده کاویتصمیم
دکتر سمیه علیزاده مهسا صفی

11
 کاویارائه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از داده

 ()مطالعه موردی بیماران بیمارستان شهید مدنی
دکتر سمیه علیزاده الهام رحیمی

11
های ناباروری ارائه یک مدل تشخیصی مبتنی بر سی بی آر با استفاده از داده

 بیمارستان صارم
دکتر سمیه علیزاده محسن اصغری

دکتر سمیه علیزاده نرگس آقابیگی های ناباوری بیمارستان صارمارائه یک مدل توصیفی بررسی داده 12

دکتر سمیه علیزاده محمد کاظم حسینی روری بیمارستان صارمهای نابابینی بر روی دادهارائه یک مدل پیش 13

14
بینی تاخیر قطارارائه مدل جدیدی برای پیش

شرکت قطارهای مسافربری رجاء :مطالعه موردی
دکتر سمیه علیزاده یلدا مظاهر

15
ارائه مدل برای بررسی میزان تاثیر داروهای درمان ناباروری 

در بیماران نابارور
دکتر سمیه علیزاده ادیزادهمرجان ه

دکتر شهریار محمدی اله حیدریصفی گراارائه مدلی برای مدیریت اطالعات در معماری سازمانی سرویس 16

دکتر شهریار محمدی مجتبی خاقانی میالنی هاایجاد مدلی برای امن سازی وب سرویس 17

دکتر شهریار محمدیمسعود عرفانیانردیوگرافیای ازمایشگاه الکتروکاو اطالعات پایگاه داده IT ترکیب18
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

19
سازی و اجرای یک شبکه ملی هانی پاتی)هانی نت( طرحی جامع برای پیاده

 برای ایران
دکتر شهریار محمدی نیامسعود مردان

21
مدلی برای تحلیل رفتار کاربران در بستر وب با استفاده از 

 یوکاوب هایروش
دکتر شهریار محمدی ه وکیلالوحید

21
های بر های مسیریابی چند مسیره مبتنی بر پروتکلارزیابی و بهبود روش

(ADHOC)  های ادهاکحسب تقاضا در شبکه
دکتر شهریار محمدی وحید زنگنه

دکتر احمد اصل حداد  راهرواحمدی محمد  فروش افزایش و قیمت کاهش منظور به اطالعات فناوری کارگیریهب 22

 یآقائ عبداله دکتر معصومه مرادی ها در بازاریابی با رویکرد مدیریت دانشبکارگیری عامل 23

دکتر فرید خوش الحان سارا همایونی پور ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری برای مساله حراج دوطرفه پیوسته 24

دکتر فرید خوش الحان مریم محسنی های دانش محورارزیابی اعتماد برای اشتراک دانش در سازمان 25

دکتر فرید خوش الحان رایکا صادقین ابی آمادگی و پذیرش الکترونیکی در گردشگری الکترونیکییارز 26

27
ابتکاری برای مساله جذب زمینی  ارائه الگوریتمی مبتنی بر روش های فرا

 تاخیرات پرواز در مدیریت جریان ترافیک هوایی
دکتر فرید خوش الحان سنایی رسول

دکتر فرید خوش الحان زادهابراهیم ترکی ارزیابی اعتماد وب معنایی با رویکرد کیفیت اطالعات 28

 دکتر مصطفی ستاک مژگان کریمی گرهیتوص یهاستمیس براساس کاربر یبرا شده یسازیشخص صفحه یطراح 29

 دکتر مصطفی ستاک زادگانارا صدریس ارزش درک شده توسط مشتری در صنعت توریسم 31

 مهندسی مالیارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
ها و بررسی های بیمه به روش تحلیل پوششی دادهارزیابی عملکرد شرکت

 تاثیر متغیرهای محیطی بر کارایی
یجفن رعباسیامدکتر  الهام فرخ نژاد

ینجف رعباسیامدکتر  علیرضا قهطرانی له انتخاب سبد سرمایهاسازی استوار در مسبه کارگیری بهینه 2

ینجف رعباسیامدکتر  سید احمد حسینی ایمنی گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهرانیه سبد بهینه سرمایهبتع 3

ینجف رعباسیامدکتر  مقیسه نجمه ارائه روشی برای بازنگری سبد سرمایه گذاری 4

 MBAارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 تحلیل براساس گذارسرمایه ریسک تابع اصالح و شناسائی مدل ارائه

 رفتاری و شخصیتی هایگیژوی
دکتر یاسر صمیمی  پورکاشی میثم 

دکتر محمدجعفر تارخ سیدسجاد طاهرزاده موسویان ای اتکا در استان بوشهرهای زنجیرهریابی فروشگاهتدوین برنامه بازا 2

دکتر محمدجعفر تارخ سید امیرحسین نقیبی بررسی نقش ارتباطات در مدیریت بحران 3

 دکتر مصطفی ستاک  نژاد حسین سارا  بیرونی یتوسعه روش انتخاب جهت چهارچوب ارائه 4

 دکتر مصطفی ستاک  سادات  میرفخار عطیه سازمان توسعه مناسب روش انتخاب جهت چهارچوبی ارائه 5
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر رسول شفایی  فاتحی مونا  مجازی هایسازمان در ارتباطی راهبردهای و هاشیوه بخشی اثر میزان بررسی 6

دکتر رسول شفاییفرزان فرزانهAdkar مدل اساس بر یسازمان رییتغ یها پروژه یابیارز و یبررس7

یمی کشورپذیری در سطح ملی برای صنعت پتروشارزیابی وضعیت رقابت 8 رخساریحامد گل   دکتر رسول شفایی 

 دکتر رسول شفایی علی مرحمتی ارائه چارچوبی برای آینده پژوهی همراستای نقشه استراتژی 9

دکتر منیره حسینی معصومه منصوری ریابی عصب پایهتوسعه برند با رویکرد بازا 11

11
بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر برند در ایران: 

 نگاری یک تاالر گفتگوی اینترنتیشبکه
دکتر منیره حسینی مهنوش ماهری

یآقائ عبداله دکتر یعطیه حجاریان کاشان مدیریت نوآوری مطالعه بر روی نقش عوامل تغییرات درونی 12

گریزی در بازار تولید و مصرفنظریه دورنما: کاربرد ویژگی زیان 13 یآقائ عبداله دکتر الهام پارساپور   

کنندهبر رفتار مصرف CRM بررسی اثر14 روغنیان عماددکتر  مهدی نظامی   

های تبلیغاتی در شرکت همراه اولبررسی اثربخشی کمپین 15 ینجف رعباسیامدکتر  محسن ولوی   

16
 آریانا شرکت آموزشی خدمات مشتریان و مدیرن نظرات تطبیق بررسی

بازاریابی آمیخته عوامل هایاولویت درخصوص  
ینجف رعباسیامدکتر   رامین الهیاری  

تجاری نام ارزشگذاری های روش بندی طبقه 17 ینجف رعباسیامدکتر   دارستانییوسفی سمیه    

نو هایانرژی زمینه در بازاریابی یکاستراتژ ریزیبرنامه 18  دکتر مصطفی ستاک  محمدحسین فضلی 

الهیساناز عین بررسی رفتار خرید مشتریان ایرانی از برندهای لوکس مشهور 19  دکتر محمدجعفر تارخ 

مهندسی صنایع های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه

سیسال تأسسرپرستآزمایشگاه -نام مرکز تحقیقاتی ردیف

1388 شفائیرسول دکتر  گیری دقیق و کنترل کیفیتآزمایشگاه اندازه 1

__ بشیرزادهرضا دکتر  آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته و رباتیک 2

__ عابدزادهمصطفی دکتر  های صنعتی و اتوماسیونآزمایشگاه سیستم 3

1387 آقائیعبداله دکتر  سازی کامپیوتریآزمایشگاه شبیه 4

1388 محمدیشهریار دکتر  آوری اطالعاتآزمایشگاه فن 5

1386 زادهحامد سلماندکتر  آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی 6

1388 دکتر سمیه علیزاده یکاودادهگروه تحقیقاتی  7
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مهندسی صنایعآمار کلی پژوهشی دانشکده            

تعدادعنوانردیف

17علمی دانشکدهعضای هیأتا1

13های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح2

__دانشگاهی(های پژوهشی مصوب )برونطرح 3

111مقاالت در مجالت4

74مقاالت در کنفرانس، همایش و ...5

3کتب منتشر شده6

113 ارشد دفاع شدههای دوره کارشناسینامهپایان 7

2تری دفاع شدههای دوره دکنامهپایان8

1های تخصصیسمینارها و نشست9

__های پژوهشی به اتمام رسیده برترطرح 11

__دستاوردها و اختراعات11

__های علمی دانشکدهقطب12

__پژوهشکده علمی دانشکده13

7 های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه 14

__ن دانشگاهی دانشکده )ریال(:            های پژوهشی برورقم طرح             15
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دانشکده علوم -1931نصیر الدین طوسی کارنامه پژوهشی دانشگاه  صنعتی خواجه 

9319گزارش عملکرد پژوهشی سال 

 علومعلمی دانشکده تی هیأاعضا
گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگینام نام ردیف

شیمی ایران دکتری استاد بالالیی سعید 1

شیمی ایران دکتری استادیار بهرامی محمد 2

شیمی ایران دکتری استاد جباری علی 3

شیمی فرانسه دکتری استاد جعفریان مجید 4

شیمی ایران دکتری استاد جلیلی هالسیف 5

شیمی آلمان دکتری استادیار پورحشمت فلورا 6

شیمی فرانسه دکتری استادیار درویش فاطمه 7

شیمی انگلستان دکتری استاد زادهرستمی شهناز 8

شیمی ایران دکتری دانشیار رعیتی سعید 9

 شیمی ایران دکتری دانشیار الهیروح احمد 11

 شیمی ایران دکتری استاد قاسمی جهانبخش 11

 شیمی انگلستان دکتری استاد موثق برهمن 12

 شیمی ایران دکتری دانشیار منیمؤ بدری زمان 13

 شیمی ایران دکتری استاد مهجانی محمدقاسم 14

 شیمی ایران دکتری استادیار صیدی شهرام 15

ریاضی هندوستان دکتری دانشیار عطائیامین عظیم 16

ریاضی ایران دکتری استادیار مسیحاپروانه هاشم 17

ریاضی ایران دکتری دانشیار پیغامی محمدرضا 18

ریاضی ایران دکتری استادیار حسینی ملیحه 19

ریاضی ایران دکتری استادیار حقیقی حسن 21

ریاضی ایران دکتری استادیار ذاکری علی 21

ریاضی ایران دکتری استادیار رمضانی فرزانه 22

ریاضی ایران دکتری دانشیار رهنمای برقی امیر 23

ریاضی استرالیا دکتری استادیار شهبازی سعید 24

ریاضی هندوستان دکتری استادیار عقیق کمال 25

ریاضی ایران دکتری استادیار فاطمی سید مسعود 26

ریاضی ایران دکتری استادیار قربانی ابراهیم 27

ریاضی ایران دکتری استادیار قریشی فریده 28

ریاضی ایران دکتری دانشیار قلندرزاده شعبان 29

ریاضی ایران دکتری استادیار مسجدجامعی محمد 31
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 گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی علمی مرتبه نام خانوادگی نام ردیف

ریاضی ایران دکتری دانشیار فرمقدم علیرضا 31

ریاضی ایران دکتری استادیار ملک فرشته 32

ریاضی ایران دکتری دانشیار نوروزی کوروش 33

ریاضی ایران دکتری استادیار مهرنیک محمدجواد 34

ریاضی ایران دکتری دانشیار یزدیهادیزاده محمود 35

ریاضی انگلستان دکتری دانشیار پرستهاشمی سیدمقتدی 36

فیزیک هندوستان دکتری دانشیار زادهافضل رضا 37

فیزیک ایران دکتری استادیار افضلی رضا 38

فیزیک ایران دکتری استادیار ایزدی اعظم 39

فیزیک فرانسه دکتری دانشیار جعفری محمود 41

فیزیک ایران دکتری استادیار پورحمزه حسین 41

فیزیک ایران دکتری استادیار حاتمی محمدمحسن 42

فیزیک امریکا دکتری استادیار کوتاهیصالح سید محسن 43

فیزیک هندوستان دکتری استادیار صداقتی زاده محمود 44

فیزیک ایران دکتری استادیار صمدپور محمود 45

فیزیک ایران دکتری دانشیار مسعودی سیدفرهاد 46

فیزیک ایران دکتری استادیار مریجی حجت 47

فیزیک فرانسه دکتری دانشیار زادهواعظ مجید 48

فیزیک فرانسه دکتری استادیار زادهواعظ مهدی 49

فیزیک ایران دکتری استادیار هرزچی مهدی 51

فیزیک ایران دکتری استادیار آبادخلیلهدایتی هادی 51

معارف ایران دکتری استادیار گرگانیقرایی مرتضی 52

معارف ایران دکتری استادیار کاملی اصغرعلی 53

معارف ایران دکتری استادیار کوشکی محمدصادق 54

معارف ایران فوق لیسانس مربی نوری حمیدرضا 55

معارف ایران فوق لیسانس مربی یگانه صدیقه 56

معارف ایران فوق لیسانس مربی امامی محمدمهدی 57

 زبان ایران دکتری استادیار زادهنوروزی سوگند 58

 زبان ایران دکتری استادیار مرادی معصومه 59

تربیت بدنی ایران لیسانس مربی حمیدی حمیدرضا 61

تربیت بدنی ایران دکتری استادیار هنرور افشار 61

تربیت بدنی ایران فوق لیسانس مربی لطیفی الهحجت 62

تربیت بدنی ایران دکتری استادیار خداداد شعله 63
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علومتولیدات علمی دانشکده 

یریاض گروه های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح

مجریعنوانردیف

دکتر فریده قریشیروش اسپکترال کالوکیشنعددی معادالت دیفرانسیل تصادفی توسط  حل1

گروه فیزیک های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح

مجریعنوانردیف

اعظم ایزدیدکتر مشاهداتی کیهانهای یافته گرانشی در فرمالیزم پالتینی بر دادهنظریات تعمیم ثیرأت1

دکتر حجت مریجیLOCV روش ثر برآمده ازؤهای پوسته پر با کمک برهمکنش متکانه فرمی قطع بر انرژی بستگی هسته اثر 2

آبادخلیلهادی هدایتیدکتر منظر پرتوهای کیهانیبررسی فیزیک رعد و برق از 3

شیمیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Zirconium oxide (NP) - ionic liquid as an efficient media 

for the domino Knoevenagel hetero Diels-Alder reaction 

with unactivated alkynes 

Dr. S. Balalaie 

A. Poursaeed 

M. Javan Khoshkholgh 

H.R. Bijanzadeh 

Dr. E. Wolf 

Comptes Rendus Chimie 

Vol.15 

2
Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6] 

pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino 

Knoevenagel/Hetero-Diels 

Dr. S. Balalaie 

M. Javan Khoshkholgh 

H.R. Bijanzadeh 

M.R. Hosseindokht 

M.R. Bozorgmehr 

Helvetica Chemica Acta 

Vol.95 

3
Efficient Synthesis of Novel Coumarin-3-carboxamides 

(¼2-Oxo-2H-1- benzopyran-3-carboxamides) Containing 

Lipophilic Spacers 

Dr. S. Balalaie 

H.R. Bijanzadeh 

Y. Haghighatnia

Helvetica Chemica Acta 

Vol.95 

4Designing and Synthesis of Novel Amidated Fentanyl 

Analogs 

Dr.S.Balalaie

Y.Haghighatnia 

H.R. Bijanzadeh

Helvetica Chemica Acta 

Vol.95 

5
A clean procedure for synthesis of pyrido[d]pyrimidine 

derivatives under solvent-free conditions catalyzed by zro2 

nanoparticles 

Dr. S. Balalaie 

Sh. Abdolmohammadi

Combinatorial Chemistry and 

High Thoughpuf Screening 

Vol.15 

6
An Efficient Synthesis of Pyrido[2,3-d]pyrimidine 

Derivatives via One-Pot Three-Component Reaction 

in Aqueous Media 

Dr. S. Balalaie 

Sh. Abdolmohammadi

International Journal  

of Organic Chemistry 

Vol.2 

7A New and Efficient Method for the Synthesis 

of Pyrimido[2,1-b]benzothiazole Derivatives 

Dr. S. Balalaie 

Dr.F. Darviche 

F.Chadegani

International Journal  

of Organic Chemistry 

Vol.2 

8
Facile One-Pot Synthesis of Novel  

Hexahydro-2-quinolinecarboxylic Acids under Solvent-Free 

Reaction Conditions 

Dr. S. Balalaie 

Sh. Abdolmohammadi  

B. Soleimanifard 

International Journal  

of Organic Chemistry 

Vol.2 

9Semicarbazide Substitution Enhances Enkephalins 
Resistance to Ace Induced Hydrolysis 

Z.Rezaee 
A. Arabanian 
Dr. S. Balalaie
A. Ahmadiani 

S. Nasoohi

International Journal Pept Res 

Ther 

Vol. 18 

11
The One-Pot Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidinone 

Derivatives with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane in Aqueous 
Media 

J. Azizian 
A. Shameli 

Dr.S. Balalaie 
Sh. Zomorodbakhsh 

M.M. Ghanbari 
M. Bagheri 

G. Fakhrpour 

Oriental Journal of Chemistry 
Vol.28 

123

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$mGrid','Select$0')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$mGrid','Select$2')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$mGrid','Select$1')


دانشکده علوم -1931نصیر الدین طوسی کارنامه پژوهشی دانشگاه  صنعتی خواجه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

11FT-IR Spectroscopic Studies and Gaussian 03 Calculations 
of 2, 2'-Ethylenebis(nitrilomethylidene)diphenol 

J. Azizian 
A. Shameli 

Dr.S. Balalaie 
Sh. Zomorodbakhsh

Oriental Journal of Chemistry 
Vol.28 

12Antinociceptive effect of [Met5]enkephalin semicarbazide is 
not affected by dipeptidyl carboxypeptidase-I 

Z.Rezaee 
A. Arabanian 
Dr. S. Balalaie
A. Ahmadiani 

S. Nasoohi 
L. Khalaj

Research Article 
Vol.18 

13
Preparation of monometallic (Pd, Ag) and bimetallic 

(Pd/Ag, Pd/Ni, Pd/Cu) nanoparticles via reversed micelles 

and their use in the Heck reaction 

Dr.S. Balalaie 

Dr. F. Heshmatpour 

R. Abazari 

Tetrahedron 

Vol.68 

14

A facile and efficient synthesis of 2,2,2-trifluoroethyl 

2-[(E)-N-phenylcinnamamido]-2-phenylacetates in 

trifluoroethanol via sequential Ugi four-component 

reaction/esterification 

Dr.S. Balalaie 

D. Tahmassebi 

M. Bararjanian 

H.R. Bijanzadeh

Tetrahedron Letters 

Vol.53 

15

Three-Component Green Reaction of Arylaldehydes,  

6-Amino-1,3- Dimethyluracil and Active Methylene 

Compounds Catalyzed by Zr(HSO4)4 Under Solvent-Free 

Conditions 

S. Abdolmohammadi 

M. Barari 

Dr.S. Balalaie 

F. Romminger 

Combinatorial Ghemistry  

& high Thrughput Screening 

Vol.16 

16
Efficient synthesis of 2-amino-4-aryl-8-[(E)-

arylmethylidene]-5, 6, 7, 8-4H pyrano [3, 2-c]pyridine in 

green media 

Dr.S. Balalaie  

M. Mehrazar 

Y.Haghighatnia

Green Chemistry Letters and 

Reviews 

Vol.6 

17Synthesis of polysubstituted 1,4-dihydropyridines via 

three-component reaction 

Dr.S. Balalaie  

L. Baoosi 

F. Tahoori 

F. Romminger 

H.R. Bijanzadeh

Tetrahedron 
Vol.69 

18A new and efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazole 

derivatives using TBTU 

Sh. Maghari 

S. ramezanpour 

Dr.S. Balalaie  

Dr. F. Darvish 

F. Romminger 

H.R. Bijanzadeh

Tetrahedron 
Vol.69 

19

Pt/Pd/Fe Trimetallic Nanoparticle Produced via Reverse 

Micelle Technique: Synthesis, Characterization, and Its Use 

as an Efficient Catalyst for Reductive Hydrodehalogenation 

of Aryl and Aliphatic Halides under Mild Conditions 

Dr.S. Balalaie 

Dr. F. Heshmatpour 

R. Abazari 

Catalysis 

Vol.3 

21Graphene nanosheets-poly(o-aminophenol) nanocomposite 

for supercapacitor applications 

H.Yadegari 

Dr. A. Jabbari

H.Heli

Materials Chemistry and 

Physics 

Vol.134 

21
Design 

andsynthesisofmolecularlyimprintedpolypyrrolebased 

on nanoreactorSBA-15forrecognitionofascorbicacid 

A. Mehdinia 
Dr. A. Jabbari 

M.O. Azizzanjani 

M. Ahmadifar 

Biosensors and 

Bioelectronics 

Vol.39 

22
Selective adsorption of 2,4-dinitrophenol on molecularly 

imprinted nanocomposites of mesoporous silica SBA-
15/polyaniline 

A. Mehdinia 
Dr. A. Jabbari 

M.O. Azizzanjani 

M. Ahmadifar 

M. Hashtroudi 

Analyst 
Vol.137 

23
Magnetic molecularly imprinted nanoparticles based on 

grafting polymerization for selective detection of  
4-nitrophenol in aqueous samples 

A. Mehdinia 
Dr. A. Jabbari 

M.O. Azizzanjani 
T. Baradaran 

E. Ziaei 

Journal of Chromatography A 
Vol.1283 

24
A strategy to enhance the thermal stability of  

a nanostructured polypyrrole-based coating for solid phase 
microextraction 

A. Mehdinia 
Dr. A.Jabbari 

F. Bashour 
F. Roohi

Microchem Acta 
Vol.177 
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25
Determination of Biphenyl and Biphenyl Oxide in Aqueous 

Samples by Headspace Single Drop Microextraction 
Coupled to Gas Chromatography 

M. Sarkhosh 
Dr. A. Jabbari
A. Mehdinia 
Y. Yamini 

Journal of Brazil Chemistry 
Vol.23 

26
Docking, CoMFA and CoMSIA Studies of a Series of N-

Benzoylated Phenoxazines and Phenothiazines Derivatives 

as Antiproliferative Agents 

Dr. G.B. Ghasemi 

E. Aghaee 

Dr. A. Jabbari 

Bull Korean Math Soc 

Vol.34 

27Supercritical Fluid Extraction of Tobacco Seed Oil and its 

Comparison with Solvent Extraction Methods 

S. Majdi 

M.Barzegar  

Dr. A. Jabbari 

M. AghaAlikhani 

Journal of Agr Sci 

Vol.14 

28Investigation of anomalous diffusion and multifractal 
dimensions in polypyrrole film 

Dr. M. Jafarian 
V. Sharifi 

Dr. M.G. Mahjani 

Journal of Electroanalitical 
Chemistry 
Vol.671 

29Electrosynthesis of polypyrrole composite film 

and electrocatalytic oxidation ofethanol 

A. Ehsani 

Dr.  M.G. Mahjani 

 Dr. M. Jafarian 

A. Naeemy 

Elecrtochimica Acta 

Vol.71 

31Electrosynthesis of poly ortho aminophenol films 
and nanoparticles: A comparative study 

A. Ehsani 
 Dr. M.G. Mahjani 

 Dr. M. Jafarian 

Synthetics Metals 
Vol.162 

31
DFT and Experimental Study of the Host−Guest 
Interactions Effect on the Structure, Properties,  

and Electro-Catalytic Activities of N2O2−Ni(II) Schiff-
Base Complexes Incorporated into Zeolite 

Dr. M. Jafarian 
 M. Rashvand avei 

 M. Khakal 
F. Gobal  

Dr. S. Rayati  
Dr. M. G. Mahjani 

The Journal of Physical 
Chemistry 
Vol.116 

32Electrochemical Impedance of Ethanol Oxidation in 
Alkaline Media 

I.Danee 
 Dr. M.Jafarian  

F.Gobal 
 M. Sharafi  

Dr.  M.G.Mahjani 

Chemistry Res Chinese 
University 

Vol.28 

33A Kinetic Investigation of Ethanol Oxidation on a Nickel 
Oxyhydroxide Electrode 

I. Danaee 
Dr. M. Jafarian 

M. Sharafi 
 F. Gobal 

Journal of Electrochemical 
Science and Technology  

Vol.3 

34A comparative study of the electrooxidation of C1 to C3 
aliphatic alcohols on Ni modified graphite electrode 

Dr. M. Jafarian 
A. Mirzapoor 

I. Danaee 
S. A. Shahnazi 

F . Gobal 

Science China Chemistry 
Vol.55 

35Corrosion resistance enhancement of Ti–47Al–2Cr 
by thermal treatment in a controlled atmosphere 

E. Saebnoori  
T. Shahrabi 

 A. Sabour rouhaghdam 
Dr. M. Jafarian 

Anti-Corrosion Methods 
and Materials 

Vol.59 

36
Molecular dynamics simulations of hydrogen 

adsorption/desorption by palladium decorated single-walled 

carbon nanotube bundle 

Dr. S. Jalili 

 A. Jaberi 

Dr. M. G. Mahjani 

Dr. M. Jafarian 

Molecular Physics 

Vol.110 

37Atomic oxygen adsorption on Au (1 0 0) and bimetallic 

Au/M (M = Pt and Cu) surfaces 

R.Habibpour 

A.Zeini Isfahani 

Dr. S. Jalili

Computational and 

Theoretical Chemistry 

Vol.989 

38The structural and electronic properties of monovalent 

sidewall functionalized double-walled carbon nanotubes 

Dr. S. Jalili 

M. Jamali

Chemical Physics 

Vol.402 

39Ab Initio Study of Defected Single Walled Carbon 

Nanotubes 

Dr. S. Jalili 

A. Vaez

Journal of Computational and 

Theoretical Nanoscience 

Vol.9 

41Study of electronic and structural properties of BC3 

nanotubes with defects 

Dr. S. Jalili 

J. Schofield 

M. Akhavan

Physical Chemistry 

Vol.116 
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41Synthesis and characterization of pure tetragonal 
nanocrystalline sulfated 8YSZ 

Dr. F. Heshmatpour 
Z. Khodaiy 

R.BabadiAghaKhanpour

Powder Technology 
Vol.224 

42(-Fe2O3)-MCM-41 as a magnetically recoverable 
nanocatalyst for the synthesis of 

Dr. Sh. Rostamizadeh 
N. Shadjou 

M. Azad 
N. Jalali 

Catalysis Communications 
Vol.26 

43MCM-41-SO3H as an Advanced Nanocatalyst for 
the Solvent-Free Synthesis 

Dr. Sh. Rostamizadeh 
N. Shadjou 

A. Fazelzadeh 

Current Nanosclence 
Vol.5 

44NH4H2PO 4/SiO2: A recyclable, efficient heterogeneous 
catalyst for crossed aldol condensation reaction 

G.H .Mahdavinia 
Dr. S. Rostamizadeh 

A.M. Amani  
M. Mirzazadeh  

Green Chemistry Letters 
and Reviews 

Vol. 5 

45Efficient synthesis of pyrano[3,2-c]pyridines via a green 

Dr. S. Rostamizadeh 
 M. Z. Kassaee 

N. Shadjou 
 H. Zandi 

Manatsh Chemistry 
Vol.144 

46
Pronounced catalytic activity of oxo-vanadium(IV) Schiff 

base complexes in the oxidation of cyclooctene and styrene 

by tert-butyl hydroperoxide 

Dr. S. Rayati 

F. Ashouri 

Comptes Rendus Chimie 

Vol.15 

47

Catalytic activity of carbon nanotube supported iron(III) 

and manganese(III) porphyrins in oxidation of olefins with 

tert-butyl hydroperoxide: Higher activity of the iron(III) 

porphyrin 

Dr. S. Rayati 

P. Jafarzadeh 

S. Zakavi 

Inorganic Chemistry 

Communications 

Vol.29 

48

Substituent effects on the catalytic activity of a series of 

manganese meso-tetra(aryl)porphyrins: (2-, 3-, 4)-Pyridyl, 

4-sulfonatophenyl and 3-sulfonato-4-methoxyphenyl 

groups compared to phenyl and 4-methoxyphenyl ones 

Dr. S. Rayati 

S. Zakavi 

A.Ghanbelanie Mojarad 

Journal of Molecular 

Catalysis A   

Vol.363 

49

Multi-walled carbon nanotubes functionalized with a 

palladium(II)-Schiff base complex: A recyclable and 

heterogeneous catalyst for the copper-, phosphorous- and 

solvent-free synthesis of ynones 

Dr. S. Rayati 

Dr. B. Movassagh 

M. Navidi 

Applied Catalysis A 

Vol.452 

51
A Novel 3D Supramolecular Coordination Polymer Based 

on Tetranuclear Complex of Lead(II) with Terephthalic 
Acid and 8Hydroxyquinolin, [Pb4(8Quin)4(Tp)2(DMF)2]n 

Dr. S. Rayati 
A. Ghaemi 

B. Jahanpanah 
H. Khavasi 

Russian Journal of 
Coordination Chemistry 

Vol.38 

51
Di-l-azido-j4N:N-bis({2-[(3-amino-2,2- 

dimethylpropyl)iminomethyl]-6-methoxyphenolato- 
1j3N,N0,O1}copper(II)) 

Dr. S. Rayati 
A. Ghaemi 
K. Fayyazi 

S. Weng Ng 
E. Tiekink 

Acta Crystallogr E 
Vol. E68 

52

{l-2-[(3-Amino-2,2-dimethylpropyl)- iminomethyl]-6-

methoxyphenolato- 1:2j5O1,O6:N,N0,O1}{2-[(3-amino-

2,2-dimethylpropyl)iminomethyl]-6-methoxyphenolato- 

1j3N,N0,O1}-l-azido- 

Dr. S. Rayati 

A. Ghaemi 

K. Fayyazi 

S. Weng Ng 

E. Tiekink 

Acta Crystallogr E 

Vol. E68 

53
Sonochemical syntheses of nano-sized dioxomolybdenum 

complexes: An efficient, selective and reusable 

heterogeneous nanocatalyst for oxidation of alkenes 

Dr. S. Rayati 

P. Abdolalian 

Applied Catalysis A 

Vol.456 

54
Zeolite encapsulatedNi(II)-Schiff-basecomplex: 

Anovelsize-selective electro-catalyst for the determination 

of the purity of stevioside 

Dr. M. Jafarian 
 M. Rashvand avei 

 M. Khakal 
F. Gobal  

Dr. S. Rayati  

Dr. M. G. Mahjani 

S. Etezadi 

TALANTA  

Vol. 108

55Quasi 4D-QSAR and 3D-QSAR study of the pan class I 
phosphoinositide-3-kinase (PI3K) inhibitors 

R. Safavi-Sohi 
Dr. J. B. Ghasemi

Medicinal Chemistry 
Research 
Vol. 22 
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56Docking and CoMFA study on novel human CCR5 receptor 
antagonists 

Dr. J. B. Ghasemi 
 M. Nori 

Medicinal Chemistry Research 

Vol. 22 

57Molecular docking and 3D-QSAR studies of falcipain 

inhibitors using CoMFA, CoMSIA, and Open3DQSAR 

Dr. J. B. Ghasemi 

F. Shiri 

Medicinal Chemistry 
Research 
Vol. 21 

58
Docking and 3D-QSAR study of stability constants of 

benzene derivatives as environmental pollutants with  

a-cyclodextrin 

Dr. J. B Ghasemi 

M. Salahinejad 

M. K. Rofouei 

M. H. Mousazadeh 

Journal of Inclusion 
Phenomenia and Macrocyclic 

Chemistry 
Vol. 73 

59Alignment Independent 3D-QSAR Modeling of Fullerene 
(C60) Solubility in Different Organic Solvents 

Dr. J. B. Ghasemi 
M. Salahinejad 
M. K. Rofouei 

Fullerenes Nanotubes and 
carbon Nanostructeres 

Vol. 21 

61
Pharmacophore Identification, Molecular Docking, Virtual 
Screening, and In Silico ADME Studies of Non-Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitors 

Dr. J.B. Ghasemi 
S. Pirhadi 

Molecular Informatics 
Vol.31 

61
Simultaneous spectrophotometric determination of trace 

amount of polycyclic aromatic hydrocarbons in water 
samples after magnetic solid-phase extraction by using 

projection pursuit regression 

E. Zolfonoun 
Dr. J.B. Ghasemi 

Environ Monit Assess 
Vol. 185 

62
Ultrasound-assisted ionic liquid-based microextraction 
combined with least squares support vector machines 

regression for the simultaneous determination of aluminum, 
gallium, and indium in water and coal samples 

E. Zolfonoun 
Dr. J.B. Ghasemi 

ENVIRON MONIT ASSESS 
Vol.184 

63
A New Variable Selection Method Based on Mutual 
Information Maximization by Replacing Collinear 

Variables for Nonlinear Quantitative Structure-Property 
Relationship Models 

E. Zolfonoun 
Dr. J.B. Ghasemi 

Bull. Korean Chem. Soc 
Vol. 33 

64
Improvement of the Prediction Power of the CoMFA and 

CoMSIA Models on Histamine H3 Antagonists by 
Different Variable Selection Methods 

Dr. J.B. Ghasemi 
H. Tavakoli 

Scientia Pharmaceutica 
 Vol.80 

65
A quantitative structure- property relationship of gas 

chromatographic/mass spectrometric retention data of 85 
volatile organic compounds as air pollutant materials by 

multivariate methods 

Dr. J.B. Ghasemi 
M. Sarkhosh 

M. Ayati 

Chemistry Central Journal 
Vol. 6 

66
Simultaneous spectrophotometric determination of uranium 
and zirconium using cloud point extraction and multivariate 

methods 

Dr. J.B. Ghasemi 
B. Hashemi 

M. Shamsipur 

Journal of Iranian 
ChemicalSociety 

Vol. 9 

67Applications of chemometrics methods for the simultaneous 
determination of zinc znc copper... 

Dr. J.B. Ghasemi 
T. Asadolahi 

 A. M H Shabani 
S. Dadfarnia 

Curr Anal Chem 
Vol. 9 

68Use of Volsurf approach for pharmacokinetic optimization 
of β-carboline derivatives as antitumor agents 

Dr. J. B. Ghasemi 
V. Davoudian 

Journal of Iranian 
ChemicalSociety 

Vol. 5 

69Docking, CoMFA and CoMSIA studies of a series of 
sulfonamides derivatives as carbonic anhydrase I inhibitors 

N. Meftahi  
Dr. J. B. Ghasemi 

Journal of Enzyme 
Inhibitional Chemistry 

Vol. 28 

71ZrCl4-Catalyzed synthesis of Beta-aminosulfides from 
aziridines and thiols 

Dr. B. Movassagh 
A. Rakhshani 

Synthetic Commonications 
Vol. 42 

71A simple and effective approach to the synthesis of alkynyl 
selenides from terminal alkynes 

Dr. B. Movassagh 
M. Navidi 

Chinese Chemical Letters 
Vol. 23 

72
A facile and efficint one-pot regioselective synthesis of 

2-hydroxyalkyl dithiocarbamates under catalyst-free 

conditions 

Dr. B. Movassagh 

B. Shokri 

International Journal 

of Organic Chemistry 

Vol. 2 

73Triphenylphosphine dibromide: A useful reagent for 

conversion of aldoximes into nitriles 

Dr. B. Movassagh 

Dr. F. Darvish 

M. Erfani 

Arabian Journal of chemistry 

Vol. 2012 

74A mild and highly efficient one-pot synthesi

s of 1,3,5-triary-2-pyrazolines 

Dr. B. Movassagh 

H. Rooh 

H.R. Bijanzadeh 

Chemistry Of Heterocyclic 

Compounds 

Vol. 48 

75
P-Dodecylbenzenesulfonic Acid: A Highly Efficient 

Catalyst for One-Pot Synthesis of α-Aminophosphonates 

in Aqueous Media 

Dr. B. Movassagh 

S. Alapour 

Heteroatom Chemistry 

Vol. 24 
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76One-pot synthesis of selenocarbamates from isocyanates 
and diselenides using the Zn/AlCl3 system 

Dr. B. Movassagh 
M. Moradi 

Chinese Chemical Letters 
Vol. 24 

77K3PO4-mediated one-pot synthesis of symmetrical 
trithiocarbonates 

Dr. B. Movassagh 
S. Alapour 

Journal Of Sulfur Chemistry 
Vol. 34 

78
Reactivity of diorganotin(IV) dichlorides towards N,P 

and O-donor ligands: crystal structure  
of [SnMe2Cl2(phendione)] 

Dr. B. Z. Momeni 
R. Kia 

S. Ghanbarzadeh 

Manatsh Chemical 
Vol. 143 

79
Synthesis and structural characterization  

of the dimethyltin(IV) complexes based on functionalized 
pyridyl ligands 

Dr. B. Z. Momeni 
S.Mohammad Jebraeil 

B. O. Patrick 
S. Abd- El- Aziz 

Polyhedron 
2012 

Vol. 55

ریاضیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

و شماره مجله ، سال چاپنامنویسندگانعنوان مقالهردیف

1On the numerical solution of fractional partial differential 

equations 

S. Karimi Vanani 

Dr. A. Aminataei 

mathematical and computational 

applications 

vol.17 

2A numerical  algorithm for the space and time fractional 

Fokker-Planck equation 

S. Karimi Vanani 

Dr. A. Aminataei 

International Journal 

of Numarical Methods for Heat 

& Fluid Flow 

Vol.22

3Method of successive approximations for solving 

the multi-pantograph delay equations 

M.A. Jafari 

Dr. A. Aminataei 

Gen. Math. Notes 

Vol.8 

4Numerical solution of fractional Fokker-Planck equation 

using the operational collocation method 

S. Karimi Vanani 

Dr. A. Aminataei 

Appl Compyt  Electrom 

Vol.12 

5Extreme point in the set of topological left invariant 

means on locally compact semigroups 
Dr. H. P.Masiha 

Far East Journal of Mathematical 

Sciences 

Vol.70 

6Some Explicit Class of Hybrid Methods for Optimal 

Contro of Volterra Integral Equationsl 

Dr. M.R. Peyghami 

Dr. M. Hadizadeh 

A. Ebrahimzadeh 

Journal of Information  

and Computing Science 

Vol.7 

7A limited memory trust-region approach using adaptive 

radius for large-scale unconstrained optimization 

Dr. M.R. Peyghami 

M. Ahookhosh 

K. Amini 

M. kimiaei 

Optimization 

2012 

Vol.00 

8Optimal rate irregular low-density parity-check codes in 

binary erasure channel 

H. Tavakoli 

M. Ahmadian Attari 

Dr. M.R. Peyghami 

Published in IET 

Communications 

Vol.0 

9Solving an Elliptic Optimal Control Problem with BEM 

and FEM 

Dr. A. Zakeri 

M. Asadi Abchobeh 

The Journal of Mathematics 

and Computer Science  

Vol.4 

11On extensions of semilocal prufer domains 
Dr. K. Aghigh 

A. Nikseresht 

Communications in Algebra 

Vol.2012 

11Graphs With Few Matching Roots Dr. E. Ghorbani 
Graph Combinator 

Vol.2012 

12Maximum order of trees and bipartite graphs with a given 

rank 

Dr. E. Ghorbani 

A.Mohammadian 

B.tayfeh Rezaie 

Discrete Mathematics 

Vol.312 

13Convergence Analysis Of The Pseudospectral Method 

For Linear Daes Of Index-2 

F. Ghanbari 

Dr. F. Ghoreishi 

International Journal  

of Computational Methods 

Vol.9 

14
On the Convergence Analysis of The Spline Collocation 

Method for System of Integral Algebraic Equations of 

Index-2 

S. Pishbin 

Dr. M. Hadizadeh 

Dr. F. Ghoreishi 

International Journal  

of Computational Methods 

Vol.9 

15Error estimate in fractional differential equations using 

multiquadratic radial basis functions 

B. Fakhr Kazemi 

Dr. F. Ghoreishi 

Journal of Computational  

and Applied Mathematics 

Vol.245 
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16
The Semi-Explicit Volterra Integral Algebraic Equations 

With Weakly Singular Kernels: The Numerical 

Treatments 

S. Pishbin 
Dr. M. Hadizadeh 
Dr. F. Ghoreishi 

Journal of Computational and 
Applied Mathematics 

Vol.245 

17An Interval solution for the the order linear ODEs with 
interval initial conditions 

F. Goodarzi 
Dr. M. Hadizadeh 
Dr. F. Ghoreishi 

Mathematical Communications 
Vol.18 

18On the diameterof thegraph Gamma_I® 

Dr.D. F. Anderson 

Dr.Sh. Ghalandarzadeh 

S. Shirinkam 

P. Malakooti Rad 

Filomat 

Vol. 2012 

19The connected subgraph of the torsion graph of a module 

Dr.Sh. Ghalandarzadeh 

S. Shirinkam 

P. Malakooti Rad 

The Korean Mathematical 

Society 

Vol. 2012 

21More results on a functional generalization of the 

Cauchy-Schwarz inequality 

Dr. M. Masjed Jamei 
N. Hussain 

Journal of Inequalities And 

Applications 

 Vol.2012 

21Some New Estimates for the Error of Simpson 

Integration Rule 

Dr. M. Masjed Jamei 
A. Kutbi 

N. Hussain 

Abstract and Applied Analysis 

Vol.2012 

22A Finite Class of Orthogonal Functions Generated by 

Routh-Romanovski Polynomials 

Dr. M. Masjed Jamei 

F.Marcellan 

E.J. Huertas 

Complex Variables and Elliptic 

Equations 

Vol.2012 

23Two finite classes of orthogonal functions 
Dr. M. Masjed Jamei 

Dr. W. Koepf 
Applicable Analysis 

Vol.2012 

24A basic class of symmetric orthogonal polynomials 

of a discrete variable 

Dr. M. Masjed Jamei 
Dr. I.Area 

Journal of Mathematical 
Analysis and Applications 

Vol.399 

25A Symmetric Generalization of Sturm-Liouville 

Problems in Discrete Spaces 

Dr. M. Masjed Jamei 
Dr. I.Area 

Journal of Difference Equations 
and Applications 

Vol.2012 

26On orthogonal polynomials and quadrature rules related 

to second kind of Beta distribution 
Dr. M. Masjed Jamei 

Numerical Functional Analysis 

and Optimization 

Vol.34 

27A certain class of weighted approximations for integrable 

functions and applications 

Dr. M. Masjed Jamei 

N. Hussain 

Journal of Inequalities and 

Applications  

Vol.2013 

28Recognizing By Order And Degree Pattern Of Some 

Projective Special Linear Groups 

B. Akbari 

Dr.A.R.Moghaddamfar 

International Journal of Algebra 

and Computation 

Vol.22 

29Recognizing Some Finite Simple Groups By 

Noncommuting Graph 

M. Kheirabadi 

Dr.A.R.Moghaddamfar 

Journal of Algebra and Its 

Applicatins  

Vol.11 

31Slant Submanifolds of Almost Contact Metric 3-Structure 

Manifolds 

Dr. F. Malek 

M.B. Kazemi balkeshir 

Mediterranean Journal 

Mathematics  

Vol.10 

31Fixed points of G-contractions on uniforms spaces 

endowed with a graph 

Dr. K. Nourouzi 

A.Aghanians 

K. Fallahi 

Facies 

Vol.2012 

32Fixed points of mappings defined on probabilistic 

modular spaces 

F. Lael 

Dr. K. Nourouzi 

Bulletin of Mathematical 

Analysis and Applications 

Vol.4 

33An Entourage Approach to the Contraction Principle in 

Uniform Spaces Endowed with a Graph 

Dr. K. Nourouzi 

A.Aghanians 

K. Fallahi 

PanAmerican Mathematical 

Journal  

Vol.23 

34Some results on the intersection graphs of ideals of rings 

Dr. S. Akbari 

Dr. M.J. Nikmehr 

R. Nikandish 

Journal of Algebra and Its 

Applicatins  

Vol.12 

35Weak a-skew Armendariz ideal 

Dr. M.J. Nikmehr 

H.A. Tavallaee 

M. Pazoki 

Ukrainian Mathematical Journal 

Vol.64 
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36The Unit Graph of a Left Artinian Ring 
Dr. M.J. Nikmehr 

F. Heydari 

Acta mathematica Hangar 
Vol.139 

37T-Dimension and (n+1/2, T)-Projective Modules 
Dr. M.J. Nikmehr 

F. Shaveisi 

Soytheast Asian Bullrtin 
of Mathematics 

Vol.36 

38Lambda-matrix formulation applied to the Hertz contact 

problem with finite friction 

Dr. M. Hadizadeh 
N. Shayanfar 

Computer and Mathematics 
With Applications 

Vol.64 

39Integral operator acting as variables of the matrix 

polynomial: Application to system of integral equations 

Dr. M. Hadizadeh 
N. Shayanfar 

A.Amir Aslani 

Annual of Functional Analysis 
Vol.3 

41Piecewise constant bounds for the solution of nonlinear 

Volterra-Fredholm integral equations 
Dr. M. Hadizadeh 

S. Yazdani 

Computational and Applied 
Mathematics 

Vol.31 

41A meshless approximate solution of mixed 

Volterra–Fredholm integral equations 

Dr. M. Hadizadeh 
H. Laeli Dastjerdi 

F.M. Maalek Ghaini 

International of Journal 
Computer Mathematics 

Vol.2012 

42Multivariate stable distributions and generating densities 

H. Fallahgoul  
Dr.S.M. Hashemiparast 

F. J. Fabozzi  
Y. Shin Kim 

Applied Mathematics Letters 
Vol. 26 

43Approximation of Stable and Geometric 

H. Fallahgoul  
Dr.S.M. Hashemiparast 

F. J. Fabozzi  
Y. Shin Kim  
S.T. Rechev 

Journal of Statistical  
and Econometric Methods 

Vol. 1 

دکتر عظیم امین عطائیرگی مو یبسترها در نفوذ و انتقال لیتحل 44
(س)الزهرا دانشگاه -هیپا علوم  

23شماره   

دکتر عظیم امین عطائییتنفس یمجار در یگاز مخلوط یلیتحل و یعدد مطالعه45
(س)الزهرا دانشگاه -هیپا علوم  

  23شماره

فیزیکمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1 
Effect of nitrogen flow ratio on structure and properties of 

zirconium nitride films on Si(100 ) prepared by ion beam 

sputtering 

Sh. Norouzian 

M. Mojtahedzadeh 

Dr. R. Afzalzadeh 

Bull. of Material Science 

Vol.35 

2ZnO nanoparticles as Ethanol Gas Sensors and the Effective 

Parameters on The Performance 

A. Kazemi 

M.R. Abadyan  

Dr. R. Afzalzadeh

Materials Science & 

Technology 

Vol.2013 

3Application of Boltzmann Equation on Spin Diffusion of 

Ferromagnetic Superfluid 3He: Near Critical Temperature 
Dr. R. Afzali

Journal of Stat Physics 

Vol. 147 

4Dependence of interface conductivity on relevant physical 

parametersin polarized Fermi mixtures 

N. Ebrahimian 

M.Mehrafarin 

Dr. R. Afzali

Phisics C 

Vol. 480 

5Measurement of the space–time interval in modified gravity 

theories in Palatini formalism 

Dr. A. Izadi 

A. Shojai

General Relativity 

Gravitation 

Vol.45 

6Pressure dependence of the optical properties of α, β and ω 

phases of titanium 

Dr. M. Jafari 

Z. Sohrabikia 

H. Galavani

Physica Scripta 

Vol.86 

7Electronic Properties of Titanium using density functional 

theory 

Dr. M. Jafari 

H. Jamnezhad 

L. Nazarzadeh

Iranian Journal of Science & 

Tecnology 

Vol.A4 

8Computer study of critical exponents in two-dimensional 

systems of circular and sticklike nanoparticles 

Dr. M. Jafari 

S. Ebrahimi 

I. Hadi 

A.Dalafi 

T. Dalafi

Computational Materials 

Science 

Vol. 68 
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9Bohm’s criterion in a collisional magnetized plasma 

with thermal ions 

Dr. M.M. Hatami 

B. Shokri 

Physics of Plasmas 

Vol.19 

11 Charged particle density distributions in multi-component 

plasmas with two species of warm positive ions 
Dr. M.M. Hatami

Physics of Plasmas 

Vol.20 

11 Sheath formation criterion in magnetized electronegative 

plasmas with thermal ions 

Dr. M.M. Hatami 

B. Shokri 

Physics of Plasmas 

Vol.20 

12 The effects of the polytropic coefficient on plasma sheath 

in two cases isothermal and adiabatic ion thermal flow 

M. Khoramabadi 

Dr. S.F. Masudi 

Astrophys Space Sci 

Vol.341 

13 Simulation of the BNCT of Brain Tumors Using MCNP 
Code: Beam Designing and Dose Evaluation 

Dr. S.F. Masudi 
F. Rasouli

Iranian Journal of Medical 
Physics 
Vol.9 

14 
Calculation of DNA strand breaks due to direct and indirect 
eff ects of Auger electrons from incorporated 123 I and 125 

I radionuclides using the Geant4 computer code 

Dr. S.F. Masudi 
G.R. Raisali 

L. Mirzakhanian 
F. Semsarha

International Journal  
of Radiation Biology 

Vol.89 

15 One directional polarized neutron reflectometry 

with optimized reference layer method 

S.S. Sayoufjahromi 

Dr. S.F. Masudi 

Journal of Applied Physics 

Vol.112 

16 
Design and optimization of a beam shaping assembly 

for BNCT based on D–T neutron generator and dose 

evaluation using a simulated head phantom 

F.S. Rasouli 

Dr. S.F. Masudi

Applied Radration 

and Isotopes 

Vol.70 

17 Effects of self-affine roughness characteristics on electron 
transmission through tunneling structures 

Zh. Ebrahiminejad 
Dr. S.F. Masudi 

G.R. Jafari 
R.S. Dariani 

Thin Solid Films 
Vol.522 

18 Thin film growth by deposition of randomly shaped clusters 

Zh. Ebrahiminejad 
Dr. S.F. Masudi 

R.S. Dariani 
S.S. Jahromi 

The Journal of Chemical 
Physics  
Vol.137 

19 Photoneutron production by a 25 MeV electron linac 
for BNCT application 

F. Torabi 
Dr. S.F. Masudi 

F.Rahmani
Annals of Nuclear Energy 

21 The study of transport properties in rough ferromagnetic 

semiconductor rough junctions 

Zh. Ebrahiminejad 
Dr. S.F. Masudi 

R.S. Dariani 

Physica E 
Vol.48 

21 Robustness of a topological phase: Topological color code 
in a parallel magnetic field 

S.S. Jahromi 
M. Kargarian 

Dr. S.F. Masudi 
Dr. P. Schemitt

Physical Review B 
Vol.87 

22 Base-growth mechanism of double-walled carbon nanotube 
in chemical vapor deposition 

H.Shahrokhabadi 
M.d. Saeidi 

Dr. M. Vaezzadeh 
H. Shahivandi 
M. Salehian

Journal of Crystal Grouth 
Vol. 368

23 UV-Blue Up-Conversion Phenomena in Nd3+ Doped CaCl2 
Nano-Crystals 

S. Moslemizadeh 
Dr. M. Vaezzadeh 

H. Jamnezhad

Chinese Journal of Physics 
Vol. 51

24 Optical Properties of Nd3+/Ho3+ Codoped Oxy uoride 
Glass Ceramics 

Z.Atabaki 
Dr. M. Vaezzadeh 

A.Poorhashemi

Chinese Journal of Physics 
Vol. 51

اثرات سایة مشخصة سطوح در پدیدة پراکندگی از سطوح ناهموار 25
یصالح فرزانه

یمسعود فرهاد دیسدکتر 
یجعفر غالمرضا

رانیا کیزیف پژوهش مجله
12جلد 

عمومیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

مندی گردشگران ورزشینقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایت 1
انیچکوزه هاشم دکتر

زاده بیخط یمهد
هنرور افشار دکتر

های مدیریت ورزشی و علوم پژوهش
حرکتی

 1جلد 
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شیمیها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننام نویسندگانعنوان مقالهردیف

1Gically Active Compounds Based on Multicomponent 

Reactionsynthesis of Novel Biolo 
Dr. S. Balalaie 

19th Iranian Seminar  

on Organic Chemistry 

Vali-e-Asr University  

of Rafsanjan 

5-7 Sep 2012 

2An Efficient One-Pot Synthesis of Tetrasubstituted Pyrroles 

E. Ghabraie 

H.R. Bijanzadeh 

Dr. S. Balalaie 

M. Bararjanian 

F. Rominger 

1st National Conference on 

Multi-Component Reactions 

Kerman 

30-31 May 2012 

3Novel One-Pot Three-Component Reaction 

for the Synthesis of Thiopyrimidones 

A. Latifi 

E. Ghabraie 

H.R. Bijanzadeh 

Dr. S. Balalaie 

1st National Conference on 

Multi-Component Reactions 

Kerman 

30-31 May 2012 

4Efficient Multicomponent Synthesis of Thiosemicarbazides 

and their Applications for the Construction of Oxadiazoles 

Dr. S. Balalaie 

S. Ramezanpoor 

H.R. Bijanzadeh 

Dr. F. Darvish 

Sh. Maghari 

1st National Conference on 

Multi-Component Reactions 

Kerman 

30-31 May 2012 

5
Rapid Mercury Removal from Aqueous Samples  

By Thiol- Functionalisedmesoprous Silica - Coated 

Magnetitenanoparticlles 

M. Akbari 

A. Mehdinia 

T. Baradaran 

Dr. A. Jabari 

19th Iranian Seminar  

of Analytical Chemistry 

Mashhad 

28 Feb 2013 

6Application of MWCNT/Sno2 Nanocomposite as an Anode 

Material for Microbial Fuel Cells 

A.Mehdinia 

Dr. A. Jabari 

E. Ziaei 

19th Iranian Seminar  

of Analytical Chemistry 

Mashhad 

28 Feb 2013 

7
Conductive Polymeric 

meso- tetra(p-carboxyphenyl)Porphyrin Film electrode 

for Trace Determination of Nickel 

M.A. Haghighatbin 

Dr. M. Jafarian 

15th Iranian Seminar  

of Physical Chemistry 

University Tehran 

3-6 Sep 2012 

8Electrochemical Noise Analysis of Pitting Corrosion 

of Aluminum 7075 

R. Moshrefi 

A. Sharify 

Dr. M.G. Mahjani 

M. Jafarian 

15th Iranian Seminar  

of Physical Chemistry 

University of Tehran 

3-6 Sep 2012 

9Aluminum/Copper oxide Batteries in Alkaline Electrolyte 
S.A.Mousavi 

Dr. M. Jafarian 

8th annual seminar  

of electrochemistry of Iran 

University of Mazandaran 

30-31 January 2013 

11Deposition of nano structural PbS film by UPD: 

surface and photo- electrochemical studies 

S. Miandari 

Dr. M. Jafarian 

8th annual seminar  

of electrochemistry of Iran 

University of Mazandaran 

30-31 January 2013 

11Water cleavage by positive Schottky diode (Pb/PbS) 

Dr. M. Jafarian 

A. Heidaripour 

Dr. M. G. Mahjani 

8th annual seminar of 

electrochemistry of Iran 

University of Mazandaran 

30-31 January 2013 

12Nonequilibrium electronic transport properties of Diphenyl 

ethynylene: Effect of anchoring groups 

M. Soleymani 

Dr. S. Jalili 

15th Iranian Physical 

Chemistry Conference 

University of Tehran 

3-6 Sep 2012 

13
Molecular Dynamics Simulation of Inhibition of Orotidine 

5’-Monophosphate Decarboxylase Protein  

by 6-Hydroxy-UMP (BMP) Drug 

Sh. Jamshidi 

Dr. S. Jalili 

H. Rafii Tabar 

15th Iranian Physical 

Chemistry Conference 

University of Tehran 

3-6 Sep 2012 

14Effect of doping and defects on the electronic structure 

of graphane: A first-principles Study 

Dr. S. Jalili 

F. Molani 

15th Iranian Physical 

Chemistry Conference 

University of Tehran 

3-6 Sep 2012 
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15Synthesis and Characterization of magnetic core-shell 
Fe304@YSZ 

Dr. F. Heshmatpour 
N. Tayebi Sabet 

14th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference 

Tehran 
28-29 August 2012 

16Elaboration and Investigation of Doped Effects of TiO2 
on Optical and 

Dr. F. Heshmatpour 
S. Rakhshani 

14th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference 

Tehran 
28-29 August 2012 

17Synthesis and characterization of pure tetragonal sulfated 
10%Ti-YSZ 

Dr. F. Heshmatpour 
H. Saeedazari 

14th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference 

Tehran 
28-29 August 2012 

18MCM-41-NH2 catalyzed solvent-free one-pot Synthesis of 
Dr. F. Darvish 

Dr. Sh. Rostamizadeh 
F. Abbasnajand 

1st National Conference on 
Multi-Component Reactions 

Kerman 
30-31 May 2012 

19

Multi-walled Carbon Nanotubes Functionalized with  

a Palladium(II)-Schiff Base Complex: A Recyclable and 

Heterogeneous Catalyst for the Copper-, Phosphorous- and 

Solvent-free Synthesis of Ynones 

Dr. B. Movassagh 

Dr. S. Rayati 

M. Nvidi 

16th electronic conference on 

synthetic organic chemistry 

Spania 

26 October 2012 

21
Sonocatalytic oxidation of olefins  

with tert-buthylhydroperoxide in the presence 

of molybdenum(VI) Schiff base complexes 

Dr. S. Rayati 

P. Abdolalian

14th Iranian Inorganic 

Chemistry Conference 

Tehran 

28-29 August 2012 

21

catalytic activity in a series of artially clorinated  

meso-etraphenylporphyrins in the oxidation of rganic 

sulfides with tetrabutylammonum periodate:a comparative 

study 

Dr. S. Rayati 

E. Bohloulbandi

14th Iranian Inorganic 

Chemistry Conference 

Tehran 

28-29 August 2012 

22
Porphyrin-Based Nanocomposites: Synthesis  

and Their Application as Biomimetic Catalysts in Oxidation 

of Alkenes 

Dr. S. Rayati 
P. Jafarzadeh

International Conference on 
Modern Applications of 

Nanotechnology 
Minsh0 Belarus 
27-29 June 2012 

23Heterogeneous Schiff Base Nanocatalysts for Epoxidation 

of Olefins 

Dr. S. Rayati 

P. Abdolalian

International Conference on 
Modern Applications of 

Nanotechnology 
Minsh0 Belarus 
27-29 June 2012 

24Molecular Docking, Pharmacophore Modeling and Virtual 

Screening for the Discovery of New RT Inhibitors 

S. Pirhadi 

Dr. J. B Ghasemi 

CMA4CH 

Italy 

27-30 May 2012 

25Nano-Fe3O4: An efficient catalyst for synthesis 

of Beta-acetamido ketones 

Dr. B. Movassagh 
F. Talebsereshki 

1st National Conference on 
Multi-Component Reactions 

Kerman 
30-31 May 2012 

26A simple and effective approach to the synthesis of alkynyl 
selenides from terminal alkynes 

Dr. B. Movassagh 
M. Novidi 

18th Iranian Seminar  
of Organic Chemistry 

Zahedan 
7-9 March 2012 

27
A Copper-, phosphorous- and solvent-free coupling of acyl 

halides with terminal alkynes catalyzed by palladium-
cryptand-22 complex under aerobic conditions 

Dr. B. Movassagh 
M. Novidi 

16th Electronic conference on 
synthetic organic chemistry 

Espania 
1-30 November 2012 

28
Synthesis, characterization and crystal structure of the novel 
substituted pyridyl and terpyridyl derivatives of demethyltin 

dichloride 

Dr. B.Z. Momeni 
M. Jebraeil 

xxv International Conference 
on Organometallic 

Porteghal 
2 October 2012 

29Oxidative addition of dibromoalkanes 

to dimethylplatinum(II) complexes 

Dr. B.Z. Momeni 
S. M. Jafari 

14th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference 

Tehran 

28-29 August 2012 
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ریاضیها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1A well-posedness of the sine-gordon equation using 
homotopy perturbation method 

Z. Soori 
Dr. A. Amin Ataei 

43rd Annual Iranian 
Mathematics Conference 

Tabriz 
27-30 August 2012 

2Multivariate quasi-interpolation scheme for solving the two-
dimensional burger's equations 

M. Sarboland 
Dr. A. Amin Ataei 

43rd Annual Iranian 
Mathematics Conference 

Tabriz 
27-30 August 2012 

3
Taylors collocation method for the numerical solution of the 
two-dimensional burger's equations using a combination of 
logarithmic and multiquadric radial basis function networks 

M. Sarboland 
Dr. A. Amin Ataei 

The 5th mathematics 
conference of Payame Noor 

University 
Shiraz 

24-25 October 2012 

4Stability solutions of fractional mixed volterra-fredholm 
integro-differential equations 

T. Nasiri 
Dr. A. Amin Ataei 

The 5th mathematics 
conference of Payame Noor 

University 
Shiraz 

24-25 October 2012 

5The Characterizations of Extreme Points in Amenable 
Locally Compact Semigroups 

Dr. H. P. Masiha 

The 20th Seminar on 
Mathematical Analysis And 

Its Applications 
Maraghe 

 9-11 Jully 2012 

6Some fixed point results on partial metric spaces 
Dr. H. P. Masiha 
F. Sabetghadam 

The 20th Seminar on 
Mathematical Analysis And 

Its Applications 
Maraghe 

9-11 Jully 2012 

7Numerical method for an Optimal Repair Replacement 
Model in Mathematical Economics 

N. Motamedi 
Dr. M. Hadizadeh 

Dr. M.R. Peyghami 

3rd Conference on Financial 
Mathematics & Applicat 

semnan 
2013 

8A new nonsmooth trust region method for unconstraint 
locally Lipschitz optimization problems 

Z. Akbari 
R.Yousefpour 

Dr. M.R. Peyghami 

International conference on 
operations research an 

Operations Research and 
Optimization 

Tehran 
19-20 January 2013 

9Linear subsapce arrangement and its applications H. Haghighi 

Second Seminar on Algebra 
and its Applications 

University of Mohaghegh 
Ardebili 

30 August- 1 September 2012 

11A characterization of distinguished pair 
A. Nikseresht 
Dr. K. Aghigh 

The 9th Seminar on 
Commutative Algebra 

and Related Topics 
Ferdowsi University  

of Mashhad 
7-8 November 2012 

11Maximum order of triangle-free graphs with a given rank 

Dr. A. Ghorbani 

A. Mohamadiyan 

B. Tayefe Rezaei 

ICTP-IPM Workshop and 

Conference in Combinatorics 

Italy 

 3-4 September 2012 

12Spanning trees and the spectrum of line graphs Dr. E. Ghorbani 

The First Conference on 

Combinatorics and its Appl 

Khansar 

18-19 May 2012 

13Seidel energy of graphs and Haemers’ conjecture Dr. E. Ghorbani 

6th Conference & Workshop 

on Mathematical Chemistr 

Boshehr 

14 Feb 2012 

14On the Power Graph Associated with a Finite Group 
Dr. A. Moghadamfar 

S. Rahbariyan 

Algorithmic Problems in 

Group Theory and Related 

Russia 

30 July-10 August 2012 
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15A Quantitative Characterization of Some Finite Simple 
Groups and Their Automorphism Groups 

Dr. A. Moghadamfar 
S. Rahbariyan 

Fifth International Group 
Theory Conference 

Mashhad 
13-15 March 2013 

16Characterizability of Some Linear Groups by order 
and degree pattern 

Dr. A. Moghadamfar 
S. Rahbariyan 

Fifth International Group 
Theory Conference 

Mashhad 
13-15 March 2013 

17OD-Characterizatation of some finit simple groups 
Dr. A. Moghadamfar 

S. Rahbariyan 

Fifth International Group 
Theory Conference 

Mashhad 
13-15 March 2013 

18Some coincidence point results for E-contractions 

in uniform spaces 

A. Aghaneans 

Dr. K. Nourouzi 

43th Annual Iranian 

Mathematics Conference 

Tabriz 

27-30 August 2012 

19Iteration semigroup of linear set-valued functions 
M. Aghajani 

Dr. K. Nourouzi 

20th Seminar  

on Mathematical Analysis 

and Applicat 

Maraghe 

9-11 July 2012 

21Fixed points of mappings in metric and uniform spaces 

endowed with a graph 

A. Aghaneans 

Dr. K. Nourouzi 

20th Seminar on 

Mathematical Analysis and 

Applicat 

Maraghe 

9-11 July 2012 

21Fixe points of G- contractions in metric spapces endowed 

with a graph 

A. Broomandnia 

Dr. K. Nourouzi 

43th Annual Iranian 

Mathematics Conference 

Tabriz 

27-30 August 2012 

22On Skew Armendariz Rings 
Dr. M.J. Nikmehr 

M. Pazoki 

ICAAA 

Turky 

2012 

23Asspciated prime submodules 
Dr. M.J. Nikmehr 

R. Nikandish 

ICAAA 

Turky 

2012 

24Weak a-skew Armendariz ideal 
Dr. M.J. Nikmehr 

N.Rasta 

ICAAA 

Turky 

2012 

25Numerical method for an optimal repair replacement model 

in mathematical economics 

N.Motamedi 

M.Hadizadeh 

M.R. Peyghami 

3rd Conference on Financial 

Mathematics & Applications 

Semnan 

30 January 2013 

26maltivariate stable distribution 
H. Fallahgol 

S.M. hashemiparast

Applied Mathematics Letters 

Tehran 

2012 

27 
ای بامسئله مقدار مرزی دو نقطهروش تجزیه آدومیان اصالح شده برای حل 

 نیومن شرایط مرزی

یجهان سرو معصومه

یعطائ نیام میعظدکتر 

پنجمین همایش ملی تخصصی 
 ریاضی دانشگاه پیام نور

 شیراز
3/8/91  

سازی خطییک روش نقطه درونی بر اساس تابع هسته مثلثاتی برای بهینه 28

یهقشجان یفتح سجاد

یغامیپ محمدرضادکتر 

 یروانیش الیل

رانیا یاضیر کنفرانس نیسوم و چهل

 تبریز

6/6/91 

29 
سازی شده برای حل یک مساله سهموی غیرخطییک روش پیش شرطی

 در فضای دوبعدی

یذاکر یعلدکتر 

یصالح نیرحسیام

رانیا یاضیر کنفرانس نیسوم و چهل

 تبریز

9/6/91 
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یبعد دو سطوح بیتقر در نیاسپال -T روش کاربرد31
یذاکر یعلدکتر 

یطهران رادبان هدا

رانیا ریتصو لیتحل و الگو یبازشناس

 رجندیب

16/12/91 

31
حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل جبری کسری معکوس با استفاده از روش 

آنالیز هموتوپی

ییعطا نیام میعظ دکتر

یذاکر یعلدکتر 

 یاحفاد الیل

 یاضیر یتخصص شیهما نیپنجم

 نور امیپ دانشگاه

شیراز

3/8/91

فیزیکها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Phase transition of heavy fermion superconductor in a 

high magnetic field : entanglement analysis 

N. Ebrahimian 

Dr. R. Afzali

The 19th international 

conference on magnetism 

Korea 

8-13 July 2012 

2Optical properties of Zigzag and Ladder Titanium 

Nanochains using Density Function Theory 

Dr. M. Jafari 

H. Jamnezhad 

H. Galavani

The 1st International 

Conference on Nanomaterials 

Slovakia  

3-6 October 2012 

3First principle calculations of Optical Properties of TiC 

Nanowire 

S. Ghanad 

Dr. M. Jafari

The 1st International 

Conference on Nanomaterials 

Slovakia  

3-6 October 2012 

4Magnetic properties of zigzag and ladder Ti nanochains 

under pressure: An ab-initio study 

H. Galavani 

Dr. M. Jafari

ranian Physical Chemistry I th15

Conference  

University of Tehran 

3-6 September 2012 

5Electrical and Optical Properties of Graphdiyne Nano 

Ribbon 

M. Asadpour 

Dr. M.Jafari 

M.Faghihnasiri

International Cong. on Nanosci. 

& Nanotech (ICNN20) 

Kashan 

8-10 September 2012 

6Characteristics Of Multi-Component Plasma Sheath 

Consisting Two Species Of Warm Positive Ions 

Dr. M.M. Hatami 

A.R. Niknam 

VII International Conference  

on Plasma Physics a 

Belarus 

2012

7Helicity Formalism for 3N Bound State Without Partial 

Wave Decomposition 

M. Harzchi 

N. Alinejad

20th international IUPAP 

Conference on few body Pr 

Prague 

2012/6/20 

8Magnetic Island Widths in Flux Coordinate System 
M. Harzchi 

N. Alinejad

25th Symposium on Plasma 

Physics and Technology  

Prague 

2012/6/20 

9
های در فرکانس YBCO وابستگی دمایی رسانایی نوری ابررسانای

مختلف میدان خارجی

یافضل رضادکتر 

زادهیعل دیعم

بازوند عبدالقادر

یازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن 

 فیزیک ایران

شاهرود یصنعت دانشگاه

  8/11/91
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11 
هایثر برای سیستمؤشم اتالفی با در نظرگرفتن جرم م -معادالت کوهن

 فرمیونی اندرکنشی

یافضل رضادکتر 
زادهیعل دیعم

محجوب اصغر

یازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن 
 فیزیک ایران

شاهرود یصنعت دانشگاه

  8/11/91

های کوانتومیاثر میدان مغناطیسی بر جریان در نانو سیم 11

یافضل رضادکتر 

یکوتاه صالح محسندکتر 

یجبار دهیحم

 کیزیف آموزش کنفرانس نیزدهمیس

فیزیک و  کنفرانس نیسوم و رانیا

آزمایشگاه

 زنجان دانشگاه

 1391

 وارتباط آن با طول همدوسیدر هم تنیدگی سه بخشی برای ابرسانا  12
یافضل رضادکتر 
 زادهیعل دیعم

هجدهمین گرد همایی ماده چگال 

 فیزیک ایران
زنجان یلیتکم التیتحص

1391

s+d توان جذب برای ابر رسانای شبه دوبعدی مدل موج13
یافضل رضادکتر 

زادهیعل دیعم

های  سومین کنفرانس ملی پیشرفت

 ابررسانایی

کاشان دانشگاه

1391

های کوانتومیاثر میدان مغناطیسی بر نوفه در نانو سیم 14

یافضل رضادکتر 

یکوتاهصالح محسندکتر 

یجبار دهیحم

دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو

 تهران دانشگاه

1391

S+d  ای ابز رسانای شبه دوبُعدی موجردمای گذار ب15
یافضل رضادکتر 

زادهیعل دیعم

فیزیک ایرانکنفرانس 

 تهران دانشگاه

1391

16 
هایتأثیر نظریات تعمیم یافته گرانش در فرمالیزم پاالتینی بر داده

 مشاهداتی

یزدیا اعظمدکتر 

شاکر یساجد یشاد

 یشناس هانیک و گرانش یمل شیهما

 یبهشت دیشه دانشگاه  تهران

1391

17 
طول کوتاه خالصبررسی ساختار الکترونی نانولوله کربنی چند دیواره 

 اسیدی غلیظ سازی شده در محیط

یدریح الیدان

یجعفر محمود دکتر

نژاد میابراه پدرام

اولین کنفرانس ملی نانو الکترونیک ایران

 علوم واحد  رانیا یاسالم آزاد دانشگاه

 کرمانشاه قاتیتحق و

1391

بررسی خواص الکتریکی نانو ریبان های گرافین 18

اسدپور محمد

یجعفر محموددکتر 

 نصیری فقیه مهدی

کنفرانس فیزیک ایران

 زدی دانشگاه

1391

19
اتصال نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن بر سطح نانو لوله کربنی 

و نانو MRI کوتاه به عنوان افزلیش دهنده کنتراست چند دیواره طول

حامل داروهای ضد سرطان

یدریح الیدان
نژادمیابراه پدرام

یجعفر محموددکتر 

چهارمین همایش دانشجویی وپژوهشی 
 مازندران دانشگاه علوم پزشکی

1391

یحاتم محمدمحسندکتر  دینامیک یونها در پالسماهای گرم و غیر برخوردی مغناطیده 21

کنفرانس فیزیک ایران

 زدی دانشگاه

1391
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21 
های مثبت ثیر فشار بر توزیع چگالی و انرژی جنبشی یونأت بررسی عددی

 های پالسماییثانویه در چشمه هایو گسیل الکترون
یحاتم محمدمحسندکتر 

دومین همایش ساالنه نوآوری ها در 
های آنهازک و مشخصههای ناپردازش الیه

  یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه
 کرمان شرفتهیپ یفناور و

1391

22
های ذرات باردار در پالسمای میدان مغناطیسی قوی بر ویژگی اثر

هیدروژنی ضعیف یونیزه

یحاتم محمدمحسندکتر 

گودارملک سارا

ای ایرانکنفرانس هسته

مشهد یفردوس دانشگاه

1391

23
ها در پالسمای مغناطیده در حضور سازی حرکت سیکلوترونی یونمدل

های دو بار یونیزهیون
یحاتم محمدمحسندکتر 

ای ایرانکنفرانس هسته

مشهد یفردوس دانشگاه

1391

دار دو بعدیهای ترکبررسی عددی پخش ولگشت تصادفی در محیط 24

پورحمزه حسیندکتر 

 خوشحالی مهدی

 یرمضان مهدی

کنفرانس فیزیک ایران

 یزد

1391

25 
بررسی دامنه ی موج آکوستیک در محیطهای ترک دار دو بعدی

 گردناهمسان

  خوشحالی مهدی

پور حمزه حسیندکتر 
پورعلی مهدی

خوشحال محمد

کنفرانس فیزیک ایران

 یزد
1391

26
اثر شعاع باریکه ی الکترونی بر لیزر الکترون آزاد با ویگلر 

مغناطیسی طولی

 بهمنی محمد

 بیگی حسن علی

پور حمزه حسیندکتر 

کنفرانس فیزیک ایران

 یزد

1391

سازی شارش سیال دو فازی در محیط های متخلخل ترک دارشبیه  27

 اشرفی اکبر فاطمه

پور حمزه حسین دکتر 

 رسایی رضا محمد

 ماده کیزیف ییگردهما نیهجدهم

 چگال

 زنجان

1391

 بررسی پدیده الکترواسمزی در محیط ترک دار دو بعدی 28
یعطاخان عسل

پور حمزه حسین دکتر

 ماده کیزیف ییگردهما نیهجدهم

 چگال

 زنجان

1391

مطالعه افت دامنه امواج آکوستیک در محیط های ترک دار بی نظم 29

 یکاسان شنو حق فاطمه

پور حمزه حسیندکتر  

نیا یسپهر رضا

کنفرانس فیزیک ایران

دانشگاه ارومیه

1391

سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی : مزایا و چالش ها 31
صمدپور محموددکتر 

پرند سایپر

سلولهای خورشیدی نانوساختاری

 فیشر یصنعت دانشگاهتهران 

1391

31
افزایش بازدهی سلول خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی مبتنی بر نقاط 

از صفحات گرافن کوانتومی با استفاده

یشیقر سادات فرزانه

یاحمد دیوح

صمدپور محموددکتر 

سلولهای خورشیدی نانوساختاری

 فیشر یصنعت دانشگاهتهران 

1391
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32 
انرژی بستگی هسته های پوسته پُر سنگین نامتقارن با کمک برهمکنش 

 به چگالی در تقریب چگالی ناحیه ای موثر میانگین وابسته
دکتر حجت مریجی

ای ایرانکنفرانس انجمن هستهنوزدهمین
 مشهد یفردوس دانشگاه

1391

33
برای آشکارسازی  D-T بررسی امکان استفاده از چشمه های

 مین های زمینی

یقشم مسعود

یمسعود فرهاد دیسدکتر 

المللی فیزیککنفرانس بین

 زدی دانشگاه

1391

34 
اثر سایه در زوایای تابشی مختلف بر روی شدت موج پراکنده شده

 از سطوح زبر فراکتالی

یاسالم دیمج

یصالح فرزانه

یجعفر غالمرضا 

یمسعود فرهاد دیس دکتر

کنفرانس بین المللی فیزیک

 زدی دانشگاه

1391

35 
ثیر میزان حضور نوترونهای سریع بر طیف تابشی به فانتومأبررسی ت

 BNCT در روش بر محاسبات دوزیمتری
یرسول سادات فاطمه

یمسعود فرهاد دیس دکتر

کنفرانس هسته ای ایران

 زدی دانشگاه
1391

هاسنتز نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت و بررسی خواص مغناطیسی آن 36

یمحمد یعل

زادهواعظ یمهددکتر 

 یگرام مخلص عادله

نونزدهمین کنفرانس بهاره فیزیک

IPM ینظر کیزیف پژوهشکدهتهران 

1391

سنتز و بررسی رشد بلوری نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت 37

یمحمد یعل

زاده واعظ یمهد دکتر

 یگراممخلص عادله

دومین کنفرانس رشد بلور ایران

 سمنان دانشگاه

1391

38 
های مدرن لیحاصل از پتانسV_lowk کاربرد پتانسیل موثر تکانه پایین

مقید دوترون هسته ای در حالت

یهرزچ یمهددکتر 

گانیبا ایشهر

کنفرانس فیزیک ایران

 دانشگاه یزد

1391

39 
محاسبه سهم نیروی سه نوکلئونی در سطح مقطع پراکندگی تفکیک

 های باالدوترون در انرژی-پروتون
یقاسم حسن

یهرزچ یمهددکتر 

ای ایراننوزدهمین کنفرانس هسته
 مشهد یفردوس دانشگاه

1391

41 
بندی پراکندگی سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی بافرمول

 نوکلئونی در نظر گرفتن نیروی سه

یقاسم حسن

یهرزچ یمهددکتر 

کنفرانس فیزیک ایران

 دانشگاه یزد

1391

شیمیکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

 خواص و ییفضا یمیش (رالیکا) دستواره یهامولکول 1
شیدرو روف محمد
 شیدرو فاطمه دکتر

تهران دانشگاه

ریاضیکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

یمهندس و علوم یبرا یعدد محاسبات 1
 دکتر علی ذاکری

دکتر عبدالساده نیسی
ییطباطبا عالمه دانشگاه

انتشارات علمی و فنیفرشته ملکدکتر هندسه دیفرانسیل مقدماتی2
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شیمیارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

راهنمااستاد دانشجوعنوانردیف

1 
هایها در سنتز اسکلتآریلیدن پیروات و کاربرد آن-3-سنتز مشتقات متیل

 پپتیدهای نوین هتروسیکل و
ییبالال دیسعدکتر لیال بااوسی

ییبالال دیسعدکتر  ارزو لطیفی هاهای چند جزیی نوین بر پایه ایزوتیوسیاناتطراحی واکنش 2

3
های چند استفاده از آن در واکنشکربوکسیلیک اسید و  -3-سنتز کومارین

جزیی تک ظرفی
ییبالال دیسعدکتر مهناز ربانی زاده

ییبالال دیسعدکتر  شکوفه مقاری ها در سنتز ترکیبات آلیسنتز هیدرازیدهای نوین و کاربرد آن 4

علویجهناهید صادقی ثر در سنتز ترکیبات چند عاملی دارای اسکلت ایندولؤروش م 5
ییبالال دیسعدکتر 

دکتر شهناز رستمی زاده

جباریدکتر علی  مینو دخت دژآلود های سوختی میکروبی دریاییکاربرد نانو ساختار ها در پیل 6

7 
گیری برخی آالینده های زیست محیطی آلی با استفاده از استخراج فازاندازه

پلنانو ذرات مغناطیسی اصالح شده با پلیمرهای قالب مولکولی  جامد توسط
جباریدکتر علی  کیالتوحید برادران

انیجعفرمجید  دکترحامد مقنی باویلو آلیاژ های مختلف آلومینیوم Al-AgO مطالعه وبررسی پیل8

انیجعفر مجید دکتر دهکردیحبیب آقابابایی استخراج مس از کالکوپیریت به روش هیدرو متالورژی 9

انیجعفر مجید دکتر فرشته حمیدی توسط یون های نیکل مطالعه و بررسی الکترواکسایش الکل ها 11

انیجعفرمجید  دکتر امیر حکیمی آسیابر اکسید نقره -اکسید مس و روی  -بررسی و مقایسه باتری روی 11

اله جلیلیدکتر سیف فاطمه سادات علوی های مکانیک کوانتومیسلنیم با استفاده از روشبررسی خواص الکترونی نانوسیم 12

اله جلیلیدکتر سیف مریم سلیمانی کوانتومیهای مکانیکها با استفاده از روشالکتریکی در مولکولمطالعه رسانش 13

اله جلیلیدکتر سیفبنفشه مهرآزماهای دینامیک مولکولیسازیبا استفاده از شبیه DNA مطالعه ترمیم14

15
نانوساختارهای کربنی تحت شرایط مطالعه پایداری و خواص ترمودینامیکی 

 فیزیکی سخت
اله جلیلیدکتر سیفزهرا فخرپور

16
ژل و  -سولفاته به روش سل TiO2- YSZسنتز و شناسایی نانو کامپوزیت

تیتانیا بر خواص ساختاری بررسی اثر افزایش
پورحشمت دکتر فلورا حانیه سعید آذری

17 
ورسانایی الکتریکی الیه های نازک نانوسنتز ،شناسایی وبررسی شفافیت نوری 

ژل -به روش سل   ITO:M(M=Ti,Zr)ساختار
پورحشمت دکتر فلورا سجاد رخشانی

شیدرو دکتر فاطمه مهدیه درودی سنتز لیگند باز شیف بیس اتیلن تیا تتراتیافولوالن 18  

شیدرو دکتر فاطمه مقاریشکوفه  سنتز هیدرازیدهای نوین و کاربرد آن ها در سنتز ترکیبات آلی 19  

21 
 مغناطیس دار  MCM-41.سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از نانو کاتالیزور

 شده
زادهیرستم دکتر شهنازمحمد ازاد

21
های سبز سنتز ترکیبات هتروسیکل حاوی نیتروزن هتروسیکل با استفاده از روش

های نانو کاتالیست
زادهیرستم دکتر شهنازالیاس عیسی پور

22
کاتالیزور و  MCM-41 سنتز ترکیبات تری اریل پیریدین با استفاده از نانو

کاتالیزو MCM-41 بازیاسیدی
زادهیرستم دکتر شهناز مینا رزقی

23 
های نانوساختاروسیله کمپلکسه اکسایش ترکیبات آلی کاتالیست شده ب

چهار دندانه لیگندهای باز شیف
دکتر سعید رعیتی پیام عبدوالعلیان

24 
های فلزی پورفیرین روی سطوح سیلیکای اصالح شده وفعالیت تثبیت کمپلکس

 های اکسایشدر واکنش هاکاتالیزوری آن
دکتر سعید رعیتی فرزانه روحانی
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

25
های مطالعه فارماکوفور الحاق کردن و غربالگری مجازی بعضی از بازدارنده

اینتگراز
دکتر جهانبخش قاسمیناهیتا اردکانیآ

 دکتر برهمن موثق صبا عالپور ها به روش جدیدآمینو فسفونات-سنتز آلفا 26

 دکتر برهمن موثق فرزانه طالب سرشکی هااستامیدو کتون-سنتز ساده و یک ظرفی بتا 27

دکتر بدری زمان مومنی مژگان قارائی های بیس )پیریدیل استخالف دار( قلعسنتز و شناسایی کمپلکس 28

دکتر بدری زمان مومنی سمیه سیرانی بررسی محصوالت افزایشی لیگاندهای پیریدینی و ترکیبات قلع 29

دکتر محمدقاسم مهجانیسحر نظریبررسی امپدانش پلیمرهای هادی31

ریاضیارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

 لیال احفادی حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل جبری کسری با استفاده از روش آنالیز همو تو پی 1
یعطائنیام میعظدکتر 

 علی ذاکریدکتر 
یعطائنیام میدکتر عظ معصومه سرو جهانی حل تقریبی تحلیلی معادالت دیفرانسیل از مرتبه کسری خطی و غیر خطی 2
یعطائنیام میدکتر عظ طیبه نصیری انتگرالی-برخی روش های عددی حل معادالت دیفرانسیل 3

 زینب چیستان آسیابری کاربرد روش اختالل همو تو پی برای مسائل مقدار اولیه کسری 4
یعطائنیام میدکتر عظ

یجامع مسجد محمددکتر  

 میثم بابایی زاده کشتلی معادالت دیفرانسیلکاربرد های توابع پایه ای شعاعی در تقریب جواب  5
یعطائنیام میدکتر عظ
 یشیقر دهیفردکتر 

 فاطمه خباز پور صالحی برخی روش های عددی برای حل معادالت تاخیری پنتوگراف 6
یعطائنیام میدکتر عظ

یزدی زادهیهاد محموددکتر 
حایمس پروانه دکتر هاشم شوقی آبکناررقیه  قضیه نقطه ثابت برای نگاشت های زامفیرسکیوی ضعیف 8

حایمس پروانه دکتر هاشم علی توکلی ولیکچالی تعمیم قضیه نقطه ثابت کاریستی برای فضاهای متریک برداری مقدار 9

 یغامیپ دکتر محمدرضا سجاد فتحی هفشجانی اصالحگر ناشدنی برای مساله برنامه ریزی مخروط درجه دوم-الگوریتم نقطه درونی پیشگو 11

 یغامیپ دکتر محمدرضا مینا لطفی کران های برنامه ریزی نیمه معین برای پهنای باند گراف 11

 یغامیپ دکتر محمدرضا مظاهر حبیبی رهیافتی جدید بر اساس ناحیه اعتماد مخروطی برای حل مساله بهینه سازی نامقید 12

حسن حقیقیدکتر  ترابیسهیال  کاربرد پایه های گروبنر در کدهای هندسه جبری 13

حسن حقیقیدکتر  فرزانه امینی پایه های گروبنر و تجزیه و تحلیل سیستم های رمزنگاری 14

حسن حقیقیدکتر  بنت الهدی بینایی حمله به رمزهای رشته ای با استفاده از پایه گروبنر 15

 علی ذاکریدکتر  هدا رادبان طهرانی سهمویاسپالین های دوبعدی در روش اجزای محدود برای حل مسایل  -T کاربرد 18

 علی ذاکریدکتر  عبدالرضا امیری بدوضعی مسائل سهموی معکوس و برخی روش های عددی پایدار در حل آن ها 19

 علی ذاکریدکتر  امیرحسین صالحی حل عددی مسایل غیرخطی بیضوی با استفاده از عملگرهای پیش شرطی 21

کمال عقیقدکتر فرشته عباسیهنسلی زیر میدان های ارزش دار21

22 
ثابت ها و دستگاه سیستم اکید چندجمله ای های تحویل ناپذیر روی میدان های

 هنسلی ارزش دار
کمال عقیقدکتر زهرا خوش مسلک

 قریشی دکتر فریده زهرا قربانی وحید روش شبه طیفی در حل مسائل کنترل بهینه کسری 23

 قریشی دکتر فریده سیما آغچی درگیر با معادالت انتگرال ولترا و فردهلممسائل کنترل بهینه  24

 قریشی دکتر فریده شیوا گلعلی زاده های عددی در حل معادالت انتگرال نوع سومروش 25

قلندرزاده دکتر شعبان فاطمه آشوری های جابجاییآل های دوجذبی از حلقهدرباره ایده 26
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راهنمااستاد دانشجوعنوانردیف

محمد مسجدجامعی دکتر فاطمه سلیمان گیری عددیکران های خطا در انتگرال 27

محمد مسجدجامعی دکتر مرجان صادقی گیری عددی با استفاده از مشتقات تابعانتگرال 28

 فاطمه بوتیمار بررسی توابع فوق هندسی و توسیع های آن 31
محمد مسجدجامعی دکتر

یزدی زادهیهاد محموددکتر 

دکتر علیرضا مقدم فر مریم طالع ماسوله های ماتریس های پیچشی توسط توابع مولدمحاسبه دترمینان 31

دکتر علیرضا مقدم فر مریم یگانه محمدی تجزیه های مختلط اعداد فیبوناچی و لوکاس 32

دکتر فرشته ملکسارا فداییاینشتنی -(y,n+m)مانیفلدهای33

 دکتر فرشته ملک طرییبیگیمحمدصادق علی سایا "منیفلدهای تقریبارده هایی از  34

 ینوروز کوروشدکتر  مینا دیناروند خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت های چند مقداری غیر انبساطی 35

 ینوروز کوروشدکتر  علی برومند نیا قضایای نقطه ثابت برای انقباض های تعمیم یافته در فضاهای متریک دارای یک گراف 36

 ینوروز کوروشدکتر  فاطمه قاسمی جبرها و جبرهای باناخ-C* برخی قضایای نقطه ثابت در 37

 دکتر محمدجواد نیک مهر میالد حکیمی قلعه صفا حلقه های شبه آرمنداریز ضعیف 38

 دکتر محمدجواد نیک مهر اسماعیل حسینی بررسی مدول های ضربی و هم ضربی 39

 دکتر محمدجواد نیک مهر محمد ساالری از مدولهای آرتینیزیر مدولهای اول  41

دکتر محمود هادیزاده یزدی پیام راضی اغول بیک های مقدار اولیه و مرزی چندگامی خطی برای معادالت اپراتوریکاربرد روش 41

دکتر محمود هادیزاده یزدی جعفر اقدمی معادالت انتگرال مرتبه دوم و کاربردهای آن 42

دکتر سید مقتدی هاشمی پرستکاظم صفریکارگزاز-مساله کار فرما43

فیزیکارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

 مرضییه مرزوقی بررسی عملی و محاسباتی حرکت ذرات فلز در سرامیک متخلخل 1
زادهافضل رضا دکتر

پور حمزه نیحسدکتر 

زادهافضل رضا دکتر هدی کعابی حمیدی تخمین غلظت آهن موجود در کبد به روش پذیرفتار سنجی غیر تهاجمی 2

 یافضل رضادکتر  عبدالقادر بازوند بررسی نظری خواص اپتیکی نانو دانه های ابررسانا 3

4
جهت  PEG تهیه و سنتز نانولوله کربنی دارای گروههای عاملی فوالت، آهن و

 هدفمند داروهای ضد سرطان دارورسانی
دانیال حیدری

یجعفر محموددکتر 

نژاد میابراه پدرامدکتر 

یجعفر محموددکتر قناد ساراTiC محاسبه نوارهای انرژی و بررسی ساختار الکترونیکی نانو سیم5

6 
بررسی خواص الکتریکی واپتیکی نانو ریبان های گرافین و اثر جایگزیدگی بور و

 بر روی آن نیتروژن
یجعفر محموددکتر  اسدپور محمد  

7
شکل واقع شده  I محاسبه و بررسی جریا های گردابی ناشی از پروب دارای هسته ی

 صفحه رسانای چند الیه ای دارای نقص زیرسطحی هم محور با پروب در باالی
 مونا رجبعلی

یجعفر محموددکتر 

یانیب نیحسدکتر 

پور حمزه نیحسدکتر  محمد بهمنی الکترون آزاد با ویگلر موج الکترومغناطیسی توصیف والسوف ازلیزر 8  

پور حمزه نیحسدکتر  الناز ماه گرفته مطالعه خواص الکترو استاتیکی محیط های باردار بی نظم 9  

11
با استفاده از امواج حاصل از تابش  Nd:YAGبهینه سازی آینه ضد بازتاب لیزرهای

LSP روشاگزایمر به  لیزر
ساناز عباسی

زاده واعظ دیمجدکتر 

یملک یهاد محمددکتر 

زاده واعظ دیمجدکتر  فارغ یاشتر زیانگ روح بررسی جذب گاز روی صفحه گرافن آالئیده 11

 آقاییافسانه کربالیی بررسی لیزرهای فیبری پالسی مورد استفاده در گداخت هسته ای 12
زاده واعظ دیمجکتر د

بنانج رضایعلدکتر 
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

زادهواعظ یمهددکتر علی محمدی تولید و بررسی خواص فیزیکی مشتقات اکسید آهن به صورت نانو ذرات مغناطیسی 13

 بررسی خواص مغناطیسی نیمه رساناهای رقیق شده 14
زینب السادات معافی 

 مدتی
زادهواعظ یمهددکتر

 مریم رسول زاده اتصال جوش فیبرهای نوری دو غالفی و فاکتورهای بهینه بررسی اتالف در 15
زاده واعظ یمهددکتر 

 بنانج رضایعل دکتر

زاده واعظ یمهددکتر  گرامیعادله مخلص بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمه رساناهای آالئیده شده به فلزات با ابعاد نانو 16

17 
در فرآیند تفکیک Tucson-melborneنوکلئونیمحاسبه سه بعدی اثر نیروی سه 

 دوترون -پروتون
یهرزچ یمهددکتر  حسن قاسمی

شیمیهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

 بالالییدکتر سعید  المیرا غبرایی در سنتز ترکیبات دارای اسکلت اکسیندول C-H استفاده از فعالسازی پیوند 1

 جباریدکتر علی  حسین یادگاری سنتز مطالعه خواص الکترو شیمیایی برخی نانو کامپوزیت ها 2

دکتر محمدقاسم مهجانی علی احسانی سنتز و مطالعه خواص نیمه هادی پلی ارتوآمینوفنل و نانو کامپوزیت های آن 3

4 
خورشیدی بر سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نیمه رسانا در تهیه سلول های 

 PbS  پایه
دکتر مجید جعفریان سمیه میانداری

5

شبیه سازی دینامیک مولکولی مولکولهای زیستی بر روی سطوح و درون 

(  111تشکیل بازهای دی. ان. ای بر روی سطح )  غشاها: جذب و الگوی
های دی اولوئیل فسفاتیدیل کولینهدوالی طال و پپتید آمیلین در درون غشا

دکتر سیف اله جلیلی مالکیافسانه 

دکتر سیف اله جلیلی مریم جمالی مطالعه خواص الکترونی نانولوله های کربنی عاملدار شده 6

7
 DNA باProline-Rich Homeodomain (PRH) مطالعه برهمکنش

دینامیک مولکولی سازی با استفاده از شبیه
دکتر سیف اله جلیلی لیال کرمی

دکتر سیف اله جلیلی فرزاد موالنی ها با استفاده از روش های محاسباتیهادی مطالعه نانو نیمه 8

9 
ها درسنتز ترکیبات هتروسیکل جو ش خورده با استفاده از دی انون

 نانو هایحضورو کا تالیست
زادهیرستم دکتر شهنازنسرین شادجو

11 
زیستیاکسایش و کاهش برخی ترکیبات آلی بر پایه کاتالیزورهای مدل 

 متالوپورفیرینی
دکتر سعید رعیتیالهه بهلول بندی

11 
 سازی پیش تغلیظ و های چدید کمومتریکس در مدلکاربرد روش

 محیطی الینده های زیستآگیری اندازه
دکتر جهانبخش قاسمی احسان ذوالفنون

12 
سازی مولکولی وهای آماری چندمتغیره در مدلتوسعه و کاربرد روش

 دارویی گیری ترکیباتاندازه 
دکتر جهانبخش قاسمیحسین توکلی

13 
بعضی از molecular docking فعالیت و -مطالعه ارتباط کمی ساختار 

 دیدجراهکارهای بیولوژیکی و ارائه  ملکواهای مهم
دکتر جهانبخش قاسمی الهام آقایی

14

جدید  طراحی و سنتز کاتالیزورهای سولفونیک اسیدی و فلزی نانو ساختار

ارگانو سیلیکا مزو حفره تناوبی و نانو ذرات مغناطیسی بر پایه ترکیبات

Fe3O4تبدیالت شیمیایی ها در برخیو کاربرد آن

دکتر برهمن موثق اکبر مبارکی

15
تهیهو شناسایی و  :SBA15 نانو کاتالیزورهای عامل دار شده اسیدی بر پایه

آن در سنتز ترکیبات آلی کاربرد های
طاهر شمسیلیلی 

 دکتر برهمن موثق

زادهیرستم دکتر شهناز
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

16
کاربردهای سنتزی کمپلکس فلزات با بازهای شیف قالب شده بر روی 

با فلزات واسطه به عنوان  C22 استفاده از کمپلکس های کربن ونانوتیوب
کاتالیزورهای ناهمگن

موثقدکتر برهمن  نسرین رضایی

دکتر برهمن موثق علی یوسفی هاهای نوین در شیمی ترکیبات آلی سری کالکوژنتوسعه روش 17

18 
های قلع و پالتین حاوی لیگاندهایسنتز و شناسایی برخی کمپلکس

 دارنیتروژن
دکتر بدری زمان مومنیوحید نوروزی چرندابی

ریاضیهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

حایمس پروانه دکتر هاشم فاطمه ثابت قدم برخی قضایای نقطه ی ثابت توابع چند مقداری در فضاهای متریک مرتب 1

 یغامیپ دکتر محمدرضا زینب سعیدیان الگوریتم های ناحیه اعتماد برای حل دستگاه معادالت و نامعادالت غیرخطی 2

 یغامیپ دکتر محمدرضا فرشید ارزانی الگوریتم های بهینه سازی هموار غیرخطی با استفاده از فیلترطرح و تحلیل  3

کمال عقیقدکتر آزاده نیک سرشتبررسی حوزه های پروفر4

5 
یررسی و تحلیل همگرایی برخی روشهای هم محلی برای معادالت

 انتگرال نیمه صریح-جبری
سعید پیشبین

 قریشی دکتر فریده

دکتر محمود هادیزاده یزدی

6 
های طیفی برای حل معادالتبررسی و تحلیل همگرایی برخی روش

 دیفرانسیل کسری
قریشی دکتر فریدهپیام مختاری اقدمی

 قلندرزاده دکتر شعبان سارا شیرین کام آل پوچ ساز مدولگراف مقسوم علیه صفر وابسته به ایده 7

ینوروز کوروشدکتر  فاطمه لعل دولت آباد برای توابع چند مقداریتعمیم برخی قضایای نقطه ثابت  8

9 
بررسی ویژگی نگاشت های خطی چند مقداری پیوسته در فضاهای برداری

 توپولوژیک
ینوروز کوروشدکتر معصومه آقاجانی

 ینوروز کوروشدکتر  کمال فالحی تعمیم برخی از قضایای نقطه ثابت در فضاهای یکنواخت 11

دکتر محمدجواد نیک مهر رضا نیک اندیش هاگراف های وابسته به حلقه 11

دکتر محمدجواد نیک مهر فرزاد شاه ویسی داربررسی ساختارجبری حلقه ها با استفاده از گراف های جهت دار و غیر جهت 12

13 
کاربرد برخی فرم های کانونی چندجمله ای های ماتریسی برای حل دستگاه 

 انتگرالی معادالت
دکتر محمود هادیزاده یزدینیکتا شایان فر

دکتر سید مقتدی هاشمی پرستمهدی سبزواریتعمیم مساله درشکستگی14

فیزیکهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
فراصوت و تحت تابش  ZnO تحلیل و کنترل فرایند سنتز نانوساختار های

 حسگری گاز و آنتی باکتریال بررسی ویژگی های
زادهافضل رضا دکتر اباذر حاج نوروزی

یافضل رضادکتر  عمید علیزاده افت و خیزهای اسپین ذاتی در ابررساناهای کپه ای و نانومقیاس نامتعارف 2

3 
رهیافت محاسباتی و تجربی بر ویژگی های ساختاری و الکترونی انبوهه و

 گادلینیوم نانو ذرات اکسید
یجعفر محموددکتر حسن جم نژاد

4 
 مدل سازی نظری و بهینه سازی عوامل موثر در رشد نانولوله های کربنی 

 شیمیایی به روش رسوب بخار
زادهواعظ دیمجدکتر  محمد رضا سعیدی

5 
بررسی اثرات نانو ذرات در بهینه سازی پرتو درمانی تومور با استفاده از

 مونت کارلو سازیشبیه
زادهواعظهدی مدکتر سمیه اسدی
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ریاضیهای تخصصی گروه سمینارها و نشست

زمان و مکان برگزاریارائه دهندهعنوان کارگاهردیف

دانشکده علوم  91اردیبهشت  27 دکتر محمدرضا پیغامی ازی و کاربردهای آنـسمین کارگاه بهینهچهار 1

علوم های دانشکدهآزمایشگاهمراکز تحقیقاتی و 

سال تاسیسسرپرستآزمایشگاه -مرکز تحقیقاتی نام ردیف

1384 دکتر محمد قاسم مهجانی های پیچیدهمرکز پژوهشی سیستم 1

1386له جلیلیدکتر سیف امرکز تحقیقاتی نانو2

1381 دکتر برهمن موثق آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی 3

1381 دکتر بدری زمان مومنی تحقیقاتی شیمی معدنیآزمایشگاه  4

1381 جهانبخش قاسمیدکتر  آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه 5

1371 دکتر مجید جعفریان آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی 6

1385 دکتر سعید بالالیی آزمایشگاه تحقیقاتی پپتید 7

1387 قاسمیدکتر جهانبخش  آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو 8

1381 له جلیلیدکتر سیف ا آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی 9

1391 دکتر محمدرضا پیغامی ها ) اسکوپ(سازی و مهندسی سامانهآزمایشگاه محاسبات علمی در بهینه 11

1317دکتر رضا افضلی1آزمایشگاه فیزیک 11

1317 زادهدکتر محمود صداقتی 2آزمایشگاه فیزیک  12

1317زادهدکتر مهدی واعظ3آزمایشگاه فیزیک 13

1379 دکترسید فرهاد مسعودی آزمایشگاه فیزیک جدید 14

1376دکتر محمود جعفریآزمایشگاه حالت جامد15

1317 پوردکتر حسین حمزه آزمایشگاه اپتیک ) نور( 16

1379 زادهدکتر رضا افضل آزمایشگاه تبخیر در خالء و الیه نازک 17

1364 مهندس آرزو مهندسی مرکز فناوری اطالعات 18
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151مقاالت در مجالت4
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9319گزارش عملکرد پژوهشی سال 

عمران مهندسی علمی دانشکدهتی هیأاعضا

گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

سازه انگلستان دکترا استادیار باقری علیرضا 1

سازه علم و صنعت دکترا استادیار برقی مصطفی 2

سازه صنعتی شریف رادکت دانشیار اولبهشتی بهرام 3

سازه صنعتی شریف دکترا استادیار اصلباغیقره سعید 4

سازه علم و صنعت فوق لیسانس مربی لوخلیفه اکبر 5

سازه امیر کبیر فوق لیسانس مربی پورخانعلی مهدی 6

سازه شریف دکترا استادیار میرزابزرگ حسن 7

ازهس انگلستان دکترا استاد صباغ یزدی سعید رضا 8

سازه دانشگاه تهران فوق لیسانس مربی زندی امیرپیمان 9

سازه انگلستان دکترا دانشیار الدینیزین مصطفی 11

سازه ایران دکترا استادیار فنایی نادر 11

سازه ایران دکترا استادیار آزادجعفری وحید 12

سازه ایران دکترا استادیار زادهنصراله کوروش 13

زلزله تربیت مدرس دکترا دانشیار انعسگری بهروز 14

زلزله انگلستان دکترا دانشیار آشتیانیدانشاحمدی فخرالدین 15

زلزله شریف دکترا استادیار محمدیکرمی رضا 16

زلزله آمریکا دکترا دانشیار میرطاهری مسعود 17

زلزله انگلستان دکترا استاد صبوری قمی سعید 18

زلزله هندوستان دکترا دانشیار یحیایی محمود 19

زلزله انگلستان دکترا استادیار ذوالفقاری محمد رضا 21

خاک و پی انگلستان دکترا استاد صدرنژاد امیرالدین 21

خاک و پی امیرکبیر دکترا دانشیار تفرشیمقدس ناصر 22

خاک و پی انگلستان دکترا استادیار کالنتری فرزین 23

خاک و پی استرالیا ترادک دانشیار قضاوی محمود 24

خاک و پی فرانسه دکترا استادیار زادهقاسم حسن 25

خاک و پی انگلستان دکترا دانشیار عبدی رضا ودمحم 26

خاک و پی ایران دکترا استادیار بارانی امیدرضا 27

 آب دانشگاه تهران فوق لیسانس استادیار حجازی کوروش 28

 آب انگلستان ترادک دانشیار کاویانپور محمدرضا 29

 آب کانادا دکترا استادیار شاملو حمید 31

 آب ژاپن دکترا دانشیار سلطانپور محسن 31

 آب انگلستان دکترا دانشیار یکه یزدان دوست فرهاد 32

 آب ایران فوق لیسانس مربی احمدیار داود 33

 آبابع نم ایران دکترا استادیار مهجوری مجد نجمه 34

149



دانشکده مهندسی عمران -1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی وادگینام خان نام ردیف

 آبمنابع  آمریکا دکترا دانشیار برهانی داریان علیرضا 35

 آبمنابع  ایران دکترا استادیار موسوی مرتضی 36

محیط زیست ژاپن دکترا استادیار بوداقپور سیامک 37

محیط زیست آمریکا دکترا استادیار احتشامی مجید 38

محیط زیست آمریکا دکترا استاد میرباقری احمد 39

محیط زیست کانادا دکترا استادیار صبور محمدرضا 41

محیط زیست استرالیا دکترا دانشیار وفایی فریدون 41

 راه و ترابری استرالیا دکترا استادیار فخری منصور 42

 راه و ترابری ژاپن دکترا استادیار حسینلوحاجی منصور 43

 راه و ترابری رومانی دکترا استادیار منجم دسعی 44

 راه وترابری ایران دکترا استادیار ادریسی علی 45

عمران تولیدات علمی دانشکده

طرح های پژوهشی مصوب )داخلی( 

مجریعنوانردیف

دکتر نادر فناییایهای با بادبندی دروازهای قاببررسی عملکرد لرزه1

دکتر رضا کرمی محمدیبه صورت همزمان در دو سطح عملکرد EBFاحی لرزه ای بهینه قاب های ارائه روشی برای طر2

دکتر امیدرضا بارانیسازی سه بعدی ترک چسبنده در محیط متخلخل غیراشباعمدل3

 آزاددکتر وحید جعفری ستون مبتنی بر نیرو در فضای حالت -ارائه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی المان تیر 4

 دکتر علی ادریسی مدیریت و پیشگیری از بحران در مواقع زلزله با رویکرد عملکرد یکپارچه و هماهنگ ارگان های مسئول 5

دکتر نجمه مهجوری مجد ارزیابی کارایی روش چانه زنی بازگشتی در مدیریت کیفی رودخانه ها 6

 دکتر محمود رضا عبدی ور حفظ محیط زیستکاربرد های خرده و تریشه الستیک در پروژه های عمرانی به منظ 7

8
با تلفیق تحلیلگرهای جریان دو بعدی )میانگین عمقی(  NASIRساز مسایل دریایی نرم افزار توسعه شبیه

و سه بعدی )تراکم ناپذیر(
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

تر سیدبهرام بهشتیدکATC58طراحی لرزه ای ساختمانهای متداول در ایران بر اساس فرآیند عملکردی 9

دکتر سیدمرتضی موسوی آینده ی فرو نشست زمین در ایران در اثر استخراج بی رویه آب زیرزمینی در مقیاس کشوری 11

تفرشیدکتر سیدناصر مقدسبررسی اثر عمق مدفون بر رفتار بستر مسلح با ژیوسل11

 دکتر حسن قاسم زاده بررسی سرعت و استهالک امواج برشی و فشاری در خاک اشباع 12

دکتر علیرضا برهانی داریان بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش یادگیری تقویتی 13

دکتر مسعود میرطاهریطراحی میراگر سیلندری اصطکاکی هوشمند14

دکتر فریدون وفاییبررسی مکانیسم پخش آلودگی حرارتی در دریا15

الدینیدکتر مصطفی زین یر به پایه عرشه سکوهای دریایی در آتش سوزیارزیابی رفتار اتصال ت 16

دکتر فرهاد یزدان دوستهای شهریمدیریت ریسک انعطاف پذیر سیالب17

دکتر سعید صبوریاستاندارد و نیمه سبک با گریدهای مختلف فوالد IPEبررسی هندسی پروفیلهای 18

دکتر محمدسعید منجمآهن ایرانراه برآورد شیب طولی بهینه در مسیریابی19
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مجریعنوانردیف

دکتر حمید شاملوطبقه بندی زیست محیطی رودخانه ها21

دکتر محسن سلطانپورگل سیال -اندرکنش امواج نامنظم21

 دکترنجمه مهجوری مجد ارائه مدلی برای تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها 22

 دکتر سیامک بوداقپور مخرب زیست محیطی بر مدیریت پساب صنعت تولید فرآورده های لبنی بررسی اثرات 23

 دکتر علیرضا باقری بررسی اثر ریز ساختار روی جمع شدگی ناشی از خشک شدن مواد پایه سیمانی 24

مهندس سید اکبر خلیفه لو بررسی رفتار سیستم مهاربند قطری باپانل برشی جاذب انرژی 25

 دکتر سید احمد میرباقری و لجن فعال Nanoو RO عیین روش بهینه تصفیه فاضالب های انتی بیوتیک با استفاده از سیستم غشاییت 26

دکتر  منصور حاجی حسینلوبررسی ایمنی ترافیک در راه های درون شهری27

 بهروز عسگریان دکتر بررسی تاثیر انعطاف پذیری اتصاالت سکوهای فلزی دریایی در تحلیل خستگی 28

 دکتر محمدرضا کاویانپور بررسی میدان جریان پیرامون تخلیه کننده های تحتانی مستغرق 29

 دکتر سید امیرالدین صدرنژاد ارزیابی علل عدم تطبیق نتایج ابزار دقیق در سدهای خاکی با نتایج تحلیل های عددی 31

دکتر فخرالدین احمدی دانش ه اتصال در قاب خمشی فوالدیبررسی اثر بار قائم بر رفتار غیرخطی لرزه ای هست 31

شریفرضوانیدکتر مصطفی  2811شده براساس ویرایش سوم استانداردای قابهای خمشی بتن آرمه طراحیارزیابی سطح عملکرد لرزه 32

دکتر محمود قضاویهای سنگیبررسی رفتار ستون33

دکتر محمدرضا ذوالفقاریگازرسانی شهریهای سازی خسارات لرزه ای به شبکهمدل34

دکتر منصور فخریهای مختلف روسازی در مناطق جنوبی کشوربررسی فنی گزینه35

دکتر مجید احتشامیهای زیرزمینی در اثر نشت فسفرپتانسیل آلودگی آب36

سازهگروه 

سازهمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

و شماره مجله نامنویسندگانعنوان مقالهردیف

9
The Pozzolanic Preactivity of Ponodispersed Nanosilica 

Hydrosols and Their Influence on The Hydration 

Charactereistics of Portland Cement 

H.madani 

Dr.A.bagheri 

T.parhizkar

Cment Concrete Research 

Volume 42 – Issue 12 

Pages: 1563-1570 

2
The Influence of Different Preparation Methods on The 

Aggregation Status of Pyrogenic Nanosilicas Used in 

Concrete 

Dr.A.bagheri 

T.parhizkar 

H.madani 

A.m.raisghasemi 

Materials and Structures 

Volume 46 - Issue 1 

Pages:135-143 

3
Mechanical and Durability Properties of Ternary Concretes 

Containing Silica Fume and low Reactivity Blast Furnace 

Slag 

Dr.A.bagheri 

Hamed zanganeh 

Mohamad mehdi 

moalemi 

Cement and Concrete 

Composites 

Volume 34 - Issue 5 

Pages: 663-670 

4
Comparison of Rapid Tests for Evaluation of Chloride 

Resistance of Concretes With Supplemanary Cementitious 

Materials 

Dr.A.bagheri 

Hamed zanganeh

Journal of Materials Civil 

Engineering 

Volume 24 – Issue 9 

Pages: 1175-1182 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

5Investigation of Park-Ang Damage Index Model For 

Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Columns 

R Rajabi 

Dr.M. Barghi 

R Rajabi 

Tall and special buildings 

6Investigation of Infill Effect on Seismic Behavior of Steel 

Eccentrically Braced Frames Systems 

Dr.M. Barghi 

R.Falah 
Manuscript 

7Assessing the Effect of Masonry Infill Walls on Natural 

Period of Rc Buildings With Moment Resisting Frame 

Dr.Mostafa Barghi 

F.baktash 

Earthquake Engineering  

and Engineering Vibration 

8
Strength Evaluation of Concrete-Filled Steel Tubes 

Subjected to Axial-Flexural Loading by Aci and Aisc-Lrfd 

Codes 

Dr.S B. Beheshti aval 

International Journal of civil 

Engineering 

Volume 10 – Issue 4 

Pages: 280-290 

9
Effect of Soft-storey Mechanism Caused by Infill 

Elimination on Displacement Demand in Nonlinear Static 

Procedure Using Coefficient Method 

H. alinoori 

Dr. F.ahmadi danesh 

Dr.s.b.beheshti 

The Structural Design of  Tall 

and Special Bailding 

Volume 21 – Issue 1 

Pages:48-61 

11
A Coupled Refined High-order Global-local Theory and 

Finite Element Model For Static Electromechanical 

Response 

Dr.S.B.Beheshti-aval 

M.lezgy-nazargah 

Archive of Applied 

Mechanics 

Volume 82 – Issue 12 

Pages: 48-61 

11Coupled Refined  Layerwise Theory for Dynamic Free and 

Forced Response of Piezoelectric Laminated Composite 

Dr.S.B.Beheshti-aval 

M.lezgy-nazargah 

Meccanica 

Volume 60 – Issue 6 

Pages: 556-575 

12Some Precautions to Consider in Using Wavelet 

Transformation for Damage Detection Analysis of Plates 

Dr.S.B.Beheshti 

M. Taherinasab 

M. Noori 

Smart Structures& System 

Volume 11 – Issue 1 

Pages:35-51 

13Numerical Simulation of Undular Jumps on Graveled Bed 

Using Volume of Fluid Method 

F Rostami 

Dr. S. R Sabbagh 

Yazdi 

MD Azlin MD Said 

M. Sharokhi 

Water Science and 

Technology 

Volume 66 – Issue 9 

Pages:909-917 

14Discharge Coefficient of a Broad Crested Side Weir in an 

Earthen Channel 

M. R. Namaee 

M. S. Jalaedini 

M. Habibi 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

M. G. Aza 

Water Science 

 and technology 

Volume 13 – Issue 1 

Pages: 166-177 

15Investigation of Nonlinear Sloshing Effects in Seismically 

Excited Tanks 

M. A. Goudarzi 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

Soil Dynamics and 

Earthquake Engineering 

Volume:43 

Pages:355-365 

16
Computational Investigations of  Baffle Configuration 

Effects on The Performance of Primary Sedimentation 

Tanks 

M. Shahrokhi 

F. Rostami 

Md Azlin Md Said 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

Syafalni Syafalni 

Water and Environment 

Journal 

17
Analytical and Experimental Evaluation on The 

Effectiveness of Upper Mounted Baffles With Respect to 

Commonly Used Baffles 

MA Goudarzi 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

Ocean Engineering 

Volume:42 

Pages:205-217 

18Advanced Stable Explicit Solution of Transient Flow 

Equations 

K. Mazaheri 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

A. Shamsai 

M. Abbasi Fard 

Indian Journal of 

Science&Technology 

Volume 5 – Issue 12 

Pages:8-20 

19
Experimental Investigation of The Influence of Baffle 

Position on the Flow Field, Sediment Concentration and 

Efficiency of Rectangular Primary Sedimentation Tanks 

M. Shahrokhi 

F. Rostami 

Md Azlin Md Said 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

Journal of Hydrolic 

Engeenering 

Volume 139 – Issue 1 

Pages: 85-91 

21
Unstructured Finite Volume Method for Matrix Free 

Explicit Solution of Stress–strain Fields in Two 

Dimensional Problems With Curved Boundaries in 

Equilibrium Condition 

Dr.S. R. Sabbagh-Yazdi 

S. A.-Mohammad 

M.K. Pipelzade 

Applied Mathematical 

Modelling 

Volume 36 – Issue 5 

Pages: 224-226 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

21The Effect of Baffle Angle on Primary Sedimentation Tank 

Efficiency 

M. Shahrokhi 

F. Rostami 

S. Md Azlin Md 

Dr.S.R. Sabbagh Yazdi 

S.Syafalni 

R. Abdullah 

Canadian Journal of Civil 

Engineering 

Volume:39 

Pages:293-303 

22
GFV Solution on UTE Mesh for Transient Modeling 

of Concrete Aging Effects on Thermal Plane Strains During 

Construction of Gravity Dam 

Dr.S.R. Sabbagh Yazdi 

T.Amiri 

S. Abadi 

Applied Mathematical 

Modelling 

Volume 31 – Issue 1 

Pages: 87-101 

23Experimental Investigation on Discharge Coefficient of Side 

Weir in Floodwater Spreading Systems 

M. R. Nemaie 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

M.S Jalalediny 

Habibi   M 

M. Gafouri Azar 

Disaster Advances 

24The effect of Number of Baffles on The Improvement 

Efficiency of Primary Sedimentation Tanks 

M.Shahrokhi 

F.Rostami 

Md Azlin Md Said 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

S Syafalni 

Applied Mathematical 

Modelling 

Volume 36 – Issue 8 

Pages: 3725-3735 

25Equilibrium Condition Nonlinear Modeling of a Cracked 

Concrete Beam using a 2D Galerkin Finite Volume Solver 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

M. Bayatlou 

Computional metods in civil 

engineering 

Volume 3 – Issue 1 

Pages: 63-67 

26An Investigation on Discharge Coefficient of a Side Weir 

in Floodwater Spreading System 

M.R. Namaee 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

M. Habibi 

M.S Jalalediny 

M.Ghafouri Azar 

International geoinformatics 

research and development 

journal 

Volume 3 – Issu 3 

Pages: 47-57 

27Advanced stable algorithm for an explicit solution of steady 

incompressible flow 

K. Mazaheri 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

A.Shamsai 

M. H. Fattahi 

Agriculture&Environment 

Volume 11 – Issue 1 

Pages:700-708 

282D Numerical Modeling of Tidal Currents in the Gheshm 

strait 

S. Sharbaty 

Dr.S. R. Sabagh Yazdi 

Canadian Journal on 

Computing in Mathematics 

Volume 3 – Issue 1 

Pages:26-29 

29Free-Spanning Submarine Pipelines Response to Severe 

Ground Excitations: Water/Pipeline Interactions 

Dr.M. Zeinoddini 

G.A.R. Park 

S.M. Sadrossadat 

Journal of Pipeline Systems 

Engineering and practice 

Volume 3 – Issue 4 

Pages:135-149 

31In-Situ Quasi-Static and Dynamic Behavioural Response  

of Steel Tubular Frames Subjected to Lateral Impact Loads 
Dr.M. Zeinoddini 

Latin  American journal 

of soilds and structures 

Volume 9 - Issue 3 

Pages:383-400 

31Endurance Wave Analysis (EWA) and Its Application for 

Assessment of Offshore Structures under Extreme Waves 

Dr.M. Zeinoddini 

H. Matin Nikoo 

H. Estekanchi 

Applied Ocean Research 

Volume 37 - Issue 3 

Pages: 98-110 

32
Wave–flow Coupling Effects on Spatiotemporal Variations 

of Flow and Salinity in a Large Hypersaline Marine System: 

Lake Urmia, Iran 

Dr.M. Zeinoddini 

A. Bakhtiari 

M.Ehteshami 

Limnology 

Volume 37 – Issue 1 

Pages: 77-95 

33Effects of Repair Weld on Residual Stress Distributions 

in Offshore Pipelines 

Dr.M. Zeinoddini 

S. Arnavaz 

S.A. Arnavaz 

Journal of Applied Mechanics 

and Materials 

Volume 249 

Pages: 1057-1069 
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34Structural Post-fire Behaviour of the Steel I-Shape 

Beams-to-Cylindrical Columns 

Dr.M. Zeinoddini 

S.A.M Hosseini 

Arnavaz.S 

Journal of Applied Mechanics 

and Materials 

Volume 249 

Pages: 284-290 

 همگرا یبند مهار یهاقاب یا لرزه رفتار بر میانقاب اثر یبررس 35
یمحمدعل احمدرضا

شریف رضوانی مصطفیدکتر 
عمران مدرسمجله 

1391

SAP افزار نرم با FRP میلگرد با شده مسلح بتنی تیر سازی مدل ارزیابی 36
کشمیری کاوه

شریف رضوانی مصطفیکتر د
مدرس عمرانمجله 

1391

37 
 شده مسلح بتنی تیر رفتار با FRPمیلگرد با شده مسلح بتنی تیر رفتار مقایسه

فوالدی میلگرد با
کشمیری کاوه

شریف رضوانی مصطفیدکتر 
مدرس عمرانمجله 

1391

یانرژ جاذب یبرش پانل با یقطر مهاربند ستمیس یبررس 38

یقم یبورص دیسعدکتر 
یمراد محمد ثیحد

لو فهیخل اکبر دیسمهندس 
 یسعادت بهنام

اساسمجله 
4نسخه  31مجلد 

15تا  5صفحه 

39 
از استفاده با تنداب در انیجر سطح از شده وارد یهوا عیتوز یسازمدل

 NASIR یعمق نیانگیم لگریتحل

یزدی صباغ درضایسعدکتر 

 یزانیمان ییرضا بیحب

 مدرس عمرانمجله 

1نسخه  11جلد م

15تا  1صفحه 

41 
هیشب یبرا یافق یبعد دو انیجر یآشفتگ یجنبش یانرژ یعدد یمدلساز

یا رهیدا یها هیپا اطراف یا ماسه و یسر یبسترها یآبشستگ یساز

یزدی صباغ درضایسعدکتر 

 یرین دهقان رضا

 برداری نقشه و عمران مهندسیمجله 

 5نسخه  45مجلد 

 553تا  541صفحه 

41 
نیگالرک یسیماتر اتیعمل از ازینیب روش به یاصفحه تنش لیمسا لیتحل

 محدود حجم

یزدی صباغ درضایسع دکتر

 یمحمدیعل رایسم

(ستیز طیمح عمران) ریرکبیاممجله 

  2نسخه  43مجلد  

 8تا  1صفحه 

42
 با یارهیدا هیپا اطراف یرس بستر یآبشستگ و انیجر یبعد دو یسازمدل

 ساختاریب همپوشان محدود احجام کاربرد

یزدی صباغ درضایسعدکتر 

یرین دهقان رضا

 یواقف اشرف دیسع دیس

امیرکبیرمجله 

1نسخه  42مجلد  

43 
 کینزد حوزه یافق کاتیتحر به چنددهانه عرشه و شمع سازه یالرزه پاسخ

 دور و

 امیر محمد دواچی

الدینیزیندکتر مصطفی 

مدرس یپژوهش -یعلم مجله

 2نسخه  12مجلد 

 111تا  111صفحه 

44 
شوری رژیم و شناسی ریخت آب، تراز بر یورود آب حجم کاهش تاثیر

 ارومیه دریاچه

 بختیاری آرش
 الدینی زین مصطفی دکتز

 توفیقی علی محمد

 کیدرولیه یپژوهش -یعلم مجله
 3نسخه  6مجلد 

 93تا  83صفحه 

یسوز آتش در یتنف یسکوها عرشه اتصاالت رفتار یشگاهیآزما مطالعه 45
 ینیالد نیز یمصطفدکتر 

 ینیحس احمد
 یبهار رضا محمد 

 دریا مهندسی پژوهشی یعلم مجله
 15نسخه  8مجلد 

 15تا  1صفحه 

46 
مسلح بتن یهاساختمان یا لرزه رفتار یسازمدل یبرا یافیال المان مدل

ساده آرماتور با یمیقد

 یریدب یعل

 ینیالد نیز یمصطف دکتر

 یوانیک جعفر

شریف عمران مهندسی مجله

  4نسخه  27مجلد 

 38تا 29صفحه 

47
 لیتحل روش از استفاده با یادروازه یمهاربند ستمیس رفتار بیضر نییتع

 یشیافزا یکینامید

شعار عزت ساسان

 یفنائ نادر
فوالد و سازه یپژوهش و یعلم هینشر
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1The Influence of New Generation of Polymer Fibers 

(Macrofibers) on Concrete Flexural Toughness 

Dr.A.bagheri 

H.zanghane 

M.shahmoradi 

A.tadaion 

9th International Congress 

on Civil Engineering 

Iran 

1391 

2Investigation on the Effect of Maximum Permissible Cement 

Content on Durability of Concrete in Marine Environment 

Dr.A.bagheri 

H.zanghane 

M.A.saifi 

M.J.saneie 

9th International Congress 

on Civil Engineering 

Iran 

1391 

3Added Mass Approach for Time History Analysis of Dome 

Roof 

M. Amiri 

Dr.S.R Sabbaghyazdi 

S. Eshghi 

10 International Congress on 

Advances in Civil Engineering 

Metu 

2012 

4Finite Element Investigation on Influence of Exposed 

Horizontal Bars on Rcc Dams Thermal Stresses 

Ehsan Khoddam 

Dr.S.R Sabbaghyazdi 

N.Taleb beydokhti 

6th International Symposium 

On Rcc Dams 

Spain 

2012 

5Integrating Constrained Random Waves in Endurance Time 

Analysis of Offshore Structures Subjected to Sea Waves 

H.Matin Nikoo   

Dr.M.Zeinoddini 

H.Estekanchi 

M. Golestani 

3Ist International Conference 

on ocean 

Brazil 

2012 

6WIV of Two Tapered Circular Cylinders in Tandem 

Rangement 

Dr.M. Zeinoddini 

V. Tamimi 

M.S.Seif 

14th Marine Industries 

Conference 

Iran 

1391 

73D Simulation of Vortex Shedding Pass Tapered Circular 

Cylinders in Subcritical Reynolds Numbers 

V Tamimi 

Dr.M. Zeinoddini  

A.Bakhtiary 

M.Golestani 

1th International Conference 

on Offshore 

Brazil 

2012 

8Wave Data Assimilation Using Support Vector Regression 

(SVR) Model and Ensemble Kalman Filter (EnKF) 

M. Golestani 

Dr.M. Zeinoddini 

1th International Conference 

on Offshore 

Brazil 

2012 

9Experimental Study of WIV of Uniform Cylinders in 

Tandem Arrangement 

M. Ezzati 

Dr.M. Zeinoddini 

9th International Conference 

on Coasts 

Iran 

1391 

11Decrease of Inappropriate Effects of Repair Weld by Means 

of Heat Treatment Method 

S.Arnavaz Yamchi 

Dr.M. Zeinoddini 

S. Kazembakhshi 

3rd International Conference 

on Materials Heat Treatment 

Iran 

1391 

11
Adverse Effects of the Repair Weld on the Structural 

Integrity and the Residual Stress Fields in the Oil/Gas 

Pipelines 

S.Arnavaz Yamchi 

Dr.M. Zeinoddini  

S. Kazembakhshi 

3rd International Conference 

on Materials Heat Treatment 

Iran 

1391 

12
A Comparison Between 3D LES of Vortex Shedding of 

Uniform and Tapered Cylinders in Subcritical Reynolds 

Number 

Dr.M. Zeinoddini 

V. Tamimi 

Shahvaghar Asl.S

10th International Congress on 

Advances in Civil Engineering 

Turkey 

2012 
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13Theoretical Assessment of Wire Rope Bracing System with 

Soft Central Cylinder 

Dr.N.fanaei 

S.Aghajani 

SH.Shamloo

15th World Conference 

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

14Wire- Rope Bracing System With Central Cylinder, Finite 

Element Based Application 

Dr.N.fanaei 

S.Aghajani

15th World Conference 

on EarthquakeEngineering 

Portugal 

2012 

15Studying Eismic behavior of Mixed Structures in Height 
Dr.N.fanaei 

SH.Shamloo

15th World Conference 

on Earthquake Engineerin 

Portugal 

2012 

16 
ریثأت و مختلف ژهیو سطوح با دروسلیها یها سیلینانوس یپوزوالن تیفعال

یمانیس یها تیکامپوز خواص بر هاآن

یباقر رضایعلدکتر 

زکاریپره بهیط

یمدن حسام دیس

یقاسم سیرئ اریماز ریام

 بتن انهیسال یمل کنفرانس نیرماچه

 رانیا

1391

17 
ساخت جهت یدوجزئ و جزئی سه توانمند یهابتن عملکرد سهیمقا

فارس خلیج محیطی شرایط در بندری هایسازه

یباقر رضایعلدکتر 

نگانهز حامد

این یشاکر محمد

زادهیعل یهاد

سواحل، یالملل نیب شیهما نیدهم

 یاییدر یها سازه و بنادر

 ایران

1391

(EBF)  واگرا یمهاربند یهاقاب یالرزه رفتار بر انقابیم اثر یبررس18
فشری رضوانی صطفیمدکتر 

 فالح روزبه

  ملی کنفرانس دومین

ژئوتکنیک -زلزله -سازه

 ایران

1391

19
 تأثیر نظرگرفتن در با آرمه بتن یهاساختمان یطبیع تناوب زمان یارزیاب

 میانقاب

فشری رضوانی مصطفیدکتر 

 بکتاش فرشید

سازه و زلزله یمل کنفرانس سومین

 ایران

1391

21
 انواع در پذیری شکل و سختی افت مقاومت، زوال ژی،انر اتالف مقایسه

 CBF سیستم مختلف

فشری رضوانی مصطفیدکتر 

 جهانی مزرعه داریوش

 سازه و زلزله یمل کنفرانس نیسوم

 ایران

1391

CBF مختلف های سیستم اصلی تناوب زمان مقایسه21
فشری رضوانی مصطفیدکتر 

 جهانیمزرعه داریوش

 سازه و زلهزل یمل کنفرانس نیسوم

 ایران

1391

22 
و فلزی وسازه بتنی پوسته با کنخنک هایبرج بین اقتصادی و فنی مقایسه

 فلزی نوع اجرای در نوین هایروش ارائه
اولبهشتی سیدبهرامدکتر 

 یبهبهان لیخل

 صنعت کنفرانس نیچهارم
 یحرارت یهاروگاهین

 ایران
1391

23 
 میتسل-اصطکاک دیبریه از استفاده با زلزله انرژی جذب نوین سیستم یمعرف

 فوالد
ییبانو ماه درضایحم
اولیبهشت دبهرامیسدکتر 

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران
1391
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آرمه بتن یهاستون در کیپالست مفصل طول برآورد 24
اولیبهشت بهرام دیسدکتر 

 انیاحمد اناحس

کیژئوتکن  و سازه یمل کنفرانس نیدوم

 ایران

1391

25
 در یهاقاب در بارافزون یکیاستات و یکینامید یزهایآنال جینتا یبررس

 ییبنا مصالح یهاانقابیم با شده پر یفلز یهاقاب

زاده محمد زیمهرانگ

اول یبهشت بهرام دیسدکتر 

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 رانای

1391

شناور سقف با شده هماهنگ عیما راگریم رفتار عددی مطالعه 26
یبینق زهرا

یزدی صباغ درضایسعدکتر 

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

27
 یهابرج یباال از هوا خروج کاهش یبرا یفوقان زاتیتجه شنهادیپ

 باد وزش هنگام در هلر کنخنک

یزدی غصبا درضایسعدکتر 

 جانلو قره دیسع

یروگاهین صنعت کنفرانس نیچهارم

 ایران

1391

یزدیصباغ درضایسعدکتر  آن سازی درمدل شاتیآزما و باد تونل انواع با ییآشنا 28

باد تونل شیهما

ایران

1391

29
 نفتی سکوهای عرشه ایلوله ستون به شکل I تیر اتصاالت رفتار سازیمدل

 سوزی آتش برابر در

 حسینی احمد یدس

الدینیزین مصطفی دکتر

دریایی صنایع همایش چهاردهمین

 ایران

1391

31
 تحت فراساحل هایسازه ایلوله اعضای رفتار بر هندسی هایناراستی ثیرأت

 یکسویه بارگذاری

 عزتی مهدی

الدینیزین مصطفیدکتر 

دریایی صنایع همایش چهاردهمین

 ایران

1391

31
 قرشدگی برای API نامه آیین تغییرمکان -نیرو روابط اهیآزمایشگ ارزیابی

فراساحل هایه ساز ای لوله اعضای

 عزتی مهدی

الدینیزین مصطفی دکتر

دریایی صنایع همایش چهاردهمین

 ایران

1391

32
 هدف با قدیمی فراساحلی ثابت فلزی سکوی یک ای لرزه استحکام ارزیابی

 برداریبهره عمر افزایش

 گلباز علی

 گلپور حمید

الدینیزین مصطفی دکتر

یدریای صنایع همایش هاردهمینج

 ایران

1391

33
 تحلیل روش کمک به جاکت نوع دریایی سکوهای احتماالتی ارزیابی

افزایشی تصادفی امواج

نیکو متین حمید

الدینیزین مصطفی دکتر

دریایی صنایع همایش چهاردهمین

ایران

1391
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ازهسکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

 اول یبهشت بهرام دیس دکتر موجود یهاساختمان یالرزه یسازبه 1
دانشگاهانتشارات 

یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت

ارزش یمهندس یکاربرد اصول 2

یزدیصباغ درضایسعدکتر 

پور یول نیام

 یسلطان اصغر یعل

  دانشگاهانتشارات 

یطوس نیالد رینص خواجه یصنعت

محاسبات آزمون سؤاالت بانک 3

یفنائ نادردکتر 

یبزرگ ندا

یجوزدان احمد

اژدرنژاد یمهد

آسوده دهیحم

عمران یسرانتشارات 

 نظارت آزمون سؤاالت بانک 4
یفنائ نادر دکتر

 یصامت ییرضا ریام
عمران یسرانتشارات 

هاسازه لیتحل5
یفنائ نادر دکتر

 یجوزدان احمد
ی عمرانسرانتشارات 

هاسازه یبارگذار6
یفنائ نادردکتر 

 یبزرگ ندا
سری عمرانانتشارات 

یفوالد یهاسازه7
یفنائ نادر دکتر

 آسوده دهیحم
سری عمرانانتشارات 

یبتن یهاهساز8
یفنائ نادردکتر 

 یبزرگ ندا
سری عمرانانتشارات 

هساز ارشد )دفاع شده( گروههای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

فناییدکتر نادر  نژادفرحانی مهدی های مهاربندی شده با بادبند شورون زانوییبررسی عملکرد لرزه ای قاب 1

2
مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب معمولی و مهاربندهای 

 کمنانش بهینه شده
فناییدکتر نادر افسردیزجابراهیم 

بهشتی اول سید بهرام دکتر رعیتی حمید  ای به وسیله الگوریتم ژنتیکهای مرکب الیهرقف سازی ونهبهی 3

4
های بلند با سیستم ترکیبی قاب خمشی و ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه

مهاربند کمانش تاب
عسگریاندکتر بهروز  درخشانفاطمه 

5
های ای قابص رفتار لرزهدر خصو 2811ارزیابی و توسعه ضوابط آیین نامه 

 خمشی بتن آرمه دارای میانقاب
 بکتاشفرشید 

دکتر مصطفی رضوانی شریف

دکتر سعید رضا صباغ یزدی 

6
مطالعات تجربی و عددی ساخت، آزمایش و کاربرد جداسازهای 

 سازی لرزه ای مخازناصطکاکی اونگی از نوع نواری دوجهته در به
زندیهندس پیمان م لشکریانی نژادعلیحمیدرضا 

برقیدکتر مصطفی  فالح روزبه  های مهاربندی واگراای قاببررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه 7

برقیدکتر مصطفی جهانی مزرعهداریوش های فوالدیای قاببر رفتار لرزه CBFبررسی نوع سیستم 8

9
 یهای فوالدی مجهز به میراگرهای اصطکاکتعیین ضریب رفتار سازه

 سیلندری
میرطاهریدکتر مسعود  رفیعی مجتبی 
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

11
تولید توابع شتاب روش زمان دوام برای حوزه های نزدیک گسل و تحلیل 

 سازه های با پریود باال تحت این توابع شتاب
فناییدکتر نادر  قهرمانپور سومایی بهزاد 

11
عدی با مصالح غیر خطی و سختی جستجوی آشوب در سازه های سه ب

 برشی، تحت تحریک دو بعدی زلزله
باغیاصیل قرهدکتر سعید  عدنان عبدالرزاق محمدمهدی 

رحیمی گندشمینسعید  ای مهاربندهای واگرا با ورق فوالدی در گوشه هابررسی لرزه 12
 صبوری قمیدکتر سعید 

لومهندس سید اکبر خلیفه

13
یداری شیب باالدست سدهای خاکی غیر همگن اثر زهکش دودکشی بر پا

 تحت شرایط تخلیه سریع مخزن
صباغ یزدیدکتر سعید رضا  جربان مجید 

14
های مختلف پذیریهای خمشی با شکلبررسی گسیختگی پیشرونده در قاب

 ایران 2811های مختلف استاندارد در ویرایش
عسگریاندکتر بهروز  قلی نیا همدانیزینب 

15
 مدل ارزیابی مخاطرات فرسایش سواحل  ارائه

 )مطالعه موردی سواحل استان هرمزگان محدوده بندر جاسک تا بندر لنگه(
وفاییدکتر فریدون  سیدی سیدمحمدرسول 

میرزابزرگدکتر حسن  حسینی معین الدین  ایهای تکیه گاه سدهای بتنی قوسی تحت اثر بارهای لرزهپایداری گوه 16

17
ای با رویکرد تعینی نامهای آییناصالح الگوی بارگذاری لرزهبررسی نحوه 

 و احتماالتی
کرمی محمدیدکتر رضا شرقی امیرحسین 

18
فوالدی سرد نورد شده تحت خمش و  (RAFTERتحلیل تیرهای باربر )

نیروی محوری
عسگریاندکتر بهروز  رپشت دامازیار 

19
یچه بر تغییرات فشار روی سازی عددی تاثیرات تغییرات گشودگی درمدل

 بستر بتنی سرریزهای آزاد
صباغ یزدی دکتر سعیدرضا  صمدیان آیدا 

یحیاییدکتر محمود  حسن زاده مسعود  بررسی رفتار ستون های فوالدی با تغییر شکل اولیه در حرارت باال 21

21
 با تیر بتنی مسلح شده با FRPمقایسه رفتار تیر بتنی مسلح شده با میلگرد 

میلگرد فوالدی
رضوانی شریف دکتر مصطفی کشمیری کاوه 

رضوانی شریفدکتر مصطفی  محمدعلی احمدرضا  های مهاربندی همگراای قاببررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه 22

موالئیسجاد  ای سدهای بتنی قوسیآنالیز ریسک لرزه 23
میرزابزرگدکتر حسن 

 دکتر نادر فنایی

سازه ی دوره دکتری )دفاع شده( گروههانامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
پذیری و تسلیم اتصاالتهای عددی برای در نظرگرفتن انعطافتوسعه مدل

ای سکوهای فلزی دریاییلوله
دکتر بهروز عسگریان النجریپژمان 

2
های نمکی و طراحی سازی خزش در مخازن زیرزمینی گاز در حفرهمدل

 هینهب
میرزابزرگدکتر حسن علی نورزاد

3 
ثیر نوع و ابعاد )سطح ویژه( نانو ذرات سیلیسی بر خواص مقاومتیأبررسی ت

و دوام بتن و مواد پایه سیمانی
باقریدکتر علیرضا  سید حسام مدنی

4 
هایارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر ترکیبی برای استفاده در قاب

مگرافلزی مهاربندی شده ه
دکتر بهروز عسگریان علی جالئی فر

دکتر بهروز عسگریان رحمن شکرگزارحامد  پایش سالمتی مدل آزمایشگاهی سکوی ثابت فلزی دریایی 5
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 خاک و پیگروه 

 خاک و پیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

 نام و شماره مجله نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 A New Coupled Heat, Moisture and Air Transfer Model 

In Unsaturated Soil 

M. H. Jahangir 

Dr.S. A .Sadrnejad  

Springer 

Volume 26 

Pages:2661-2672 

2 A Control Volume Based Finite Element Method  

for Simulating Incompressible two Phases 

Dr.S.A.Sadrnejad 

Dr.H.Ghasemzadeh 

 S.A. Ghoreishian. Amiri   

S.A Montazeru 

Petroleum Science 

Volume 9- Issue 4 

Pages:485-497 

3 Fault And Damage Pro-Elasticity Model in Multi-Plane 

Framework 

Dr.S.A.Sadrnejad  

M. Nikbakhsh 

M.Memarianfard 

International Journal of Civil 

Engineering 

Volume 13 

Pages:293-307 

4 Combined Use of Geocell Reinforcement and Rubber-

Soil Mixtures to Improve Performance of Buried Pipes 

Gh.Tavakoli 

Dr.S.N. Moghadass  

A Dawson 

Geotext Geomembranes 

Volume 34 

Pages:116-130 

5 Buried Pipes in Rubber-Soil Backfilled Trenches Under 

Cyclic Loading 

Dr.S.N. Moghadass  

Gh.Tavakoli 

A.G.Dawson 

Journal of Geotechnical 

and Geoenvironmental 

Engineering 

Volume 138 –Issue 11 

Pages:1346-1356 

6 A Comparison of Static and Cyclic Loading Responses  

of Foundations on Geocell-Reinforced Sand 

Dr.S.N. Moghadass 

A.R. Dawson 

Geotext And Geomembranes 

Volume:32 

Pages:55-68 

7 
Bearing Capacity of a Square Model Footing on Sand 

Reinforced With Shredded Tire – An Experimental 

Investigation 

Dr.S.N. Moghadass 

A.H. Norozi 

Construction Building 

Materials 

Volume 35 

Pages:547-556 

8 Strip Footing Behavior on Reinforced Sand With Void 

Subjected to Repeated Loading 

A.Asakere 

Dr.S.N. Moghadass 

M.Ghazavi 

Geothermics 

Volume 10-Issue 2 

Pages:139-152 

9 Prediction of Compression Index Using Artificial Neural 

Network 

Dr.F.Kalantari 

A.Kordnaeg 

Electronic Journal  

of Geotechnical Engineering 

Volume 7 

Pages:2835-2848 

11 Prediction of Liquefaction Potential Based  

on Cpt Up-Sampling 

J.Sadoghi 

Dr.F.Kalantari 

H.Sadoghi.Yazdi 

Computers And Geoscience 

Volume 44 

Pages:10-23 

11 Calibration of Soil Model Parameters Using Particle 

Swarm Optimization 

J.Sadoghi 

Dr.F.Kalantari 

H.Sadoghi.Yazdi 

International Journal  

of Geomechanics 

Volume 12 

Pages:229-238 

12 Evolution Offabric in the Shearing Process Based  

on Micromechanics 

H.Shavardi 

R.Taha 

Dr.F.Kalantari 

Constitutive Modeling  

of Geomaterials 

Pages:469-475 

13 Characteristics of Non-Uniform Cross-Section Piles  

in Drivability 

Dr.M. Ghazavi  

O.Tavassoli 

Soil Dynamics and Earth 

Uake Engineering 

Volume 43-Issue 2 

Pages:287-299 

14 Numerical Study on Stability Analysis of Geocell 

Reinforced Slopes by Considering the Bending Effect 

I.Mehdipour 

Dr.M. Ghazavi 

Ziaie Moayed.R 

Geotext and Geomembranes 

Volume 37 Issue 1 

Pages:23-34 

15 Freeze–Thaw Performance of Clayey Soil Reinforced 

With Geotextile Layer 

Dr.M. Ghazavi 

M. Roustaie 

Cold Regions  Science  

and  Technology 

Volume 89 

Pages:22-29 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

16Real Time Dielectric and Water Content Measurement 

Using Capacitance Method 

Javadi 

D.H.ghasemzadeh 

Hasebi 

Rahemi 

Journal of Scientific and 

Industrial Research 

Volume 1- Issue 62 

Pages:1003-1010 

17Well Bore Stability Using a New Dynamic Model 

M.Salarian 

A.Mirzaghorbanali 

Dr.H.Ghasemzadeh 

S.Sadeghian 

Petroleum Science and 

Technology 

Volume 30-Issue:19 

Pages:2066-2075 

18
Effect of Subsurface Hydrological Properties on Velocity 

and Attenuation of Compressional and Shear Wave  

in Fluid-Saturated Viscoelastic Porous Media 

Dr.H.Ghasemzadeh 

A. A.Abounouri 

Journal of Hydrology 

Volume 460- Issue 461 

Pages:110-116 

19 
فرض با یچیپ یسپر ستون به ریت اتصاالت برعملکرد اثرانفجار یبررس

محصورکننده یآجر یوارهاید یخراب

صدرنژاد نیرالدیام دیسدکتر 

 یائیض مسعود

نیحس امام جامع دانشگاه

  9مجلد 

 161تا  151 صفحه

ستون ربهیت اتصال برعملکرد اثرانفجار یبررس21
صدرنژاد نیرالدیام دیسدکتر 

 یائیمسعودض

فوالد و سازه یپژوهش و یعلم هینشر

  7مجلد 

 41تا  33صفحه 

21 
شبه روشبه ایدانه خاک در مفصلی یپا با مهارشده سپر یالرزه تحلیل

استاتیکی

جهانگیر حسین محمد

تفرشی مقدس ناصر سیددکتر 

مجله مهندسی عمران شریف

  2نسخه  11مجلد  

 152تا  139صفحه 

یوزن ریغ ییبنا حائل یوارهاید یا لرزه یریپذ بیآس یابیارز22
زاده اسمقدکتر حسن 

 ینور یعل

یشناس نیزم یمهندس مجله

 معلم تیترب 

 2نسخه  5مجلد  

 1312تا  1287صفحه 

23 
یخطا یرو بر یروساز یطراح یهایورود برآورد یرخطایتأث بررسی

کارلو  مونت یسازهیشب روش از استفاده با یروساز عمر ینیبشیپ

زاده قاسمدکتر حسن 

 زاده یغن

عمران یمهندس هینشر

 2نسخه  23مجلد  

 131تا  115صفحه  

خاک و پیها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Evaluation of Lateral Earth Pressure on Unbraced Sheet 

Pile 

M. Jahangir 

Dr.S.A.Sadrnejad 

The International Conference 

on Advance 

PERTH 

Australia 

2012 

2A new heat and Mass Transfer Modelfor Ground Source 

Heat Pumps 

M. Jahangir 

Dr.S.A.Sadrnejad 

The International Conference 

on Advance 

PERTH 

Australia 

2012 

3Behavior of Bolted end Plate connections Under Internal 

Blast Load 

Dr.S.A.Sadrnejad 

M.ziaei 

4th International conference 

on seismic retrofitti 

Iran 

1391 

4Behavior of T-stub Bolted Connection Under Blast 

Loading 

M.ziaei 

 Dr.S.A.Sadrnejad 

9th INTernational congress 

on civil engineering 

Iran 

1391 
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

5Repeated Load Response of Square Footings on Geocell: 

Comparing Use of Single and Multiple Layered Geocells 

Dr.S.N.moghadass 

O.khalaj 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

 Portugal 

2012 

6Influence of Geocell Reinforcement on Damping 

properties of Trench Properties of Trench With Pipe 

GH.tavakoli.mehrjardi 

Dr.S.N.moghadass 

A.R. Dawson 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

 Portugal 

2012 

7A Simplified Pseudo-Dynamic Method of Reinforced 

Retaining-Wall Subjected to Seismic Loads 

Dr.S.N.moghadass 

M.rahimi 

15th World Conferenc 

e on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

8
Laboratory Tests of Footing Supported  

on Geotextile-reinforced sand Reinforced Sand Under 

Repeated Loading 

Dr.S.N.moghadass 

A.R. Dawson 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

 Portugal 

2012 

9Deep Excavation and Stabilization of Excavation Walls 

of Central Branch of KarAfarin Bank 

M. S. Rajabi 

N.Nikookar 

Dr.F.Kalantari 

International Conference on 

New Developments in Soil 

Mechanics and Geotechnical 

Engineering  

Turkey 

2012 

11Kinematic Response of Batter Pile Under Vertical 

Earthquake Excitation 

Dr.M. Ghazavi 

P. Ravanshenas 

9th Int Congress on Civil 

Engineering 

Iran 

1391 

11Pile-soil Interaction Under Vertical Harmonic Vibration 

in Layered Soil 

Dr.M. Ghazavi 

P. Ravanshenas 

A. Moghadam 

9th Int Congress on Civil 

Engineering 

Iran 

1391 

12Estimating Internal Friction Angle of Soil Using Standard 

Penetration Test Data: A Case Study in Babolsar City 

H. Esmaeilzadeh 

I. Shooshpasha 

Dr.M. Ghazavi 

9th Int Congress on Civil 

Engineering 

Iran 

1391 

13
A Limit Equilibrium Epproach for Determination 

of Bearing Capacity of Strip Footings  

oN Frictional-Cohesive Soil 

Dr.M. Ghazavi 

A. salmani 

9th Int Congress on Civil 

Engineering 

Iran 

1391 

14Effect of Skirt Geometry Variation on Uplift Capacity 

of Skirted Foundation 

M Ahmadi 

Dr.M. Ghazavi 

Proceedings of the Twenty-

second (2012) International 

Offshore and Polar 

Engineering Conference 

Greece 

2012 

15Full Frequency – range Wave Propagation and 

Attenuation in Fluid saturated Porous Media 

Dr.H.ghasemzadeh 

A.A.Abounoori 

9th Int Congress on Civil 

Engineering 

Iran 

1391 

16Stabilizing Clays Using Basic Oxygen Steel Slag (BOS) 
H. Mirzaeifar 

Dr.M.R.abdi 

Symposium on Ground 

Improvement IS-G 

Belgium 

2012 

17 
مهین  اتصاالت با ستون کننده محاط بتنی دال سازیهم عددی ارزیابی

صلب

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

 بهرام گراوند

 آزادبخت جواد

 کاربرد ملی کنفرانس سومین

عتصن در استحکام پر فوالدهای

 ایران

1391

162

http://www.researchgate.net/researcher/2007540619_Mohammad_Sharif_Rajabi/


دانشکده مهندسی عمران -1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

18
 روش از استفاده با هیدروکربنی مخازن در جریان معادالت عددی حل

 حجم

  امیری قریشیان سیدعلی

 زاده قاسم حسندکتر 

 دصدرنژا امیرالدین سیددکتر 

 منتظری غالمحسین

 مهندسی ملی کنگره چهاردهمین

  ایران شیمی

 ایران 

1391

19
 شهر مترو یهاتونل سطحرهمیغ تقاطع محل در نیزم نشست یابیارز

 محدود اجزاء روش از استفاده با تهران

صدرنژاد نیرالدیام دیسدکتر 

 ییطباطبا ریام دیس

ن همایش و نمایشگاه یدوم

 سد و تونل ایران

 ران ای

1391

سیلیس نانو با شده اصالح تیبنتون رس خاک یکیمکان مقاومت یبررس 21
 صدرنژاد نیرالدیدامیسدکتر 

 یبوالحسنا محمد

 وتکنولوژییب نانو یمال شیهما

 ایران 

1391

کیژئوتکن در یکیولوژیب مواد یتکنولوژ از استفاده 21
یقضاو محموددکتر 

 نیا مهران نیما

لمللی مهندسی عمراننهمین کنگره بین ا

 ایران

1391

22
 بند وارآبید و یافق زهکش یپتو اندرکنش ریثأت یعدد یبررس

همگن یخاک یسدها دست نییپا بیش تا انیجر آزاد خط فاصله بر

یقضاو محموددکتر 

پوریمهد مانیا

 زادهیعبدالعل سجاد

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

 ایران

1391

23
 با آن یکیمکان رفتاد بهبود جهت ماسه در کیالست خرده دص در نییتع

 اسیمق بزرگ میمستق برش شیازما از استفاده

فر شکوهعلیرضا 

یقضاو دکتر محمود

 ینیحسسیدعباس 

 یمل کنفرانس نیدوم

کیژئوتکن زلزله، سازه،

 ایران

1391

یکیژئوتکن یهاسازه یرو بر زلزله قائم لفهؤاثرم یبررس 24

یقضاو حمودمدکتر 

روانشناس درامپ

 محمودپورسینا 

 یمل کنفرانس نیدوم

کیژئوتکن زلزله، سازه،

 ایران

1391

25
 محدود فشاری مقاومت بر گازوئیل آالینده تاثیر آزمایشگاهی مطالعه

 کائولینیت خاک نشده

قدردان محسن

زادهقاسم حسندکتر 

صبور محمدرضا دکتر

 یخسرو الهه

 یزیر برنامه کنفرانس نیدوم

 ستیز طیمح تیریمد و

 ایران

1391

26
 یبررس در ریمتغ و مختلف جینتا حصول یچگونگ و ییچرا بر یافتیره

 ینفت یهاندهیآال به آلوده یخاکها یکیژئوتکن خواص

یکنگان هرانم

زادهقاسم حسن دکتر

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

 ایران

1391

27
 یخاک یروانیش عملکرد بر یرفتار مدل انتخاب ریتأث یبررس

 شدهیخکوبیم

هزادقاسم حسندکتر 

یابونور یرعلیام

 یروانیا رضایعل

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

 ایران

1391
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 هاشمع نیب اندرکنش نییتع و لیما یهاشمع گروه یعدد یسازهیشب 28
زادهقاسم حسندکتر 

ترزبان محسن

  یالملل نیب شیهما نینهم

یاییدر یها سازه و بنادر سواحل،

 ایران

1391

 دیژئوگر و کیالست خرده - ماسه یها مخلوط اندرکنش یبررس 29
یعبد رضا محموددکتر 

 دیفر نایم

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

دیژئوگر از استفاده با آهک با شده تیتثب رس خاک حیتسل 31
یعبد رضا محموددکتر 

 این یعیرف یمهد

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

31
 طیشرا تحت لنیپروپ یپل افیال با تیکائولن خاک حیتسل ریتاث یبررس

 (CD) شده یزهکش افتهی - میتحک یمحور سه شیآزما

یعبد رضا محموددکتر 

 یملک یعل

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

1391

32 
یبرش مقاومت یپارامترها یرو بر دیژئوگر اطراف ماسه یبنددانه ریثأت

 مسلح رس خاک

یعبد رضا محموددکتر 

 ارجمند یعل محمد

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

خاک و پیکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

صدرنژاد نیرالدیدامیسدکتر  سدها در یفوالد پوشش با یها اههآبر 1
  دانشگاهانتشارات 

یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت

2
برای دانشجویان ،اساتید و  استفاده قابل  درجا یکیژئوتکن یها شیآزما

 مهندسین مشاور ژئوتکنیک

یعبد رضا محموددکتر 

 زاده ملک نیحس

 این یعیرف یمهد

بکتا کانینانتشارات 

خاک و پیارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر محمود قضاوی سجاد عبدالعلی زاده تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی با سرستون بتنی و بالشک ماسه ای 1

شده با خرده الستیک مسلح -بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط ماسه  2
 ژئوسل

دکتر سید ناصر مقدس تفرشیبهزاد نوری

 ندا افشار کاوه تحلیل تنش قائم وارد بر مجاری مدفون در خاک مسلح 3
یدکتر سید ناصر مقدس تفرش  

 طاهره شقاقی بررسی تحلیلی ظرفیت باربری پی واقع بر بستر مسلح شده با ژئوسل 4
یدکتر سید ناصر مقدس تفرش  

5
ی اثر محصور شدگی و نرخ بارگذاری بر اندرکنش مطالعه و بررس

ژئوسنتتیک ها )ژئوگرید ژئوتکستایل( -خاک 
دکتر محمودرضا عبدی محمود معمارزاده

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی لیال نجف زادهام بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک و خرده پالستیک 6

 دکتر محمود قضاوی تابش اسالمی شهربابکی ب عکس العمل بستربررسی اثر عمق، شکل و همجواری پی ها بر ضری 7
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خاک و پیهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
خیره سازی و انتقال انرژی تابشی خورشید ذارزیابی عددی فرآیندها جذب، 

 اده از آن در انتقال ابرهادر خاک به منظور امکان سنجی استف
دکتر سید امیرالدین صدرنژادحمد حسین جهانگیرم

زلزلهگروه 

زلزلهمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Evaluation of Seismic Performance of Moment Resisting 

Frames Considering Vertical Component of Ground 

Motion 

Dr.B. Asgarian 

A. Norouzi 

P. Alanjar 

Dr.M. Mirtaheri

Advances in Structural 

Engineering 

Volume 15- Issue 8 

Pages:1439-1453 

2
Performance-based Evaluation of Tall buildings Using 

Advancedintensity Measures (Sase Study: 30-Story Steel 

Structure Withframed-tube System 

Dr.B. Asgarian 

R.M Nojoumi 

P. Alanjari 

The structural designof Tall 

and special buildins 

Volume 6- Issue 6 

Pages:1453 

3
Performance Evaluation of Different Types of Steel 

Moment Resisting Frames Subjected to Strong Ground 

Motion through Incremental Dynamic Analysis 

Dr.B. Asgarian 

H.Khazaee 

M.Mirtaheri 

International journal of steel 

structures 

Volume 12-Issue 3 

Pages:363-379 

4Lateral-torsional Buckling of Tapered Thin 

Walledbeamswitharbitrarycross-sections 

Dr.B. Asgarian 

M.soltani 

Mohari

Thin Wall Structures 

Volume 62-Issue 1 

Pages:96-108 

5Effect of Soil Pile Structure Interaction on Dynamic 

Characteristics of Jacket Type Offshore Platforms 

Dr.B. Asgarian 

H.R.shokrghozar 

Shahgeraghi 

Dr.H.ghasemzade

Tecno press 

Volume 1-Issue 4 

Pages:381-395 

6A simple Hybrid Damping Device with Energy-dissipating 

and Re-centering Characteristics for Special Structures 

A. Jalaeefar 

Dr.B. Asgarian

The structural designof Tall 

and special buildins 

Volume 21- Issue 10 

Pages:1-17 

7Assessment of Seismic Confidence Level of Steel Jacket 

Platform with Float Over Deck Systems 

Dr.B. Asgarian 

H.R.shokrghozar

Civil Engineering 

Volume 3- Issue 5 

Pages:377-387 

8Estimation of Required Slack for Conductors Connecting 

Substation Equipment Subjected to Earthquake 

Dr.R.karami.mohammadi 

F.nikfar 

V.akrami 

Ieee Transactions on Power 

Delivery 

Issue 27- Issue 2 

Pages:709-717 

9Dynamic Properties of Substation Support Structures

Dr.R.karami.mohammadi 

V.Akrami 
cF.Nikfar 

Journal of Constructional 

Steel Research 

Volume 780 

Pages:173-182 
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 نام و شماره مجله نویسندگان عنوان مقاله ردیف

11 Experimental and Theoretical Studies of Steel Shear Walls 

With and Without Stiffeners 

Dr.S.Sabouri 

S.R.Asad sajadi 

Journal of  Constructional 

Steel Research 

Volume 75 

Pages:152-159 

11 Stiffness and Strength Degradation of Steel Shear Walls 

Having an Arbitrarily-located Opening 

Dr.S.Sabouri 

A.Ahori 

S.R.Sajadi 

Alavi 

R.GarineJad 

Journal of  Constructional 

Steel Research 

Volume 79 

Pages:91-100 

12 Conceptual Study of X-Braced Frames with Different Steel 

Grades Using Cyclic Half-Scale Tests 

P.abadi 

Dr.S.Sabouri 

Journal of Earthquake  

Engineering 

Volume:11 

Pages:313-329 

13 Guided Local Bucking (GLB) Theory for short Braces 
P.abadi 

Dr.S.Sabouri 

Steel Research International 

Volume12- Issue 2 

Pages:175-189 

14 
Discussion of “Cyclic Behavior of Shear Links of Various 

Grades of Plate Steel” by peter Dusicka, Ahmad M.Itani, 

and lan G. Buckle 

Dr.S.Sabouri 

Journal of Structural 

Engineering 

Volume 136-issue 4 

Pages:370-378 

15 
  یاجزا بر وارد یروین محاسبه یبرا زلزله شتاب فیط از استفاده

 یارسازهیغ

 یمحمدیکرم رضادکتر 

 یمحمد محمد
 عمران مدرسمجله 

 ایغیرسازه اجزای بر وارد نیروی بر مختلف عوامل اثر پارامتری مطالعه 16
 یمحمدیکرم رضادکتر 

 یمحمد محمد
 فیشر یپژوهش و یعلم مجله

 یانرژ جاذب یبرش پانل با یقطر مهاربند ستمیس یبررس 17

 یصبور دیسعدکتر 

 یمراد محمد ثیحد

 لوفهیخل اکبرمهندس سید 

 یسعادت بهنام

 اساسمجله 

 31نسخه  13مجلد 

 12تا  5 صفحه

 

 زلزلهها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس
 کنفرانس، مکان و زمان نویسندگان عنوان مقاله ردیف

9 Seismic Assessment of Innovative Hybrid Bracing System 

Equipped with Shape Memory Alloy 

A. Jalaeifar  

Dr.B.Asgarian 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

2 Seismic Performance Evaluation of Steel Jacket Platform 

with Float over Deck Systems 

Dr.B.Asgarian 

H.R.shokrgozar 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

3 Nonlinear Dynamic Analysis of Jackup Platforms 

Considering Soil Structure Interaction 

Daghegh 

S.Tehrani 

Dr.B.Asgarian 

Keyaei 

Advances in Civil,  

Environmental and Materials 

Research 

Korea 

2012  

4 
Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic 

Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform  

by Experimental and Numerical Investigation 

Dr.B.Asgarian 

H.R.shokrgozar 

Shahcheraghi 

Dr.H.ghasemzade 

Advances in Civil, 

Environmental, and Materials 

Re 

Korea 

2012 

5 Optimum Design of Eccentrically Braced Frames Using 

Endurance Time Method 

Dr.R.Karami.mohamadi 

Z.S.Mosavi.nadoshani 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

6Estimating Floor Acceleration in Nonlinear Multi-story 

Moment-resisting Frames 

Dr.R.Karami.mohamadi 

M.Mohammadi 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

7Optimazation of EBF Frames Using Uniform Deformation 

Theory 

Dr.R.Karami.mohamadi 

A.H. Sharghi 

A.H. SadeghiR 

3th National Conference  

on Earthquake&Structure 

Iran  

2012 

8Behaviour of Continuous Beam to Column Connections 
Dr.M.Yahyaei 

B.Hassanpour.ghamsari 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

9Modelling of Continuous Beam to Column Connections 

in Post Earthquake Fire 

B.Hassanpour.ghamsari 

Dr.M.Yahyaei 

4th International Conference 

On Seismic Retrofitting 

Iran 

1391 

11Estimation of Financial Loss for Buildings Before and after 

Seismic Retrofitting 

Dr.M.R.Zolfaghari 

SH.Mahbubi 

4th International Conference 

On Seismic Retrofitting 

Iran 

1391 

11Development of Seismic Fragility Curves for Hospital 
Dr.M.R.Zolfaghari 

Sh Jahanbakhsh 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

12Estimation of Financial Added Value for Retrofitted 

Buildings 

Dr.M.R.Zolfaghari 

Sh. Mahboubi 

E. Peyghaleh 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

13Probabilistic Seismic Damage Assessment 

for UrbanTransportation Network 

Dr.M.R.Zolfaghari 

M. Mogheisi 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

91Design and Implementation of Risk Transfer Mechanism in 

Developing Countries Using Catastrophe Risk Models 
Dr.M.R.Zolfaghari 

15th World Conference  

on Earthquake Engineering 

Portugal 

2012 

15
Design and Development of Real Time Seismic Damage and 

Casualty Estimation Tools towards Urban Disaster 

Management 

Dr.M.R.Zolfaghari 

4th Iran-US Joint Seismic  

Workshop  

Iran 

1391 

16
 یخمش یهاقاب در یحد حالت وقوع انهیسال یفراوان نیانگیم برآورد

 یفوالد

انیعسگر بهروزدکتر 

 ییبابا معصومه 

 فوالد و سازه ملی کنفرانس سومین

 ایران 

1391

پیشرونده گسیختگی برابر در دریایی فلزی ثابت سکوهای رفتار بررسی 17

 عسگریان بهروزدکتر 

کلیشمی غالمی حسین 
رضوانی هاشمی فرشاد

عمران مهندسی المللیبین کنگره نهمین

 ایران 
1391

رانیا بنادر یهااسکله سازه عیسر یابیارز دستورالعمل یمعرف18

انیعسگردکتر بهروز 

 یرحمان ایرج

 یبدر سید حامد

 یمهدوجواد 

عمران مهندسی المللیبین کنگره نهمین

 ایران 
1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

یاهیال یجداسازها یافق یسخت یرو بر رگذاریثأت عوامل یبررس 19
یاتیح ایپو

یمحمدیکرم رضادکتر 

 مدیریت ملی کنفرانس ومیند

ننوی هایفناوری نقش - بحران

 ایران 

1391

21
 یهاپست در هم به متصل زاتیتجه در یخراب یمودها یاحتماالت یبررس

 برق

یمحمدیکرم ضاردکتر 

 یطهران یپورکاشان یعل

برق یالملل نیب کنفرانس نیهفتم و ستیب

 ایران 

1391

وستهیپ هم به یفوالد یبرش یوارهاید رفتار یبررس 21

یقم یصبور دیسعدکتر 

یمرکباتچ صدف

 یموسو مانیپ

عمران مهندسی المللیبین کنگره نهمین

 ایران 

1391

22
 یسوزآتش از یناش باال یهاحرارت در ستون به ریت اتصال رفتار یسازمدل

 زلزله از بعد

پور حسن بنفشه

ییایحی محموددکتر 

 تیریمد یمل کنفرانس نیاول

یریپذ بیآس و زلزله :بحران

 ایران

1391

یتونل قالب یبتن یهاسازه رفتار بیضر نییتع 23
یذوالفقار محمدرضادکتر 

 انیساالر مهران

عمران مهندسی یالمللبین کنگره نهمین

 ایران 

1391

لیتحل از استفاده با یتونل قالب یبتن یها سازه یبرا یترد یها یمنحن توسعه 24

IDA

یذوالفقار محمدرضادکتر 

 انیساالر مهران

عمران مهندسی المللیبین کنگره نهمین

 ایران 

1391

زلزلهکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

روین انتقال یهاپست یازهلر یطراح 1

یمحمدیکرم رضادکتر 

کفرین فرزاد

 یاکرم دیوح

 دانشگاه انتشارات

یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت

آتش در هاسازه یمنیا یمهندس 2
انیدار یساعد ریام

یائیحی حموددکتر م
انیدار نیمهندس انتشارات

3
 یبرا ازین دمور الزامات مجموعه) IEEE STD 693 استاندارد ترجمه

(روین انتقال یپستها یقو فشار زاتیتجه یا لرزه یطراح

یمحمد یکرم رضادکتر 

 یاکرم دیوح

 دانشگاه انتشارات

یطوس نیالد رینص خواجه یصنعت
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زلزلهارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
ر برج های خنک کننده ی فوالدی تحت اثر بررسی نشست غیر یکنواخت د

 بارهای باد و ثقلی
سعید مومنی

 صبوری قمیدکتر سعید 

مهندس سید اکبر خلیفه لو

2
بررسی تغییر ابعاد المانهای سخت کننده بر رفتار برج های خنک کننده ی 

 فوالدی
جعفر ساعدی

 صبوری قمیدکتر سعید 

مهندس سید اکبر خلیفه لو

3
ذیری و آسیب پذیری شریان های حیاتی در مقیاس بزرگ آنالیز خطر پ

 ()سیستم انتقال جریان برق
دکتر محمدرضا ذوالفقاری خیام دیدار

ارزیابی خسارت لرزه ای احتمالی شبکه راه های بین شهری 4
احمد شیرزاده گشت 

رودخانی
دکتر محمدرضا ذوالفقاری

5
ساخته  BRBFو CBFSارزیابی احتماالتی عملکردسیستم های سازه ای، 

 شده از مصالح فوالد نرمه و آلیاژی حافظه دار
دکتر سید بهرام بهشتی اول الهام صالحی

6
بر یک سازه  ATC58طراحی بر اساس عملکرد از طریق اعمال فرآیند 

متداول )قاب خمشی و مهاربندی( در ایران
دکتر سید بهرام بهشتی اول امیر معصومی ورکی

7
های قاب خمشی و بادبندی محوری تحت لرزه ای سازهمقایسه نیازهای 

 لرزهرکوردهای دور از گسل حاوی لرزش اصلی و پس
دکتر سید بهرام بهشتی اول رضا دربانیان

دکتر محمدرضا ذوالفقاری عاطفه درزی مدل سازی منابع لرزه ای ایران در جهت پهنه بندی خطر زلزله 8

دکتر سید بهرام بهشتی اول احمد فالح عباس آبادی ل شده با میراگرهای اصطکاکیارزیابی احتماالتی ساختمانهای متص 9

11
بررسی رفتار لرزه ای مدل هیبریدی آلیاژ حافظه دار در ساختمان های 

 مهاربندی شده
دکتر بهروز عسگریان ندا ساالری

11
بررسی دینامیکی اثر وضعیت تکیه گاهی بر روی تیرهای فوالدی در معرض 

 آتش
دکتر محمود یحیایی ید علی منتظریس

12
ارزیابی عددی مقاوم سازی بناهای خشتی و گلی در برابر بار دینامیکی زلزله 

 با استفاده از الیاف پلیمری مسلح کننده
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد جواد عبادی جامخانه

13
ل به بررسی تغییر رفتار لرزه ای تجهیزات پست های فشار قوی در اثر اتصا

 تجهیزات مجاور
محمدیدکتر رضا کرمی کاشانی طهرانیعلی پور

زلزلهدستاوردها و اختراعات گروه 

پژوهشگرسازمان تایید کنندهنام دستاوردردیف

سیستم مهاربندی کشویی 9
 سازمان 

های صنعتیثبت مالکیت
دکتر سعید صبوری قمی
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 آبگروه 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آب

 نام و شماره مجله نویسندگان عنوان مقاله دیفر

1 Prediction of the Cavitation in a Chute Spillway Using  

a Fuzzy System 

K.Nazokkar 

Dr.M.R.Kavianpour 

S.Nazary.Moghadam 

Indian Journal  

of Sience&Technology 

Volume 5-Issue 9 

Pages:3255-3259 

2 Optimum Algorithm for Channel Flow Analysis in Direct 

Numerical Simulation Method 

Dr.M.R.Kavianpour 

E.Rajabi 

International Journal of Civil 

Engineering 

Volume 10-Issue 4 

Pages:337-344 

3 Controlling Rooster Tail Development in Gated Tunnels 

M.R.Najafi 

R.Roshan 

Dr.M.R.Kavianpour 

A.R.Zarati 

International Water  

Power & Dam Construction 

Volume 1 

Pages:70-75 

4 Unsteady Phenomena of Flow Over Open Channe  

Backward Facing Step 

Dr.H.Shamloo 

H.Bazorghian 

International Review of Civil 

Engineering 

Volume 4 

Pages 122-127 

5 A Shoreline Management Plan for Iranian Coastlines 

M Dibajnia 

Dr.M.Soltanpour 

F Vafaei 

S.M Jazayeri 

A Kebriaee 

Ocean Coastal Management 

Volume 63 

Pages:1-15 

 مرکب یجام کنندهب پرتا بستر یرو بر یکینامید فشار عیتوز مطالعه 6
 ییایارعا نیام دیام

 انپوریکاو محمدرضادکتر 

 علمی پژوهشی هیدرولیک نشریه

 4نسخه  6مجلد 

 91تا  77صفحه 

7 
 یتحتان کننده هیتخل در جریان هوادهی بر مجرا هندسه تأثیر عددی تحلیل

 سد

 غزالی فاطمه

 نیشابوری صالحی اکبر یسیدعل

 کاویانپور محمدرضادکتر 

 رانیا یآب برق یعلم انجمن هینشر

 1نسخه  1مجلد 

 27تا  23صفحه 

8 
 جداشده آزاد سطح یانهایجر یساز هیشب در کنارجداره یهامدل کاربرد

 LES روش به

 شاملو دیحمدکتر 

 انیبزرگ نیحس

 شگویپ نغمه

 زاده یتق نایس

 کیدرولیه یپژوهش یعلم مجله

9 
 مدل از استفاده با یا رودخانه یجانب یرهایآبگ کیدرولیه یعدد یبررس

 SIM2 یعدد

 شاملو دیحمدکتر 

 یعشر یاثن عادل

 کیدرولیه یپژوهش یعلم مجله

 2نسخه  6مجلد 

 81تا  73صفحه 

11 
 در جداکننده تیغه ارتفاع و فاصله و جریان ورودی جایگاه نقش یبررس

 نشینی ته حوضچه جریان

 شاملو  حمیددکتر 

 اتیب علی

 پیرزاده بهاره

 فاضالب و آب پژوهشی علمی مجله

 4مجلد 

 127تا  122صفحه 
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1
Experimental Investigation of Entering Flow Effects 

on the Intensity of Pressure Fluctuations Over 
Compound Flip Bucket 

O.A.Alroaeiaei 
Dr.M.R.Kavianpour 

9th International Congress on Civil 
Engineering 

Iran 
1391 

2Numerical Analysis of Geometry Effects on Aeration 
in Bottom Outlets 

F.Ghazali 
S.Naeshabouri 

Dr.M.R.Kavianpour 

10th International Congress  
on Advances in Civil Engineering 

Turkey 
2012 

3Experimental Investigation of Vertical Distribution of 
Suspended Sediment After Hydraulic Jump 

S.Haghighi 
Dr.M.R.Kavianpour 

K.Nasiri 

10th International Congress  
on Advances in Civil Engineering 

Turkey 
2012 

4Experimental Investigation of Sediment Effects on 
Hydraulic Jump Characteristics 

Dr.M.R.Kavianpour 
S.Haghighi 

10th International Conference 
on Hydroinformatics 

Germany 
2012 

5
Experimental Study on The Effects of Inlet Flows on 
Aeration in Chute Spillway (Case Study: Jare Dam 

Iran 

Dr.H.Shamloo 
S.Hoseini 

Dr.M.R.Kavianpour 

10th International Congress  
on Advances in Civil Engineering 

Turkey 
2012 

63D-Numerical Simulation of Pool and Weir Fishways 
Dr.H.Shamloo 

Sh.Aknooni 

10th International Congress  
on Advances in Civil Engineering 

Turkey 
2012 

73D-Numerical Simulation of the Flow in Pool and 
Weir Fishways 

Dr.H.Shamloo 
Sh.Aknooni 

XIX International Conference 
on Water Resources 

USA 
2012 

8A Laboratory and Field Study on 2DH Spectral Wave 
Transformation in Muddy Environments 

Dr.M.Soltanpour 
S.A.Haghshenas 

T. Shibayama 

Coastal Engineering Conference 
Spain 
2012 

9Wave-Induced Fluidization of Cohesive Sediment 
Beds 

H.Vaisi 
Dr.M.Soltanpour 

10th International Conference 
on Coasts, Ports and Marine 

Structures Iran 
1391 

11Sediment Constituent Analysis; Application of a New 
‘Toolbox’ for the Study of Iranian Coastlines 

S.A.Haghshenas 
F.Samsami 

A.Razavi.Arab 
Dr.M.Soltanpour 

Mike Risk 

10th International Conference 
on Coasts, Ports and Marine 

Structures Iran 
1391 

11Flood Risk Analysis Using Fuzzy Logic Dr.F.Yazdandoost 

10th International Conference 
on Hydroin 
Germany 

2012 

12
Determination of Effective Components on Integrated 

Water Resources Management by Analytical Hierarchy 
Process (Ahp) 

Dr.F.Yazdandoost 
J.Mobaraki 

Iahr-Apd 2012 
Korea 
2012 

13Investigation of Overtopping Flows Over Protective 
Asphaltic Embankments 

Dr.F.Yazdandoost 

4th International Conference 
on Estuaries 

Vietnam 
2012 

14Investigation of Ecological Performance of Bottom 
Intakes 

Dr.F.Yazdandoost 

ICWR2012, 2nd International 
Conference on Water Resures 

Malaysia 
2012 

15Stormwater Management Based on Resilient Urban 
Drainage Strategies 

Dr.F.Yazdandoost 
Y.Tahmasbi.Baeragani 

M.Moghaddam 

10International Conference 
on Hydroscie 

USA 
2012 

16Qanat, A Source of Sustainability in Arid 
 and Semi-Arid Regions 

Dr.F.Yazdandoost 

Groundwater Modeling and  
Management Under Uncertainty 

Kuwait 
2012 
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17 
محدوده در اثر کم توسعه یها روش و رودخانه اندرکنش یبررس

کن رودخانه یشهر حوزه

انپوریکاو محمدرضادکتر 

یدوزال احسان

یمیمق ابوالفضل

 یجاللوند دیمج

رودخانه یمهندس یالملل نیب ناریسم

 ایران

1391

رقمستغ یتحتان یها کننذه هیتخل در فشار ذانیم یشگاهیآزما مطالعه 18

انپوریکاو رضادمحمدکتر 

یفتاح عرفان

یمولود شاهو

 انپوریکاو سارا

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

19 
یکیدرولیه پرش مشخصات بر رسوبات ریتأث یشگاهیآزما یبررس

شده جادیا

 انپوریکاو محمدرضادکتر 

 یقیحق اوشیس

 عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

21

 ریز هیناح غلظت لیپروف راتییتغ یشگاهیآزما لیتحل و مطالعه

 رسوبات یحاو انیجر در شده جادیا یکیدرولیه پرش از بعد یبحران

 زدانهیر

یقیحق شوایس

کاویانپور رضادمحمدکتر 

 این شمس یهاد

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

21 
یاضطرار و سیسرو چهیدر توام عملکرد در ونیتاسیکاو و فشار افت

(ازاخیس دس یمورد مطالعه) یتحتان کننذه هیتخل

یجعفر مانیا

انپوریکاو محمدرضادکتر 

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

22 
یجام یها پرتابه دست نییپا در یآبشستگ بر حاکم معادالت یابیارز

یگاهشیآزما و یدانیم یها داده یریکارگه ب با شکل

ایمهرک یمان

زادهدمج محمدرضا

انپوریکاو محمدرضادکتر 

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

23 
یزهایسرر طول در کیاستات فشار راتییتغ روند یددع یبررس

Fluent افزار نرم از استفاده با یپلکان

یمحب محسن

انپوریکاو محمدرضادکتر 

انریا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

24 
 فشار حداکثر ریمقاد راتییتغ در زیسرر بیش ریتاث یعدد یبررس

یپلکان یزهایسرر در پله کف بر وارد

یمحب محس

انپوریکاو محمدرضادکتر 

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

25 
جت با آرامش یها حوضچه در فشار دانیم یشگاهیآزما مطالعه

مستغرق یورود

کاویانپور محمدرضاکتر د

یمولود شاهو

فتاحی عرفان

 کاویانپور سارا

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

26 
وقوع احتمال و فشار نوسانات در سرریز شیب تاثیر عددی بررسی

پلکانی های سرریز در کاویتاسیون

کاویانپور رضا محمددکتر 

 محبی محسن

عمران دسیمهن المللی بین کنگره نهمین

 ایران

1391

27 
در آرامش حوضچه یانیم یبلوکها ریتاث یشگاهیآزما یبررس

انیجر یانرژ استهالک

یرینص وانیک

انپوریکاو محمدرضادکتر 

ایران کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391
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28 
و ستیز طیمح با سازگار یطحس یآبها یآور جمع ستمیس یررسب

SWMM5 مدل از استفاده با آن یساز مدل

اندام کین نیمحمدحس

انپوریکاو محمدرضادکتر 

پورحسن یمحمدعل

 یجاللوند دیمج

رودخانه یمهندس یالملل نیب ناریسم نینهم

 ایران

1391

29 
یها رودخانه یرو بر البیس یمال و یجان خسارات زانیم یررسب

Arc GIS افزار نرم از استفاده با یا افکنه مخروط

انپوریکاو محمدرضادکتر 

کروین پروانه

 پورحسن یمحمدعل

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

31 
مخروط یها رودخانه در یمال خسارت برآورد و البیس تیریمد

(بندرعباس در جاماش رودخانه: یمورد مطالعه) یاافکنه

 پورانیکاو محمدرضاکتر د

کروین پروانه

 پورحسن یمحمدعل

رودخانه یمهندس یالملل نیب ناریسم نینهم

 ایران

1391

31 
در یپلکان سیسرر یهاپله کف یرو بر فشار عیتوز یابیارز

انیجر مختلف یهامیرژ

مقدم یاژدر یهدم

انپوریکاو محمدرضادکتر 

یشهرآباد پور یعلحسن نیام

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

32 
 یانتقال انیجر نیپائ و باال آستانه یشگاهیآزما یبررس

(Transition Flow )یپلکان یزهایسرر در

یشهرآباد پور یحسنعل نیام

مقدم یاژدر یمهد

 انپوریکاو محمدرضادکتر 

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

33
 بهبود در (LID) اثر کم توسعه یها روش درکارب اتراث یرسرب

ستیز طیمح

انپوریکاو محمدرضا

یدوزال احسان

یمیمق ابوالفضل

انپوریکاو سارا

ستیز یها بحران یالملل نیب شیهما نیاول

 ایران

1391

34 
یزهایسرر در مستقر یها هواده عملکرد بر یورود یدب ریتاث یبررس

(جره سد زیسرر یمورد مطالعه)شوت

شاملو دیحمدکتر 

یغفار ینیحس سروناز

انپوریکاو محمدرضادکتر 

رانیا کیدرولیه کنقرانس نیازدهمی

 ایران

1391

35 
ینینش ته حوضچه در انیجر کیرولیده اندیم یددع یبررس

باد ریتاث تحت یلیمستط

ینوروز حسن

شاملو دیحمدکتر 

رانیا کیدرولیه کنقرانس نیازدهمی

 ایران

1391

36 
هندسه با باز یکانالها انیجر حل در کنارجداره یمدلها یبررس

بزرگ یها گردابه سازیهیشب روش به دهیچیپ

شاملو حمیدکتر د

پیشگو نغمه

پیرزاده بهاره

رانیا کیدرولیه کنقرانس نیازدهمی

 ایران

1391

37 
اثرات یبررس جینتا بر ناماندگار اصطکاک حذف اثرات یبررس

جینتا بر ناماندگار اصطکاک حذف

شاملو دیحمدکتر 

فرد یموسو میمر

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391

38 
تحت گذاررسوب حوضچه در انیجر دانیم عددی سازیمدل

غهیت رـیتاث

شاملو دیحم دکتر

ینوروز حسن

عمران یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 ایران

1391
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 ساحل کینزد عمق کم ینواح در ینفت لکه پخش یعدد یلسازمد 39
یمیسل یحاج زهره

سلطانپور محسندکتر 

 سواحل یمهندس یالملل نیب شیهما نیدهم
 ایران
1391

مند رودخانه دلتای شناسی ریخت تحلیل و بررسی 41

یریگتم دیمج

سلطانپور محسندکتر 

شناسحق عباس دیس

 یپوش کهنه آرام

 سواحل، یمهندس یالملل نیب شیهما نیدهم

 سازه و بنادر

 ایران

1391

دوست زدانی فرهاددکتر  شهری زهکشی هایسیستم ریسک پذیر انعطاف مدیریت 41

فاضالب و آب مهندسی ملی کنفرانس

 ایران

1391

42 
حوضه یکیدرولوژیه و یکیدرولیه رفتار بر توسعه اثرات یبررس

تهران 22 منطقه یمورد همطالع بارش، تیقطع عدم طیشرا در یشهر

دوست زدانی فرهاددکتر 

یرگامیب یاسرطهماسبی

 مقدم یمان

رانیا کیدرولیه کنفرانس نییازدهم

 ایران

1391

43 
مدل یپارامترها یساز نهیدربه کیژنت تمیالگور کاربرد یبررس

رود نهیزر دررودخانه نگامیماسک

دوست زدانی فرهاددکتر 

 یمبارک لیجل

رودخانه یمهندس یالملل نیناربیسم نینهم

 ایران

1391

آب ارشد )دفاع شده( گروههای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
تعیین پارامترهای انعطاف پذیری برای مدیریت پایدار ریسک در شبکه های

 زهکشی شهری
دکتر فرهاد یزدان دوستمانی مقدم

2 
بر مبنای اصول توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریت رسوب مخزن

 های تصمیم گیری چند معیارهروش
دکتر فرهاد یزدان دوستشاهین بحرائی

3 
هایثر در تخمین عملکرد حوضهؤمدیریت بهم پیوسته پارامترهای م مدل

 خشک و نیمه خشک
دکتر فرهاد یزدان دوستشیما شاهین تاج

دکتر فرهاد یزدان دوست سید محمد مهدی مالئکه پور  هم پیوسته سیالب شهریه بر مدیریت بمدل بررسی اثرات تغییر اقلیم  4

دکتر فریدون وفاییعلی کاظمی حاتمیبررسی مکانیزم پخش آلودگی حرارتی در دریا 5

دکتر فرهاد یزدان دوستحسن فراهانی مدل به هم پیوسته مدیریت کیفیت رودخانه 6

دکتر محمدرضا کاویانپوراحسان دوزالیکم اثر بر رواناب شهری بررسی روش های توسعه 7

8 
کننده تحتانی مستغرقهای تخلیهدان جریان در پیرامون دریچهـبررسی می

 سدها
دکتر محمدرضا کاویانپورعرفان فتاحی

9 
بررسی میدان جریان ناشی از جت مستغرق در حوضچه های تخلیه کننده

 تحتانی
محمدرضا کاویانپوردکتر شاهو مولودی

11 
مدیریت آب های سطحی شهری با استفاده از روش های سازگار با

 اکولوژی
دکتر محمدرضا کاویانپورمحمد حسین نیک اندام
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آّبهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
داده های شبیه سازی عددیمدلسازی هوشمند جریان کانال آشفته بر پایه 

 مستقیم
دکتر محمدرضا کاویانپورالهام رجبی

دکتر محسن سلطانپورعباس حق شناسیدسرسوبات چسبنده مدل سازی دو بعدی اندرکنش موج2
دکتر محسن سلطانپورفرزین صمصامیتحلیل طیف موج بر روی بستر چسبنده3

منابع آبگروه 

منابع آبالت گروه مقاالت چاپ شده در مج

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1

Performance Evaluation of An Improved Harmony 

Searchalgorithm for Numerical Optimization: Melody 

Search 

S.M.Ashrafi 

Dr.A.B.Darianei 

Engineering Applications of 

Artifical Inteligence 

Volume-26- Issue 4 

Pages:1301-1321 

2Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining
Dr.N.Mahjouri.Majd 

M.Bizhani Manzar 

Water Resources 

Management 

Volume: 27-Issue 7 

Pages:2125-2136 

3

Evaluating Sampling Locations in River Water Quality 

Monitoring Networks: Application of Dynamic Factor 

Analysis and Discrete Entropy Theory 

M.Memarzadeh 

Dr.N.Mahjouri.Majd 

R.Kerachian 

Environmental Earth 

Sciences 

4 
Water Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector 

Machines and Self- Organizing Maps 

M.R.Nikoo 

 Dr.N.Mahjouri.Majd

Water Resources 

Management 

Volume:27 Issue 7 

Pages:2577-2594 

منابع آبها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Comparison of Hedging Policies in Reservoir Management 

Under Drought Condition 

Dr.A.B.Darianei 

F.Karami

10th International Congress 

on Advances in Civil 

Engineering 

Turkey 

2012

2
River Flow Forecasting Using Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System and Wavelet 

Dr.A.B.Darianei 

Sh.Azimy

10th International Congress 

on Advances in Civil 

Engineering 

Turkey 

2012

3
Development of Rainfall-Runoff Model Using System 

Dynamics (SD) Analysis 

Dr.A.B.Darianei 

M.M.Javadyan Zade

10th International Congress 

on Advances in Civil 

Engineering 

Turkey 

2012

4
Monthly River Flow Forecasting Using Cmac and Mlp 

Neural Networks, Case Study: Dez Reservoir 

A.M.Moradi 

Dr.A.B.Darianei 

M.Teshnehlab

International Congress on  th9

Civil Engineering 

Iran 

1391

175

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mohammad+Reza+Nikoo%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Mohammad+Reza+Nikoo%22


دانشکده مهندسی عمران -1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

انس، مکان و زمانکنفرنویسندگانعنوان مقالهردیف

5
Estimation of Snow Water Equivalent Using SSM/I Passive 

Microwave Data in Tehran 

Dr.A.B.Darianei 
A.R.Zakeri Nezhad 

M.Dehghani 

International Congress on  th9
Civil Engineering 

Iran 
1391

6
Evolutionary Neural Networks Water Balance Model for 

Estimating Monthly Basin Discharges in Urmia Lake Basin, 
Iran 

Dr.A.B.Darianei 
L.Imen 

S.Shamshiry 
S.Asadzadeh

9th International River 
Engineering Conference 

Iran 
1391

7
Using Cat Swarm Optimization in A Reservoir Operation 

Problem 
S.Sarany 

Dr.A.B.Darianei

9th International River 
Engineering Conference 

Iran 
1391

8
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System For Long-Term 

Streamflow Forecasts Using K-Fold Cross-Validation: 
Taleghan Basin, Iran 

R.Asmaeilzade 
Dr.A.B.Darianei

9th International River 
Engineering Conference 

Iran 
1391

9
Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining

Dr.N.Mahjouri.Majd 
M.Bizhani Manzar 

6th International Perspective 
on Water Resources and the 

Environment 
Turkey 
2013

11Reservoir-River-Groundwater System Considering Water 
Quality Targets: Application of SVR Mode 

M.R.Nikoo 
A.Karimy 

Dr.N.Mahjouri.Majd

6th International Perspective 
on Water Resources and the 

Environment 
Turkey 
2013

11
 های داده از استفاده با برف پوشش سطح استخراج ای سهیمقا یبررس
طالقان زیآبر حوزه: یمورد مطالعه AVHRR/3و  MODIS ای ماهواره

داریان برهانی علیرضادکتر 
زاده اسمعیل رضا

 اهرپورظ جمال

 مهندسی المللی بین کنگره نهمین
 عمران
 ایران
1391

12 
چند مخازن از یبردار بهره یابینهیبه در یهارمون یجستجو تمیالگور کاربرد

 هدفه
اشرفی محمد

داریان برهانی علیرضادکتر 

 مهندسی المللیبین کنگره نهمین
 مرانع

 ایران
1391

13 
 حوزه در SSM/I ای ماهواره تصاویر از استفاده با برف معادل آب برآورد

 طالقان آبریز

داریان برهانی علیرضادکتر 
نژاد ذاکری احمدرضا
 دهقانی مریم

 آب مهندسی ملی کنفرانس
 فاضالب و

 ایران
1391

دز مخزن بهینه مدیریت در هارمونی جستجوی الگوریتم کاربرد14
داریان برهانی علیرضا دکتر 

 کرمی فرزانه

 مهندسی المللیبین سمینار نهمین
 رودخانه

 ایران
1391

15 
تیفیک و تیکم به مربوط اهداف به توجه با آب صیتخص قواعد نیتدو

 بانیپشت بردار یهانیماش کاربرد: آب
مجد یمهجور نجمهدکتر 

آب یآلودگ و انیجر یمل شیهما
 ایران
1391

یعمل تجربه کی مرور: سدها مخازن از نهیبه یبردار بهره قواعد نیوتد16

یازغد یباش ناصر دیس

مجد یمهجور نجمهدکتر 

انیکراچ رضا

 کوین محمدرضا

رانیا کیدرولیه کنفرانس نیازدهمی

 ایران

1391
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دانشکده مهندسی عمران -1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

منابع آبارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

اهنمااستاد ردانشجوعنوانردیف

دکتر علیرضا برهانی داریانفرزانه کرمیبا استفاده از روش جیره بندی بهره برداری از مخازن1

دکتر نجمه مهجوری مجدمحمد بیژنی منظرمدیریت کیفی آب رودخانه ها یا کاربرد تئوری چانه زنی2

دکتر علیرضا برهانی داریانمییما عظیشهای هوشمندجریان فصلی رودخانه با استفاده از سیستم یبینپیش3

محیط زیست گروه

محیط زیست مقاالت چاپ شده در مجالت گروه

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

9A Review on the Existence of Chrome in Cement and 

Environmental Remedies to Control Itst Effects

S. Boudaghpour.Dr 

N. Biglari Joo 

S. Ahmadi

International Journal of 

Geology 

Volume 6 –Issue 2 

Pages: 62-67

2The Effect of Pollutants Dissolved Oxygen and Temperature 

Change (Case Study Ghezel-Ozen River
S. Boudaghpour.Dr

Journal of Water Sciences 

Research 

Volume 3- Issue 1 

Pages:27-35

3Application of Quadratic Regression Model for Fenton 

Treatment of Municipal Landfill Leachate

M.Ghanbarzadeh Lak 

M. R Sabour Dr. 

A. Amiri 

O. Rabbani

Waste Management 

Volume 32-Issue 10 

Pages: 1895-1902

4Study of Influencing Factors of the Consumer Separation 

Behavior

H. Morabi. Heravi 

M. Bakri Ishak 

A. M. Hj Abdullah 

A. H. Mahvi 

Dr. M. R Sabour 

A. Ramdzani

Iosr Journal of Environmental 

Science, Toxicology and 

Food Technology 

Volume 1-Issue 3 

Pages:27-32

5Waste Source Separation Management for Urban Mining: a 

Change Strategy to Improve Quality

H Morabi Heravi 

Dr.M.R.Sabour

International Journal of 

Computational Engineering 

Research 

Volume 2- Issue 5 

Pages:1516-1520 

6 Determinaton of Shoreline Sensitivity

Dr.F.Vafaei 

V.Hadipour 

A.Hadipour

 Coastal & Ocean

Management 

Volume 71 

Page:123-130

7Assessment of Environmental Flow Requirement Effects At 

an Estuary

Dr.F.Vafaei 

S.A.Fatemi 

H.Bressers

Journal of Water 

Management 

Pages:1-11

داریپا توسعه ریمس در یتیریمد ابزار یریکارگ به8
یاحتشامدکتر مجید 

یاکرام عطیه

دراهبر فصلنامه

1نسخه  62مجلد 

218تا  195صفحه 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

9 
فاضالب هیتصف در یسطح ریز ییمصنو تاالب در ییلو اهیگ ییکارا یسربر

 زدی یشهر

سبحان عیدس

یااله تیا یرینش

یاحتشام جیدمدکتر 

توسعه و بهداشت مجله

 4مجلد  

 274تا  265صفحه 

11
 متخلخل طیمح در رماندگاریغ یرخطیغ انیجر یشگاهیآزما یبررس

 یازهیسنگر

یشُکر یمرتض

صبور محمدرضادکتر 

اتیب الهبیحب

 انیصادق جالل

فاضالب و آب یپژوهش-یعلم

 84نسخه  23مجلد  

 115تا  116صفحه  

محیط زیستها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Mathematical Prediction model of Pollutions Quality 

Changse in Ghare Suo River in Iran 
 Dr.S Boudaghpour

1st International Conference 

environmental crisi 

Iran 

1391

2Sensitive Analysi Persian Gulf Water
A.Salami 

Dr.M.Ahteshami

Desalination of Brackish, Sea 

Water and Wastewater 

Treatment  

Iran 

1391

3Behavior Modeling Neural Network
A.Salami 

Dr.M.Ahteshami

Desalination of Brackish, Sea 

Water and Wastewater 

Treatment  

Iran 

1391

4A Review on the Use of Various Kinds of Debris and 

Demolitions in Concrete and Mortar Mixes 

M.Neli 

N.Beglarijo 

Dr.S.A.Mirbagheri

10th International Congress 

on Advances in Civil 

Engineering 

 Turkey 

2012

5Optimization of Cost Factors in Desalination by Reverse 

Osmosis Method 

F.Samadi 

Dr.S.A.Mirbagheri

6th International Perspective 

on Water Resources 

Turkey 

2012

6Effects of Wastwater by Products on the Movement of 

Heavy Metals and Content of Soils, Crops and Groundwater

Dr.S.A.Mirbagheri 

F.Samadi 

6th International Perspective 

on Water Resources 

Turkey 

2012

7Effect of Sea Level Rise on Saltwater Intrusion 

in an Unconfined Coastal Aquifer 

Dr.F.Vafaei 

S.Mahdizadeh

international conference 

on coasts,ports and marine 

structures 

Iran 

1391

8Distribution of Dredged Material After Disposal 
H.Hajimirza 

Dr.F.vafaei

International conference 

on coasts,ports and marine 

structures 

Iran 

1391

9

 کل راتییتغ یبررس و یساز مدل در کیتاستوکاس یها مدل از استفاده

  رودخانه در رسوب و معلق جامدات

 (یچا قوانیل زیآبر حوضه یمورد مطالعه)

بوداقپور امکیسکتر د

 یباقر دیمج

 المللیبین سمینار نینهم

 رودخانه مهندسی

 ایران

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

11 
یبند پهنه روش از استفاده با البیس وقوع یطیحم ستیز اثرات یررسب

 (رود لیهل زیآبر حوضه و رودخانه یمورد مطالعه) البیس

بوداقپور امکیسدکتر 

 یباقر دیمج

 مهندسی المللیبین سمینار نینهم

 رودخانه

 ایران

1391

 آن یرو شیپ ریمس و کربن دیاکس ید رهیذخ و جذب یفنادر یابیارز 11
یوسفیمیثم 

یحتشامجید دکتر م

 یها بحران یالملل نیب شیهما نیاول

 ارهاراهک و یطیمح ستیز

 ایران 

1391

12
 نیکمتر با ینقاط یابی مکان و یشهر پسماند دفع مراکز یها اریمع نییتع

 GIS روش به یطیمح ستیز خطرات

انیقناترضا  

یاحتشامدکتر مجید 

صبوردکتر محمدرضا 

 قنبرزاده مهدی

 یا منطقه -یمل شیهما نیهجدهم

 زیست  طیمح متخصصان انجمن

 ایران

1391

13
 آن بکارگیری و پوزوالن عنوان به سیمانی مخلوطهای در زئولیت از استفاده

 فاضالب و آب تصفیه در جاذب عنوان به

یرباقریم احمد دیسدکتر 

یاحمد اوشیس

 جو یگلریب نادر

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ران ای

1391

14 
و آب تصفیه در رزینها و زئولیت فعال، کربن جاذبهای از استفاده بر مروری

فاضالب

یرباقریم احمد دیسدکتر 

نژاد یینایس میمر

جو یگلریب نادر

 یاحمد اوشیس

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ایران 

1391

15 
و شهری هایب فاضال در لفعا ن لج و MBR ،SBR های روش ی مقایسه

بهینه روش تعیین و صنعتی

یرباقریم احمد دیسدکتر 

 صمدی فرهیخته

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ایران 

1391

16 
جریان نفوذ اثر در خاک ازستون سنگین فلزات دفع فرایند ارزیابی و مطالعه

فاضالب

منش سالمت علی

میرباقری داحم سیددکتر 

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ایران 

1391

17 
رابهیش انتقال اثر بر ینیرزمیز یها آب یآلودگ یبررس

(نو یدهل ،a Bhalsw لیفلند تیسا یمورد مطالعه)

یفراهان یارتیز آقا دهیسع

 صبور رضا محمددکتر 

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ایران 

1391

18 
استفاده یبرا یابیمکان و رانیا مختلف نقاط در دیخورش ارتفاع نییتع

یدیخورش یهاسلول در یدیخورش یانرژ

یفراهان یارتیآقاز حانهیر

یفراهان یارتیآقاز دهیسع

 صبور محمدرضادکتر 

 نمایشگاه و ملی همایش ششمین

زیست محیط مهندسی تخصصی

 ایران 

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

19
 چند یکونیلیس دییخورش های سلول کردن کپسوله در EVA یبررس

 یبلور

یفراهان یارتیآقاز حانهیر

یفراهان یارتیآقاز دهیسع

 صبور محمدرضا

 و یزیر برنامه کنفرانس نیدوم

 ستیز طیمح تیریمد

 ایران 

1391

21 
تیریمد و ینفت مواد از یحفار گل یپاکساز جهت شرو نیمناسبتر یبررس

یحفار زا یناش یها پسماند

یفراهان یارتیآقاز دهیسع

 صبور محمدرضادکتر 

 و یزیر برنامه کنفرانس نیدوم

 ستیز طیمح تیریمد

 ایران

1391

21 
 کنشیرین بآ کارخانجات پساب از ناشی آلودگی پخش سازیمدل

دریا در

محمدی میهس

بختیاری آرش

وفایی فریدوندکتر 

همایش بین المللی سواحل، بنادر و 

 سازه های دریایی

 ایران 

1391

اجرا نیح در یطیمح ستیز مقررات ارائه 22

 روراصغپ مسعود

ییوفا دونیفردکتر 

یامام دوازده ریام دیس

یموسو نیالد دشمسیس

همایش بین المللی سواحل، بنادر و 

 سازه های دریایی 

 ایران 

1391

تیحساس نییتع جهت ارهیمع چند یابیارز و استفاده 23

پور یهاد دیوح

یوفای فریدوندکتر 

پور یهاد ابوذر

همایش بین المللی سواحل، بنادر و 

 سازه های دریایی 

 ایران 

1391

خاک ستون در نفت یها جاذب اثر یبررس 41

یباقر دیحم

ییوفا دونیفردکتر 

بوداقپور امکیسدکتر 

یرباقریم احمد دیسدکتر 

همایش بین المللی آب، خاک، هوا

 ایران

1391

محیط زیستارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
تصفیه فاضالب های آغشته به مواد نفتی به کمک تماس دهنده های 

 (RBCبیولوژیکی دوار )راکتور 
احمد میرباقریدکتر سید  حمزه میرخلیلی

2 
بررسی عوامل ایجاد نشت و راهکارهای کنترل و کاهش آن در شبکه توزیع 

 آب شهری و ارزیابی انتشار آالینده ها
دکتر سیامک بوداقپور سپیده معمارزاده زنجانی

امک بوداقپوردکتر سی هاجر علی زاده مقدم آ در دریاها با استفاده از شبکه عصبی -بررسی و آنالیز توزیع کلروفیل  3

4
های آغشته به مواد آنتی بیوتیکی با تعیین روش بهینه در تصفیه فاضالب

با فاکتورهای شیمیایی  NFو  ROاستفاده از لجن فعال و سیستم های غشایی 
و بیولوژیکی

دکتر سید احمد میرباقری محمود محقق

5 
ا در مکان یابی موقعیت هایی ب AHPدر مقایسه با  ANPکاربرد روش 

 کمترین خطرات زیست محیطی شهری
دکتر محمدرضا صبور رضا قناتیان

دکتر مجید احتشامی اسماعیل یعقوب نیا مدیریت زیست محیطی ضایعات تولیدی در صنایع سنگ ساختمانی 6
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

7
بررسی هضم بی هوازی لجن فاضالب های آغشته به مواد نفتی با هدف 

 گاز متان و انرژی بازیافت
دکتر سید احمد میرباقریفرهیخته صمدی

بی هوازی فاضالب شهری با هدف حذف  -تصفیه پیشرفته هوازی 8
 آمونیاک، نیترات و فسفر

دکتر سید احمد میرباقریمهدیه راجی اسدآبادی

احمد میرباقری دکتر سیدحسین دارابیتصفیه فاضالب های آغشته به مواد نفتی به وسیله صافی چکنده9

نحوه انتشار فسفر در منابع آب زیرزمینی )مطالعه موردی اراضی شالیزاری 11
 شمال کشور(

سیاوش دولتی
دکتر محمد رضا صبور

 دکتر مجید احتشامی

11 
تعیین پارامتر های بهینه در تصفیه شیرابه مراکز دفن به روش فتوفنتون و به

 رکز دفن آراد کوه تهران(کمک رویه پاسخ سطح  )مطالعه موردی: م
دکتر محمدرضا صبورالناز غفاری

میثم یوسفیبررسی پخش و آثار کاهش آلودگی سرب در خاک کناره بزرگراه ها12
 دکتر مجید احتشامی

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

دکتر سید امیرالدین صدرنژادرانیعلی ایرانی شمیتصفیه آلودگی های ارگانیک کلرینه در خاک با استفاده از نانو ذرات آهن 13

14
بررسی تأثیر جزایر گرمایی شهری بر مکانیزم پخش آالینده ها در هوا 

 مطالعه موردی: شهر تهران
دکتر فریدون وفاییکیان براری

15 
هاالگوسازی ریاضی آالینده های نفتی حاصل از فاضالب با بررسی چاه

 ای پاالیشگاه تهرانمشاهده
تفرشیمهسا طاهری 

 دکتر سید احمد میرباقری

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

راه و ترابریگروه 

راه و ترابریمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Comparing the Effect of Skid Resistance on Porous Asphalt 

Mixes and Hot  Asphalt mixs  

N. Barazi. Jomoor 

 Dr.M. Fakhri 

M. R. Keymanesh

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research  

Volume 3- Issue 2 

Pages:838-842 

2Evaluation of Permeability Rate on Porous Asphalt 

Mixtures and Hot  Asphalt mixs 

Dr.M. Fakhri  

N. Barazi. Jomoor 

M. R. Keymanesh

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research 

Volume 3- Issue 3 

Pages:394-399 

3
Investigating Whether Circumstances Effects on Optimum 

Timing Fo Traffic Signals and Air Pollutants in Urban 

Networks 

Dr.M.Haji Hosseinlou 

M.Vakil Aliabadi 

A. Massahi 

Article 

Volume 4- Issue 4 

Pages: 66-76 

4
Developing Tehran' Air Pollution Macroscopic Models and 

Presenting the Method for Estimating Pollutants' Emission 

Rates in Urban Networks 

Dr.M.Haji Hosseinlou 

A. Massahi 

M.Vakil Aliabadi 

Archive 

Volume 4- Issue 4 

Pages:73-92 

5Developing Optimal Zones for Urban Parking Spaces by 

Arc Gis and Ahp 

Dr.M.Haji Hosseinlou 

E. Balal 

A. Massahi 

I. Ghiasi 

Indian Journal of Science  

&Technology 

Volume 5- Issue 11 

Pages:3618-3622 

6
A Study of the Minimum Safe Stopping Distance Between 

Vehicles in Terms of Braking Systems, Weather and 

Pavement Conditions 

Dr.M.Haji Hosseinlou 

H.Ahad 

V. Hematian 

Indian Journal of Science 

&Technology، 

Volume:5- Issue 10 

Pages:3421-3427 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

7Optimizing Longitudinal Alignment in Tailway with Regard 

to Construction and Operating Costs 

M.baba baik 

Dr.M.S.monajjem

Journal of Transportation  

Engineering 

Volume 138 –Issue 11 

Pagess:1388-1395 

8A Multi-Agent Optimization Formulation of Earthquake 

Disaster Prevention and Management 

Dr.A.Adrisi 

H.Pour zahedi 

H.Nasiry 

M.Norinezhad

European Journal of  

Operetional Research 

Volume 229- Issue 1 

Pages:261-275 

9 
مقاومت بر زدن شیار روش به درشت بافت ایجاد و دیـبندانه ثیرأت بررسی

راه بتنی هایروسازی لغزندگی

ریفخ منصوردکتر 

بخش طاری میالد

نقل و حمل نامهپژوهش

 3نسخه  9مجلد 

 312تا  293صفحه 

 ریپذ انعطاف یرخطیغ لیتحل جهت یا برنامه توسعه 11
یفخر منصوردکتر 

زاده یغن رضایعل

نقل و حمل یمهندس

3نسخه  93مجلد 

257تا  245صفحه 

 رانیا یبرا اسبمن نهیگز ارائه و بنادر یروساز انواع یاجرا نهیهز سهیمقا 11
یفخر منصوردکتر 

زاده یغن رضایعل

جادهمجله 

71نسخه 

186تا  175صفحه 

12 
در یمنیا کمربند از خودرو رانندگان استفاده در ثرؤم عوامل یبررس

یخو شهرستان

نلویحسیحاج منصوردکتر 

 نژاد مانیسل محمد

یانتظام دانش نامه فصل

 14مجلد 

 22تا  5صفحه 

راه و ترابریها گروه ده در کنفرانسمقاالت چاپ ش

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Effect of Shape and Frequency of Horizontal Stress and 

Strain Pulse on Fatigue Life of Asphalt Pavement 

Dr.M.Fakhri 

A.Ghanizade 

M.Dolatalizade 

2nd Mesat Conference  

on Sustainable Asphalt  

Pavements in The Middle 

East 

Sharjah 

2013 

2 
و آب ینواح یبرا راه یهموار نا شاخص مقدار بر یجو عوامل رثیأت یبررس

HDM-4 افزار نرم از استفاده با رانیا ییهوا

یفخر منصوردکتر 

ینیحس محسن

 یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 عمران

 ایران

1391

3 
 یآسفالت یها مخلوط از یافتیباز ریق بر کلوژنیسا کننده جوان ثرا یبررس

درجا گرم افتی باز اتیعمل در کشور یجنوب مناطق

  یفخر منصوردکتر 

یخراز قتیحق احسان

 یمهندس یالملل نیب کنگره نینهم

 عمران

 ایران 

1391

ماندگار یروساز کاربرد یاقتصاد – یفن یسنج امکان 4

یفخر منصوردکتر 

ییذکا هیرنم

نژاد یمیرح دیسع

و حمل یها رساختیز یمل کنفرانس

 نقل 

 ایران 

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

یآسفالت یها هیال یخستگ عمر و یکشش کرنش بر دما و سرعت ریتاث 5

 یفخر منصوردکتر 

 زادهیغن رضایعل

یالماس یناج ش سرو

 یها رساختیز یمل کنفرانس

 نقل و حمل

 ایران

1391

6 
یمنیا و کنترل شیافزا در آن نقش و هینقل لیوسا لرزاننده خطوط کاربرد

یشهر برون یهااهر آزاد در تردد

 یفخر منصوردکتر 

یموسو رضا محمد دیس

 یها رساختیز یمل کنفرانس

  نقل و حمل

 ایران

1391

7

 انیجر بر هوشمند و تثاب زمانبندی با هایتقاطع کنترل اثرات یابیارز

 از استفاده با شهری درون یکیتراف شبکه هوای یآلودگ و کیتراف

 سازیهیشب

نلویحس یحاج منصورکتر د

یمیقا یعل دیس

 یسخاوت عماد

 یالملل نیب کنفرانس نیدوازدهم

افیکتر و نقل و حمل یمهندس

 ایران

1391

8 
درون هایراهبزرگ در کیتراف بر ای جاده پرداخت ستمیس ریثأت یبررس

 گسسته انتخاب زیآنال و یزوج سهیمقا روش به شهری

یناد یعل

نلویحس یحاج منصوردکتر 

 یناد دیسع

 یالملل نیب کنفرانس نیدوازدهم

افیکتر و نقل و حمل یمهندس

 ایران

1391

9 
آب و جوی طیشرا و ریمس یعیطب ییروشنا طیشرا فاکتورهای ریثأت یبررس

نیسنگ هینقل لیوسا تصادفات دادتع ینیبشیپ در ،ییهوا و

یسخاوت عماد

نلویحسیحاج منصوردکتر 

نسب یمانیا رضا

 یمیقا یعل دیس

 یالملل نیب کنفرانس نیدوازدهم

افیکتر و نقل و حمل یمهندس

 ایران

1391

11
 مناسب یعموم ونقل حمل ی سامانه انتخاب در ثرؤم پارامترهای یوزنده

فازی رییگمیتصم طیشرا در ساری یللالمنیب فرودگاه به یدسترس برای

 زاده یتق یعل دیس

نلویحس یحاج منصوردکتر 

صفارزاده محمود

 یبرار انیک

 یالملل نیب کنفرانس نیدوازدهم

افیکتر و نقل و حمل یمهندس

 ایران

1391

یساز هیشب از استفاده با یشهر درون یکیتراف شبکه یهوا یآلودگ یبررس 11

ونلیحس یحاج منصوردکتر 

یمیقا یعل دیس

 یدیعق سلمان

 یها ساخت ریز یمل کنفرانس نیاول

 نقل و حمل

 ایران 

1391

راه و ترابریکتب منتشر شده گروه 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

انتشارات انگیزهدکتر محمد سعید منجمراهسازی1
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راه و ترابری ارشد )دفاع شده( گروههای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
گیری مکارگیری تکنیک های تصمیه ت بندی نقاط حادثه خیز با باولوی

 چند معیاره
دکتر محمد سعید منجمعابدیانامین ر

دکتر منصور حاجی حسینلو سخاوتیعماد  های برون شهریپیش بینی تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه سنگین در راه 2

حاجی حسینلو دکتر منصور عقیدی خیرآبادیسلمان  یت سرعت بهینه بر اساس معیارهای ایمنی ترافیکتعیین محدو 3

4 
 ارزیابی شرایط روسازی بر هزینه های عملیاتی وسایل نقلیه با استفاده از

 4-HDM در شبکه راه های استان خوزستان 
دکتر منصور فخری شورمیجابراهیم 

دکتر محمد سعید منجمعلی علیزادهWMAط های آسفالتی گرم ارزیابی فنی و اقتصادی مخلو5

6 
بررسی آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری بر اساس شبیه سازی

 ترافیکی
دکتر منصور حاجی حسینلوعلی قائمی

7 
بررسی و انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای دسترسی به

 فرودگاه
جی حسینلودکتر منصور حاسید علی تقی زاده

8 
( با استفاده از تحلیلBRTمطالعه و بررسی سیستم اتوبوس های تندرو )

 ارزش شبیه سازی ترافیکی
دکتر منصور حاجی حسینلومهران نباتی

9 
بررسی تأثیر مشخصات پالس پاسخ کششی بر روی رفتار خستگی

های آسفالتیمخلوط
دکتر منصور فخریریم دولتعلی زادهم

دکتر منصور فخری مین تناکی زادها های آسفالتیمشخصات بارگذاری بر مدول ارتجاعی مخلوط بررسی اثر 11

11 
تأثیر فرکانس بارگذاری و زمان استراحت بر رفتار خستگی مخلوط های 

 آسفالتی اصالح شده با پلیمر
دکتر منصور فخری کاوه حسنی

عمران های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه

سیسسال تأسرپرستآزمایشگاه -م مرکز تحقیقاتی ناردیف

1358دکتر باقریبتن مایشگاهآز1

1358دکتر عبدیخاک و پی مایشگاهآز2

1358دکتر فخریقیر و آسفالت مایشگاهآز3

1371زادهمهندس وکیلهیدرولیک مایشگاهآز4

1358دکتر برهانیهیدرولوژی مایشگاهآز5

1378دکتر صدرنژادمت مصالحمقاو مایشگاهآز6

1371دکتر میرباقریزیستمحیط مایشگاهآز7

1389دکتر یحیاییسازه مایشگاهآز8

1389 دکتر کاویانپور های هیدرولیکیمدل مایشگاهآز 9

1389 دکتر فخری های صنعت حمل ونقل کشورمرکز تحقیقات زیرساخت 11
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عمرانآمار کلی پژوهشی دانشکده 

تعدادعنواندیفر

45علمی دانشکدهاعضای هیأت1

36های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح2

9های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی(طرح3

123مقاالت در مجالت4

183مقاالت در کنفرانس، همایش و ...5

14کتب منتشرشده6

72ارشد دفاع شدههای دوره کارشناسینامهپایان7

9های دوره دکتری دفاع شدهنامهانپای8

- های تخصصیسمینارها و نشست 9

-های پژوهشی به اتمام رسیده برترطرح 11

1دستاوردها و اختراعات11

-های علمی دانشکدهقطب12

-پژوهشکده علمی دانشکده13

11های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه14

     265/342/491/6های پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده )ریال(:                                      رقم طرح                       15
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شهرام آزادیمعاون پژوهشی: دکتر   

معصومه غفوریکارشناس پژوهش:   
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1931گزارش عملکرد پژوهشی سال 

 مهندسی مکانیک اعضاء هیات علمی دانشکده
گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگی نام نام ردیف

زادهاشرفی علی 1  حرارت و سیاالت کانادا دکتری دانشیار 

 حرارت و سیاالت آمریکا دکتری دانشیار آقانجفی سیروس 2

رگانبازا مجید 3  حرارت و سیاالت کانادا دکتری دانشیار 

 حرارت و سیاالت کانادا دکتری دانشیار جزایری سیدعلی 4

رانسهف دکتری استاد حامدی محمدحسین 5  حرارت و سیاالت 

 حرارت و سیاالت کانادا دکتری مربی سلطانی مجید 6

 حرارت و سیاالت ایران دکتری دانشیار شادآرام عبداله 7

امحمدرض 8  حرارت و سیاالت ایران دکتری دانشیار شاه نظری 

 حرارت و سیاالت ایران دکتری دانشیار شمس مهرزاد 9

 حرارت و سیاالت انگلستان دکتری دانشیار ضیاءبشرحق مسعود 11

 حرارت و سیاالت آمریکا دکتری استاد قاسمی مجید 11

تحرارت و سیاال آمریکا دکتری دانشیار کشاورزولیان علی 12  

 خودرو ایران دکتری استادیار آزادی شهرام 13

 خودرو ایران دکتری استادیار شامخی امیرحسین 14

 خودرو ایران دکتری دانشیار شرعیات محمد 15

 خودرو ایران دکتری دانشیار کاظمی رضا 16

 ساخت و تولید ایران دکتری دانشیار زمانی اشنی جمال 17

گلستانان دکتری دانشیار ظهور مهدی 18  ساخت و تولید 

 ساخت و تولید انگلستان دکتری دانشیار قریشی مجید 19

 ساخت و تولید استرالیا دکتری استادیار کازرونی مهرداد 21

 ساخت و تولید کانادا دکتری دانشیار هنرور فرهنگ 21

 سا خت و تولید ژاپن دکتری استادیار وحدتی مهرداد22

دیاراستا بهبهانی نیا سیدعلی 23  سیستم های انرژی ایران دکتری 

 سیستم های انرژی ژاپن دکتری دانشیار صیادی حسین 24

 سیستم های انرژی انگلستان دکتری دانشیار عمیدپور مجید 25

 سیستم های انرژی ایران دکتری استادیار ترابی فرشاد 26

 سیستم های انرژی ژاپن دکتری استادیار پورعلی امید 27

 طراحی جامدات استرالیا دکتری دانشیار جعفری علی اصغر 28

 طراحی جامدات هندوستان دکتری استاد خلیلی سیدمحمدرضا 29

 طراحی جامدات آمریکا دکتری استادیار ساداتی سیدحسین 31

 طراحی جامدات ایران دکتری استاد شاهانی امیررضا 31

 طراحی جامدات ایران فوق لیسانس مربی شاهوردی فرهاد 32

 طراحی جامدات انگلستان دکتری استاد شکوه فر علی 33
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گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگی نام نام ردیف

 طراحی جامدات آمریکا دکتری استاد غفاری علی 34

 طراحی جامدات ژاپن دکتری استاد قاجار رحمت اله 35

 طراحی جامدات آمریکا دکتری استاد موسویان سیدعلی اکبر 36

 طراحی جامدات روسیه دکتری دانشیار نجفی فرید 37

حوین علی 38  طراحی جامدات آمریکا دکتری استادیار 

 طراحی جامدات ایران دکتری استادیار همایی نژاد محمدرضا 39

 طراحی جامدات انگلستان دکتری استادیار نخودچی سهیل 41

 مواد ایران دکتری استادیار اسالمی رضا 41

 مواد ایران دکتری دانشیار آقایی مهرداد 42

 مواد ایران دکتری استادیار خرسند حمید 43

 مواد آمریکا دکتری استادیار سیادتی سیدمحمدحسن 44

 مواد ایران دکتری استادیار نارویی کیوان 45

های انرژیسیستم ایران دکتری استادیار شهیدیان آزاده 46  

های انرژیسیستم ایران دکتری استادیار عوامی اکرم 47  

 حرارت سیاالت ایران دکتری استادیار هیهات محمدمهدی 48

 طراحی جامدات ایران دکتری استادیار منتظری هدش عباس 49

 خودرو ایران دکتری استادیار عسگری مسعود 51

 ساخت و تولید ایران دکتری استادیار جاللی عبدالحسین 51

 ساخت و تولید ایران دکتری استادیار خدایگان سعید 52

 مهندسی مکانیک تولیدات علمی دانشکده 

گروه طرح های پژوهشی مصوب )داخلی( 

مجریعنوانردیف

دکتر رضا کاظمیهای کنترلی خودروتوسعه سیستم1

دکتر مسعود عسگری تحلیل ارتعاشی استوانه جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند دو بعدی 2

دکتر شهرام آزادیطراحی سیستم پارک اتوماتیک خودروهای مفصلی3

دکتر سید محمدرضا خلیلی های حافظه داردر اتصاالت چسبی لب به لب تقویت شده با سیستمتحلیل خزش  4

 دکتر کیوان نارویی بررسی موضعی شدن تغییر فرم با استفاده از مکانیک محیط های پیوسته کسرات در المان محدود 5

دکتر سید علی بهبهانی نیابررسی روش دیوار تروب در ساختمان ها6

دکترمحمدحسین حامدی د آب شیرین کن از هوای مرطوب با سیستم سرمایش زیر زمینیتولی 7

دکترمحمدحسین صیادی طراحی مفهومی، مدل سازی و بهینه سازی سیکل پتروشیمی کلر، مس تولید هیدروژن همراه با حداکثر بازیابی حرارتی 8

دکتر سیروس آقانجفی یل سوختی خاص پلیمریبررسی و مطالعه کانال کاتد جهت افزایش قابلیت کاردهی از پ 9

دکتر علی نحوی طرح جامع آموزش رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به کمک شبیه ساز رانندگی 11

شرعیات کتر محمدد(FGM)ده از مواد هدفمندتحلیل ضربه کم سرعت بر روی ورق ساخته ش11

دکتر مهرداد وحدتی با استفاده از سیال هوشمند مغناطیسی طراحی فرایند ماشینکاری نانومتری 12
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مجریعنوانردیف

دکتر رحمت اله قاجار مطالعه اثر کاهش قطر ناشی از تراش چرخ بر ناپایداری بوژی مسافری 13

دکتر مجید قاسمیشبیه سازی امپدانس الکتروشیمیایی پیل سوختی اکسید جامد14

دکتر علی اشرفی زاده ترمودینامیکی توربین های جریان محوریتوسعه یک الگوریتم عددی برای آنالیز آترو 15

دکتر فرید نجفیتحلیل و کنترل ربات کابلی چهار درجه آزادی16

دکتر علی غفاریبررسی و تعمیم روش خطی سازی پایداری لیاپاتوف17

دکتر مجید بازارگانطراحی و بهینه سازی سیستم های تبرید خورشیدی18

دکتر عباس منتظری هدش های پلیمری تقویت شده با گرافنی چند مقیاسی جهت بررسی ثوابت االستیک نانو کامپوزیتسازمدل 19

دکتر حمید خرسندW-ZRCبررسی تولید نانو کامپوزیت 21

دکتر امید پورعلیساخت موتور پالس جت در مقیاس آزمایشگاهی21

دکتر اکرم عوامیزیستی از اتانول زیستی ETBEطراحی و ارزیابی اقتصادی واحد تولید 22

دکتر مهرداد آقاییتحلیل خستگی و عمر  چرخ هواپیما23

دکتر فرهنگ هنرورارزیابی غیر مخرب مواد با استفاده از روش پراکندگی صوتی24

عبداله شادآرام دکترNLF0414تاثیر سیکل  کاری در عملگرهای پالسمایی بر روی بهبود توزیع فشار حول ایرفول25

دکتر سیدعلی جزایریاحتراق در محیط متخلخل26

دکتر مجید عمیدپور طراحی مفهومی و انتگراسیون سیستم تولید همزمان از محصوالت سنگین نفتی 27

دکتر مهرزاد شمسبررسی اثر پارامترهای آب و هوایی بر چیدمان توربین های بادی28

دکتر امیرحسین شامخیپیل سوختیکنترل و شبیه سازی خودرو 29

دکتر رضا اسالمیتاثیر  نوع الکترود جوشکاری قوس بر خوردگی فوالد کربنی31

دکتر مسعود ضیاء بشرحق مدل سازی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در طراحی پره توربین بادی 31

ر مجید قریشیدکتبررسی پارامترهای موثر در ماشین کاری شیمیایی فوالد ضد زنگ32

دکتر سیدعلی اکبر موسویاندینامیک و کنترل ربات دو چرخ33

دکتر مهدی ظهورمطالعه پارامترهای فرایند برش فوالد با جت آب و ذرات ساینده34

دکتر جمال زمانیروش اندازه گیری موج انفجار35

محمد رضا شاه نظریدکتر  بررسی و تحلیل آزمونهای کارایی نیروگاههایی بخار قدیمی 36

دکتر امیررضا شاهانیتحلیل تنشهای حرارتی37

 دکتر سعید خدایگان کارییندهای ماشینآتخمین و جبران خطاهای تولید با اصالح مسیر ابزار برش و طرح فیکسچرطی فر 38

دکتر عبدالحسین جاللی کاری لوله های دو الیه فلزیبررسی برگشت فنری در فرایند خم 39
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حرارت سیاالتگروه  

 حرارت سیاالت مقاالت چاپ شده در مجالت گروه

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Optimal Design of Radiation Paint Cure Ovens Using 

a Novel Objective Function 

Mehdipour 

Dr.C.Aghanajafi 

Dr.A.Ashrafizadeh

Pigment & Resin Technology 

2Analytical Simulation of Annular Two Phase Flow 

Considering the Four Involved Mass Transfer 

Z.Baniamerian 

Dr.C.Aghanajafi 

R.Mehdipour 

Journa of  Fluid Engineering 

ASME 

Vol.41,No.4 

3Numerical Modeling of 2 - Dsolidification Using Lattice 

Boltzman Method With Vary Boundary Condition 

A.Maroufi 

Dr.C.Aghanajafi

ARCH APPL MECH 

Vol.65,No.6

4Heat Transfer Simulation From a Horizontal Triangular Fin 

Array by Natural Convection 

A.Salimi 

Dr.C.Aghanajafi 

ARCH APPL MECH 

Vol.134,No.8 

5Blood Flow Simulation in Magnetic Bearing Centrifugal 

Pump 

M.M.Namazi 

Dr.C.Aghanajafi 

Mechanical Engineering 

Vol.46,No.5 

6Thermo Economic Analysis of a Desalination Device From 

the Second Law of Thermodynamics 

A.Kashi 

Dr.C.Aghanajafi 

International Journal  

of Scientific & Engineering 

Vol.3,No.6 

8Analysis of Conduction Radiation Heat Transfer During 

Phase Change Process of Semitransparent Materials 

A. Maroufi 

Dr.C.Aghanajafi 

Journal of Quantitative 

Spectroscopy and Radiative 

Transfer

Vol.116,No.1 

9Solution to Radiative Transfer Equation in a Three 

Dimensional Enclosure Due to Heat Flow 

Dr.C.Aaghanajafi 

A.Abjadpour 

Meccanica 

Vol.47,No.8 

11Investigation of Rapid Manufacturing Technology With ABS 

Material For Wind Tunnel Models 

Daneshmand 

Dr.C.Aghanajafi 

Shahverdi 

Journal of Polymer 

Engineering 

Vol.32,No.8 

11Eentrainment Mass Transfer in Flow Regime of Two Phase 

Cabon Dioxides 

Z.Baniamerian 

Dr.C.Aghanajafi 

R.Mehdipour

AAPG BULL 

Vol.7,No.49 

12Steam Turbin Network Synthesis Using Total Site Analysis 

and Exergoeconomic Optimization 

H.Ghalami 

S.Khamis Abadi 

M.H.Khoshgoftar 

T.Sadi 

Dr.M.H.Hamedi

Chemical Engineering 

Transactions 

Vol.29

13Experimental Study of Vortex Shedding Control Using 

Plasma Actuator 

Dr.M.Mirzaei 

A.Shams Taleghani 

Dr.A.Shadaram

Applied Mechanics 

and Materials 

Vol.186,No.6 

14
Experimental Investigation of the Effects of Various Plasma 

Actuator Configuration on Lift and Drag Coef of a Circular 

Cylinder Includingthr Effects of the Electrode 

S.Tabatabaeian 

Dr.M.Mirzaei 

A.Sadighzadeh 

V.Damideh 

Dr.A.Shadaram

Chinese Journal 

of Aeronautics

Vol.25 

15Energy and exergy analyses of a micro-steam CCHP cycle 
for a residential building 

M. Ebrahimi 
Dr.Ali Keshavarz 

A. Jamali 

Energy and Buildings 
Vol.45 

16
Thermodynamic Analysis of a Thermal Storage Unit Under 
the Influence of Nano-Particles Added to the Phase Change 

Material and or the Working Fluid 

M. Abolghasemi 
Ali Keshavarz 
Ali Mehrabian 

Dr.Ali Keshavarz 

Heat and Mass Transfer 
Vol.40 

17Heat Transfer Enhancement of a Thermal Storage Unit 
Consisting of a Phase Change Material and Nano-Particles 

M. Abolghasemi 
Dr.Ali Keshavarz 
Dr.Ali Mozaffari 

Mehrabian 

Renewable and Sustationable 
Energy 
Vol.4 

18Climate Impact on the Prime Mover Size and Design 

of a CCHP System for the Residential Bulding 

M. Ebrahimi 

Dr.Ali Keshavarz 

Energy and Buildings 

Vol.54 
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19Experimental Investigation of Pool Boiling Heat Transfer 

Enhancement of Alumina-Water-Ethylene Glycol Nanofluids 

M. R. Raveshi 

Dr.Ali Keshavarz 

M. Salemi Mojarrad 

Shayan Amiri 

Experimental Thermal and 

Fluid Science 

Vol.44 

21Prime Mover Selection for a Residential Micro-CCHP by 

Using two Multi-Criteria Decision-Makiing Methods 

M. Ebrahimi 

Dr.Ali Keshavarz

Energy and Buildings 

Vol.55 

21
A Studyonthebehind-Hull Performance of Marine Propeller 

Sastern Autonomous Under Water Vehiclesatdiverseangles of 

Attack

A. NematiHayati 

S.M.Hashemi 

Dr.M.Shams

Ocean Engineering

Vol.59,No.1,pp.152-163

22A Study on The Effect of The Rake Angle on the 

Performance of Marine Propellers

A. N. Hayati 

S. M. Hashemi 

Dr.M.Shams

Institution of Mechanical 

Engineers 

No.1

23Numerical Study of Gas-Solid Reactive Flow in a Cylinder 
A. Bangian Tabrizi 

Dr.M. Shams 

Dr.R.Ebrahimi 

Mechnical Science and 

Technology 

No.1 

24
An Alternative Strategy For The Solution of Heat and 

Incompressible Fluid Flow Problems Via Finite Volume 

Method 

M.Nik Aein 

Dr.A.Ashrafizadeh 

Estephan Tourk 

Numer Heat Tr A-Appl 

Vol.62,No.5 

25A Hybrid Optimization Algorithm for the Thermal Design of 

Radiation Paint Cure Ovens 

Dr.A.Ashrafizadeh

R.Mehdipour 

Dr.C.Aghanajafi 

Applied Thermal Engineering 

Vol.40 

26Optimum Design of Radiation Paint Cure Ovens Using a 

Novel Objective Function 

R.Mehdipour 

Dr.C.Aghanajafi 

Dr.A.Ashrafizadeh

Applied Thermal Engineering 

Vol.41,No.4 

27An Approach for the Numerical Simulation of Heat Transfer 

in an Arc-Welding Electrode Curing Furnace 

S.Defaei Rad 

Dr.A.Ashrafizadeh

World Applied Sciences 

Journal 

Vol.16,No.5 

28Algebraic Zero-Equation Versus Complex Two-Equation 

Turbulence Modeling in Supercritical Fluid Flows 

M.Mohseni 

Dr.M. Bazargan

Comput Fluids 

Vol.60

29
Development of a Thermal Lattice Boltzmann Method to 

Simulate Heat Transfer Problems with Variable Thermal 

Conductivity 

M.Varmazyar 

Dr.M. Bazargan

International Journal Heat 

Mass Tran 

Vol.2013 

31Numerical Simulation of  Spherical, Cylindrical and Axial 

Bubble Clouds Collapse 

M.Miralam 

Dr.R.Ebrahimi 

Dr.M.Shams

AAPG BULL 

Vol.24,No.4

31Numerical Investigation of Thermal Radiation Effects on 

Open Cavity with Discrete Heat Sources 

M. Y. Abdollahzadeh 

Jamalabadi 

Dr.M.Ghassemi 

Dr. M. H. Hamedi

International Journal  

Numerical Method H

Vol.23No.4 

32Model-Based Control of Combustion Phasing in an HCCI 

Engine 

M.Bidarvatan 

Dr.M.Shahbakhti 

Dr.S.A.Jazayeri

SAE International

33The Impact of Nano-fluid Concentration Used as an Engine 

Coolant on the Warm-up Timing

M.Eftekhar 

Dr.A.Keshavarz 

A.Ghassemiyan 

J.Mahdavi niya

International Journal  

of Automotive Engineering 

Vol.3,No.1

34Instability Analysis of Miscible Displacements 
Dr.M. R. Shahnazari 

Dr.R.Eslami 

Sh. Rezazadeh

Iranian Journal of Chemical 

Engineering 

Vol.9

35Repowering as a Competitive Technology for Upgrading The 

Existing Pover Plants 
Dr.M.R.Shahnazari

Journal of Mechanical 

Research and Application 

Vol.9

36Permeability Prediction of  Porous Media 
Dr.M. R. Shahnazai

A.Vahabikashi

Journal Porous Media 

Vol.14,No.3

37A Novel Homotopy Perturbation Method: Koroush Dr.M.R.Shahnazari

IRAN Journal 

ScienceTechnology 

Vol.9
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38Numerical and Experimental Evaluation of Dispersion 

Coefficient for Resin Transfer Modeling 

Dr.M.R.Shahnazari 

A.AbbasNejad 
Transport Porous Media 

39Impedance Simulation of a Solid Oxide Fuel Cell Anode 

in Time Domain 

R.Mohammadi 

Dr.M.Ghasemi 

Y.Mollayi Barzi 

Dr.M.H.Hamedi

Solid State Electrochem 

Vol.3275 

 شنایی با فرایند فشار باال برای تولید نانو ساختارهاآ 41
یکتبمهدی 

یقانجفدکتر سیروس آ
فناوری نانو

12، شماره21مجلد

41 
ای باای و چند مرحلههای ژنراتور الکتریکی تک مرحلهبهینه سازی سیستم

 اتصال الکتریکی

یعالمحامد 
یقانجفدکتر سیروس آ

مهندسی مکانیک
21، شماره 83مجلد

42 
در روش خت پبررسی تجربی میزان اثر تغییر شکل ورق بر زمان 

 وکیوم فورمینگ –ترموفورمینگ 

نیعادل ام
یقانجفدکتر سیروس آ

ینوبختمحمدحسن 

مهندسی مکانیک ایران
21، شماره 84مجلد

43 
هایسازی موتور استرلینگ نوع بتا با درنظر گرفتن اثرات افتآنالیز و بهینه

 حرارتی و هیدرولیکی بازیاب غیرایدئال

اءبشرحقیمسعود ضدکتر 
 یمحمود یمصطف

مدرسمهندسی مکانیک 
2، شماره 12مجلد

 مدل سازی رفتارگذرای بویلر بازیاب در حالت کارکرد جزیرهای 44
محمد پور میابراه

بشرحق اءیض مسعوددکتر
مکانیک هوافضا

1، شماره 9مجلد

45 
حل عددی موتور استرلینگ نوع بتا با اعمال بازیاب حرارتی برای افزایش

 راندمان و توان حرارتی

شرحقاءبیمسعود ضدکتر 
 یمحمود یمصطف

مهندسی مکانیک ایران
25، شماره 2مجلد

46 
مطالعه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پالسمایی برای جابجایی

 NACA0012 زاویه واماندگی یک ایرفویل

یطالقان دشمسیس دآرشیس
عبداله شادآرامدکتر 
 ییرزایمسعود مدکتر 

فصلنامه علمی پژوهشی مکانیک 
 آیرودینامیک سیاالت و
 1، شماره 8مجلد

47 
بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پالسمایی بر کارایی ایرفویل

NLF0414 در زوایای پس از واماندگی 

یعاطفه سلماس
مارآعبداله شاددکتر 
ییرزایمسعود مدکتر 

یآرش شمس طالقان

مهندسی مکانیک مدرس
 6، شماره 12مجلد

48 
رهای هندسی و الکتریکی در مشخصه های جریانثیر پارامتأمطالعه تجربی ت

 یونی القایی توسط عملگرهای پالسمایی

یشمس طالقان دیآرش س
عبداله شادآرامدکتر 
 ییرزایمسعود مدکتر 

مهندسی مکانیک مدرس
6، شماره 12مجلد

49 
بهبود خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق تغییر الگوی ورودی

 خنک کننده

انیقاسم یعل
کشاورز یعلدکتر 
یکاظم یمهد

دانشگاه  -مدل سازی در مهندسی 
سمنان

 25، شماره 9مجلد

51 
ثیر مکان قراردهی عملگر پالسمایی در افزایش کاراییأبررسی عددی ت

 ایرفویل

بداله شادآرامدکتر ع
یآرش شمس طالقان دیس

ییرزایمسعود مدکتر 
 یعاطفه سلماس

مجله علمی پژوهشی شریف
4مجلد

51 
تحلیل عملکرد ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی یک سیستم تولید همزمان

 مقیاس کوچک با مولد پیل سوختی اکسید جامد

یرکندیجاماسب پ
یقاسم دیمج دکتر

یحامد نیمحمدحس دکتر

سوخت و  یپژوهش یعلم هینشر
احتراق

 2، شماره  4مجلد 

52 
ین به چیدمان برایبررسی تجربی وابستگی عدد اشتروهال و پسای میانگ
 سیلندر استوانه ای پشت ایرفویل

عبداله شادارامدکتر 
باجالن مایس

یرش شمس طالقانآ دیس

فصلنامه علمی پژوهشی سیاالت و 
رودینامیکآی

 2، شماره1مجلد 
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53
تاثیر آرایش دهانه خروجی دودکش ها و برج های خنک کننده بر میدان 

جریان و توزیع دود
یقیاصغر صد یعل

بازارگان دیمجکتر د
مهندسی مکانیک مدرس

 2، شماره  13مجلد

با استفاده از محیط متخلخل شبیه سازی احتراق در موتور تزریق مستقیم54
یآرش محمد

یریجزا یعل دیسدکتر 
بشرحق اءیض مسعوددکتر 

نشریه علمی پژوهشی سوخت و 
احتراق

 1، شماره 5مجلد

رونده های زیر سطحیمدلسازی جریان ابر کاواک اطراف 55

یچراغ یعل
یمیابراه رضادکتر 

یبازرگان یمحمد سجاد
 شمس مهرزاددکتر 

هوافضا کیمکان
4، شماره 7مجلد

شبیه سازی موتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل56
یآرش محمد

بشرحقیاءمسعود ضدکتر 
 یریجزا یعل دیسدکتر 

اتتحقیق پژوهشی علمی نامهفصل
موتور

23مجلد  

مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه حرارت سیاالت

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Study of Heat Transfer in Phase Change Materials and Its 

Application in Cooling 

A.Maroufi 

Dr.C.Aghanajafi

Heating & Ventilation and 

Airconditioning Conferen

Tehran 2012 

2Simuation of Exergy Analysis of Solar Lithium Bromide 

Single Effect Chiller

Majdabadi 

Dr.C.Aghanajafi

Heating & Ventilation and 

Airconditioning Conferen

Tehran 2012

3Effect of Various Type Of Binary Cycless on Thermal and 

Exergy Efficiency of Combined Flash-Binary Power Plants 

M.Vatani 

Dr.M.Ziabasharhagh 

Sh.Amiri

IMECE2012 

Houston,Texas,USA

4
Numerical Investigation of Aerodynamic Performance 

of Damaged Low Reynolds Airfoils for UAV 

Applications

A.Doosttalab 

M.Mohammadi 

M.Doosttalab 

Dr.A.Ashrafizadeh

23rd Thermal and Fluid 

Analysis Workshop 

TFAWS201

Pasadena, California

2012

5Thermo-Fluid Analysis of The Exhaust Manifold Integrated 

With Cylinder Head

M.A.Nashan 

Dr.A.Keshavarz 

Dr.S.A.Jazayeri 

A.Ghasemian

Internal Combustion Engine 

Technical Confernce -21 

Toorino, Piemonte, Italy 

2012

6Simulation and Optimization of Refrigeration Cycle in NGL 

Recovery Plants With

Dr.M.R.Shahnazari 

Fazeli 

Z.Ojaghi

The Second Conference on 

Hydrogen & Fuel Cell,2012 

Tehran

7
حل معادله انتقال تشعشعی در یک محفظه دو بعدی با در نظر گرفتن رفتار 

طیفی محیط

جدپورابآرش 

یقانجفدکتر سیروس آ

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 

 ایران

 1391دانشگاه شیراز 

8
های ناشی از یک برخورد سیبآبررسی عملکرد ساق بند فوتبال در کاهش 

به روش المانی

یکتبمهدی 

یقانجفکتر سیروس آد

همایش ملی تربیت بدنی کاربردی

زاد واحد تفتآدانشگاه 

1391
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 طراحی و شبیه سازی چیلر جذبی خورشیدی متناسب با اقلیم شهر تهران 9
یبادآمجد

یفانجفدکتر سیروس آ

گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع

1391تهران 

11
نگ نوع بتا موتور استرلی شبیه سازی و آنالیز افت های حرارتی وهیدرولیکی

 برای افزایش توان و راندمان خروجی

حقاءبشریمسعود ضدکتر 

یمحمود یمصطف  

کانیک کنفرانس بین المللی مهندسی م

و فناوریهای پیشرف

9113اصفهان   

پالسمایی کمک یک عملگره کنترل جریان در الیه مرزی اطراف ایرفویل ب 11

یعاطفه سلماس

عبداله شادآرامدکتر

یش شمس طالقانآر

چهاردهمین کنفرانس دینامیک

 هاشاره

1391 رجندیب

حل عددی موتور استرلینگ نوع بتا با اعمال بازیاب متحرک 12
اءبشرحقیمسعود ضدکتر 

 یمحمود یمصطف

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 

تهو فناوریهای پیشرف

 1391اصفهان

13 
یدی غیر مستقیم توربین گاز وبررسی پارامترهای عملکرد یک سیستم هیبر

 جامد از دیدگاه اگزرژی پیل سوختی اکسید

یرکندیجاماسب پ

یقاسم دیمجدکتر 

یحامد نیمحمدحسدکتر 

کنفرانس بین المللی گرمایش، 

 سرمایش و تهویه مطبوع

 1391 تهران

14 
کیلو واتی در سیستمهای 5/3بررسی عملکرد یک پیل سوختی تجدید پذیر 
 پیشرانش هوایی

یرکندیجاماسب پ
یقاسم دیمجدکتر 

یحامد نیمحمدحسدکتر 

دومین کنفرانس هیدروژن و پیل 
 سوختی

1391 تهران

15 
بررسی عملکرد ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی

 لوله ای اکسید جامد

یرکندیجاماسب پ
یقاسم دیمجدکتر 

یحامد نیمحمدحسدکتر 

ژن و پیل دومین کنفرانس هیدرو
 سوختی

1391 تهران

16 
بادی برای یک -بررسی و شبیه سازی سیستم تولید قدرت ترکیبی خورشیدی

 ایستگاه پمپاژ

شهر آزاد یعل
یصالح غالمرضا

یحامد نیمحمدحسدکتر 

دومین کنفرانس ساالنه انرژی پاک
 تهران
1391

مطالعه عددی امکان خود چرخشی در جریان چاه 17
یجالل محمد

یمیکر حسن
یحامد نیمحمدحسدکتر 

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 
 و فناوری پیشرفته

واحد شهر  یدانشگاه آزاد اسالم
 یمجلس

1391

مطالعه عددی و آزمایشگاهی پدیده خود چرخشی در جریان چاه 18
یجالل محمد

یمیکر حسندکتر 
یحامد نیمحمدحسدکتر 

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 
 فناوری پیشرفتهو 

واحد شهر  یدانشگاه آزاد اسالم
 1391 یمجلس

Bluff-Bodyبکوپل آشفتگی و شیمی در شعلة نفوذی 19

انیجعفر ریجهانگ
یمیابراه رضادکتر 
شمس مهرزاددکتر 

کیمکان یمهندس
شیراز
1391

21 
جت سوخت مایع دارایسازی عددی احتراق توأم با اسپری موتور رممدل

 اردشعله نگه

انیجعفر ریجهانگ
یمیابراه رضادکتر 
شمس هرزادمدکتر 

انجمن هوافضای ایران
 تهران
1391
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بهینه هاستفاد جهت رنکین الی سیکل توسط حرارت بازیاب سیستم 21  
 بیژن موالیی

 دکتر سیروس آقانجفی

مهندسی المللی بین کنفرانس
ایران مکانیک  

1391دانشگاه شیراز   

دبرومای لیتیم خورشیدی جذبی چیلر سازیبهینه و سازیشـبیه 22  
یبادآمجدمحمدرضا   

یاقانجفدکتر سیروس   

مهندسی المللی بین کنفرانس
ایران مکانیک  

1391 شیراز دانشگاه  

23 
گاز محوری چند برای آنالیز آئروترمودینامیکی توربین مقایسه چند الگوریتم

 ایمرحله
یصابر ایپو

زاده یاشرف یعلدکتر 

فرانس تخصصی توربین های اولین کن
 گازی

 1391  تهران

24 
معرفی یک نرم افزار چند منظوره برای پیش بینی عملکرد و تحلیل جریان در

 چند طبقه توربین محوری
یصابر ایپو

زاده یاشرف یعلدکتر 

چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار در 
 صنایع نفت و نیرو

 یالملل نیب یها شیمرکز هما -تهران 
 یراز

1391

25
شبیه سازی عملکرد مخزن ذخیره سازی انرژی خورشیدی با تزریق الیه ای 

های سرمایش مخزن بهینه برای استفاده در سیستم جهت دستیابی به
 خورشیدی

ییروزجایف ییمحمد رضا
بازارگان دیمجدکتر 
 دپوریعم دیمجدکتر 

چهارمین کنفرانس بین المللی 
گرمایش، سرمایش و تهویه

1391 تهران

26 
سازی ادی بزرگ وهای توربین باد با روش شبیهدابهسازی عددی گرمدل

 هاپره مومنتوم جایگزین
انیداود یمهد
بازارگان دیمجدکتر 

مهندسی المللی بین کنفرانس
ایران مکانیک  

1391 شیراز دانشگاه

ای ههای حرارتی پوسته لولکنسازی بازده و هزینه کلی سالیانه در مبادلهبهینه 27
الگوریتم ژنتیک توسط

ینیمحسن ام
بازارگان دیمجدکتر 

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم 
ICHMT2012ایران، 

و بلوچستان ستانیدانشگاه س
1391

28 
 

بهینه سازی جدید در سیستم های ذخیره سازی انرژی

 یمحمدصابر خسرو
زاده یاشرف یعلدکتر 

 بازارگان دیمجدکتر 

نس دینامیکچهاردهمین کنفرا
شاره ها

 رجندیدانشگاه ب
1391

29
پساب تصفیه شده، منبعی پایدار برای آب و بررسی روش اکسیداسیون آب 

عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پساب و مدل سازی عددی  فوق بحرانی به
فراین

یاکبر میمر
بازارگان دیمجدکتر 

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب 
1391  تهران

ابی انرژی پتانسیل گرانشی و جنبشی فاضالب ساختمان های بلندبازی 31

مهر انیشا یمهد
یتوکل رضایعل

یاسد گلبرگ
بازارگان دیمجدکتر

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای 
نوین در نگهداشت

1391 تهران

بررسی مکانیزم انتشار31

یاعلم مهد ریم

یمیابراه رضادکتر 

شمس مهرزاددکتر 

ه سازمان فضاییپژوهشکد

 1391تهران  
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32
زمان بر پایه پیل سوختی بررسی عملکرد ترمودینامیکی یک سیستم تولید هم

ایلوله اکسید جامد

یرکندیجاماسب پ

یقاسم دیمجدکتر 

یحامد نیحسمحمددکتر 

دومین کنفرانس هیدروژن و پیل 

 سوختی

 تهران

1391

33
سوختی  یدی توربین گاز و پیلتحلیل عملکرد ترمودینامیکی یک سیستم هیبر

اتمسفری جهت کاربرد در سیستم پیشرانش هوایی امداکسید ج

یجاماسب پیرکند

یقاسم دیمجدکتر 

یحسین حامدمحمددکتر 

دوازدهمین کنفرانس هوافضا

 دانشگاه امیرکبیر تهران

1391

34
بررسی پارامتری عملکرد یک سیستم هیبریدی غیرمستقیم توربین گاز و پیل

جامد از دیدگاه اگزرژی ختی اکسیدسو

یجاماسب پیرکند

یقاسم مجیددکتر 

یحسین حامد محمددکتر 

مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس 

 بین المللی گرمایش سر

 تهران

 1391

35
مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری و مغشوش نانو سیال درون 

 کانال سه بعدی

محمد باقرزاده

جزه یومیعباس ق

یریجزا یعل دیس دکتر

دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی

واحد گچساران یدانشگاه آزاد اسالم

1391

36
بهینه سازی سامانه ی خنک کاری موتورهای احتراق داخلی با استفاده از چند 

 ورودی

انیقاسم یعل

کشاورز یعلدکتر 

یکاظم یمهد

اولین همایش ملی موتورهای درونسوز

 ناندانشگاه سم

 1391

38
در مدل سازی انتقال حرارت جوشش جریانی در موتورهای احتراق داخلی با 

 نظرگرفتن اثر زبری

یاریاسفند میمر

کشاورز یعلدکتر 

انیقاسم یعل

اولین همایش ملی موتورهای درونسوز

دانشگاه سمنان

 1391

کتب منتشر شده گروه حرارت سیاالت

ناشرنویسندگانعنوانردیف

1Finite Volume Method - Powerful Means of Engineering 

Design
Dr.A.Ashrafizadeh Intech Publication

2Numerical Simulation From Theory to IndustryDr.M.Ziabasharhagh 

A. Mohammadi

INTECH  Croatia

اندیشه نصیر دکترمحمدحسین حامدی وستهیپ یهاطیمح کیمکان 3

یصنعت یلرهایبو4  
 دکترمحمدرضا شاه نظری

رجبلوبرزین   

انتشارات دانشگاه 

یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت  
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ارشد )دفاع شده( گروه  حرارت سیاالت های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر سیروس آقانجفی هرمانیانشبنم ق دیده چگالشپها با یم جریان در میکرو کانالژمحاسبه و بررسی ر 1

دکتر سیروس آقانجفی عظیم سعیدی های ترانسفورموتورهار میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت از فینثا 2

دکتر سیروس آقانجفی حامد عالمی های ترموالکتریک به کمک الگوریتم تجمعی ذراتتحلیل سیستم 3

4 
 یها کلیکننده و اثر س کیدر مخزن تفک نهیفشار به یکینامیترمود یررسب

 ییگرما نیزم یبیترک یها روگاهیدو مداره متفاوت بر ن
دکتر مسعود ضیاء بشرحق مهشید وطنی

دکتر مسعود ضیاء بشرحقزاده میاکبر ابراه یعلیکیبا مبرد مختلط و راهبرد ترمواکونوم LNGسه طبقه  کلیس یسازنهیبه 5

6 
 ستمیس کی یثر در طراحؤم یرهاپارامت یساز نهیانتخاب و به ،ییشناسا

 قدرت پراکنده دـیتول
دکتر مسعود ضیاء بشرحق یداداش بک یمحمد هاد

دکتر علی کشاورز محمد سالمی مجرد یآشفته داخل انیدر جر االتیانتقال حرارت نانوس یشاخصه ها یبررس 7

8 
با در  یاتاق مسکون کیدر  ییجاهجاب یبیانتقال حرارت ترک یعدد زیآنال

 یحرارت شیآسا یظر گرفتن پارامترهان
دکتر علی کشاورز علی حسینی مقدم

9 
یبا شرط مرز یداخل انیدر جر االتینانوس ییجاهانتقال حرارت جاب لیتحل

 ثابت یشار حرارت
دکتر علی کشاورزمحمدمهدی رازنهان

11 
 شیآسا نیاتاق به منظور تام کیدر  یانتقال حرارت تشعشع یعدد زیآنال

 بدن قیشخص به همراه تعر کی یحرارت
دکتر علی کشاورز جواد عارفی

دکتر سیروس آقانجفی سجاد مهدوی یجامد لوله ا دیاکس یسوخت لیپدر  یانتقال حرارت تابش یبررس 11

دکتر محمدحسین حامدی علی محمدی ینیزم ریز شیسرما ستمیمرطوب با س یاز هوا نیریآب ش دیتول 12

دکتر محمدحسین حامدی طاسکوه یکاظم رضایعل یدیفشرده با راه انداز خورش یبه روش هوا یاز انرژس رهیذخ یهاستمیس 13

14 
گیری جت مخلوط سوخت در یک موتور تزریق مستقیممطالعه شکل

 مخلوط اتانول
دکتر محمدحسین حامدیمهدی جعفری

15 
یبررسو کاربرد آن در  وستهیپ یکوره ها یو طراح لیتحل یبرا یارائه روش

 یآجرپز یکوره ها
دکتر علی اشرفی زادهسیدمحمدرضا میرصادقی

16 
و یمقدمات لیتحلچند طبقه با استفاده از  یمحور انیجر نیتورب یسازمدل

 نینو یمحاسبات یهاروش
دکتر علی اشرفی زادهپویا صایری

17 
آن در نسبت چرخش بیتخر یالگو یگردباد و بررس یددـع سازیهیشب

 کم
دکتر علی اشرفی زادهضا رضویعلیر

دکتر مهرزاد شمس شهاب الدین سهرابی باال شارف یهندسه نازل در افشانه ها ریثأت 18

19 
 ن برآر یثأت یو بررس یونیتاسیکاو ینازل ها یداخل انیجر یمطالعه عدد

 افشانه یهامشخصه
دکتر مهرزاد شمس ابوطالب زندی

21 
عمای –دوفاز گاز  یها انیآب در جر تیریمد یعدد یساز هیو شب لیحلت

 یمریپل یسوخت لیدر پ
دکتر مهرزاد شمسیاریمه یحامد مراد

دکتر مهرزاد شمس امید ساریخانی یدروژنیه یسوخت لیپ لیو تحل یازسمدل 21

22 
موثر در نشر دود  یپارامترها یبه منظور بررس انیجر دانیم یمدل ساز

 از دودکش ها در هوا یخروج
دکتر مجید بازارگان یقیر صداصغ یعل

23 
 دمانیچ یسازنهیمزرعه باد به منظور به کیدر  انیجر یسازمدل

 یباد یهانی( توربنگیتیکروسای)ما
دکتر مجید بازارگان کیدلیا انیداوود یمهد
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24
ش مانند نفت در آب به رو یمخلوط نشدن یپخش ماده ا یعدد یساز هیشب

 بولتزمن سیلت
دکتر مجید بازارگانیمحمد اریرام

25 
هیفاز و ارا رییبا کمک مواد تغ ییگرما یانرژ رهیذخ یها ستمیس یبررس

یساز نهیروش به کی
 یمحمدصابر خسرو

دکتر علی اشرفی زاده

دکتر مجید بازارگان

دکتر مجید بازارگان م اکبریمری یماده )فنول( در حالت فوق بحران کی دروترمالیه ندیفرآ یمدل ساز 26

 یونس شفاعت قراملکی آزاد یمولکول میذرات در رژ-دوفاز گاز انیجر یعدد یبررس 27
دکتر مهرزاد شمس

دکتر مجید بازارگان

28
جذب و  ستمیاز رطوبت هوا با استفاده از س نیریاستخراج آب ش یسازمدل

 یدیکلکتور خورش  ستمیس لهیبه وس ابیباز
نحسن درودگرا

دکترسیدمجتبی موسوی نائینیان

دکتر مجید بازارگان

دکتر مجید بازارگان علی اسفندیاری کوچک اسیبادی محور عمودی برای مق نیبررسی عددی کارایی توب 29

31
مختلف  طیشرا یبرا یدیخورش شیسرما ستمیس کی یگذرا لیتحل

 یمیو اقل یاقتصاد
دکتر مجید بازارگانییروزجایف ییمحمد رضا

31 
در یکل نهینرخ انتقال حرارت و کاهش هز شیدو هدفه افزا سازینهیبه

کیژنت تمیتوسط الگور ایلوله پوسته یحرارت هایکنمبادله
دکتر مجید بازارگان ینیمحسن ام

32 
در  یلغزش انیجر میجامد در رژ -دوفاز گاز انیعددی جر سازیهیشب

کروکانالیم
 یشهوار یرضا بر

مسدکتر مهرزاد ش

دکتر مجید قاسمی

دکتر مجید قاسمی آیین طاهری بررسی جریان و انتقال حرارت خون همراه با نانو ذرات در رگ 33

دکتر مجید قاسمی میالد فدایی شبیه سازی امپدانس الکترو شیمیایی پیل سوختی اکسید جامد 34

35
در  شبیه سازی جریان الکتروسموتیک درمیکروکانال و بررسی عوامل موثر

 آن
محمود کشاورزمهر

دکتر مهرزاد شمس

دکتر مجید قاسمی

36
 ی دهیپد یبا بررس یاحتراق داخل یانتقال حرارت در موتورها یساز نهیبه

 جوشش
دکتر علی کشاورزمریم اسفندیاری

37 
کولر نتریا یساز نهیو به ینیکولر و بازب نتریا زلیعملکرد موتور د یبررس

OM-457موتور 
دکتر سیدعلی جزایری لکیوحید م

دکتر سیدعلی جزایری فتح اله زنده دل موتور پالس جت یعدد یساز هیشب 38

39 
توربوشارژدار و  یموتور مل یخنک کار یرهایجوشش در مس دهیمطالعه پد

 مختلف یاثر پارامترها یبررس
دکتر سیدعلی جزایری رضا همت خانلو

41

نانو  الیمغشوش س یبیو ترک ییانتقال حرارت جابجا یعدد یساز هیشب

با  وارهیثابت درد یشکل تحت شار حرارت یضویدرون لوله با سطح مقطع ب

 استفاده از مدل مخلوط

دکترسیدعلی جزایری عباس قیومی

41
 افتیو کامل و باز یجزئ یدر بارها زلیموتور د کی یحرارت لیتحل

 CHPحرارت از آن به صورت 
جزایریدکترسیدعلی  سیده سپیده غفاری

42
مطبوع  هیتهو یبرا زلیموتور د کیاز  یحرارت افتیباز یامکان سنج

 یجذب سطح دیتبر کلیخودرو با استفاده از س
خانبانها یمرتض

 دکتر سیدعلی جزایری

دکتر سیدعلی بهبهانی نیا

43 
یعیگاز طب یساز عیمختلف ما یروشها یو اقتصاد یفن  یساز هیشب لیتحل

LNG

ر محمدرضا شاه نظریدکت فاطمه صدیقی
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44
 طیشرا یبرا یدیخورش شیسرما ستمیس کی یگذرا یساز هیو شب لیتحل

 رانیدر ا ییب و هواآو  یمختلف اقتصاد
دکتر مجید بازارگان ییروزجایف ییمحمد رضا

دکتر محمدرضا شاه نظری ساره ایزدی روگاهیودکش ناز د یکربن خروج دیاکس یگاز د عیتوز یسازمدل 45

دکتر محمدرضا شاه نظری میالد صانعی منتظر قائم روگاهین وبیواتر ت لریبو  یساز هیشب 46

دکتر محمدرضا شاه نظری محمدحسن والی متان یبرا کیفیفلومتر کالر کیو ساخت  یدر طراح قیو تحق یبررس 47

)دفاع شده( گروه حرارت سیاالتپایان نامه های دوره دکتری 

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 دآزا ییدر انتقال حرارت جابجا ونیکنوکس بیزمان سطح و ضرهم شیافزا

 یوتجرب یعدد یهادما با استفاده از روشهم یاستوانه افق کیاز 
دکتر مسعود ضیاء بشرحق امیرعباس رضایی

2
 ابیبا اعمال باز نگیز موتور استرلگا انیجر یاالتیترمو س یحل عدد

 متحرک
دکتر مسعود ضیاء بشرحق مصطفی محمودی

3
 وزیفید یمرز طیبا شرا دهیچیپدر هندسه  یمعادله انتقال حرارت تابش لیتحل

 یخاکستر
دکتر سیروس آقانجفی رش ابجدپورآ

4
بهینه سازی ترمواکونومیکی یک سیکل هیبرید مرکب پیل سوختی دما باال 

 ربین گازو تو
دکتر مجید قاسمی جاماسب پیرکندی

دکترمحمدحسین حامدی جالل محمدی در چاه یخود چرخش انیجر یو تجرب یعدد یبررس 5

 دکتر عبداله شادآرام سیدآرش سیدشمس طالقانی ییبال توسط عملگرپالسما یرو انیکنترل جر یعدد -یتجرب لیتحل 6

7
و انتقال حرارت انیجر یبررس روش مرز مستغرق در یریتوسعه و به کارگ

 حول جسم صلب متحرک
دکتر علی اشرفی زاده علی اکبر حسینجانی

8
 یمحور یمرحله منتخب در کمپرسور ها کی یپره ها نهیبه یطراح

 کمپرسور یطبقات و عملکرد کل یبراساس هماهنگ
دکتر عبداله شادآرام علیرضا فتحی

9
پذیر فوق بحرانی  با استفاده  محل جریان حرارتی سیال خواص متغیر تراک

 LBاز روش 
دکتر مجید بازارگان اریورمز یمصطف

11
بررسی عددی حرکت نانو ذرات مغناطیسی در خون تحت تاثیر میدان 

 مغناطیسی خارجی
محمدرضا حبیبی

 دکتر مجید قاسمی

دکتر محمدحسین حامدی

حمدیعقوب عبداله زادهم بررسی عددی و تجربی تاثیرات تشعشع حرارتی درون محفظه 11
 دکتر مجید قاسمی

دکتر محمدحسین حامدی

دکتر محمدرضا شاه نظری حمیدرضا الری دروژنیه دیجهت تول یو تست احتراق یسازمدل 12
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طراحی جامداتمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Experimental Investigation on Distance Effects in Repeated 

Low Velocity Impact on Fiber–Metal Laminates 

M.Yarmohammad Tooski

R.C.Alderliesten 

Dr.R.Ghajar 

Dr.S.M.R.Khalili

Composite Structures 

Vol.99,No.4,pp.31-40 

2Sensitivity Analysis on Triaxiality Factor and Lode Angle 

in Ductile Fracture 

Dr.R.Ghajar 

G.Mirone 

A.Keshavarz

Iournal of Mechanics 

Vol.29,No.1,pp.177-184 

3Triaxiality Factor and Lode Angle Effects on Failure 

of X-100 Steel Considering Plastic Anisotropy 

Dr.R.Ghajar 

G.Mirone 

A.Keshavarz

International Journal 

Advanced Design and 

Manufacturing Technolo 

Vol.5,No.4,pp.27-31 

4Determining The Mixed Mode Stress Intensity Factors  

of Surface Cracks In Functionally Graded Hollow Cylinders

A.Shaghaghi 

Marco Alfano 

Dr.R.Ghajar

Materials and Design 

Vol.43,No.1,pp.475-484 

5Residual Strength Degradation of Graphite Under Thermal 

Shock Fatigue

Dr.R.Ghajar 

A.Niknami

International Journal 

of Mechanical Sciences 

Vol.59,No.1, pp.55-60

6Ductile Failure of X100 Pipeline Steel – Experiment 

and Fractography

Dr.R.Ghajar 

G.Mirone 

A.Keshavarz

Materials and Design 

Vol.43,No.1, pp.513-525

7
Assessment of Equivalent Initial Flaw Size Estimation 

Methods in Fatigue Life Prediction Using Compact Tension 

Specimen Tests

Dr.A.R.Shahani 

H.Moayeri Kashaki

Engineering Fracture 

Mechanics 

Vol.99,No.1,pp.48-61

8Dynamic fracture analysis using an uncoupled Arbitrary 

Lagrangian Eulerian finite element formulation

Dr.A.R.Shahani 

M.R.Amini

Journal of Solid Mechanics 

Vol.3,No.3,pp.228-243

9
'Effect of Terrain Traction, Suspension Stiffness and Grasp 

Posture on the Tip-Over Stability of Wheeled Robots with 

Multiple Arms 

Kh.Alipour 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

Advanced Robotics

Vol.26,pp.817-842 

11
Non-Linear Dynamic Analysis of a Sandwich Beam with 

Pseudoelastic SMA Hybrid Composite Faces Based on 

Higher Order finite element theory 

Dr.S.M.R.Khalili 

M.Bootshekanan 

E.Carrera 

Dr.M.Shariyat

Composite Structure 

Vol.96,pp.243-255 

11Calculating the Frequency of Oscilation for Servo Axes 

Distressed by Clearance of Preloading 

Dr.A.Ghaffari 

E.Mohammadiasl

IEEE Transactions 

on Mechatronics 

No.99,pp.1-10 

12Drivers Head Pose Estimation Using a Hierarical 

Classification 

Dr.A.Ghaffari 

M.Rezvan 

A.Khodayari

Proceedings of the Institution 

of Mechanical 

Enginvol.226,No.9,pp.1233-

1242 

13A Modified car - Following Model Based on a Neural 

Network Model of the Human Driver Effect 

A.Khodayari 

Dr.A.Ghaffari 

Dr.R.Kazemi

IEEE Transactions on Systems 

and Man Cybernetics 

AVol.42,No.6,pp.1440-1449 

14A Robust Steering Assistsnce System for Road Departure 

Avoidance 

M.Alirezaei 

Dr.A.Ghaffari

IEEE Transactions on 

Mechatronics 

Vol.61,No.5,pp.1053-1960 

15A novel Technique for Identifying Patients with ICU Needs 

Using Hemodynamic Features 

A. Jalali 

Parham Ghorbanian 

Dr.Ali Shokuhfari

Journal Advances in Fuzzy 

Systems

Vol.20,No.3 

16Capturing and Releasing a Nano Cargo by Prefoldin Nano 

Actuator 

Dr.A.Ghaffari 

Dr.A.Shokuhfar 

R.Hasanzadeh

Sensor Actuat B-Chem 

vol.171,No.3 

17Cavity Control of Prefoldin Nano Actuator by Temperature 

and PH 

Dr.Ali Shokuhfar 

Dr.Ali Ghaffari 

Reza Hasanzadeh 

Ghasemi

Nano-Micro 

Vol.412,No.3,pp.110-117 
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18Road Departure Avoidance System Based 

on the Driverdecision Estimator 

M.Alirezaei 

Dr.A.Ghaffari

International Journal 

of Robotics 

Vol.3,No.1,pp.10-19 

19High Accuracy Characterization of Ambulatory Holter 

Dr.M.R.Hommaei nezhad 

S.A.H.Sabzevari 

Dr.A.Ghaffari

International Journal System 

Biology and Biomecanical 

Tech Vol.3,No.1,pp.40-71 

21Capturing and Releasing a Nano Cargo by Prefoldin Nano 

Actuator 

Dr.Ali Ghaffari 

Dr.Ali Shokuhfar 
R. Hasanzadeh Ghasemi

Sensor Actuat B-Chem 

Vol.171,No.3,pp.1199-1206 

21Vibration of an Initially Stressed Rectangular Plate Due 

to an Accelerated Traveling Mass 

S.A.Eftekhari 

Dr.A.A.Jafari

Scientia Iranica Transactions 

A: Civil Engineering 

Vol.19,No.5,pp.1195-1213 

22A Novel and Accurate Ritz Formulation for Free Vibration 

of Rectangular 

S.A.Eftekhari 

Dr.A.A.Jafari

Journal Applied Mecanics- 

ASME

Vol.29 

23Numerical Simulation of Chaotic Dynamical Systems 

by the Method of Differential Quadrature 

S.A.Eftekhari 

Dr.A.A.Jafari

Scientia Iranica Transactions 

B: Mechanical Engine 

Vol.19,No.5

24
A Simple and Accurate Ritz Formulation for Free Vibration 

of Thick Rectangular and Skew Plates with General 

Boundary Conditions 

S.A.Eftekhari 

Dr.A.A.Jafari

Acta Meccanica 

Vol.223,No.11 

25
A Simple and Accurate Mixed FE-DQ Formulation for Free 

Vibration of Rectangular and Skew Mindlin Plates with 
General Boundary Conditions 

S.A.Eftekhari 
Dr.A.A.Jafari

Meccanica 
Vol.47,No.8 

26
High Accuracy Mixed Finite Element-Ritz Formulation 

for Free Vibration Analysis of Plates with General 
Boundary Conditions 

S.A.Eftekhari 
Dr.A.A.Jafari

Applied Mathmatics 
and Computation 

Vol.219,No.3 

27A 6-DOF Satellite Virtual Simulator Design 
and Development 

Dr.M.Mirshams 
Dr.A.Nahvi 

M.Khosrojerdi 
H.Tae 

A.Vahid

Applied Mechanics 
Vol.186 

28
Non-Linear Dynamic Analysis of a Sandwich Beam  

with Pseudoelastic SMA Hybrid Composite Faces Based 
on Higher Order Finite Element Theory 

Dr.S.M.R Khalili 
Botshekanan 

Carrera 
Dr.M Shariyat

Composite Structures 
Vol.96

29Low Velocity Transverse Impact Response of Functionally 
Graded Plates With Temperature Dependent Properties 

Dr.S.M,RKhalili 
Dr.K.Malekzadeh

Composite Structures
Vol.96 

31
Free Vibration Analysis of Sandwich Plates With 
Functionally Graded Facesheets and Temperature-
Dependent Material Properties: A New Approach 

Dr.S.M.R.Khalili 
Y.Mohammadi

European Journal Mechanics 
A-Solid 
Vol.35

31
Analytical Solution For Bending Analysis of Soft-Core 

Composite Sandwich Plates Using Improved High-Order 
Theory 

Khairikhah 
Dr.S.M.R.Khalili 
K. Malekzadeh

Structural Engineering and 
Mechanics 

Vol.44,No.1,pp.15-34

32Free Vibration Analysis of Tapered FRP Transmission 

Poles With Flexible Joint By Finite Element Method 

Dr.S.M.R.Khalili 

B.Saboori 

European Journal Mechanics 

A-Solid 

Vol.42,No.3

33
Numerical Study on Impact Response of Aircraft Sandwich 

Wing Made Of Fiber Metal Laminate Facesheets Subjected 

to Bird Strike 

Dr.S.M.R.Khalili 

Asar 

Dr.R.Eslami Farsani 

Hajiyousefi

Advanced Materials Research 

Vol.488-489

34Tensile Properties of Clay/Polypropylene Nano Composites 

at Cryogenic Temperature 

Dr.S.M.R.Khalili 

Soleimani 

Dr.R.Eslami Farsani 

Hedayatnasab

Advanced Materials Research 

Vol.488-489

35Modeling And Simulation of Controlled Manipulation by 

AFM Nano-Robot 

Hoshiyar 

Dr.S.M.R. Khalili 

Hasheminejad 

Raisifard

Applied Mechanics 

and Materials 

Vol.110-116
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36
Mechanical Characterization of Nanoclay Reinforced 

Polypropylene Composites At High Temperature Subjected 

to Tensile Loads 

Dr.R. Eslami Farsani 

Hedayatnasab 

Dr.S.M.R. Khalili 

Soleimani

Applied Materials Research 

Vol.488-489

37Effect of Distributed Attached Mass on the Vibration 

of Sandwich Panel Using Higher Order ESL Theory 

S.Tafazoli 

Dr.S.M.R. Khalili

Advanced Materials Research 

Vol.488-489

38Buckling of Non-Ideal Simply Supported Laminated Plate 

on Pasternak Foundation 

Dr.S.M.R.Khalili 

Abbaspour 

Dr.K.Malekzadeh

Applied Mathematics 

Computation

Vol.219 

39Experimental Investigation on Distance Effects In Repeated 

Low Velocity Impact on Fiber-Metal Laminates 

M.Yarmahammad Tooski 

R.C.Alderstien 

Dr.R.Ghajar 

Dr.S.M.R. Khalili

Composit  Structure 

Vol.99

41
Molecular Dynamics Study of a New Mechanism for Ripple 

Formation on Graphene Nanoribbons at Very Low 

Temperatures Based on H2 Physisorption

S.Ebrahimi 

Dr.A.Montazeri 

H.Rafii Tabar 

Computational Materials 

Science 

Vol.159,No.1 

41
ه فنولیک تقویت شده با الیاف های زمینبررسی رفتار کششی کامپوزیت

 بازالت و کربن تحت تاثیر سیکل شوک حرارتی

یفارسان یرضا اسالمدکتر 

یلیمحمدرضا خل دیسدکتر 

 مسلم نجفی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک 

یرامیرکب

 2شماره 44مجلد 

سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت باال در سامانه ریلی مدل 42

کاکلر زادهیواد علج

قاجار لهارحمتدکتر 

 یتوکل دیحم دکتر

پژوهشی مهندسی -نامه علمیفصل

حمل و نقل

 11مجلد 

43
تقویت شده با الیاف  ی کامپوزیت های زمینه فنولیکبررسی رفتار کشش

 بازانت و کربن تحت اثر دوره شوکت حرارتی

 یاسالمدکتر رضا 

 یلیخلدکتر سید محمدرضا 

 ینجفدکتر فرید 

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک 

امیر کبیر

 2شماره44مجلد

44 
ضهای ساندویچی در معرپنل شکل درTمدل سازی اجرا محدود اتصال

 بارگذاری کششی

 یلیخلدکتر سیدمحمدرضا 

 یغزنوآیدین 

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک 

امیر کبیر

 2شماره44مجلد

45
ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چند 

مجوره فلزات

قاجار لهارحمتدکتر 

 صفا پیمان

 کاکلر زادهیجواد عل

ی پژوهشی مهندس-نامه علمیفصل

مکانیک جامدات

 1شماره  29مجلد 

46 
داخلی از جنس موادهای جدار ضخیم با پوششتحلیل حرارتی استوانه

 های پسماند حرارتیتابعی با درنظر گرفتن تنش

قاجار لهرحمت ادکتر 

 یانیمهراب دیسع

پژوهشی مهندسی -مجله علمی

 مکانیک

 2شماره  41مجلد

47 
ستفاده از آزمایش ضربه شارپی در با ا UIC60 چقرمگی شکست فوالد ایل

دماهای مختلف

قاجار لهارحمتدکتر 
کاکلر زادهیجواد عل
ینعمت یمهد

 زادهیعل ونسی

پژوهشی مهندسی -نامه علمیلفص
 حمل و نقل

 1شماره  7مجلد 

پایداری یک سیستم متشکل از سه محور با اتصال هوک 48

ییمسعود سلطان رضا

یمحمدرضا قضاو

یجعفر اصغر یعلدکتر 

مهندسی مکانیک مدرس

 6شماره12مجلد

دکتر علی نحوی آزمون مهارت رانندگی با دستگاه شبیه ساز 49
اندیشه گستر سایپا

122شماره 1مجلد
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Stabilized Supervising Control of a Two Wheel Mobile 

Manipulator

S.R.Larimi 

P.Zarafshan 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

2
Dynamics Modelling and Stable Motion Control 

of a Ballbot Equipped with a Manipulator

P.Asgari 

P.Zarafshan 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

3Modified Transpose Jacobian for Control 

of a Tractor-Trailer Wheeled Robot

Keymasi.A.K.

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

4Regulation of a Differential Driven Wheeled Robot Towing 

a Trailer

M.Dehghani 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

5Characteristics Identification of Continuum Robots 

for Exact Modeling

M.Dehghani 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

6Modeling of Continuum Robots with Twisted Tendon 

Actuation Systems

M.Dehghani 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

7Stable Stair-Climbing of a Quadruped Robot

M.Khoram 

A.Zamani 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

8A New Approach in Gait Planning for Humanoid Robots
M.Khadiv 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

9
Time-Variant Artificial Potential Fields: a New  

Power-Saving Strategy for Navigation of Autonomous 

Mobile Robots 

M.Macktoobian 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

11Dynamics Modeling and Control of an Armed Ballbot 

with Stabilizer 

P.Asgari 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

11
A Virtual Structure-Based Approach to Formation Control 

of Cooperative Wheeled Mobile Robots 

A.Abbaspour 

Kh.Alipour 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

International Conference on 

Robotics and Mechatronics 

Sharif University –Tehran 

2013

12
Maximum Load Carrying Capacity of a Hybrid Robot 

Considering Tip-Over Stability 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

S.Sh.Hosseini 

A.Motidi

ISME

Shiraz University-Iran 

2012

13'Finding Near-Optimal Formation of Cooperative Wheeled 

Mobile Robots in Payload Transportation 

A.Abbaspour 

Kh.Alipour 

Dr.S.Ali.A.Moosavian

ISME

Shiraz University-Iran 

2012

14Design and Dynamics Modeling of an Unmanned Airship

A.Shariati

Dr.A.Ghaffari 

Dr.A.H.Shamekhi

ISME

Shiraz University-Iran 

2012
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15Resonance Phenomenon Analysis in Sandwich Structures 

With SMA Reinforced Composite Face Sheets 

M.Bootshekanan

Dr.S.M.R.Khalili 

Dr.M.Shariyat

Second International 

Conference on Acoustics

 and Vibration 

Sharif University –Tehran 

2013

16Design and Kinematic Analysis of a 4-DOF Serial-Parallel 

Manipulator for Urban Bus Driving Simulator 

A.Jaberi 

Dr.A.Nahvi 

M.Hasanvand 

M.TaleMasouleh 

M.R.ArbabTafti

Icrom 2013 : First RSI/ISM 

International Conferenc 

Tehran

2013

17Stability of a Three-Axis Power Transmission System
Dr.A.A.Jafari 

M.SoltanRezaei 

M.R.Ghazvi

Second International 

Conference on Acoustics and 

Vibration 

Sharif University –Tehran 

2013

18Dynamic Stability of a System Including Three Shafts
M.SoltanRezaee 

Dr.A.A.Jafari 

M.R. Ghazavi

Advances In Robotic, 

Mechanical Engineering and 

De

Dubai  2012

19 
ای بلند درهای میلههای تلسکوپی در مقایسه با پرتابهبررسی نفوذ پرتابه

 ط مرزی مختلفیبا شرا اهداف فلزی

سید اسداله شاکر

قاجار لهارحمتدکتر 

 یجمال زماندکتر 

بیستمین همایش ساالنه )بین المللی( 

رانمهندسی مکانیک ای

1391 رازیش

21
های بلند در های میلقایسه با پرتابههای تلسکوپی در مبررسی نفوذ پرتابه

 با شرایط مختلف اهداف فلزی

له شاکرسید اسدا

قاجار لهارحمتدکتر 

 یجمال زماندکتر 

بیستمین همایش ساالنه )بین المللی( 

رانمهندسی مکانیک ای

 1391 رازیش

21
های حرارتی ناشی از حرکت یک منبع حرارتی متحرک روی تحلیل تنش

 استاتیک شبه یک ورق در حالت

امیررضا شاهانیدکتر 

 یصمد کالن

دوازدهمین همایش انجمن هوافضای ایران

 دانشگاه امیرکبیر

1391

22
برای طراحی و تحلیل  EJMA بررسی روابط ارائه شده در استاندارد

هافانوسی

امیررضا شاهانیدکتر 

یمحمد حسن حاج باقر

 رضا توحیدخواه

ایران دوازدهمین همایش انجمن هوافضای

 دانشگاه امیرکبیر

1391

23
تحلیل ریاضی دینامیک آشوبناک ماهواره ژیروستات در حرکت 

 مداری به روش ملنیکف-وضعی

یابطح یمهد دیس

یسادات نیحس دیسدکتر 

 هیساالر حسن

دوازدهمین همایش انجمن هوافضای ایران

 دانشگاه امیرکبیر

1391

24
دورانی ماهواره  -حرکت انتقالیسازی و تحلیل دینامیکی آشوب در مدل

 ژیروستات سه محوره

یابطح یمهد دیس

یسادات نیحس دیس

بیستمین همایش ساالنه )بین المللی( 

رانمهندسی مکانیک ای

1391 رازیش

25 
تحت بارگذاری اتفاقی باCTتحلیل رشد ترک خستگی در یک نمونه

 یشگاهیمرکزی و مقایسه آن با نتایج آزما استفاده از تئوری حد

امیررضا شاهانیدکتر 

 یمحمد ساالر

کنفرانس بین المللی مهندسی 

تههای پیشرفمکانیک و فناوری

1391 اصفهان

26 
تحلیل رشد ترک در حالت مود ترکیبی با استفاده از روش المان محدود

 مقایسه با نتایج تجربی توسعه یافته و

امیررضا شاهانیدکتر 

یزاده بیدختعباس یعل

بین المللی مهندسی  کنفرانس

تههای پیشرفمکانیک و فناوری

1391 اصفهان
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27

 (DCB)بررسی رشد ترک استاتیکی در نمونه تیر یکسر گیردار دو لبه

جابجایی ثابت: تحلیل با استفاده از روش المان محدود  تحت بارگذاری

تحلیلی توسعه یافته و مقایسه با نتایج

امیررضا شاهانیدکتر 

یه بیدختزادعباس یعل

کنفرانس بین المللی مهندسی 

تههای پیشرفمکانیک و فناوری

1391  اصفهان

سازی دینامیکی و تحلیل سازه ای شیرهای قطع انفجاریمدل 28
امیررضا شاهانی دکتر 

 حمید شوشتر

بیستمین همایش ساالنه )بین المللی( 

رانمهندسی مکانیک ای

1391 رازیش

29 
خط تغییرمند مبتنی بر منطق فازی برای حرکت طراحی سیستم کنترلی هوش

هاخودرو در بزرگ راه

یغفار یعلدکتر 

یاریخدا رضایعل

نیارو دیسع

دومین کنفرانس بین المللی کنترل 

 ابزار دقیق

1391

31
 راهی برای طراحی یک نانو عملگر پریفولدینی PH جهش و کنترل

مطلوب

فرشکوه یعلدکتر 

یغفار یعلدکتر 

یزاده قاسم حسن رضا

بیستمین همایش ساالنه )بین المللی( 

رانمهندسی مکانیک ای

1391 رازیش

31 
محاسبه ضریب شدت تنش ترک واقع بر فصل مشترک مواد دو جنسی به

 ترک روش انتگرال بسته شدن

قاجار لهارحمتدکتر 

 محمد رضا مظلوم

دوازدهمین همایش ساالنه انجمن هوا 

 بیردانشگاه امیرک فضای ایران

1391

Glar3 پاسخ ضربه تکراری سرعت پایین با سطوح انرژی مختلف بر روی 32

ییارمحمد یمهد

ه قاجارالرحمتدکتر 

یسید محمد رضا خلیلدکتر 

 رنه الدریستن

دوازدهمین همایش ساالنه انجمن هوا 

 دانشگاه امیرکبیر فضای ایران

1391

33 
های ساندویچی باآزاد سازهثیر ضربه ی سرعت باال بر ارتعاشات أبررسی ت

 الیه فلز الیاف به روش تجربی رویه ی چند

مان خیمحمد ش
 چوبر یمهران قلم

یقیصد یمجتب

یاصغر جعفر یعلدکتر 

دومین کنفرانس بین المللی 
 آکوستیک و ارتعاشات

 فیدانشگاه شر

1391

 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر در تماس با سیال به روش های عددی و تجربی 34
یاصغر جعفر یعلدکتر 

مان خیمحمد ش

دومین کنفرانس بین المللی 

 آکوستیک و ارتعاشات

 فیدانشگاه شر

1391

35 
با الیه های پیزوالکتریکFGMبررسی ارتعاشات تیر تیموشنکو از جنس

و سرعت بار متحرک تحت تاثیر فرکانس

یاصغر جعفر یعلدکتر 

 یفتح آباد یمرتض

لی مهندسی بیستمین کنفرانس بین المل

 مکانیک شیراز

1391

ای با ردیاب مجزاتعیین بیشینه سفتی مجازی ارائه شده توسط واسط المسه 36

ینحو یعل دکتر

یمقدار یعل دکتر

یبخشجهان ثمیم

یخیاحمد مشا

بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی 

 برق ایران

1391

37
ای تعامل نیرویی در بهبود پایداری واسط المسه ای با روش ابداع شده بر

 مرسوم مقایسه با روش

ینحو یعل دکتر

یمقدار یعل دکتر

یخیاحمد مشا

یبخشجهان ثمیم

بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی 

 مکانیک شیراز

1391
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 سازی گاز چند جزیی در محیط متخلخلمدل 38

 ینحو یعل دکتر

 یمقدار یعل دکتر

 یخیاحمد مشا

 یبخشجهان ثمیم

لی مهندسی فرانس بین الملبیستمین کن
 مکانیک شیراز

1391 

 

 

 کتب منتشر شده گروه طراحی جامدات
 ناشر نویسندگان عنوان ردیف

 اکبر موسویاندکترسیدعلی (دیچاپ جد ) هانیدینامیک ماش 1
 انتشارات دانشگاه 

 یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت

 دکترسیدمحمدرضا خلیلی 2مقاومت مصالح  2
 گاه انتشارات دانش

 یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت

 
 ارشد )دفاع شده( گروه  طراحی جامدات های دوره کارشناسینامهپایان

 استاد راهنما دانشجو عنوان ردیف

1 
 یهاچرخ یها در واماندگو نقش آن یو حرارت یکیمکان یهاتنش یبررس

 رانیآهن اراه
 دکتر رحمت اله قاجار حمید کریمی

 دکتر رحمت اله قاجار محمدرضا مظلوم یاتنش اطراف ترک در اتصال دوماده دانیم یو عدد یلیمطالعه تحل 2

3 
تماس  یتحت خستگ یلیسامانه ر یهالیدر ر یداخل یرشد ترک عرض

 (RCF) یغلتش
 دکتر رحمت اله قاجار فرهاد کریمی

4 
 یجذب انرژ یرو یهیبرید یهاو ضخامت کامپوزیت یاثر کسر حجم

 فتانضربه وزنه ا
 دکتر رحمت اله قاجار نوید جمالزاده

 سیدعلی اکبر موسویان دکتر مجید خدیو دینامیک و طراحی مسیر پایدار ربات دوپا با در نظر گرفتن اثر لغزش 5

 سیدعلی اکبر موسویان دکتر سیدرضا الریمی بازودار دینامیک و کنترل یک ربات دوچرخ 6

 سیدعلی اکبر موسویان دکتر پویا عسگری ط یک ربات تک چرخ کروی با بازووسدینامیک و کنترل جابجایی جسم ت 7

8 
 یطراحی الکترونیکی و ساخت نمونه جدیدی از سیستم توپ و صفحه برا

 تعقیب مسیر
 سیدعلی اکبر موسویان دکتر عرفان طالب زاده عسگری

 سیدعلی اکبر موسویان کترد مهران فرهادمنش چشم یحرکت یبا الگو دینامیک و کنترل یک ربات سریع 9

11 
طراحی و شبیه سازی یک سیستم چشم چابک و کنترل کننده مناسب جهت 

( جهت ردیابی pitch( و فراز )yawکنترل حرکت در دو جهت سمت)
 یک هدف متحرک معین

 دکتر سیدحسین ساداتی مرتضی مهرابی

11 
اب طراحی سیستم رانندگی خودکار به منظور توقف خودرو در صورت خو

 آلودگی راننده
 دکتر سیدحسین ساداتی وند یمحمدحامد قل

 دکتر امیررضا شاهانی معصومه بابایی یکیمکان یهاستمیس نانیاطم تیقابل لیتحل 12

 دکتر امیررضا شاهانی دخواهیرضا توح هوافضا عیمورد استفاده در صنا یهایفانوس یتدوین نرم افزار طراح 13

 دکتر امیررضا شاهانی حسن حاج باقری هایفانوس یداریارتعاشات و ناپا لیتحل 14

15 
 یمتحرک رو یمنبع حرارت کیاز حرکت  یناش یحرارت یهاتنش لیتحل

 ورق کی
 دکتر امیررضا شاهانی صمد کالنی

208



دانشکده مهندسی مکانیک -1931کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   

 

 

 استاد راهنما دانشجو عنوان ردیف

 دکتر امیررضا شاهانی حداد عبدی یومینیو آلوم یفوالد یهاشکست نرم ورق یچقرمگ یتجرب نییتع 16

17 
 یاولر-یالگرانژ تمینورد داغ ورق با استفاده از الگور ندیآفر یساز هیشب

 یاریاخت
 دکتر امیررضا شاهانی شهرام کاشانی

 رسا جمشیدی با استفاده از محاسبات نرم وژنیپرفیوقوع ر ینیب شیپ تمیالگور جادیا 18
 دکتر علی غفاری

 دکتر محمدرضا همایی نژاد

 دکتر علی غفاری علیرضا شجاعیان ور موانعدر حض یچند عامل یهاستمیکنترل حرکت س 19

 حمید ابراهیمی اوریمی یسکته قلب ینیبشیبهتر و پ صیکننده جهت تشخنییتع یپارامترها 21
 دکتر علی غفاری

 دکتر محمدرضا همایی نژاد

 بهنام ارکان یانسان کردیرو ای ریکردن مس یرفتار راننده در ط یسازمدل 21
 دکتر علی غفاری

 نحوی دکتر علی

22 
های تحت بار کننده کامپوزیتی در سازههای تقویتتحلیل تنش در وصله

 ایضربه
 مجید مختاری

 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

 دکتر محمد شرعیات

23 
متصله  کنواختی یبهمراه جرم گسترده  یچیورق ساندو یکینامیپاسخ د

 کم سرعت یتحت ضربه 
 علیرضا زارعی

 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

 محمد شرعیات دکتر

 سعید امیرخانی ای کنترل با استفاده از واسط المسه یمجاز شگاهیآزما سازی ادهیو پ یطراح 24
 دکتر فرید نجفی

 دکتر علی نحوی

25 
جداگانه  ابیرد یدارا یِکیو کنترل تعامل هپت یداریپا یبررس ،یمدلساز

 کاربر یبرا
 دکتر علی نحوی حمید حکیمی

26 
ساز  رانندگان بر اساس مانور فرمان به کمک شبیهآلودگی  تشخیص خواب

 رانندگی
 محمدرضا آشوری

 دکتر علی نحوی

 دکتر شهرام آزادی

27 
خودرو توسط شبکه  یراننده بر اساس رفتار طول آلودگی خواب صیتشخ

 یرانندگ ساز هیدر شب یعصب
 دکتر علی نحوی مرضیه سراج

 دکتر علی اصغر جعفری مسعود خدایاری رحافظه دا اژیاز جنس آل یمنحن ریارتعاشات ت 28

 دکتر علی اصغر جعفری محمد شیخ مان الیدر تماس با س ریارتعاشات ت 29

 دکتر علی اصغر جعفری مصطفی طاهری کننده تیبا تقو یچیساندو یارتعاشات آزاد پوسته  استوانه ا یبررس 31

31 
رد راننده در بر عملک نیاثرات مصرف مواد محرک آمفتام شیو آزما لیتحل

 یبا استفاده از منطق فاز یساز رانندگ هیشب
 یموریت رایسم

 دکتر علی نحوی

 دکتر حمید خالوزاده

32 
 ندیفرا نیفلز در ح کینرم  یواماندگ یبرا بیمدل آس کی یبررس

 یآهنگر
 دکتر رحمت اله قاجار یزدانی مانیا

33 
شبک تحت بار با هسته م یتیکامپوز یچیپنا ساندو یو عدد یتجرب لیتحل

 یکشش
 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی طاهر احمدی

 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی ساسان احسانی ریبا هسته انعطاف پذ یتیکامپوز یچیساندو یکمانش پوسته مخروط لیتحل 34

35 
 ریپذبا هسته انعطاف یتیکامپوز یچیساندو یپوسته مخروط یکینامید لیتحل

 ئوری مرتبه باالی بهبود یافتهتحت ضربه کم سرعت با استفاده از ت
 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی سعدی سماواتی

36 
و  یخستگ یدر معرض بارگذار یدندان پزشک منتیمپلیا یعدد لیتحل

 یحرارت
 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی بابک ضیایی
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های دوره دکتری )دفاع شده( گروه طراحی جامداتنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

نرم با استفاده از  یدر واماندگ وستهیپ طیمح بیآس کیمکان یبررس1
 رهمسانگردیغ تهیسیپالست

دکتر رحمت اله قاجارآرش کشاورز

2 
با استفاده از کیدر مود  یکینامیاجزاء محدود مسئله رشد ترک د لیتحل

 ALE ونیفرموالس
دکتر امیررضا شاهانیمحمدرضا امینی

3
های رباتیک با اجزاء ایی اجسام توسط سیستمدینامیک و کنترل جابج

 انعطاف پذیر
سیدعلی اکبر موسویان دکترپیام زرافشان

4
 ماتیحرکت خودرو بر اساس تصم ریکنترل فعال انتخاب  مس ستمیس

 کپارچهی
محسن علیرضایی

دکتر علی غفاری
دکتر رضا کاظمی

5 
رفتار یلحظه ا ریبر تأخ یخودرو مبتن بیکنترل هوشمند تعق ستمیس یطراح

 راننده و خودرو
علیرضا خدایاری

دکتر علی غفاری
دکتر رضا کاظمی

رضا حسن زاده قاسمی یملکول یهابه کمک چپرون یستینانو عملگر ز کی یساز هیو شب یطراح 6
دکتر علی غفاری

دکتر علی شکوه فر

7 
 انیجر یدار حاوحافظه اژیاز جنس آل یاپوسته استوانه یخطریارتعاشات غ

 الیس
دکتر علی اصغر جعفریفریناز فروزش

8
هدفمند تحت ضربه با  یها هیبا رو یچیصفحه ساندو یکینامید لیتحل

 و خواص وابسته به دما  نییسرعت پا
دکتر سیدمحمدرضا خلیلییونس محمدی

9 
شده با تیتقو یمریپل یها تیکامپوز یو ارتعاشات یکیاستات یابیمشخصه

 حافظه دار یها اژیاز جنس آلکوتاه  یها میس
دکتر سیدمحمدرضا خلیلیعلی سعیدی

گروه ساخت و تولید

ساخت و تولیدمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Simulation of Air Gap Thickness Variations on Air Spindle 

Vibrations in Ultra Precision Machine Tools 

M.Akhondzadeh

Dr.M.Vahdati 

International Journal 

of Advanced Design 

and Manufanufacture 

Vol.2,No.4 

2
Experimental Investigation on Effect of Number and Size 

of Rectangular Air Pockets on Air Spindle Vibrations 

in Nanomachining 

M.Akhondzadeh

Dr.M.Vahdati

Journal of Engineering 

Mechanics Sage 

Vol.227,No.2 

3Modeling the Effect of Tool Edge Radius on Contact Zone 

in Nanomachining 

S.V.Hosseini

Dr.M.Vahdati

Materials Science 

Vol.2,No.4 

4An Investigation on Stability of Laser Hybrid arc Welding 

M. Moradi 
Dr.M. Ghoreishi 
Jan Frostevarg 
Alexander F.H. 

Kaplan

Optic and Lasers 
in Engineering 

Vol.51 

5An Investigation Into Laser Ablation of Copper Films With 

a Nd:YAG Laser 

S. Shamsaei

Dr.M. Ghoreishi 

Y. Javid

Lasers in Engineering 

Vol.23,No.3-4 

6
A Dual Response Surface-Desirability Approach to 

Processmodeling and Optimization of Al2O3 
Powder-Mixed Electricaldischarge Machining (PMEDM) 

Parameters 

S.Assarzadeh 
Dr.M. Ghoreishi 

International Journal 
of Advanced Manufacturing 

Technologh 
Vol.64,No.9-12 

7Ultrasonic Testing Signal Enhancement By Piece-Wise 

Deconvolution 

A.Yaghootiyan 

Dr.F.Honarvar 

M.Zeighami 

A.N.Sinclair

Materials Evaluation 

Vol.70,No.5 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

8Measurement of Elastic Properties of Aisi 52100alloy Steel 

by Ultrasonic Nondestructive Methods 

M.Hamidinia 

Dr.F.Honarvar

Journal of Mechanics 

of Materials and Stractures  

Vol.7,No.10 

9
The Analytical Solution of the Buckling of Composite 

Truncated Conical Shells Under Combined External 

Pressure And Axial Compression? 

Dr.J.Zamani 

Dr.M.Shariyat 

S.Jalali 

M.Jafari 

M.A.Boorboor

Journal of Mechanical Science 

Technology 

Vol.26 

11An Experiment on the Shape and Depth of Air Pocket 

on Air Spindle Vibrations in Ultra Precision Machine Tools 

M.Akhondzadeh 

Dr.M.Vahdati

Journal of Engineering 

Manufacture 

Vol.2,No.4 

11Monitoring of Pipewall Thickness and Iits Thinning Rate 

by Ultrasonic Technique 

F.Salehi 

Dr.F.Honarvar 

A.N.Siclair

International Journal  

of Design Manufacturing 

and Technology

Vol.5,No.4 

12
Characterization of Grain Size and Yield Strength in AISI 

301 Stainless Steel Using Ultrasonic Attenuation 

Measurements 

Dr.M.Aghaie 

Dr.F.Honarvar 

S.Zanganeh

Journal Nodestruct Eval 

Vol.31,No.3 

13Resolution Enhancement of Ultrasonic Defect Signals for 

Crack Sizing 

B.Shakibi 

Dr.F.Honarvar 

M.D.C.Moles 

J.Caldwell 

A.N.Sinclair

NDT&E International

Vol.52 

14
گیری دقیق خواص مکانیکی میکروساختارهای بازپختی فوالد آلیاژیاندازه

 AISID6به کمک روش غیرمخرب فراصوتی

محمد حمیدنیا

فرهنگ هنروردکتر 

حمید خرسنددکتر 

مهندسی مکانیک مدرس

 4شماره12مجلد

15
تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تک 

ی با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولیبلور مس

سید وحید حسینی

مهرداد وحدتی دکتر

مواد نوین

4شماره2مجلد

مطالعه عوامل موثر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشینکاری نانومتریک 16
محمد اخوند زاده

مهرداد وحدتی دکتر

فصلنامه علمی شریف

4شماره2مجلد

17
در حالت پالسی به کمک  CO2رشکاری با لیزر متحرکآنالیز سه بعدی ب

روش اجزائ محدود

ییسلمان شمسا

یشیقر دیمجدکتر 

مهندسی مکانیک شریف

3شماره28مجلد

18
کاری تخلیه الکتریکی به مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین

محدود یروش اجزا

فرد یعاطفه نادر

یشیقر دیمجدکتر 

مکانیک هوا فضا

31مجلد

19
ای و مقایسه آن با های جاذب انرژی با سطح مقطع دایرهآنالیز تجربی سازه

های مربعی و بتنی تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی و دینامیکی  سازه
()تا مرحله انفجار

جمال زمانیدکتر
محمد علی ادبی
ابوالفضل درویزه

یمانیمجید سل

مهندسی مکانیک ایران
 24شماره2مجلد

21 
قایسه انقباض بوجود آمده در قطعات پالستیکی تزریق شده در قالب هاییم

 از جنس آلیاژ های با دمای ذوب پایین و رزین اپوکسی

یجمال زماندکتر

یرضا گودرز

محمد علی ادبی

مکانیک هوا فضا

21 
های آلومینیومی با کلگیارائه مدل نیمه تجربی برای تغییر شکل پوسته

 ی انفجاریمخروط تحت بارگذار

جمال زمانیدکتر

امین ضمیری

علی مظفری

یعاطفه عبدل

مواد پر انرژی
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

استفاده از روش غیرمخرب فراصوتی برای پیش بینی خواص مکانیکی فوالد 22

AISI 

محمد حمیدنیا

فرهنگ هنروردکتر 

علمی پژوهشی مهندسی  نامهفصل

دانشگاه مکانیک جامدات

 2شماره3مجلد

شده در کنفرانس ها گروه ساخت و تولیدارایهمقاالت 

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1
The Study of Various Additives of Carbon Fabric/Phenolic 

Composites and Its Effects on the Mechanical, Thermal 

and Abrasive Characteristics with Autoclave Method  

(43. Composite Structures Subjected to High Temperatures)

Dr.J.Zamani

Mosabigi

IEEE -ICIT 2013

South Africa

1391 

2Case Depth Profile Measurement of Hardened Components 
Using Ultrasonic V 

R.Bagheri 
Dr.F.Honarvar 
R.Mehdizadeh

18th World Conference  
on Nondestructive Testing 

Durban, South Africa 
2012 

3
Statistical Modeling and Optimization of Process 

Parameters Inelectro-Discharge Machining of Cobalt 
Bonded Tungsten Carbide Composite (WC/6%Co) 

S.Assarzadeh 
Dr.M.Ghoreishi

Conference on Electro 
Physical and Chemical 

Machining(ISEM) Belgium 
2013 

4Improvement of Ultrasonic Nondestructive Testing Data By 
Signal Processing Techniques

Dr.F.Honarvar 

Second International 
Conference on Acoustics and 

Vibration 
Sharif University –Tehran 

2013

5 
الکتروشیمیایی آلیاژ نایتینول به روش رویه کاریبررسی پارامترهای ماشین

 پاسخ

یاصفهان یروحان یمهد
یهادو یمحمد مهد دیس

 یشیقر دیمج دیسدکتر 

مهندسی مکانیک و فناوریهای 
 پیشرفته

1391اصفهان

AISI 4140 محاسبه سرعت صوت در6

سید عباس ارحام نمازی
فرهنگ هنروردکتر 

 محسن اعیانی

لی دومین کنفرانس بین المل
آکوستیک و ارتعاشات

 1391 تهران

کتب منتشر شده گروه ساخت و تولید

ناشرنویسندگانعنوانردیف

ریدانشگاه خواجه نصدکتر مجید قریشیابزار یهانیماش1

ریدانشگاه خواجه نصدکتر جمال زمانیانفجار کیبر مکان یامقدمه2

3Piezoelectric Materials and Devices- Practice 

and Applications
Dr.M.GhoreishiINTECH

4Nondestructive Testing of Materials and StructuresDr.F.HonarvarSpringer – RILEM

پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد )دفاع شده( گروه ساخت تولید

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
 هایساچمه(CMP) یکمکانیییایمیش کاریفرایند پرداخت  یطراح

(Si3N4)دیتراین کونیلیس
دکتر مهرداد وحدتیمرتضی سجادی حور

دکتر مهرداد وحدتییوسف افتخاریپرداخت کاری با جریان ساینده مگنتورولوژیکال2

دکتر سیدمجید قریشیاعظم رحمانیبه کمک روش المان محدود گیت زریل یجوشکار یساز هیشب3

4
 یکیالکتر هیتخل ینکاریموثر در ماش یپارامترها یساز نهیبهو  یبررس

 خشک
دکتر سیدمجید قریشییطهماسب دیوح
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

5
با در نظر  یکیالکتر هیتخل ینکاریماش ندیسطح در فرآ یزبر یمدل ساز

 به روش اجزائ محدود یمتوال هیگرفتن اثرات تخل
یدمجید قریشیدکتر س انیصادق یحاج یعل

6
بررسی پارمترهای موثر بر فرایند پرداخت سطح ساچمه های سرامیکی با 

 MFPاستفاده از روش 
دکتر مهرداد وحدتی اعظم سلمان خانی

دکتر جمال زمانی ادبی فیروزجانی یدهبر شکل کنواختیریو غ کنواختی( ی)انفجار یکینامید یبارگذار ریتأث 7

دکتر جمال زمانی زهرا برزگر اسکویی آبریز انفجار دهیپد یسازمدل 8

 بهنام سلطانی آب ریانفجار ز هایو مخزن آب تست میمخزن جدار ضخ زیو آنال یطراح 9
دکتر جمال زمانی

سیدمجید قریشی دکتر

11
 طیتحت مح زوتروپیسازه ا یبر رو یکینامید یبارگذار یعدد زیآنال

 واسط متفاوت
مهدی بزرگمهر

 انیدکتر جمال زم
سیدمجید قریشی دکتر

دکتر جمال زمانی عاطفه عبدلی یخارج یتحت بارگذار یتیکامپوز یمخروط یهاسازه لیوتحل یطراح 11

دکتر جمال زمانی محمود مبین سیاثر تداخل موج انفجار و امواج الکترومغناط یبررس 12

دکتر جمال زمانی یآبادده یکیبیسمو دیوح واسط متفاوت یهاطیرفتار موج انفجار با مح یعدد یبررس 13

14
کار ه شده ب تیتقو یتیجدار نازک کامپوز یهامخروط یطراح یساز نهیهب

 ییهوافضا یرفته در سازه ها
منظور یفاطمه بهرام

دکتر جمال زمانی

دکتر علی مظفری

دکتر فرهنگ هنرور اعیانیمحسن  دما راتییدر فلزات با تغ یو عرض یطول یسرعت امواج فراصوت راتییمطالعه تغ 15

دکتر فرهنگ هنرور سعید قیصری یدر مواد تابع کیامواج آکوست یانتشار و پراکندگ یبررس 16

دکتر فرهنگ هنرور محمد ایران نژاد متقابل یهمبستگ کیقطعات با استفاده از تکن قیدق یضخامت سنج 17

دکتر فرهنگ هنرور سید عباس ارحام نمازی ردازش سیگنالبهبود تخمین اختالف زمانی سگنالهای فراصوتی به کمک پ 18

 دکتر مهدی ظهور مجید فانحی فر یفلز یاز جنس ورق ها هیچند ال تیامکان ساخت کامپوز یبررس 19

 دکتر مهدی ظهور مجید خدادادی های داخلی شبیه سازی و تحلیل فرآیند فلوفرمینگ برای ساخت چرخ دنده 21

21
های فلزی با ساختار ریزدانه در نورد برای تولید ورق ندیآفر یساز هیشب

 مقیاس نانو 
دکتر مهدی ظهور یداله حاجتی

دکتر مهدی ظهور زاهد پاشا در دستگاه واترجت سیفیار یعدد زیو انال یطراح 22

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه ساخت و تولیدنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
کاری نانومتری و مطالعه اثر عیوب کریستالی با یند ماشینآیه سازی فرشب

 روش دینامیک مولکولی
دکتر مهرداد وحدتیسیدوحید حسینی

دکتر سیدمجید قریشی محمود مرادی کم توان زریو ل گیت یبیترک یکارجوش  یساز نهیو به یررسب 2

3 
 یتنگستن بر رو دیبکار یکارروکش ندیفرآ یسازپارامترها و مدل یبررس

 یزریبه روش ل کلین هیپا اژیسوپر آل
دکتر سیدمجید قریشی یونس جاوید

دکتر سیدمجید قریشی خرم یعل سخت با استفاده از لیزر یفرآیند لحیم کار یو عدد یتجرب یبررس 4

5 
 نیآمورف ح یمرهایوابسته به نرخ پل یکیرفتار مکان یادیبن سازیمدل

 باال اریبس هایشبا نرخ کرن رشکلییتغ
دکترجمال زمانی کیوان حسینی صفری

دکتر جمال زمانی سیدمسعود باقری طراحی و ساخت دستگاه آنالیزور تداخل امواج 6

دکتر جمال زمانیمهران حشمتیوبیو ساخت شاک ت یطراح7
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

8
ثیر الیه ذوب مجدد بر أهای قطعه در میدان مغناطیسی و ت بررسی حرکت

 در فرایند پرداخت سایشی مغناطیسیبراده برداری 
دکتر مهرداد وحدتیسید علیرضا رسولی

9
با گیری خواص االستیک فیبر جاسازی شده در یک ماده همسانگرد اندازه

 های پراکندگی صوتیسازی دادهاستفاده از معکوس
دکتر فرهنگ هنرورمحمدرضا کاری

11
اد مرکب تقویت شده با تحلیل پراکندگی چندگانه امواج فراصوتی از مو

 الیاف با در نظر گرفتن اثر میرایی
دکتر فرهنگ هنرورعلی طاهری

11 
بهبود روش فراصوتی زمان پرواز پراش با استفاده از دیکانولوشن متغیر با

زمان
دکتر فرهنگ هنرورامین یاقوتیان

دستاوردها و اختراعات گروه ساخت و تولید

پژوهشگریید کنندهسازمان تانام دستاوردردیف

1Ultrasonic Scanning System and Ultrasound Image 

Enhancement Method
 Dr.F.Honarvarبین المللی

های انرژیگروه سیستم

سیستم های انرژیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Exergoeconomic Analysis of Double Effect Absorption 
Refrigeration Systems 

L.Garousi Farshi 
S.M.S.Mahmudi 

M.A.Rosen 
M.Yari 

Dr.M.Amidpour

Energy Conversion 
Manaegment 

Vol.65,pp.13-25

2Optimal Thermodynamic and Economic Volume of a Heat 
Recovery Steam Generator by Constructal Design 

Elnaz Norouzi 
Dr.M.Amidpour

International Communications 
in Heat and Mass Transfer 
Vol.39,No.8,pp.1286-1292 

3Thermoeconomic Analysis and Optimization 
of an Ammoniaewater Power/Cooling Cogeneration Cycle 

V.Zare 
S.M.S.Mahmudi 

M.Yari 
Dr.M.Amidpour

Energy Journal 
Vol.47,No.1,pp.86-93

4Exergy and Exergoeconomic Evaluation of Gas Separation 
Process 

B.Ghorbani 
Gh.R.Salehi 

Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi

Journal of Natural Gas 
Science and Engineering

Vol.9 

5Constructal Design and Optimization of a Direct Contact 
Humidification-Dehumidification Desalination Unit 

Moorteza Mehrgoo 
Dr.M.Amidpour 

Desalination 
Vol.293

6Simulation and Optimization of Refrigeration Cycle in NGL 

Recovery Plants with Exergy-Pinch Analysis 

B.Ghorbani 

Gh.R.Salehi 

Gh.Maleki 

Dr.M.Amidpour

Dr.M.H.Hamedi

Journal of Natural Gas 

Science And Engineering 

Vol.7,pp.69-77 

7A New Targeting Method for Combined Heat, Power 

and Desalinated Water Production in Total Site 

M.H.Khoshgoftar 

H.Ghalami 

Dr.M.Amidpour

Dr.M.H.Hamedi 

Desalination 

Vol.307,pp.51-60

8New Emissions Targeting Strategy for Site Utility 

of Process Industries 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

Dr.M.Amidpour 

H.Ghalami 

Dr.M.H.Hamedi 

Korean Journal Chemical 

Engineering 

Vol.5,No.2,pp.706-812 

9New Procedure for Optimal Design of Cogeneration System 

With Considering Environmental Impacts and Total Cost 

M.H.Khoshgoftar 

P.Navid 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.H.Hamedi

Clean Techn Environ Policy 

Vol.23,No.5456 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

11A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

Dr.M.Amidpour 

H.Ghalami 

Dr.M.H.Hamedi

Chemical Engineering 

Transactions 

Vol.29,pp.51-60 

11Itegration of Steam Power Plant with Process Utility System 

S.Khamis Abadi 

M.H.Khoshgoftar 

Dr.M.Amidpour 

A.Hamidi

Chemical Engineering 

Transactions 

Vol.29

12Integration of Desalination Systems to Low Grade Heat 

Source in Site Utility

H.Ghalami 

M.H.Khoshgoftar

Dr.M.Amidpour 

A.Hamidi

Chemical Engineering 

Transactions 

Vol.29

13Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature 

Processes Using Thermodynamic Approach 

B.Ghorbani 

M.Mafi 

Dr.M.Amidpour 

Dr.S.M.Mousavi

Scientia Iranica

Vol.2,No.1

14Design and Optimization of Distillation Column with Heat 

and Power Integrated Systems 

B.Ghorbani 

K.Hasanzadeh 

Gh.R.Salehi 

Dr.M.Amidpour

Gas Processing Journal 

Vol.2,No.1

15Design of the Best Heat Integrated Separation Systems

B.Ghorbani 

Gh.R.Salehi 

K.Hasanzadeh 

Dr.M.Amidpour

Gas Processing Journal 

Vol.2,No.1

16A Single-Domain Formulation for Modeling and Simulation 

of Zinc-Silver Oxide Batteries 

Dr.F.Torabi 

A.Ali Akbar

Journal Electrochemical 

Society 

Vol.159,No.12, 

17Numerical Simulation of Acid Stratification in Lead-Acid 

Batteries 

Dr.V.Esfahanian 

Dr.F.Torabi

Porous Media and Complex 

Fluids

Vol.1 

18
A Computational Fluid Dynamics Based Electrical Circuit 

Model for Prediction of Battery Dynamics Behavior: 

Application to VRLA Batteries 

Dr.V.Esfahanian 

A.Mosahebi 

Dr.F.Torabi

Porous Media and Complex 

Fluids 

Vol.1 

19Study of Thermal-Runaway in Batteries. I: Theoretical 

Study And Formulation 

Dr.F.Torabi 

Dr.V.Esfahanian 
Journal Electrochemical 

Society 

Vol.158,No.8,pp.850-858

21Study of Thermal-Runaway in Batteries. IT: The Main 

Sources of Heat Generation in Lead-Acid Batteries 

Dr.F.Torabi 

Dr.V.Esfahanian

Journal Electrochemical 

Society 

Vol.160,No.2, pp.223-234

21Simulation and Optimization of Refrigeration Cycle in NGL 

Recovery Plants

B. Ghorbani 

G.R. Salehi 

H. Ghaemmaleki 

Dr.M. Amidpour 

Dr.M.H. Hamedi

Journal of Natural Gas 

Science and Engineering 

Vol.7,pp.35-43

22Exergy and Exergoeconomic Evaluation of Gas Separation 

Process

B. Ghorbani 

G.R. Salehi 

M. Amidpour 

M.H. Hamedi

Journal of Natural Gas 

Science and Engineering 

23A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site 

Utility System

M.H.Khoshgoftar

Dr.M.Amidpour 

S.Khamis Abadi 

Dr.M.H.Hamedi

Applied Thermal Engineering 

24Design and Optimization of Heat Integrated Distillation

B.Ghorbani 

Gh.R.Salehi 

P.AsnaAshary 

Dr.M.Amidpour

Energy Science and 

Technology 

Vol.3,No.2,pp.29-37
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25 Design and Manufacturing of a Micro Zinc-Air Fuel Cell for 

Mobile Applications 

H.Abbasi 

S.Salehi 

R.Ghorbani 

Dr.F.Torabi 

Dr.M.Amidpour 

Iranica Journal  

of Energy & Environment 

Vol.4,No.3,pp.110-115 

26 Numerical Simulation of Electrochemical Processes in 

Polymeric Membrane Fuel Cells 

A.Yaghobi 

S.Gheibi 

Dr.F.Torabi 

Iranica Journal  

of Energy & Environment 

Vol.4,No.2,pp.116-125 

27 
Thermo-Hydraulic Behavior Modeling of Passive Heat 

Transfer Enhancement Techniques Using Soft Computing 

Approach 

A.Habibi Khalaj 

M.R.ChaiBakhsh 

Dr.H.Sayyaadi 

Dr.M.R.Jafari Nasr 

Chemical Engineering 

Communications 

28 
Determination of Optimal Operating Conditions for a 

Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Stack: Optimal 

Operating Condition Based on Multiple Criteria 

Dr.H.Sayyaadi 

H.Esmaeilzadeh 
International Journal  

of Energy Research 

29 
Application of the Multi-Objective Optimization and Risk 

Analysis for the Sizing of a Residential Small-Scale CCHP 

System 

Dr.H.Sayyaadi 

Gh.H.Abdollahi 
Energ Buildings 

Vol.60,pp.330-344 

31 Exergoeconomic Evaluation of Desalinated Water 

Production in Pipeline Gas Station 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

H.Ghalami 

Dr.M.Amidpour 

Advances in Gas Processing - 

Proceeding of the 3rd 

pp.191-198 

31 Techno-Economic Evaluation of Using Different Air Inlet 

Cooling Systems in Gas Compressor Station 

V.Mazaheri 

S.Khamis Abadi 

H.Ghalami 

M.H.Khoshgoftar 

Dr.M.Amidpour 

Advances in Gas Processing - 

Proceeding of the 3rd 

pp.295-302 

32 Steam Turbine Network Synthesis Using Total Site 
Analysis and Exergoeconomic Optimization 

H.Gholami 
S.Khamis Abadi 
M.H.Khoshgoftar 

T.Sadi 
Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi 

Chemical Engineering 
Trancactions 

Vol.29,No. 1974-9791 

33 A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Utiliti 
System 

M.H.Khoshgoftar 
S.Khamis Abadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi 

Chemical Engineering 
Trancactions 

Vol.29,No. 2012 

34 New Emissins Targeting Strategy for Site Utility of Process 
Industries 

M.H.Khoshgoftar 
S.Khamis Abadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi 

Korean Journal Chem.Eng 
Vol.1,pp.1-9 

35 
Optimal Coupling of Site Utility Stam Network with 

MED_RD Desalination Through Total Site Analysis and 

Exergo Economic Optimization 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

H.Ghalami 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.H.Hamedi 

Desalination 

Vol.316,pp.42-52 

36 A New Targeting Method for Estimation of Cogeneration 

Potential and Total Annualized Cost in Process Industries 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.H.Hamedi 

Chemical Engineering 

Research and Design 

Vol.316,pp.42-52 

37 A New Targeting Method For Combined Heat, Power and 

Desalinated Water Production in Total Site 

M.H.Khoshgoftar 

H.Ghalami 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.H.Hamedi 

Desalination 

Vol.316,pp.51-60 

38 A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site 

Utility System 

M.H.Khoshgoftar 

S.Khamis Abadi 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.H.Hamedi 

Applied Thermal Engineering 

Vol.54,pp.272-280 
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39A Model for Biodiesel Supply Chain: a Case Study in Iran Dr.A.Avami

Journal of Renewable  

and Sustainable Energy 

Vol.16,pp.4196-4203 

41Conceptual Design of Double Feed Reactive Distillation 

Columns 
Dr.A.Avami

Chemical Engineering 

Technology 

Vol.36,No.1,pp.186-191 

41 
پیک ساعتی و تعداد مشترکین گاز طبیعی درمدل برآورد تقاضای ساالنه، 

 بخش خانگی در شهر اهواز

یمراد یمحمدعل

یبهرام قربان

ردپویعم دیمجدکتر

اقلمیمیفرشاد ک

ینامه مطالعات اقتصاد انرژفصل

 2شماره2مجلد

سازی دینامیکی سیستم تبرید جذبی سطحی خورشیدیمدل42
یان یبهبهان یعلدکتر 

کار یفیمهسا ص

مکانیک مدرس مهندسی

 2مجلد

سازی دوهدفه تولید گرمایش از تلفات نیروگاه های سیکل ترکیبیبهینه 43

یجعفر یهاد

این یبهبهان یعل دکتر

سیانگارنو نیام

مهندسی مکانیک مدرس

2مجلد

مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه سیستم های انرژی

انکنفرانس، مکان و زمنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature 

Process - Part I: Optimal Operation Condition

B.Ghorbani 

Dr.M.Mafi 

Dr.M.Amidpour 

J.Khageghinia 

S.M.Mousav Nainian

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

2Difference of Metallic Bipolar Plates for PEM Fuel Cells

M.Sharifian 

B.Ghorbani 

M.Ghorbani 

Dr.M.Amidpour 

J.Khageghinia

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

3Opimization of The Number of Wind Breakers Walls 

Dr.M.Mafi 

J.Khageghinia 

B.Ghorbani 

Dr.M.Amidpour 

F.Kimiaghalam

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

4Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature 

Process - Part II: Optimal Arrangement 

B.Ghorbani 

Dr.M.Mafi 

Dr.M.Amidpour 

J.Khageghinia 

S.M.Mousav Nainian

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

5Modeling of Radial Wind Breakers In Special Pattern 

Dr.M.Mafi 

J.Khageghinia 

B.Ghorbani 

Dr.M.Amidpour 

F.Kimiaghalam

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

6A Comparison of Modeling four Different Types of Wind 

Breakers on Cooling Towers Efficiency 

Dr.M.Amidpour 

Dr.M.Mafi 

J.Khageghinia 

B.Ghorbani 

F.Kimiaghalam

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391

7Effects of Coating Bipolar Plate on Efficiency in PEM Fuel 

Cell 

B.Ghorban 

M.Sharifian 

Dr.M.Mafi 

F.Kimiaghalam 

Dr.M.Amidpour

Conference  thThe 14 

of Chemical Engineering 

Sharif University –Tehran 

1391
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انکنفرانس، مکان و زمنویسندگانعنوان مقالهردیف

8A Study of Peripheral Wind Breakers 

Dr.M.Amidpour 
B.Ghorban 

J.Khageghinia 
Dr.M.Mafi 

Dr.M.Amidpour

Conference  thThe 14 
of Chemical Engineering 
Sharif University –Tehran 

1391

9Lntegration of Steam Power Plant With Siteutility System 
Using A New Cogeneration Trageting Method

M.H.Khoshgoftar 
KhamisAbadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour

Asme- Imece
Houston- Texas 

2012

11A New Targeting Method For Combined Heat , Power 
and Desalinated Water Production in Total Site

M.H.Khoshgoftar 
S.KhamisAbadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi

Asme- Imece
Houston- Texas 

2012

11Optimal Design of Combined Heat and Power System 
Using R- Curve Concept

M.H.Khoshgoftar 
P.Navid 

Dr.M.Amidpour 
AnaMariaBlanco

Asme- Imece
Houston- Texas 

2012

12Retrofit of Site Utility System Using Process Integration 
Techniques and Exrgoeconomic Optimization

M.H.Khoshgoftar 
S.KhamisAbadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour

Proceedings Of Ecos 2012 
The 25th International Co 

Preugia-Italy 

13
Comparison of Nuclear Steam Power Plant and 

Conventional Steam Power Plant Through Energy Level 
and Thermoeconomic Analysis

S.KhamisAbadi 
M.H.Khoshgoftar 

M.Baghestani 
H.Ghalami 

Dr.M.Amidpou

Proceedings Of Ecos 2012 
The 25th International Co 

Preugia-Italy 

14A New Trageting Method for Combinee Heat, Power and 
Desalinated Water Production in Total Site

M.H.Khoshgoftar 
S.KhamisAbadi 

H.Ghalami 
Dr.M.Amidpour

ISME 2012
Shiraz University-Iran 

2012

15New Procedure for Optimal Design of Cogeneration System 
With Considering Environmental Impacts and Total Cost

M.H.Khoshgoftar 
P.Navid 

Dr.M.Amidpour 
Dr.M.H.Hamedi

Clean Techn Environ Policy 
Berlin-2012 

16Theoretical and Experimental Study of a Novel Film 
Evaporation Cooling System 

H.Golchobian 
M.H.Taheri 

Dr.M.Amidpour 
Dr.O.Pourali

International Conference on 
Sustainable Energy Tec

Canada-Vancouver 
2012

17Dynamic Exergy Analysis of a Solar Ejector Refrigeration 
System With Hot Water Storage Tank 

H.Golchobian 
Dr.A.Behbahani 
Dr.M.Amidpour 
Dr.O.Pourali

International Conference 
on Sustainable Energy Tec

Canada-Vancouver 
2012

18Design and Thermoeconomic Analysis of a PEMFC-TEC 

Cogeneration Plant 

A.H.Hadadian 

A.Ghomian 

S.Hasanpour 

Dr.F.Torabi

The Second Conference 

on Hydrogen & Fuel Cell 

May2-3,2012 

Tehran-Iran

19Design and Manufacturing of a Micro Zinc-Air Fuel Cell for 

Mobile Applications 

A.H.Hadadian 

A.Ghomian 

S.Hasanpour 

Dr.F.Torabi

The Second Conference  

on Hydrogen & Fuel Cell 

May2-3,2012 

Tehran-Iran

21Engineering Nodel for Coupling an Electro-Osmotic Fuel 

Micropump with a Miniature Direct Methanol Fuel Cell 

A.Safaripour 

Dr.F.Torabi 

A.Norbakhsh

The Second Conference 

on Hydrogen & Fuel Cell 

May2-3,2012 

Tehran-Iran

21Review Article in Subject of Fuel Cell, Technologies and 

Prospect 

M.Meratizaman 

Dr.F.Torabi

The Second Conference 

on Hydrogen & Fuel Cell 

May2-3,2012 

Tehran-Iran

22Sensitvity Analysis of a Closed Cycle Ocean Thermal 

Energy Conversion Power Plant 

A.Najafi 

Sh.Rezaei 

Dr.F.Torabi

2nd Iranian Conference  

on Renewable Energy and 

Dis 

Tehran Universiti 

218
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23A General Formulation for Theoretical Study of Thermal 

Runaway in Batteries 

Dr.F.Torabi 

Dr.V.Esfahanian

8th International Conference 

on Lead-Acid Batteries, LAB

Bulgaria 

2013

24
A Transient, Non{Isothermal, Fully Coupled Model for 

Predicting the Potenial Drop, Temperature Distribution and 

Corrosion Rate in Lead}Acid Battery Grids 

Dr.V.Esfahanian 

Dr.F.Torabi 

P.Amiri 

A.Jafari

8th International Conference 

on Lead-Acid Batteries, LAB

Bulgaria 

2013

25Enhancing the Electrolyte Injection in Lead-Acid Reserve 

Batteries 

Dr.F.Torabi 

S.M.Tabatabaee 

A.H.Roozbeh 

S.Sh.Tabatabaee

8th International Conference 

on Lead-Acid Batteries, LAB

Bulgaria 

2013

26Adaptive Lead{Acid Battery Modelling Using RC Method}

P.Amiri 
Dr.F.Torabi 

Dr.V.Esfahanian 
A.Jafari

8th International Conference  
on Lead-Acid Batteries, LAB

Bulgaria 
2013

مدل سازی و ارزیابی فنی تولید هیدروژن از انرژی باد در ایران 27

موسی مراتی زمانی
ییدلگشا نیآرم

یمیسهند رح
دپوریعم دیمجدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی
1391

جامد لوله ای مدل سازی دو بعدی پیل سوختی اکسید 28
قاییآمحمد 
تی زمانیآموسی مر

مجید عمیدپوردکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی
1391

29 
باراکتور (SOFC) سازی وشبیه سازی پیل سوختی اکسید جامدمدل

 به کمک نرم افزار ویژوآل بیسیک  (CSTR) همزندار

وامسیده هما ق
الهه تقی زاده

مجید عمید پوردکتر 
احمد عادل

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی
1391

31
سازی، ارزیابی فنی و تحلیل اگزرژی سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل مدل

سوختی اکسید جامد با ریفرمینگ داخلی

تی زمانیآموسی مر

ع ده ابادیمریم زار

محسن مراتی زمانی

مجید عمیدپوردکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

31 
سازی و ارزیابی فنی احداث ایستگاه های تولید و شارژ هیدروژن بامدل

 استفاده از انرژی خورشید در ایران

یمرآت یموس
یرجب هیمهد
رعزا میمر
یبیغ دهیسپ

دپوریعم دیمج دکتر

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی
1391

32
با سیکل پایه و انتخاب Cu-Cl ارزیابی و مقایسه سیکل اصالح شده

منظور عملیاتی نمودن سیکل به تجهیزات جانبی

مایدشت پ یعل

یبروجن یدیسع الدیم

 یادیص نیحسدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

33 
افزایش راندمان حرارتی سیکل اصالح شده ترموشیمیایی تولید هیدروژن

Cu-Cl  حرارتی به روش آنالیز با بازیابی Pinch

یبروجن یدیسع الدیم

مایدشت پ یعل

 یادیص نیحسدکتر

 رانس ملی دومین کنف
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391
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انکنفرانس، مکان و زمنویسندگانعنوان مقالهردیف

34 
تعیین متغیرهای تصمیم و توابع هدف در سیکل ترموشیمیایی تولید

 کمینه کردن هزینه هیدروژن تولیدی جهت Cu-Cl هیدروژن

مایدشت پ یعل

یبروجن یدیسع الدیم

 یادیص نیحسدکتر

 دومین کنفرانس ملی 
 و پیل سوختی هیدروژن

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

35
 Cu-Cl تأمین حرارت مورد نیاز سیکل ترموشیمیایی تولید هیدروژن

خورشیدی با استفاده از انرژی

یبروجن یدیسع الدیم

 یادیص نیحسدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

9113

36 
های سیکلسازی ترموشیمیایی مرحله تولید هیدروژن سری واکنشمدل

 مس -هیدروژن کلر ترموشیمیایی تولید

رادیزدیبهناز 

یادیص نیحسدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

 مس تولید هیدروژن -کلربهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترموشیمیایی  37
رادیزدیبهناز 

یادیص نیحسدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

38 
مس تولید هیدروژن با -بهینه سازی چند هدفه سیکل ترموشیمیایی کلر

 راندمان سیکل هدف افزایش تولید و

رادیزدیبهناز 

یادیص نیحسدکتر

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

39 
تعیین شرایط عملکردی برای یک سیستم پیل سوختی پلیمری جهت رسیدن

 ترموالکتریکی بهینه به عملکرد

زاده لیاسماع نیحس

یادیص نیحسدکتر 

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهه صنعتیدانشگا

1391

شبیه سازی عددی فرآیندهای الکتروشیمیایی پیل سوختی غشا پلیمری 41

یعقوبی رضایعل

یبیغ دهیسپ دکتر

یفرشاد تراب دکتر

 دومین کنفرانس ملی 
 هیدروژن و پیل سوختی

طوسینصیرالدینخواجهدانشگاه صنعتی

1391

گ خورشیدی برای یک ساختمان نمونهتعیین ظرفیت یک موتور استرلین 41

تیهدا یمحمدعل

یلیناصر اسماع

یادیص نیحسدکتر 

لی مهندسی بیستمین کنفرانس بین المل

 مکانیک شیراز

1391

ارشد )دفاع شده( گروه  سیستم انرژیهای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
ی بویلر بازیاب حرارت با هدف کاهشتحلیل و بهبود پارامترهای طراح

افت قدرت توربین گاز در سیستم های بازیاب انرژی
 علیرضا اسماعیلی

دکتر مجید عمیدپور

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

2 
همزمان توان و حرارت به کمک توسعه دیتول یها ستمیس یساز نهیبه

R- CURVE لیتحل
دکتر مجید عمیدپور پویا نوید
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استاد راهنمانشجوداعنوانردیف

دکتر مجید عمیدپور هومن گلچوبیان دیهمزمان توان و تبر دیتول یها ستمیعملکرد س یبررس 3

دکتر مجید عمیدپور نیره نیرومند یدیدر دودکش خورش نیریزمان توان و آب شهم دیتول 4

عمیدپوردکتر مجید  بهرام قربانی نهیبه دیتبر ستمیس کپارچهی یجداساز ندیفرا لیتحل 5

 دکتر فرشاد ترابی حمید نصیر یبا استفاده از روش المان مرز نیپره تورب یحل عدد 6

 دکتر فرشاد ترابی امین علی اکبر نقره دیاکس -یرو یباتر یایمیالکتروش یندهایفرآ یسازهیو شب یسازمدل 7

8
ه و ب یحرارت یها ستمیس لیدر تحل کیرونومیترموانوا لیارائه روش تحل

 مسئله نمونه کیآن در  یریگکار
دکتر حسین صیادی یریدهقان ن دیوح

دکتر حسین صیادی یحلقه سر زاده نیحس یهاد نگیموتور استرل یدیبریه کلیس یساز نهیو به یمفهوم یطراح 9

11 
هیبه کمک تجز دروژنیه دیتول کلیس یساز نهیو به ییایمیترموش لیتحل

دی-گوگرد کلیآب با استفاده از س ییایمیترموش
دکتر حسین صیادی یدهقان دیسع

 دکتر حسین صیادی محمدحسین احمدی یدیخورش نگیموتور استرل یحرارت یهامبدل یکیدرولیترموه لیتحل 11

دکترسیدعلی بهبهانی نیا امیرحسین مورج یساز رهیهمراه با ذخ یدیخورش شیسرما یساز نهیو به یطراح 12

13 
کانتیدس دیو تبر یجذب دیتبر یها ستمیس بیترک یساز نهیو به یمدل ساز

 ساختمان ها یبرا یدیخورش
دکتر سیدعلی بهبهانی نیاجواد نوروزپور

14
 شیو سرما شیساختمان با استفاده از روش گرما یکینامید یمدل ساز

 رفعالیغ
دکتر سیدعلی بهبهانی نیافرشاد کیمیا قلم

 معصومه محمودی انیتندگو دیشه یمیپتروشمجتمع cta2در واحد  یو اگزرژ نچیپ لیتحل 15
دکتر حسین صیادی

دکتر محمدرضا امیدخواه

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه سیستم های انرژینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

جید عمیدپوردکتر م غالمرضا صالحی بهینه سازی توالی برجهای تقطیر با استفاده از تکنولوژی پینچ و اگزرژی 1

2
و  یعملکرد حرارت یساز هیبه منظور شب یلیفرانسید یمدل مفهوم کیارائه 

 نگیموتور استرل یساز نهیبه
دکترحسین صیادی یکوچکسرائ یالهبابا یمجتب

گروه مواد

موادقاالت چاپ شده در مجالت گروه م

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Optimization of Amorphous Silica Nano Particles Synthesis 

From Rice Straw Ash Using Design of Experiments 
Technique 

Dr.H.Khorsand 
N.Kiyaei 

MasoomParast
Particul Sci Technol 

2Increasing Ti-6AI-4V Brazed Joint Strength Equal to Base 
Metal by Ti and Zr Amourphs Filler Alloy 

E.Ganje 
H.Sarkhosh 

Bajeghi 
Dr.H.Khorsand 

Jafari

Materials Charact 

3A Evaluation of Microstructure And Erosive Behaviour 
of HVOF WC-CO Coting in Principal 

Shahrzad 
Dr.H.Khorsand

Mechatronics

4Preparation of Al-Fe/Tib2 Nanocomposite Powder by Ball 
Milling and Subsequent Heat Treatment 

E.Haghshenas 
G.Borhani 

Dr.R.Eslami Farsani

Micro 
Vol.7,No.5 

5FT-IR Studies on the Cyclization Reaction of Acrylic Fibers Dr.R.Eslami Farsani
Polym Polym Compos 

Vol.20,No.5 
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6Influence of Pin Profile on Quality of Friction Stir Lap Welds 

in Carbon Fiber Reinforced Polypropylene Composite 

H.Ahmadi 

N.B.Mostafa Arab 

Dr.F.Ashenai Ghasemi 

Dr.R.Eslami Farsani

International Journal  

of Mechanics and Applicatio 

Vol.2,No.3 

7Aging Influence on Charpy Impact Behavior of Basalt Fiber 

Reinforced Epoxy Composites 

D.S.M.R.Khalili 

Dr.R.Eslami Farsani 

V.Daghigh

International Journal  

of Advanced Design and 

Manuf 

8Modeling and Differential Evolution Optimization of PAN 
R.BadrNezhad 

Dr.R.Eslami Farsani
FIBER POLYM 

9Evaluation and Modification of Inclusions Characteristics 

in HK40 Heat-Resistant Cast Steel

A.Navaei 

Dr.R.Eslami Farsani

M.Abbasi

International Journal of 

Minerals Metallurgy and M 

11
Synthesis and Characterization of in-Situ  

Al-Al13fe4-Al2o3-Tib2 Nanocomposite Powder  

by Mechanical Alloying and Subsequent Heat Treatment 

E.Haghshenas 

Dr.R.Eslami Farsani

Gh.Borhani 

F.Sharifian Jazi

Journal of Composit 

Materials 

11Mechanical Properties of Nanoclay Reinforced 

Polypropylene Composites at Cryogenic Temperature 

N.Soleimani 

D.S.M.R.Khalili 

Dr.R.Eslami Farsani 

Z.Hedayat Nasab

Journal of  Reinforced 

Plastics and Composite

Vol.31,No.14,pp.967-976 

12
The Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes  

on Morphology,Crystallinity and Mechanical Properties 

of PBT/Mwcntcomposite Nanofibers

O.Saligheh 

M.Fouroharshad 

R.Arasteh 

Dr.R.Eslami Farsani 

R.Khajavi 

Y.Roudbari

Journal Polymer Research 

Vol.20,No.65,pp.1-6

13Synthesis and Characteristics of Continuous Basalt Fiber 

Reinforced Aluminum Matrix Composites

F.Akhladhi 

Dr.R.Eslami Farsani 

S.M.Sabet

Journal of Composite 

Matherials

14The Effect of Temperature on the Compressive Buckling 

of Boron Nitride Nanotubes 

Dr.A. Shokuhfar 

S. Ebrahimi-Nejad 

A. Hosseini-Sadegh 

Azare-Shahabadi.

Physica Status Solidi (A) 

15Low-Cost Polymeric Microcantilever Sensor with Titanium 
as Piezoresistive Material 

Dr.A. Shokuhfar 
P. Heydari 

M.R. Aliahmadi 
M. Mohtashamifar 
S. Ebrahimi-Nejad 

M. Zahedinejad

Microelectronic Engineering 
Vol.98,pp.338-342 

16Predictive Modeling of Creep in Polymer/Layered Silicate 
Nanocomposites 

Dr.A. Shokuhfar 
A. Zare-Shahabadi 

A. Atai 
S. Ebrahimi-Nejad 

M. Termeh

Polymer Testing 
Vol.31,pp.345-354

17Effects of Structural Defects on the Compressive Buckling 

of Boron Nitride Nanotubes 

S. Ebrahimi-Nejad 

A. Shokuhfar 

A. Hosseini-Sadegh 

A. Zare-Shahabadi 

Physica E 

Vol.48,pp.53-60

18
Morphological and Structural Evaluation of Nanocrystalline 

Niticu Shape Memory Alloy Prepared Via Mechanical 

Alloying and Annealing 

M. Ghadimi 

A.Shokuhfar 

A. Zolriasatein 

H. R. Rostami

Materials Letters 

Vol.90,pp.30-33 

19
Effects of Milling and Annealing on Formation  

and Structural Characterization of Nanocrystalline 

Intermetallic Compounds from Ni-Ti Elemental Powders 

M. Ghadimi 

A. Shokuhfar 

H. Rostami 

M. Ghaffari

Materials Letters 

Vol.80,pp.181-183

21
Effect of Thermal Cycling on Hardness and Impact 

Properties of Polymer Composites Reinforced by Basalt and 

Carbon Fibers 

Dr.R.Eslami Farsani 

Dr.S.M.R.Khalili 

M.Najafi 

Journal Therm Stresses 
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21A Novel Method to Synthesize Crc203 Nanopowders Using 

EDTA as a Chelating Agent 

Dr.M.Aghaie 

M.H.Kakaei

Powder Technology 

Vol.222 

222D and 3D finite Element Analysis of Crack Growth Under 

Compressive Residual Stress Field 

M.H.Gozin 

Dr.M.Aghaie

International Journal Solids 

and Structures 

Vol.49,pp.3316-3322 

23Finite Element and Artificial Neural Network Analysis 

of ECAP 

M.Esmailzadeh 

Dr.M.Aghaie

Computation Materials 

Science 

Vol.63,pp.127-133 

24The Study of an Al-Fe-Si Alloy after Equal-Channel Angular 

Pressing (ECAP) And Subsequent Semisolid Heating 

Dr.M.Aghaie 

D.Azimi

Journal of Materials 

Vol.64,No.5 

25Optimizing Rheological Behavior of Steel Fedstocks in 

Advanced Process of Alloying Powder Injection Molding 

Fathi Dost 

Dr.Khorsand

Journal of Mechanical 

Research and Application

26A Study of Chromo-Boronizing on DIN 1.2714 Steel by 

Duplex Surface Treatment 

Dr.M.Aghaie 

M.Mohammadpour

Journal of Materials 

Vol64, No.6 

27Synthesis of High Specific Surface Area Cr2O3 Nanopowder 
M.H.Kakaei 

Dr.M.Aghaie

MICRO & NANO 

LETTERS 

Vol.7, No.10 

28Life Assessment and Life Extension of an Aircraft Wheel 
Dr.M.Aghaie 

M.Amin 

A.H.Momeni

Advances In Mechanical 

Engineering 

Vol.2012,No.10 

29
Characterization of Grain Size and Yield Strength in AISI 

301 Stainless Steel Using Ultrasonic Attenuation 

Measurements 

Dr.M.Aghaie 

F.Honarvar 

S.Zanganeh

J Nondestruct Eval 

Vol.31,No.10,pp.191-196

31Hot Deformation Behavior of Ti–6Al–4V Alloy in B Phase 

Field and Low Strain Rate 

P.Honarmandi 

Dr.M.Aghaie

Metallography 

Microstructure and Analysis 

Vol.2,No.1,pp.13-20 

31Fatigue Crack Growth Prediction of Elliptical Corner Crack 

Using 3D FEM 

M.H.Gozin 

Dr.M.Aghaie

Applied Mechanics 

and Materials 

Vol.248,No.1 

32Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of 

Ultra High Strength Bainitic Steel 

M.H.Sheikh Ansari 

Dr.M.Aghaie

Applied Mechanics 

and Materials 

Vol.313-314,pp.77-81

33Rice Straw Ash a Novel Source of Silica Nanoparticles 
Dr.H.Khorsand 

N.Kiaie 

Masoompour

Journal of Medicinal 

Chemistry 

34Investigation on Preparation of Al–4.5%Cu/Sicp 

Nanocomposite Powder Via Mechanical Milling 

E. Mostaeda 

H. Saghafiana 

A. Mostaed 

Dr.A. Shokuhfar 

H. R. Rezaie

Powder Technology 

Vol.221,pp.278-283

35
Effect of Reinforcing Particle Type on Morphology and  

Age-Hardening Behavior of Al–4.5 Wt.% Cu Based 

Nanocomposites Synthesized Through Mechanical Milling 

A. Mostaed 

H. Saghafian 

E. Mostaed 

A. Shokuhfar 

H.R. Rezaie

Materials Characterization 

Vol.76,pp.76-82 

36
Influence of Catalyst on Structural and Morphological 

Properties of Tio2 Nanostructured Films Prepared by  

Sol–Gel on Glass 

Mehdi Alzamani 

Ali Shokuhfar 

Ebrahim Eghdam 

Sadegh Mastali

Progrees in Natural Science 

Material International 

Vol.23,No.1 

37Mechanical Characterization of Clay Reinforced 

Polypropylene Nanocomposites at High Temperature 

Z.HedayatNasab 

Dr.R.Eslami Farsani 

Dr.s.M.R.Khalili 

N.Soleimani

Fiber Polym

38Sifting Through the Optimal Strategies of Time Based Tools 

Path 

Z.HedayatNasab 

Dr.R.Eslami Farsani 

Dr.s.M.R.Khalili 

N.Soleimani

Middle East Journal  

of Scientific Research 
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39
فوالد  گیری استحکام خمشیتحلیل ریز ساختار و سطح شکست و اندازه

متالورژی پودر کرم مولیبدن

گنجهاسماعیل 

خرسنددکتر حمید 
 مواد پیشرفته در مهندسی

41
اندازه گیری دقیق خواص مکانیکی میکرو ساختارهای باز پختی فوالد آلیاژی

AISID6 به کمک روش غیر مخرب فراصوتی

این دیحممحمد 

هنروردکتر فرهنگ 

خرسنددکتر حمید

یک مدرسمجله مهندسی مکان

41 
کی بر خواص مکانیکی دو نوعیاثیر تخلخل و ریز ساختار متالورژبررسی ت

 فوالد متخلخل تف جوشی شده با باندهای نفوذی

خرسنددکتر حمید 

عبدوسحسن 

جان ریاممصطفی 

مهندسی متالورژی

ابررساناها42
یفارسان یرضا اسالم

 یجالل دیحم

دانشمند

11شماره51 مجلد

43

جوش آلیاژ نوع چهار سایش به مقاومت و سختی یزساختار،ر مقایسه

جایگزینی منظور به شده کاری سخت CK70 فوالد با روکش سخت

برشی تیغه های

زاده یرابادیام درضایس

یفارسان یرضا اسالمدکتر 

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

2شماره6مجلد

نایتینول دار حافظه آلیاژهای44

یفارسان یرضا اسالم دکتر 

یجالل دیحم

 سانیس ییرزایمحسن م

دانشمند

8شماره 51 مجلد

هادی پلیمرهای45
یفارسان یرضا اسالمدکتر 

 سانیس ییرزایمحسن م

دانشمند

12شماره 51مجلد

پیزوالکتریک ها46
یفارسان یرضا اسالمدکتر 

 سانیس ییرزایمحسن م

دانشمند

9شماره 51مجلد

اممواد اف.جی. -ابررساناها47
یفارسان یرضا اسالمدکتر

 یجالل دیحم

دانشمند

11شماره 55مجلد

مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه مواد

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Synthesis and Development of a New Nanostructured 

Complex Metallic Alloy for Hydrogen Storage Applications 

A. Zolriasatein 

Dr.A. Shokuhfar 

R. A. Khosroshahi 

D. Dayani 

M. B. Khorami

The 2nd Conference  

on Hydrogen and Fuel Cell 

May 2012  

Tehran 

2
A Numerical Study of The Influence of Gas Diffusion Layer 

Porosity on Cell Performance of Counter Flow Proton 

Exchange Membrane Fuel Cells 

O. Nejadseyfi 

Dr.A. Shokuhfar 

V. Moodi

The 2nd Conference  

on Hydrogen and Fuel Cell 

May 2012  

Tehran 

3

An Investigation on the Influence of Size and Distribution  

of Reinforcing Particles on the Crack Propagation Path  

and Fracture of AL6061-AL2O3 Metal-Matrix Composites 

and Nano-Composites Using Extended Finite Element 

Method (XFEM) 

Dr.A. Shokuhfar 

O. Nejadseyfi 

S. Akbari Iraj 

S. Norouzinia

The 3rd International 

Conference on Composites

Tehran 2012 

4
Developing Analytical Models to Predict the Mechanical 

Properties of the Nanomaterials Processed by Equal Channel 

Angular Pressing 

O. Nejadseyfi 

Dr.A. Shokuhfar 

V. Moodi 

A. Zolriasatein

International Conference 

on Mechanical Engineering 

Shiraz University-Iran 

2012
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5Evaluation of the Effect of Inclusions on Tensile Properties 

of 25Cr20Ni Heat Resistant Stainless Steel 

A.Navaei 

Dr.R.Eslami Farsani 

M.Abbasi

8th International Conference 

on Clean Steel 

Hungary

2012

6The Effect of Hybridization on Impact Properties of Basalt 

and Carbon Fibers Reinforced Phenolic Composites 

M.Najafi 

Dr.S.M.R.Khalili 

Dr.R.Eslami Farsani

8th International Conference 

on Clean Steel 

Hungary

2012

7
Finite Element Analysis of Tensile Behaviour of Aluminum 

Structures Adhesively Bonded Single and Double-Strap 

Repairs 

M.Najafi 

Dr.R.Eslami Farsani 

Dr.S.M.R.Khalili

The 3rd International 

Conference on Composites

Tehran 2012 

8
Effect of Temperature and Fiber Volume Fraction on the 
Hardness Properties of Basalt Fibers-Phenolic Reinforced 

Composites 

M.Najafi 
Dr.R.Eslami Farsani 

Dr.S.M.R.Khalili

The 3rd International 
Conference on Composites

Tehran 2012 

9Buckling of Boron Nitride Nanotubes in a Hydrogen Storage 
Environment

S. Ebrahimi-Nejad 
Dr.A. ShokuhfarD

International Congress on 
Nanoscience & Nanotechno

Madrid (Spain)
Sep 2012

11
Effect of Nano-Al3Mg2 Addition on the Microstructure 

of PEEK Nanocomposite Bulk Samples Consolidated from 
Mechanically Milled Powders 

A. Zolriasatein 
Dr.A. Shokuhfar

Scientific Journal Proc. 
International Conference 

NanoMaterials 
Ukraine 2012 

11
Synthesis of Novel Nanoparticles By Using Europium 

Instead of Indium in the Conventional CIS Composition for 
Photovoltaic Application 

E. Loni 
A. Shokuhfar 

A. Zolriasatein

Scientific Journal Proc. 
International Conference 

NanoMaterials 
Ukraine 2012 

12
Characterization and Formation Mechanism of Solid 

Solution in Nanocrystalline Al-5wt%Si Powders Produced 

by Mechanical Alloying 

D. Dayani 

A. Shokuhfar 

M.R. Vaezi 

A. Zolriasatein

Scientific Journal Proc. 

International Conference 

NanoMaterials 

Ukraine 2012 

13Uncapping Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Wet 

Chemical and Oxidation Methods 

A. Shokuhfar 

M. Valinejad 

A. Zolriasatein

Scientific Journal Proc. 

International Conference 

NanoMaterials 

Ukraine  2012 

14Glass Transition Temperature of Cross-Linked Epoxy 

Polymers: A Molecular Dynamics Study 

B. Arab 

A. Shokuhfar 

M. Valinejad 

S. Ebrahimi-Nejad

Scientific Journal Proc. 

International Conference 

NanoMaterials 

Ukraine  2012 

15The Differnt Aspects of Powder Metallurgy Processes 

and Products 
Dr.H.Khorsand 

ISME

Tehran 2012

16 
بهینه سازی و بررسی تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری الکترود تنگستنی بر

 مکانیکی فوالد کربنی خواص

ییایک مینس
ییمهرداد آقادکتر 
یغالم میمر

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش 
مهندسی متالورژی ایران و مشترک انجمن 

یرانانجمن علمی ریخته گری ا

1391دانشگاه تهران 

17
مطالعه اثر افزودن مقادیر مختلف نانو ذرات الومینا بر خواص خمشی 

فوالدهای متالورژی پودر کم الیاژی مورد استفاده در چرخدنده
خرسنددکتر حمید 
گنجهاسماعیل 

موتورهای درون سوز
1391

18 
نانو کامپوزیت نقش نانو ذرات الومینا بر رفتار سایشی و مقاومت به خراش

 زمینه اپوکسی

نجدمحمدرضا 
خرسنددکتر حمید 

زبر جدمجتبی 

مهندسی متالورژی ایران
1391

تاندون و لیگامان بیولوژی بیومکانیک و التیام19
یمیرح

خرسنددکتر حمید 
یمحمدمهدی 

ارتز و پروتز ایران
1391

21
ساختار و بررسی تاثیر عوامل رئولوژیکی و شرایط تف جوشی بر ریز 

 های متخلخل تولید شده به روش ژلخواص بدنه

نژاد ینادرمحمد 
خرسنددکتر حمید 
یبهاروند

عایق
1391
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 کنفرانس، مکان و زمان نویسندگان عنوان مقاله ردیف

21 
های آخال در یک فوالد ریختگی مقاوم به سازی مشخصهارزیابی و به

 حرارت

 یعباس دیمج

 یینوا یعل

 یفارسان یرضا اسالم دکتر

اولین همایش بین المللی و ششمین 

مهندسی ترک انجمن همایش مش

انجمن علمی ریخته  متالورژی ایران و

 گری ایران دانشگاه تهران

1391 

 از روش ته نشینی در سیال پولیمری Al-Si تولید ماده تابعی 22

 یفرشاد اخالق

 یفارسان یرضا اسالمدکتر 

 پور یانیآر ریام

اولین همایش بین المللی و ششمین 

مهندسی همایش مشترک انجمن 

ایران و انجمن علمی ریخته  متالورژی

 گری ایران دانشگاه تهران

1391 

23 
از طریق همگن سازی  Cuznal بهبود خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار

 به روش پرسکاری باکانالهای هم مقطع زاویه دار توزیع فاز مارتنزیت

 محمد باقرپور

 شکوه فر یعل دکتر

 نیاستیاشکان ذوالر

 یفرزانه بهلگرد رضایعل

ن همایش مشترک مهندسی و ششمی

 علم مواد، دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران

1391 

 

 کتب منتشر شده گروه مواد
 ناشر نویسندگان عنوان ردیف

1 New Frontiers of Nanoparticles and Nanocomposite 

Materials: Novel Principles and Techniques 
Dr.Ali Shokuhfar 
Andreas Öchsner Springer 

 مواداصول و کاربردهای نانو 2
 علی شکوه فر

 مرتضی قدیمی
 انتشارات سخنوران

 مواد رمخربیغ یابیآزمون و ارز 3
 دکتر مهرداد آقایی

 مجتبی امین

 انتشارات دانشگاه

 یطوس نیرالدیخواجه نص یصنعت 

 

 ارشد )دفاع شده( گروه  موادهای دوره کارشناسینامهپایان
 د راهنمااستا دانشجو عنوان ردیف

1 
تولید شده  Al-TiB2مطالعه رفتار سایشی و خوردگی نانو کامپوزیت درجا 

 با روش
 دکتر رضا اسالمی فارسانی احسان حق شناس

2 
 یموثر بر دما یپارامترها ینانوساختار به روش سل ژل و بررس تیموال هیته

 سنتز
 دکتر رضا اسالمی فارسانی شوانیش ینادر مدد

3 
و  خالیتو افیبا ال شونده میخودترم یمریپل تیمپوزکا یتجرب یبررس

 بازالت افیبا ال شده تیتقو
 یافتخار هیهان

 دکتر رضا اسالمی فارسانی

 دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

4 
فلزی روی فوالد با استفاده از روش جوشکاری  دیترین یی روکش هیال جادیا

 توپودری
 یفارسان یرضا اسالمدکتر  یزهرا هاشم

5 

حافظه  یاژهایآل یحرارت اتیعمل یها کلیعوامل مختلف در س ریثتا یررس

 کیشکل پالست رییشده به روش تغ دیبا ساختار نانو تول Cu-Zn-Al-Snدار 

 دیشد

 دکتر علی شکوه فر علیرضا فرزانه
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د راهنمااستادانشجوعنوانردیف

6
شکل  رییبا ساختار نانو به روش تغ Cu-Zn-Alحافظه دار  یاژهایآل دیتول

 یحافظه دار تیو خاص یکیخواص مکان از یبرخ لیو تحل دیشد کیپالست
 آن ها

دکتر علی شکوه فر محمد باقرپور

7
بر خواص جوش  ندیفرا یاثر پارامترها یساختار زیر یابیو ارز یبررس

 به فوالد ضد زنگ ومینیهمسان آلوم ریغ یاژهایآل
دکتر حمید خرسند یرحمن یمحمد مهد

8 
لیجهت تبد یهاد مهینانو ذرات ن یبزود یزوریذرات کاتال یرسوبده

یانرژ
 علی ظریف کار

دکتر محمدحسین سیادتی

دکتر حمید خرسند

دکتر مهرداد آقایی خفری سمانه منصوری یدیرشد نانو ذرات اکس کینتیس یبررس 9

11 
بر کیفیت  PWHTتاثیر پارامترهای مختلف جوشکاری و عملیات حرارتی 
 لرهای نیروگاهیاتصال از منظر ریزساختاری در ساخت تجهیزات بوی

دکتر مهرداد آقایی خفری نسیم کیایی

11 
در روش یکیعناصر و خواص مکان ییفالکس در جابه جا بیترک ریتاث

 یپودر ریز یجوشکار
دکتر مهرداد آقایی خفریمحمد فرخ زاد

دکتر حمید خرسندسعید اکبریسخت یکار میحل12

دکتر حمید خرسندنادری نژادتنگسن دیکارب13

14 
کربن جهت  یها وبیداخل نانوت یدر فضا نیکلوپنتادیس ید یساز رهیذخ

 تیکاربرد در ساخت نانو کامپوز
دکتر علی شکوه فر ینژاد قنات یول یمهد

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه موادنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

شده به روش هیته 7175 ومینیجامد آلوم مهیفورج ن یو تجرب یلیتحل یبررس 1
SIMA

دکتر مهرداد آقایی خفری بهزاد بینش

دکتر حمید خرسند مهران رستمی باال یدما یابر رسانا هیبر پا یدیاسکوئ یخواص حسگرها بیساخت و برس 2

دکتر حمید خرسندمصطفی امیرجانمتخلخل یفوم ها3

4
وCMAs یفلز دهیچیپ باتینانوذرات ترک یابیمشخصه  ،ساخت

Al-CMAs یها تینانوکامپوز
دکتر علی شکوه فر اشکان ذوالریاستین

گروه خودرو

خودرومقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1
An Analytical Solution for a Low Velocity Impact Between 

a Rigid Sphere and a Transversely Isotropic 

Strain-Hardening Plate Supported by a Rigid Substrate 

Dr.M.Shariyat 

Dr.R.Ghajar 

M.M.Alipour

Journal of Engineering 

Mathematics 

Vol.75,pp.107-125 

2
Theoretical and Experemental Evaluation of Performance 

od CNG Engine and Pistons Fatigue Lives Employing 

Modified Fatigue Criteria 

Dr.M.Shariyat 

Dr.S.A.Jazayeri 

J.Fathi Sola

Strength of Materials 

Vol.44,N.4 

3
A Power Series Solution for Free Vibration of Variable 

Thickness Mindlin Circular Plates with Two-Directional 

Material Heterogeneity and Elastic Foundations 

Dr.M.Shariyat 

M.M.Alipour

Journal of Solid Mechanics 

Vol.3,No.2 

5

Nonlinear Low-Velocity Impact Response Analysis 

of a Radially Preloaded Two-Directional-Functionally 

Graded Circular Plate: A Refined Contact Stiffness 

Approach 

Dr.M.Shariyat 

R.Jafari

Composites Part B-Eng 

Vol.45,pp.981-994 
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6

Displacement/Stress Level-Crossing Stochastic Finite 

Element-Based Algorithm for Reliability Assessment 

of Vehicle Components with Loading and Material 

Uncertainties 

Dr.M.Shariyat 

M.Rajabi

International Journal Automot 

Technology 

Vol.13 

7
Nonlinear Transient Stress and Wave Propagation Analyses 

of the FGM Thick Cylinders, Employing a Unified 

Generalized Thermoelasticity Theory 

Dr.M.Shariyat

International Journal 

Mechanical Sciences 

Vol.65,pp.24-37 

8
A Power Series Solution for Vibration and Complex Modal 

Stress Analyses of Variable Thickness Viscoelastic Two-

Directional FGM Circular Plates on Elastic Foundations 

Dr.M.Shariyat 

M.M.Alipour

Applied Mathematical 

Modelling 

Vol.37,pp.3063-3076 

9

Semi-Analytical Consistent Zigzag-Elasticity Formulations 

with Implicit Layerwise Shear Correction Factors 

for Dynamic Stress Analysis of Sandwich Circular Plates 

with FGM Layers 

Dr.M.Shariyat 

M.M.Alipour

Composites Part B 

Vol.49,pp.43-64 

11
Two-Dimensional Modeling of Heterogeneous Structures 

Using Graded Finite Element and Boundary Element 

Methods 

H.Ashrafi 

K.Asemi 

Dr.M.Shariyat 

M.Salehi

Meccanica 

Vol.48,pp.663-680 

11
Nonlinear Eccentric Low-Velocity Impact Analysis 

of a Highly Prestressed FGM Rectangular Plate, Using 

a Refined Contact Law 

Dr.M.Shariyat 

F.Farzan

Archive of Applied Mechanics 

Vol.83

12
Comparison of the Stress Distributions of Liquid Gas Road 

Tankers With Various Configurations During Braking, 

Cornering, and Vertical Bump Maneuvers 

Dr.M.Shariyat 

T.Khodabandeh

International Journal 

Automotive Technology 

Vol.14,No.2,pp.301-311 

13
Investigation of the Thickness Variability and Material 

Heterogeneity Effects on Free Vibration of the Viscoelastic 

Circular Plates 

Dr.M.Shariyat 

Dr.A.A.Jafari 

M.M.Alipour

Acta Mechica Solida Sinica 

Vol.26,No.1,pp.83-98 

14A Mathematical Approach for Describing Time-Dependent 

Poisson's Ratios of Periodontal Ligaments 

H.Ashrafi 

Dr.M.Shariyat

Journal of Biomedical Physics 

and Engineering 

Vol.2,pp.108-115 

15

Three-Dimensional Compatible Finite Element Stress 

Analysis of Spinning Two-Directional FGM Annular Plates 

and Disks with Load and Elastic Foundation  

Non-Uniformities 

Dr.M.Shariyat 

R.Mohammadjani

Latin American Journal 

of Solids and Structures 

Vol.67,pp.14-27 

16
Semianalytical Solution for Buckling Analysis of Variable 

Thickness Two-Directional Functionally Graded Circular 

Plates with Nonuniform Elastic Foundations 

Dr.M.Shariyat 

M.M.Alipour

Journal Engineering 

Mechanical-ASCE 

Vol.139,pp.664-676 

17

A Variational Iteration Solution for Elastic-Plastic Impact  

of Polymer/Clay Nanocomposite Plates with or without 

Global Lateral Deflection, Employing an Enhanced Contact 

Law 

Dr.M.Shariyat 

E.Darabi 

International Journal 

Mechanical Sciences 

Vol.67

18
An FEM Approach for Three - Dimensional 

Thermoviscoelastic Stress Analysis of Orthotropic 

Cylinders Made of Polymers 

H.Ashrafi 

H.Keshmiri 

M.R.Bahadori 

Dr.M.Shariyat

Advanced Materials Research 

Vol.685,pp.295-299

19Boundary Integral Equation Analysis of an Inhomogeneous 

Medium Made of Functionally Graded Materials 

H.Ashrafi 

H.Keshmiri 

M.R.Bahadori 

Dr.M.Shariyat

Advanced Materials Research 

Vol.685,pp.285-289

21
A Zigzag Theory with Local Shear Correction Factors 

for Semi-Analytical Bending Modal Analysis of 

Functionally Graded Viscoelastic Circular Sandwich Plates 

Dr.M.Shariyat 

M.M.Alipour

Journal of Solid Mechanics 

Vol.4,No.1,pp.84-105 
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21
A Time-Domain Boundary Element Method for Quasistatic 

Thermoviscoelastic Behavior Modeling of the Functionally 

Graded Materials

H.Ashrafi 

Dr.M.Shariyat 

A.Asemi

International Journal 

Mechanical Sciences

22Controller Design for Two-Wheeled Self-Balancing 

Vehicles Using Feedback Linearisation Technique 

A.Madahi 

Dr.A.H.Shamekhi

International Journal Vehicle 

Systems Modelling and 

Testing

Vol.8,No.1 

23
Dynamic Modelling and Simulation of a Polymer 

Electrolyte Membrane Fuel Cell Used in Vehicle 

Considering Heat Transfer Effects 

S.M.Hossieni 

Dr.A.H.Shamekhi 

A.Yazdani

Journal of Renewable  

and Sustainable Energy 

Vol.4,No.4 

24A New Method For Directional Control of a Tractor 

Semi-Trailer 

S.H.Tabatabaei 

Dr.R.Kazemi 

Dr.Sh.Azadi 

A.Zahedi

Australian Journal of Basic 

and Applied Sciences 

Vol.6,pp.396-409 

25
Simultaneous Vehicle Handling and Path Tracking 

Improvement Using Adaptive Dynamic Surface Control Via 

Steer-By-Wire 

A.A.Janbakhsh 

M.Bayani Khaknejad 

Dr.R.Kazemi

Journal of Automobile 

Engineering 

26Developing an Analytical Model That Estimates Tyre 
Forces Using A Least Squares Method

A.A.Janbakhsh 
M.Bayani Khaknejad 

A.Keshavarz 
Dr.R.Kazemi

Journal of Systems  
and Control Engineering 

27A New Desired Articulation for Directional Control 
of Articulated Vehicle

S.A.Tabatabaei 
Dr.R.kazemi 

Dr.Sh.Kazemi

Journal od Multi-bady 
Dynamics 

Vol.6,No.12

28Road Profile Estimation Using Wavelet Neural Network 
and 7-DOF Vehicle Dynamic Systems 

A.Solhmirzaei 
Dr.Sh.Azadi 
Dr.R.Kazemi

Journal of Mechanical 
Sciences and Technology 

Vol.26,No.10,pp.3029-3036 

29Real World Modeling and Nonlinear Control 
of an Electrohydraulic Driven Clutch 

M.A.Saeedi 
Dr.R.Kazemi 

M.Rafat 
A.H.Pasdar

International Journal  
of Automotive Engieering 

Vol.2,No.2 

31Stability of Three-Wheeled Vehicles with and Without 
Control System 

M.A.Saeesi 
Dr.R.Kazemi

International Journal  
of Automotive Engineering 

Vol.2,No.2 

31A New Method for Directional Control of a Tractor Semi 
Trailer 

S.A.Tabatabaei 
Dr.R.kazemi 

Dr.Sh.Kazemi 
A.Zahedi

Australian Journal of Basic 
and Applied Sciences 

Vol.6,No.12 

32Discrete Wavelet Transform Neural Network Crack Like 
Damage Identification of Welds on Chssis Cross Members 

Y.Rezvani 
A.Sharifi 
Sh.Azadi 
R.Kazemi

Journal of  Automobile 
Engineering 

Vol.226,No.9 

33Numerical Simulation of Direct Injection With Using 
Porous Medium 

A.Mohammadi 
Dr.S.A.Jazayeri 

Dr.M.Ziabasharhagh 

Journal Comput Information 
Technology 
Vol.2,No.1 

34Numerical Simulation of Combustion With Porous 
Mediumin I.C. Engine 

A.Mohammadi 
Dr.S.A.Jazayeri 

Dr.M.Ziabasharhagh

International Journal  
of Automotive Engineering

Vol.2,No.4 

35Optimization and Analysis of a Vertical Ground-Coupled 
Heat Pump 

A.Ciyavash Kord 
Dr.S.A.Jazayeri

International Journal of 
Renewable Energy Research 

Vol.2,No.1 

36Numerical Simulation of Direct Injection Engine 
with  Using Porous Medium 

A.Mohammadi 
Dr.S.A.Jazayeri 

Dr.M.Ziabasharhagh

Journal of Computer  
and Information Technology 

37
A Study of the Effect of the Inertia Force of the Vanes  

on the Performance of the Hypertrochoid Curve in the Inner 
Surface of Its Stator 

Ebrahimi 
Dr.S.A.Jazayeri

Advanced Materials Research
Vol. 463-464 

38Enhancing the Starting Torque of Turbocharged SI Engine 
Using 1-D CFD Simulation

A.Sajedin 
Dr.S.A.Jazayeri

M.Ahmadi

Applied Mechanicsand 
Materials 

Vol.110-116 
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39Numerical Simulation in a Porous Medium Direct Injection 
Engine

A.Mohammadi 
Dr.S.A.Jazayeri

Dr.M.Ziabasharhagh

International Journal 
of Atuomotive Engineering 

Vol.110-116 

41

Injection Optimization for Heavy Duty Diesel Engine  

in Order to Find High Efficiency and Low NOx Engine 

Concept by Means of Quasi Dimensional Multi-Zone Spray 

Modeling

Dr.A.Keshavarz 

Javadi Rad 

Dr.S.A.Jazayeri

The Journal of Engineering 

reaserch 

Vol.22 

41A Theoretical Study of the Internal Forces in a Hydraulic 

Vane Pump with

Ebrahimi 

Dr.S.A.Jazayeri

Advanced Materials Research

V0l.463-464 

42Design of Digital Controllers for Permanent Magnet Torque 

Motors

Ebrahimi 

Dr.S.A.Jazayeri

Advanced Materials Research

V0l.463-464

43
Theoretical and Experimental Evaluation of Performance 

of Cng Engine and Pistons Fatigue Lives Employing 

Modified Fatigue Criteria

Dr.M.Shariyat 

Dr.S.A.Jazayeri 

Fathi Sula

Strength of Materials 

Vol.44,No.4

44Optimal Integral State Feedback Control of HCCI
M.Bidarvatan 
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مکانیکآمار کلی پژوهشی دانشکده 

تعدادعنوانردیف

53اعضای هیات علمی دانشکده1

39های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح2

15های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی(طرح3

273مقاالت در مجالت4

188مقاالت در کنفرانس، همایش و ...5

18شر شدهکتب منت6

147های دوره کارشناسی ارشد دفاع شدهنامهپایان7

41های دوره دکتری دفاع شدهنامهپایان8

___ سمینارها، نشست های تخصصی 9

___طرح های پژوهشی به اتمام رسیده برتر  11

1دستاوردها و اختراعات 11

___ های علمی دانشکدهقطب 12

___کدهپژوهشکده علمی دانش 13

32های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه14

111/431/516/22های پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده )ریال(:                                رقم طرح 15
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دانشکده مهندسی نقشه برداری -1931طوسی کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

9319گزارش عملکرد پژوهشی سال

برداریمهندسی نقشه علمی دانشکدهتهیأ یاعضا

گروه کمحل اخذ مدر آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی نام خانوادگی نام ردیف

فتوگرامتري و سنجش ازدور هلند -تونته دكترا استاديار آبكار اكبرعلي 1

فتوگرامتري و سنجش ازدور كانادا دكتر استاديار صاحبي محمودرضا 2

فتوگرامتري و سنجش ازدور كالگري كانادا دكترا دانشیار عبادي حمید 3

فتوگرامتري و سنجش ازدور استرالیا دكترا دانشیار مباشري محمدرضا 4

دكترا استاديار محمد زاده علي 5
دانشگاه صنعتي 

 طوسينصیرالدينخواجه
فتوگرامتري و سنجش ازدور

 دكترا استاديار همختارزاد مهدي 6
دانشگاه صنعتي

طوسينصیرالدينخواجه
فتوگرامتري و سنجش ازدور

فتوگرامتري و سنجش ازدور كانادا -كالگري دكترا استاديار مقصودي ياسر 7

فتوگرامتري و سنجش ازدور انگلستان دكترا دانشیار ورشوساز مسعود 8

فتوگرامتري و سنجش ازدور انگلستان -گالسكو دكترا دانشیار ولدان زوج محمدجواد 9

جزيرئیان ايرج 11
مربي 

 آموزشیار
 كارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتي

طوسينصیرالدينخواجه
ژئودزي

ژئودزي آلمان -دارمشتات دكترا استاديار حسینعليمشهدي مسعود 11

ژئودزي آلمان -اشتوتگارت دكترا دانشیار وثوقي بهزاد 12

GIS كانادا -كالگري دكترا دانشیار شیخآل اصغرعلي 13

GIS كره جنوبي - INHA  دكترا استاديار صادقي نیاركي ابوالقاسم 14

 دكترا استاديار طالعي محمد 15
دانشگاه صنعتي

طوسينصیرالدينخواجه
GIS

 عباس 16
محمدي علي

سراب
GISدانشگاه ملي استرالیا دكترا دانشیار

 دكترا استاديار كريمي محمد 17
دانشگاه صنعتي

طوسينصیرالدينخواجه
GIS

GISهلند -تونتهدكترا دانشیار مسگري محمدسعدي 18

GISدانشگاه تهراندكترا استاديار ملک محمدرضا 19

دكترا استاديار منصوريان علي 21
 دانشگاه صنعتي 

طوسينصیرالدينخواجه
GIS
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گروه فتوگرامتری وسنجش از دور

های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح

مجریعنوانردیف

دكتر علي اكبر آبكار با استفاده از تصاوير ماهواره ايبررسي مدل هاي موجود محاسبه تبخیر و تعرق  1

دكتر محمودرضا صاحبيMRFبا استفاده از الگوريتم  SARآنالیز تصاوير سنجش از دوري2

 دكتر حمید عبادي و رديابي فرد از تصاوير ويديويي توسعه سیستمي جهت تشخیص 3

دكتر محمدرضا مباشري طح اقیانوس در طول موج هاي مختلفمدل سازي تابش ساتع شده از س 4

 دكتر علي محمدزاده استفاده از مفاهیم پیشرفته هندسيموج پیوسته با  شناسايي كالس هاي اصلي منطقه شهري از داده هاي لیدار 5

 دكتر مهدي مختارزاده كسري و بررسي اثرات سیستم مختصاتاستفاده از الگوريتم كلوني مورچگان در تعیین بهترين ساختار توابع  6

دكتر ياسر مقصوديطبقه بندي گونه هاي مختلف جنگلي جهت SARاستفاده از اطالعات همسايگي در تصاوير پالريمتريک 7

دكتر محمدجواد ولدان زوجي پالر در تصاوير فضايي پوش برومبازسازي هندسه اپ8

 های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی( گروه فتوگرامتری وسنجش از دورطرح

کارفرمامجریعنوانردیف

1
صنعت برق بخش انتقال  نظارت عالي برسیستم اطالعات جغرافیايي

 وفوق توزيع
توانیر عباديحمید  دكتر

2
بهینه سازي خط تولید اطالعات مكاني سازمان جغرافیايي نیروهاي 

 مسلح
 سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح عباديحمید  دكتر

3
طراحي و ساخت لیزر اسكن هوايي توپوگرافي ملي با قابلیت نصب بر 

 روي هواپیما و بالگرد
سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح دكتر علي محمدزاده

4
شناسايي و بررسي ظرفیت سازمانهاي بین المللي و تدوين قوانین و 

 استانداردهاي الزم در حوزه سنجش از دور و پدافند غیر عامل 
، تحقیقات و فناوريوزارت علوم دكتر علي محمدزاده

5
سازمان  UltraCam كالیبراسیون هندسي دوربین رقومي هوايي

جغرافیايي نیروهاي مسلح )فاز اول طرح راه اندازي آزمايشگاه 
 (كالیبراسیون دوربین هاي رقومي هوايي

 سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح مهدي مختارزادهدكتر 

6
داني سنجده هاي هوايي و ـانتخاب و اجراي سايت كالیبراسیون می

 ايماهواره
سازمان نقشه برداري كشور زوجمحمد جواد ولدان دكتر 

سازمان فضايي ايران محمد جواد ولدان زوجدكتر  (ايجادكتابخانه طیفي ملي)در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديک 7

سازمان فضايي ايران دكتر مهدي مختارزاده تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي ملي سنجش از راه دور 8

9
دفاعي  -امكان سنجي و مطالعات مقدماتي ايجاد كتابخانه طیفي ملي

 (دفاعي -يجاد كتابخانه طیفي مليا)مرحله اول 
سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح وجزمحمد جواد ولدان دكتر 

 های پژوهشی جاری )برون دانشگاهی( گروه فتوگرامتری وسنجش از دورطرح

کارفرمامجریعنوانردیف

سازمان نقشه برداري كشور محمودرضا صاحبي هاي متوسط و كوچکتدوين استانداردملي داده مكاني درمقیاس 1

 سازمان فضايي ايران زوج محمد جواد ولداندكتر  هاي سنجش از دورها و ايستگاهطراحي و تجهیز آزمايشگاه 2
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 وسنجش از دورهای پژوهشی پایان یافته )برون دانشگاهی( گروه فتوگرامتری طرح

کارفرمامجریعنوانردیف

1
نظارت عالي برسیستم اطالعات جغرافیايي صنعت برق بخش انتقال 

 فوق توزيع و
توانیردكترعبادي

مركز تحقیقات مخابرات ايرانمحمودرضا صاحبيتجهیز آزمايشگاه طبقه بندي تصاوير هوايي و ماهواره اي2

3
داده مكاني پايه صنعت برق در بخش تخصیص سیستم مديريت پايگاه 

 انتقال و فوق توزيع برق آذربايجان
 آذربايجاناي منطقهشركت برق محمد جواد ولدان زوج

فتوگرامتری وسنجش از دورمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Polarimetric SAR Feature Selection Using a Genetic 
Algorithm 

G. Haddadi
Dr. M. R. Sahebi

Dr. A. Mansourian

Canadian Journal 
 f Remote Sensingo

ISI  
Vol.37 
Issue.1
27-36 

2Biomass Estimation of a Temperate Deciduous Forest 
Using Wavelet Analysis 

N. Ghasemi 
Dr. M. R. Sahebi

Dr. A. Mohammadzadeh

Remote Sensing 
Letters 

ISI 
Vol.51
Issue.2

 776 -765 

3A Comparison of IEM and SPM Model for Oil Spill 
Detection Using Inversion Technique and Radar Data

S. S. Haghighi 
Dr. M. R. Sahebi

Dr. M. J. Valadanzoej
G. Haddadi 

Journal of the Indian 
Society of Remote 

Sensing 
ISI 

Vol.41 
Issue.2

431-425 

4Subsidence Rate Monitoring of Aghajari Oil Field Based 
on Differential SAR Interferometry 

N. F. Moghaddam
Dr. M. R. Sahebi 
Dr. A. A. Matkan 

M. Roostaei 

Advances in Space 
Research  

ISI 
Vol.51 

Issue.12

2296–2285 

5
Design and Implementation of an Algoritmfor Automatic 

3D Reconstruction of Building Models Using Genetic 
Algorithm 

M. Kabolizadeh 
Dr. H. Ebadi

Dr. A. Mohammadzadeh

International Journal 
of Applied Earth 

Observation 
ISI 

Vol.19 
104-114 

6Image Matching Based on Quadrilateral Control Networks
A. Sedaghat 
Dr. H. Ebadi

Dr. M. Mokhtarzadeh

The Photogrammetric 
Record 

 ISI 
Vol.27 

Issue.140
442–423 

7Immediate Production of Structured Spatial Data Related 
to Road Feature For GIS 

S. Malihi
Dr. H. Ebadi

Dr. F. Farnood
M. Maboodi

UTM Goeinformation 
Science Journal 

Vol.10 
Issue.2
28-51 

8An Attempt For Improving MODIS Atmospheric 
Femperature profiles products in Clear Sky 

M. Rahimzadegan
Dr. M. R. Mobasheri

Meteorological 
Applications

ISI
Vol.18

181-187
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

9Atmospheric Temperature profile Extraction From MODIS 
Thermal Bands, Using Genetic Algorithm 

M. Rahimzadegan 
Dr. M. R. Mobasheri

Archives Des Sciences
ISI 

Vol.65 
Issue.12
91-101 

11
Introduction to Protein Absorption Lines Index for 

Relative Assessment of Green Leaves Protein Content 
Using EO-l Hyperion Datasets. 

Dr. M. R. Mobasheri
M. Rahimzadegan 

Journal of Agricultural 
Science And 
Technology 

ISI 
Vol.14 
Issue.1

135-147 

11Endmember Extraction Using a Combination of 
Orthogonal Projection and Genetic Algorithm 

Dr. Y. Rezaei 
Dr. M. R. Mobasheri 
Dr. M. J. Valadanzoej

M. Shipman 

Geoscience and 
Remote Sensing 

Letters
ISI

Vol.9
Issue.2

161 - 165

12Road and Tunnel Extraction from SPOT Satellite Images 
Using Neural Networks 

N.Ghasemloo 
Dr. M.R. Mobasheri 
A. Madanchi  Zare 

M. Memar Eftekhari

f Geographic oJournal 
Information System 

ISI 
Vol.5 

Issue.1
69-74 

13Introducing a Method for Spectral Enrichment of the High 
Spatial Resolution Images 

F. Alidoost 
Dr. M. R. Mobasheri

Dr. A. A. Abkar 

Aapg Bull
ISI

Vol.1
Issue.1
31-41

14Assessment of Different Topographic Correction Methods 
in ALOS AVNIR-2 data Over a Forest Area 

N. Ghasemi 
Dr. A. Mohammadzadeh

Dr. M. R. Sahebi 

Int J Digital Earth
ISI 

Vol.1 
Issue.1
1-17 

15A Decision Fusion Framework for Hyperspectral Subpixel 
Target Detection 

H. Gholizadeh 
Dr. M. J. Valadanzoej

Dr. B. Mojaradi 

Photogrammetrie 
Fernerkundung 
Geoinformation 

ISI 
Vol.2012/3

267-280 

16
Enhanced Algorithm Based on Persistent Scatterer 

Interferometry for the Estimation of High-Rate Land 
Subsidence 

Z. Sadeghi 
Dr. M. J. Valadanzoej

Dr. M. Dehghani 
N. B. Chang 

Journal of Applied 
Remote Sensing 

ISI 
Vol.6 

Issue.1
1-15 

17Spatial and Temporal Analysis of Fires Detected by 
MODIS Data in Northern Iran From 2001 to 2008 

A. S. Ardakani 
Dr. M. J. Valadanzoej 

Dr. A. Mohammadzadeh 
Dr. A. Mansourian 

IEEE Journal of 
Selected Topics in 

Applied Earth 
Observations and 
Remote Sensing

ISI 
Vol.4 

Issue.1 
216-225 

18Neural Network Modelling of Tehran Land Subsidence 
Measured by Persistent Scatterer Interferometry 

Dr. M. Dehghani 
Dr. M. J. Valadanzoej

I. Entezam 

Photogrammetrie 
Fernerkundung 
Geoinformation 

ISI 
Vol.2013/1 

5-17 
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19Particle Swarm Optimization of RFM for Georeferencing 

of Satellite Images 

S. Yavari 
Dr. M. J. Valadanzoej 

Dr. A. Mohammadzadeh

Dr. M. Mokhtarzadeh 

Ieee Geoscience and 

Remote Sensing 

Letters 
ISI 

Vol.10 
Issue.1

135-139 

21Optimization of Multiresolution Segmentation by Using a 

Genetic Algorithm 

M. Nikfar 
Dr. M. J. Valadanzoej 

Dr. A. Mohammdzadeh

Dr. M. Mokhtarzadeh 

Journal of  Applied 

Remote Sensing 
ISI 

Vol.6 
Issue.1

1-18 

21
تهیه نقشه پراكنش مكاني شالیزارهاي برنج با استفاده از داده هاي سري 

TERRAماهواره  MODIS زماني سنجنده

 هادي علیزاده

 خیرخواه زركش

 آبكارعلي اكبر دكتر 

علیرضا وفائي نژاد دكتر

صادقي نائیني علي

رانيا GIS و دور از سنجش

علمي پژوهشي

 4 مجلد:

 2نسخه:

96-75 

22
كاهش نويز لكه در تصاوير رادار با روزنه تركیبي بر اساس نرم گشتاور 

(L1) اول

 حیدريانعظیم 

  حمودرضا صاحبيدكتر م

محمدجوادولدان زوج دكتر

رانيا GIS و دور از سنجش

علمي پژوهشي
3مجلد: 

 3نسخه: 

14- 1  

23
آشكارسازي تغییرشكل سطحي بر پايه تداخل سنجي تفاضلي رادار در 

میدان نفتي آغاجاري

 نگین فوالدي مقدم

 علي اكبر متكاندكتر 

 محمود رضا صاحبي دكتر

مهاسا روستايي

علوم زمین
ISI 

81مجلد: 

112- 113

24 
ويژگي هاي بهینه و افزايش قدرت تفكیک مكانيروشي نو براي انتخاب 

 در نتايج طبقه بندي تصاوير پالريمتري راداري

  علیرضا صفدري نژاد

محمودرضا صاحبي دكتر

میالد نیرومند جديدي

رانيا GIS و دور از سنجش

علمي پژوهشي

 4مجلد: 

 1نسخه: 

34- 19 

استخراج اتوماتیک ساختمان در مناطق شهري 25

كابلي زادهمصطفي 

حمید عبادي دكتر

سلمان احمدي دكتر

يعلوم و فنون نقشه بردار

علمي پژوهشي

2مجلد: 

 7نسخه: 

32-23

26 
كاهش اثر بخار آب جو بر روي محصوالت تداخل سنجي راداري به

 GPSو  MERIS-FRكمک داد ه هاي 

 سینا ادهم

 محمد رضا مباشري دكتر

محمد جواد ولدان زوج دكتر

مريم دهقاني دكتر

علوم زمین
ISI 

21مجلد: 

83نسخه: 

128-123  
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

28 
استفاده از متغیرهاي جذبي طیفي به منظور برآورد سريع نوفه در تصاوير

 ابرطیفي

 يوسف رضاييدكتر 

 محمد رضا مباشري دكتر

محمد جواد ولدان زوج دكتر

علوم زمین
ISI 

21 مجلد:

82نسخه: 

248- 243 

29
هاي روي تصاوير تداخل سنجي راداري به كمک دادهكاهش اثر جو از 

MERIS  وGPS جهت افزايش دقت مطالعات فرونشست

 ادهمسینا 

 محمدرضا مباشري دكتر

زوج محمدجواد ولدان دكتر

مريم دهقاني دكتر

علوم زمین
ISI 

21مجلد: 

83نسخه: 

128- 123

31
سنجنده موديس روشي سريع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از 

)يک مطالعه موردي در تهران(

سالخورد  قرباني رضوان

محمدرضا مباشري دكتر

مجید رحیم زادگان

فصلنامه حكیم

علمي پژوهشي

15مجلد: 

2نسخه: 

177- 166

31 
میكرومتردر هواي 5/2تهیه نقشه توزيع مكاني ذرات معلق با قطر كمتر از 

 MODISسنجندههاي شهر تهران با استفاده از داده

 عباس حجازي  سید

محمدرضا مباشري دكتر

ابولفضل احمديان مرج

 نشريه

 معلوديبرركاتتحقیقا

 فیايياجغر
ISC 

12مجلد: 

26نسخه:

178- 161

32
با استفاده از  MODIS Cloud Maskارتقا الگوريتم آشكارسازي ابر 

)مطالعه موردي: شهر دامغان(ASTERتصوير همزمان 

محمدرضا مباشري دكتر

 غالمي نبي اله

زاده منوچهر فرج دكتر

برنامه ريزي و آمايش فضا 

علمي پژوهشي

 15 مجلد:

 2نسخه:  

99- 81

پیوسته و كاربردهاي آن سیستم لیدار موج 33

 محسن حسن زاده

 علي محمدزاده دكتر

كوروش خوش الهام دكتر

نشريه سازمان جغرافیايي 

نیروهاي مسلح

علمي ترويجي

21مجلد: 

 81نسخه: 

39- 34

34 
بهبود نتايج الگوريتم شیب مبنا جهت فیلتركردن داده هاي لیزر اسكن

 هوايي با استفاده از ماشین هاي بردار پشتیبان

اكبر متكانعلي دكتر

محمد حاجب

علي محمدزاده دكتر

سعید صادقیان دكتر

و  ينقشه بردار يمهندس

نياطالعات مكا

علمي ترويجي

2مجلد: 

4نسخه: 
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35
معرفي و مقايسة دو روش تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش كننده 

دائمي به منظور اندازه گیري فرونشست زمین )مطالعه موردي: جنوب 
غربي دشت تهران(

 زهرا صادقي
حمد جواد ولدان زوجدكتر م

مريم دهقاني دكتر

رانيا GIS و دور از سنجش
علمي پژوهشي

4مجلد: 
1نسخه: 

97-111

36 
آشكارسازي اتوماتیک تغییرات ساختمان ها ناشي از زلزله با استفاده از

 تركیب داده هاي برداري و تصاوير ماهواره اي با مقیاس بزرگ

 مجید كیاورز
محمد جواد ولدان زوج دكتر

فصلنامه علوم و فنون 
ينقشه بردار

علمي پژوهشي
1مجلد: 
1نسخه: 

42- 25

37 
هايمتفاوت راه از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكیکاستخراج اشكال 

 مختلف مكاني

 فاطمه عامري
محمد جواد ولدان زوج دكتر

 مهدي مختارزاده دكتر
محمد علي مباركي

رانيا GIS و دور از سنجش
علمي پژوهشي

3مجلد: 
4نسخه:

18 -  1

ها گروه فتوگرامتری و سنجش از دورمقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Sensitivity of Change Vector Analysis to Detect Water-

Body Changes 

A. Amidi 
M. Janati 

Dr. A. A. Abkar 
Dr. M. J. Valadanzoej

A. R. Safdarinejad 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

2
Evaluation of Model-Based Image Analysis of 

Remotely Sensed Data using Support Vector Machine 

and Bayes’s Theorem 

M. Mahour

Dr. A. A. Abkar

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

3Using Model-Based Image Analysis for Image 

Classification 

F. Ashouri

H. Mehdipour

Dr. A. A. Abkar

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

And Spatial Information 
Tehran 
2012

4
A Novel Approach to Super Resolution Mapping of 

Multispectral Imagery Based on Pixel Swapping 

Technique 

M. Niroumand 
A. R. Safdarinejad 
Dr. M. R. Sahebi 

Dr. M. Mokhtarzadeh

f oISPRS Annals 

Remote , Photogrammetry

SIS ndaSensing  

Australia, Melbourne 

2012

5Modifying Active Contour Model for Automatic 

Building Extraction Using A Fuzzy Inference System

M. Kabolozadeh 
Dr. H. Ebadi 

Dr. M. Mokhtarzadeh

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

6
Design and Implementation of an Expert Interface 

System for Integration of Photogrammetric and 

Geographic Information Systems with Emphasis on 

Producing Cognitive Information 

F. Farnood

Dr. H. Ebadi

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012
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7Feasibility Study in Producing Surface Spectral 

Reflectance in Urban Environment 

F. Alidoost 
Dr. M. R. Mobasheri

Dr. A. A. Abkar 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

8Building Meaningful Segmentation Using Genetic 

Algorithm From IKONOS Pan Sharpened Images 

M. Nikfar

Dr. M. J. Valadanzoej 
Dr. A. Mohamadzadeh

Dr. M. Mokhtarzadeh 
A. Navabi 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

9Accuracy Improvement Using optimized RFM in high 

Resolution Satellite Images 

S. Yavari 
Dr. M. J. Valadanzoej 
Dr. A. Mohamadzadeh

Dr. M. Mokhtarzadeh 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

11
Comparison of Particle Swarm Optimization and 

Genetic Algorithm in Rational Function Model 

Optimization 

S. Yavari 
Dr. M. J. Valadanzoej 
Dr. M. Mokhtarzadeh 
Dr. A. Mohamadzadeh

f oISPRS Annals 

Remote , Photogrammetry

SIS ndaSensing  

Australia, Melbourne 

2012

11Robust Method for IKONOS Imagery Fusion in 
Frequency Domain 

A. R. Safdarinejad 
A. Rahimzadeh 

Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. M. Mokhtarzadeh 

M. Janati 

International Conference 
on Advances in Electronics 
and Electrical Engineering 

Bangkok, Thailand 
2012

12Forest Canopy Density Classification Using Texture 
Quantization of Pan Arial Images 

H. Ashouri 
M. Taefi 

Dr. M. J. Valadanzoej

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

13Neural Network Retrieval of Land Subsidence 
Measured by Persistent Scatterer Interferometry

Dr. M. Dehghani 
Dr. M. J. Valadanzoej

I. Entezam 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 
Tehran 
2012

14 
و روشي براي  Landsat-TMبرآوردي از تابع انتشار نقطه اي سنجنده

محاسبه قدرت تفكیک مكاني اين سنجنده

علي سیدينسید 

علي اكبر آبكاردكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

و عات مكاني تهیه نقشه و اطال

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

كالیبراسیون بین سنجنده هايروشارزيابي 15

نصرتي نسرين

محمودرضا صاحبي دكتر

علي محمدزاده دكتر

نمايشگاه بین المللي دومین همايش و 

و عات مكاني تهیه نقشه و اطال

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

16
كاهش نويز در تصاوير ماهواره اي چند طیفي با استفاده از شانون 

آنتروپي

كیاني عباس

مجید دربندي فراهاني 

محمودرضا صاحبي دكتر

المللي دومین همايش و نمايشگاه بین 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391
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17
بر اساس  SARروشي جديد جهت طبقه بندي تصاوير پالريمتري 

VanZylسیستم استنتاج فازي و الگوريتم 

مطلبي محمدصادق

فرناز كاظمي

محمودرضا صاحبي دكتر

بین المللي دومین همايش و نمايشگاه 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

18
استفاده از الگوريتم شانون آنتروپي جهت تشخیص لبه در تصاوير 

سنجش از دوري

كیاني عباس

محمودرضا صاحبي دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

مكاني و عات تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

19 
ارزيابي و بهینه سازي نتايج شاخص درجه خلوص پیكسلي به منظور

 استفاده از مدل اختالط طیفي خطي

 میالد نیرومند جديدي

مجتبي جنتي

 علي رضا صفدري نژاد

محمودرضا صاحبي دكتر

مهدي مختارزاده دكتر

همايش و نمايشگاه بین المللي دومین 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

21
طراحي وپیاده سازي يک الگوريتم مدل مبنا به منظور بازسازي سه 

بعدي مدل ساختمان بااستفاده از الگوريتم ژنتیک

مصطفي كابلي زاده

حمید عبادي دكتر

علي محمدزاده دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

21

گیري چند معیاره  وزندهي مناسب به پارامترهاي موثر در روش تصمیم

براي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مكاني با استفاده از 

GPSهاي داده

فرشید فرنود

حمید عبادي دكتر

دومین همايش ملي ژئوماتیک 

 اشراق بجنورد
مؤسسه آموزش عالي اشراق بجنورد

1391

22
ه ويژه رطوبت جو در برآورد بررسي تاثیر عوامل مختلف ب

MODISهاي واونگي دمايي از تصاوير ماهواره اي مشخصه

 حامد كاچار

محمدرضا مباشري دكتر

 علي اكبر آبكار دكتر

مجید رحیم زادگان

ماهواره براي اولین كنفرانس 

 توسعه پايدار

 دانشگاه صنعتي امیركبیر

1391

23
تشخیص و مدلسازي وارونگي هاي دمايي روي داده در جو با استفاده 

)مطالعه موردي: تهران( MODISاز تصاوير ماهواره اي 

حامد كاچار

محمدرضا مباشري دكتر

اكبر آبكارعلي دكتر

زادگانمجید رحیم

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 ي ژئوماتیکنوزدهمین همايش مل

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

24

بررسي و ارزيابي اثر برخي پارامترهاي دينامیک بر وقوع آتش سوزي 

در جنگل هاي شمال كشور با استفاده از داده هاي هواشناسي و 

سنجش از دور

 يونس جعفري گلدرق

 علي محمدزاده دكتر

علي سركارگر اردكاني

المللي دومین همايش و نمايشگاه بین 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391
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25
شناسايي اتوماتیک عارضه ساختمان با تلفیق داده لیدار و تصوير هوايي 

با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در سطح پیكسل پايه و شي مبنا

 ياسر انصاري

 علي محمدزاده دكتر

حمود رضا صاحبيم دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

26
آشكارسازي و تعیین ساختمان هاي تخريب شده پس از وقوع زلزله با 

استفاده از داده هاي سنجش از دور

امیر نیكنام

محمدزادهعلي دكتر

حمید عبادي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

28
بررسي عملكرد سیستمهاي عصبي فازي در طبقه بندي تصاوير

ماهواره اي 

نفیسه كاخاني

مهدي مختارزادهدكتر 

ولدان زوجمحمد جواد دكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

29 
استفاده از قطعه بندي چند مقیاسه در طبقه بندي طیفي مكاني داده هاي

 ابرطیفي

احمد هداوند

مهدي مختارزادهدكتر 

ولدان زوج محمد جواد دكتر 

رضا آقايي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

31
استفاده از الگوريتم ژنتیک براي تعیین توزيع بهینه نقاط كنترل در حل 

مدل توابع كسري

رضا آقايي

مهدي مختارزادهدكتر 

 محمدرضا رمضاني

احمدهداوند

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

31
هاي مفهومي اضي پارسل مبنا برمبناي ويژگيبندي كاربري ارطبقه

پوشش اراضي

محسن قلوبي

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

مهدي مختارزادهدكتر 

سعید رمضان خاني

حامد ساعتي

همايش دومین همايش و نمايشگاه بین 

عات مكاني و المللي تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

32
هاي چند بازگشتي اليدار با استفاده روشي نوين براي طبقه بندي داده

مجاورتي و فضاي پديده از اطالعات هندسي

علیرضا صفدري نژاد

مجتبي جنتي

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

علي محمدزادهدكتر 

مختارزادهدكتر  مهدي 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391
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توابع كسري با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه هابهینه سازي مدل  33

امین باغاني

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

مهدي مختارزادهدكتر 

علي محمدزادهدكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

34 
طبقه بندي پوشش اراضي شئ مبناي شهري مبتني بر يک مدل گام به

 IKONOSگام با بكارگیري تصوير ماهواره اي 

محسن قلوبي

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

مهدي مختارزادهدكتر 

سعید رمضان خاني

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 ژئوماتیکنوزدهمین همايش ملي 

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

35
 سازيمدلهاي تبديل خطي مستقیم و افاين سه بعدي در مقايسه مدل

تصاوير با هندسه خطي در سطوح مختلف تصحیحات

مجتبي جنتي

امین باغاني

علیرضا صفدري

محمد جواد ولدان زوج 

مختارزاده مهدي دكتر

علي محمدزاده دكتر

نمايشگاه بین المللي دومین همايش و 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

36
هاي هاي آشكارسازي، تشخیص و تعیین میزان تنشبررسي روش

زيستي و فیزولوژيک گیاهان با استفاده از فنآوري سنجش از دور

مجتبي جنتي

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

علي محمدزادهدكتر 

شهناز ضعیم

صفدري نژاد علیرضا

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

37
استخراج نیمه اتوماتیک پارامترهاي آماري كالس هاي طبقه بندي 

مبتني بر خوشه بندي تصوير

مجتبي جنتي

میالد نیرومند

محمد جواد ولدان زوج دكتر 

علي محمدزادهدكتر 

صفدري علیرضا

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

38
اپتیک و بررسي روشهاي استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاوير 

راداري با حدتفكیک باال

الهه خصالي

محمد جواد ولدان زوج دكتر

مهدي مختارزادهدكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

39
معدني از تصاوير ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي شناسايي مواد 

فراطیفي

علي رضا محرابي

مهدي مختارزادهدكتر 

برات مجرديدكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

41 
شمارش نیمه اتوماتیک دپوهاي خاكريزي از تصاوير ماهواره اي

Geoeye به كمک روشي مبتني بر فضاي پديده و توابع مورفولوژيک

حامد كاچار

 علیرضا صفدري نژاد

 حمد معدنچيا

محمد جواد ولدان زوج دكتر

ماهواره براي اولین كنفرانس 

 توسعه پايدار

 دانشگاه صنعتي امیركبیر

1391

41 
ماهوارهثیر هندسه تصويربرداري راداري در تعیین زمان گذر أبررسي ت

 از يک مكان مشخص با استفاده از پارامترهاي دوخط مدار

 محسن زنوزي

محمد جواد ولدان زوجدكتر 

 سعید صادقیاندكتر 

محمود رضا صاحبيدكتر 

ماهواره براي اولین كنفرانس 

 توسعه پايدار

 دانشگاه صنعتي امیركبیر

1391

فتوگرامتری وسنجش از دورارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از خشكسالي با استفاده 

GISاز سنجش از دور و 
اكبر آبكارعليدكتر  حسن طاهرنژاد

2
تهیه نقشه میزان تولید محصول برنج با استفاده از داده هاي سنجش از 

دور راداري
اكبر آبكارعليدكتر  نجميحمزه 

3
ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از سرمازدگي با استفاده 

GISاز سنجش از دور و 
اكبر آبكارعليدكتر  احسان آذري آراني

4
ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از گرمازدگي با استفاده 

GISاز سنجش از دور و
اكبر آبكار علي دكتر علي عرب سلماني

5
آ در درياها با استفاده از شبكه عصبي -بررسي و آنالیزتوزيع كلروفیل

)مطالعه موردي: درياي خزر(
هاجر سادات علي زاده مقدم

سیامک بوداقپور دكتر

اكبر آبكارعلي دكتر

6
طبقه بندي پوشش هاي جنگل با استفاده از تصاوير رادار و نوري 

خیر كنار()مطالعه موردي جنگل هاي 
محمودرضا صاحبي دكتر احسان زارعي

7 
ي شهري با استفاده از تلفیق تصاوير ماهوارهاي اطبقه بندي منطقه

 چندمنبعي راداري و اپتیكي
 زينب قنبري علويجه

صاحبي محمودرضا دكتر

 علي محمدزاده دكتر

8
و اپتیک و  SARبرآورد زيست توده جنگل با استفاده از تلفیق تصاوير 

 بهره گیري از روش هاي الگوريتم ژنتیک و شبكه عصبي
محمودرضا صاحبي دكتر محمد رضا رمضاني

9
كالیبراسیون راديومتريكي بین سنجندهاي با استفاده از اصول روش 

بازتاب مبنا
نسرين نصرتي

محمودرضا صاحبي دكتر

علي محمدزاده دكتر

11 
آشكارسازي تعییرات مبتني بر میدانهاي تصادفي ماركف بر روي

 SARتصاوير 
 سارا صالحي

محمود رضا صاحبي دكتر

محمد جواد ولدان زوج دكتر

11 
سازيهاي بهینهتهیه نقشه كاربري در سطح زيرپیكسل مبتني بر روش

 تصاوير چندطیفي مكاني با استفاده از
 میالد نیرومند جديدي

ضا صاحبيمحمودر دكتر

 مهدي مختارزاده دكتر

 رضا حسینخاني استفاده از تلفیق تصاوير نوري و رادار براي طبقه بندي ماتع 12
محمودرضا صاحبي دكتر

 حمید عبادي دكتر
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

13
مقايسه و ارزيابي روش هاي متداول كشف آتش و بررسي تاثیر دما و 

رطوبت در دقت آشكارسازي نقاط ثابت آتش سوزي توسط سنجنده 
MODIS

 جالل اكبرزاده
علي محمدزاده دكتر

يعلي سركارگر اردكان دكتر

14 
طراحي يک سیستم فازي جهت تعیین تخريب ساختمان ها پس از

 از داده هاي سنجش از دوريوقوع زلزله با استفاده 
 امیر نیک نام

علي محمدزاده دكتر

حمید عبادي دكتر

 علي سیاحيMODISشناسايي و پايش پديده گرد و غبار با استفاده از تصاوير  15
دكتر علي محمد زاده

 دكتر حمید عبادي

16
تناظريابي عوارض نقطه اي در تصاوير هوايي و ماهواره اي با استفاده از 

هاي عصبيشبكه
سمیرا بدرلو

 مهدي مختارزاده دكتر

محمد جواد ولدان زوج دكتر

17 
بهبود روشهاي طبقه بندي به كمک تلفیق شبكه هاي عصبي و منطق

 فازي در تصاوير فراطیفي
 نفیسه كاخاني

مهدي مختارزاده دكتر

محمدجواد ولدان زوج دكتر

18 
با استفاده از محاسبه سطح زير كشت انواع محصوالت كشاورزي

 تركیب داده هاي چند منبعي اپتیكي
 مسلم درويشي

دكترمهدي مختارزاده 

دكتر محمودرضا صاحبي

19
بندي پردازش نتايج طبقهاستفاده از اطالعات مجاورت در پس

 اي با تاكید بر توپولوژي فازيي تصاوير ماهوارهشدهنظارت
حمیدرضا اورعي

مهدي مختارزاده دكتر

ید عباديحم دكتر

امین باغاني بهینه سازي توابع رشنال با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها 21
محمد جواد ولدان زوج دكتر

مهدي مختارراده دكتر

 قنديل قادري استفاده از عوارض خطي در تصحیح هندسي تصاوير هوائي 21
محمد جواد ولدان زوج دكتر

 مهدي مختارزاده دكتر

22 
هاي پارامتري و غیرپارامتري در بازسازي هندسه عملكرد مدلارزيابي 

 برومپالر تصاوير خطي پوشاپي
 مجتبي جنتي

محمد جواد ولدان زوج دكتر

 علي محمدزاده دكتر

23
استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاوير نوري و راداري با حد تفكیک 

باال
الهه خصالي

محمد جواد ولدان زوج دكتر

ختارزادهمهدي م دكتر

24 
اندازه گیري جا به جايي سطح زمین بكمک تصاوير سنجنده

TerraSAR-X با استفاده از تكنیک تداخل سنجي راداري
محمد جواد ولدان زوج دكتر فاطمه میرشاهي

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه فتوگرامتری و سنجش از دورنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
هاي دما و رطوبت اي براي استخراج پروفايلهاي ناحیهتوسعه الگوريتم

MODISجو از تصاوير سنجنده 
دكتر محمدرضا مباشري زادگانمجید رحیم

دفاع از پیشنهاد رساله دکتری)ارزیابی جامع( گروه فتوگرامتری و سنجش از دور

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1

بعدي عارضه ساختمان به روش مدل مبنا در بازسازي اتوماتیک سه 

مناطق شهري از داده هاي اپتیكي و لیدار با استفاده از منطق فازي و 

منحني هاي فعال هندسي

 ي زادهبلمصطفي كا
دكتر حمید عبادي

دكتر علي محمدزاده
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

2
ارائه الگوريتمي نوين جهت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي چندطیفي 

 مكاني تصوير -با استفاده از اطالعات طیفي  با قدرت تفكیک باال
سید باقر فاطمي نصرآبادي

دكتر محمدرضا مباشري

دكتر علي اكبر آبكار

3 
تولید اطالعات مكاني و طیفي محتواي تصوير جهت بهبود دقت طبقه

 بندي تصاوير سنجش از دور
 حامد عاشوري

دكتر محمدجوادولدان زوج

 دكتر محمودرضا صاحبي

4 
مرجع سازي اتوماتیک تصاوير با حد تفكیک باالي ماهواره اي بازمین 

 هاي رياضي سه بعدي غیر پارامتريکاستفاده از مدل
 سمیه ياوري

دكتر محمدجوادولدان زوج

 دكتر محمودرضا صاحبي

5 
برداري سازي اتوماتیک نتايج كشف راه از تصاوير ماهواره اي بزرگ 

 خوشه بندي در فضاي تصوير مقیاس براساس توسعه و تكمیل روشهاي
محمد جواد ولدان زوج دكتر فاطمه عامري

6
طراحي توصیفگرهاي بهثنه جهت استخراج اتوماتیک شبكه راهها در 

 مناطق شهري از تلفیق داده هاي لیدار و تصاوير ماهواره اي
اصغر میالن لک

محمد جواد ولدان زوج دكتر

مهدي مختارزاده دكتر

روه ژئودزیگ

طرح های پژوهشی مصوب )داخلی( 

مجریعنوانردیف

 مهندس جزيرئیان آنالیز جزر و مدي با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي. 1

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي ارزيابي عملكرد شبكه تعیین موقعیت آني كینماتیک تهران. 2

3 
آشكارسازي جابجايي براساس سرشكني هم زمانتحلیل پايداري نقط كنترل در شبكه هاي موضعي 

 مشاهدات
دكتر بهزاد وثوقي

های پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی( گروه ژئودزیطرح

کارفرمامجریعنوانردیف

هاي اطالعات محیطي نیروگاه اتمي بوشهر براساس داده GIS هیه نقشهت 1

موجود
 ايرانیانشركت افق انرژي  دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح دكتر مسعود مشهدي حسینعلي طراحي و ايجاد شبكه انتقال زمان كشور و ساخت ساعت اتمي 2

نجومي و  DZCهاي تعیین موقعیتمطالعات چگونگي ساخت سیستم 3

ساخت دوربین مربوطه
سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

)برون دانشگاهی( گروه ژئودزی جاریهای پژوهشی طرح

کارفرمامجریعنوانردیف

1
طراحي وامكان سنجي ايجادشبكه مبناي كشوري سیستم تعیین موقعیت 

 ماهواره اي شركت انتقال گازايران
شركت انتقال گاز ايران بهزاد وثوقي

ژئودزیمقاالت چاپ شده در مجالت گروه 

نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

1Regional Ionosphere modeling in support of IRI and 

Wavelet using GPS Observations 

Y. Amerian

Dr. B. Vosoghi

Dr. M. Mashhadi 

Hoseianali 

Acta Geophysica

ISI 
Vol.61 
Issue.5

1246-1261 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

2
Regional improvement of IRI extracted ionospheric 

electron density by compactly supported base functions 

using GPS observations 

Y. Amerian

Dr. M. Mashhadi 

Hoseianali

Dr. B. Vosoghi

Journal of Atmospheric 

and Solar-Terrestrial 

Physics 

ISI 

Vol.92 

23-30 

3Application of ASTER Satellite in Digital Elevation 

Model Generation: A Review 

K. Deilami 

S. Khajeh 

N. Bolhasani 

I. Jaziriyan 

Research Journal  

of Environment and Earth 

Sciences 

ISI 

Vol.4 

Issue.12

1033-1037 

4 
تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیري از داده هاي آهنگ

2113دسامبر  22، مطالعه موردي : زمین لرزه سن سیمون  GPSباالي 

 سجاد طبیبي
مسعود مشهدي حسینعلي دكتر 

ي جموریيح دكتر

علوم زمین
ISI 

83مجلد: 

112- 97

5 
سازي سامانه هاي تصوير المبرت؛ مركاتور و استريوگرافیک براي بهینه

 كاورايسكي-ناحیه جغرافیايي ايران با توجه به معیار ايري

 بهزاد وثوقيدكتر 

 بهزاد ملكان

غر راست بودصادكتر 

مجله فیزيک زمین و فضا

 وهشيژعلمي پ

 38مجلد: 

1نسخه: 

84- 69

6 
هاي متفاوت تعیین پارامترهاي سامانه تصوير مركاتور برروشمقايسه 

 اساس معیار چبیشوف

 بهزاد وثوقي دكتر
 بهزاد ملكان

غر راست بودصادكتر 

مجله فیزيک زمین و فضا
 وهشيژعلمي پ

 38مجلد: 
1نسخه: 

99- 85

7 
تغییر مختصات مسطحاتي نقاط سطحي زمین در چهارچوب سازيمدل

 در محدوده فالت ايران ITRFمرجع 

اصغر راست بوددكتر 
بهزاد وثوقي دكتر

مجله ژئوفیزيک ايران
علمي پژوهشي

 6مجلد: 
1نسخه: 

23- 12

8 
هاي كشسان تغییرات همالرزه اي شتاب گراني درتحلیل حساسیت مدل

 سطح پوسته زمین به پارامترهاي ورودي

اصغر راست بوددكتر 
بهزاد وثوقي دكتر

ژئوفیزيک ايرانمجله 
 علمي پژوهشي

 6مجلد: 
2نسخه: 

94- 73

9 
مطالعه سهم حركات صفحات زمین ساختي منطقه خاورمیانه در تولید

 شبكه غیر دايم ژيودزي ايران GPSمیدان سرعت 

اصغر راست بوددكتر 
بهزاد وثوقي دكتر

علوم زمین
ISI

21مجلد: 
84نسخه: 

24- 15  

11 
افزايش آستانه جابه جايي هاي هم لرزه قابل تشخیص در پردازش

 آهنگ باال GPSهاي داده

 سجاد طبیبي
 ي جموریيح دكتر

مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

علوم زمین
ISI
21مجلد: 
85نسخه: 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

11 
با استفاده GPSتعیین پريود تكرار مداري واقعي ماهواره هاي 
 ازاطالعات مداري غیر دقیق

 طبیبيسجاد 
مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

يحیي جمور دكتر

علوم و فنون نقشه برداريفصلنامه 
 علمي پژوهشي

 1مجلد: 
 3نسخه: 

31- 23

ها گروه ژئودزیمقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Monitoring Regional Ionosphere using GPS Network 
Observation 

 يزدان عامريان
 بهزاد وثوقيدكتر 

مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

ماهواره براي اولین كنفرانس 
 توسعه پايدار

 دانشگاه صنعتي امیركبیر
1391

 در تشخیص زمین لرزه هاي تدريجيLSHEبررسي كارايي روش 2
رويا موسويان

مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

زمینسي و يكمین گردهمايي علوم 

 سازمان زمین شناسي كشور
1391

 بررسي الگوهاي لرزه خیزي البرز مركزي 3
يوسفي مريم

مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

سي و يكمین گردهمايي علوم زمین

 سازمان زمین شناسي كشور

1391

 محیطي خطوط برق فشار قوي بر ساكنان شهرها زيستاثرات  4
امیرحاجلو علیرضا
جزيرئیانايرج مهندس 

 همايش ملي حفاظت واولین 
 برنامه ريزي محیط زيست

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 همدان
1391

كاربر علم ژئوماتیک درگردشكري 5

 آرش غريبي
علي اصغر دور محمدي 

 مرتضي اعالالديني
ايرج جزيرئیانمهندس

جغرافیا و اولین همايش ملي 
 گردشگري در هزاره سوم

آبادواحد نجفدانشگاه آزاد اسالمي 

1391

کتب منتشر شده گروه ژئودزی

ناشرنویسندگانعنوانردیف

Autocad نكات كاربردي1
معاضد يمحمد لوفرین

انیرئيجز رجيامهندس 
ناقوس

ارشد )دفاع شده( گروه ژئودزیهای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
با هدف پیاده سازي  GNSSهاي نرخ باالي سامانه هاي پرازش داده

يک سیستم پايش آني تغییر شكل
مسعود مشهدي حسینعليدكتر  مريم يوسفي
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

2
امكان سنجي طراحي شبكه انتقال زمان كشور با استفاده از سیستم تعیین 

موقعیت جهاني
مسعود مشهدي حسینعلي دكتر مصطفي خوش منش

مسعود مشهدي حسینعلي دكتررويا موسويانGPSآشكار سازي زلزله هاي تدريجي با استفاده از داده هاي 3

4
د مايل صفحات زمین ساختي عربستان و سازي مكانیكي اثر برخورمدل

اوراسیا در محدوده گسل شمال تبريز
بهزاد وثوقي دكتر جواد صبايي ماسوله

5
منطقه وقوع زلزله بر مبناي تكنیک مطالعه رفتار پوسته زمین در 

هاي دائمي تصاوير راداريكنندهپراكنش
بهزاد وثوقي دكتر سمانه شكرزاده

بهزاد وثوقي دكتر هانیه طباطبايي هاي بهینه و تكاملي در حل بهینه مسئله معكوس ژئوفیزيکمقايسه روش 6

7
هاي جهت تشخیص بلوک GPSي سرعت محلي اهتركیب میدان

منطقه ايران صلب در
بهزاد وثوقي دكتر مسعود نوذري

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه ژئودزینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
سازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در اليه يونسفر با استفاده ازمدل

GPSآنالیز موجک و مشاهدات 
 يزدان عامريان

بهزاد وثوقي دكتر

مسعود مشهدي حسینعلي دكتر

(GISهای اطالعات مکانی )سیستم گروه

های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح

مجریعنوانردیف

دكتر علي اصغر آل شیخيابيدر مكانتركیب ارزيابي هاي تصمیم گیران 1

 محمد طالعيدكتر  دمات شهري در راستاي عدالت فضاييطراحي مدل يكپارچه مكاني جهت تحلیل توزيع خ 2

دكتر عباس علیمحمدي تجزيه و تحلیل توزيع فضايي مراكز خدمات سالمت و دسترسي به آنها در استان مركزي 3

دكتر محمد كريميمسائل مكانيگرها و رابط فازي در حل مقايسه استنتاج4

دكتر محمدسعدي مسگري بررسي رشد سكونتگاه هاي غیر رسمي با استفاده از عامل 5

دكتر محمدرضا ملکآگاه شبكهتعمیم و ساده سازي بافت 6

GISهای پژوهشی مصوب )برون دانشگاهی( گروه طرح

کارفرمامجریعنوانردیف

مركز مديريت بحران شهر تهران اصغر آل شیخدكتر علي تدوين برنامه راهبردي سامانه اطالعات سوانح تحت شبكه 1

2 
موارد مرتبط با طرح ايجاد پايگاه داده انجام خدمات مشاوره براي 

صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع GIS يكپارچه

 دكتر محمد طالعي

دكتر محمد كريمي 
شركت توانیر

وزارت راه و شهرسازي محمد سعدي مسگريدكتر  طراحي و ايجاد پايگاه داده مكاني ستاد وزارت راه و شهرسازي 3
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کارفرمامجریعنوانردیف

 وزارت راه و شهرسازيمحمد سعدي مسگري  دكتر تحت وب وزارت راه و شهرسازي GIS طراحي و پیاده سازي سامانه 4

GISهای پژوهشی جاری )برون دانشگاهی( گروه طرح

کارفرمامجریعنوانردیف

1 
 (MobileGIS) طراحي و پیاده سازي سیستم اطالعات مكاني همراه

 شركت انتقال گاز ايران
شركت ملي انتقال گاز ايران اصغر آل شیخدكتر علي

2
شبكه انتقال و فوق توزيع برق  GISخدمات مهندسي ورود اطالعات 

آذربايجان
شركت برق منطقه اي آذربايجاندكتر محمد طالعي

3
 GIS طراحي، تولید و پیاده سازي نرم افزار سامانه اطالعات مكاني

انتقال و فوق توزيعشركت برق منطقه اي يزد در بخش 

  دكتر محمد طالعي

 دكتر محمد كريمي
شركت برق منطقه اي يزد

4 
انجام مطالعات مشاوره اي جهت پیاده سازي سامانه اطالعات مكاني

GIS  شبكه انتقال و فوق توزيع 

 دكتر محمد طالعي

 دكتر محمد كريمي
نشركت برق منطقه اي كرما

5 
داده مكاني پايه صنعت برق در بخشتم مديريت پايگاه یسص سیتخص

 انتقال و فوق توزيع برق غرب

 دكتر محمد طالعي

دكتر محمدجواد ولدان زوج 
شركت برق غرب

6
گیري جهت مطالعات تعیین نقاط حفاري توسعه سامانه حامي تصمیم

اكتشافات كانسارهاي مس

   دكتر محمد طالعي

 دكتر محمدجواد ولدان زوج
ايرانشركت ملي صنايع مس 

7
و انجام مطالعات  GIS ارائه خدمات مشاوره و مديريت پروژه هاي

 نبا زير سیستم هاي كاربردي شركت انتقال گاز ايرا GISتلفیق
نشركت انتقال گاز ايرا دكتر محمد طالعي

8
هاي توسعه و طرح GIS انجام مطالعات و ايجاد پايگاه داده مكاني

عمران
وزارت راه و شهرسازيمحمد سعدي مسگري  دكتر

نشركت انتقال گاز ايرا دكتر علي منصوريان طراحي و ايجاد زير ساخت اطالعات مكاني 9

GISیافته )برون دانشگاهی( گروه های پژوهشی پایانطرح

کارفرمامجریعنوانردیف

1
ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه طرح استقرار و پشتیباني نرم افزار 

صنعت برق GIS و عملیاتي نمودن پايگاه داده EIGIS توسعه يافته

دكتر محمد طالعي

 دكتر محمدجواد ولدان زوج
شركت توانیر

و MobileGIS در قالب دو زيرسیستم EIGIS توسعه نرم افزار 2
WebGIS

شركت برق منطقه اي مازندران دكتر علي منصوريان

GIS مقاالت چاپ شده در مجالت گروه

نام و شماره مجلهنویسندگانمقالهعنوان ردیف

1Logic-based topological relations of vague moving regions: 
Computational models for well-behaved GIS solutions 

M. H. Vahidnia 
Dr.A.A.Alesheikh
Dr. M. R. Malek 

Journal of Spatial 
Science

ISI 
Vol.57 
Issue.2 

259-281 

2Developing and Application of a GIS-based Tool for Spatial 
Modeling of Seismic Vulnerability of Tehran 

M. Hashemi 
Dr. A. A.lesheikh

Natural Hazards and 
Earth System Sciences

ISI 
Vol. 12 

3659-3670 
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3
The Utilization of Soft Transformation And Genetic 

Algorithm to Model Two Sources of Uncertainty of Indicator 
Kriging 

H. R. Zoraghein 
Dr. A. A.lesheikh 
Dr. A.limohamadi 

M. H. Vahidnia 

Computers, 
Environment & Urban 

System 
ISI 

Vol. 36 
592-598 

4
Investigating and Identifying Natural Attraction and 

Environmental Potential for Sport Tourism Development From 
User Viewpoint 

N. Moharamnejad 
H. A. Laghayi 
R. Arjmandi 

Dr. A. A.lesheikh 
H. Bahmanpour 

Advances in 
Environmental Biology 

ISI 
Vol.6 

Issue.3 
1200-1208 

6Assessment of Variations in Benzene Concentration Oroduced 
From Vehicles and Gas Stations in Tehran Using GIS 

F. Atabi Moatar 
N. Mansouri 

Dr. A. A.lesheikh 
A. R.irzahoseini 

International Journalof 
Environmental Science 

and Technology 
ISI 

Vol.10 
Issue.2 

283-294 

7Providing Relevant Information in an Ambient Services Using 

Service Requester’s “Logical Area” 

A. Basiri 

Dr. M. R. Malek 

Journal of Ambient 

Intelligence & 

Humanized Computing 

International 

2012 

8Simulation of Land-Use Development using a Risk-Regarding 

Agent-Based Model 

F. Hoseinali 

Dr. A. A.lesheikh 

Dr. F. Nourian 

Advances in Artificial 

Intelligence 

International 

Vol.2012 

11 Pages

9A new Methodology in Modeling Forest fire Spread Using 

Cellular Automata 

H. Gazmeh 

Dr. A. A.lesheikh 

H. Karimi 

Journal of Advanced 

Science and 

Engineering Research 

International 

Vol.2 

Issue.4 

291-305 

11
Ecological Capability Evaluation of Outdoor Recreation by 

Integrating Geographic Information System (GIS) and Index 

Overlaying (IO) (Case Study: Shahrood County – Iran)." 

N. Moharamnejad 

H. A. Laghayi 

R. Arjmandi 

Dr. A. A.lesheikh 

H. Bahmanpour 

Arabian 

Journal for Science and 

Engineering 

ISI 
Vol.38 

Issue.1 

128-134 

11Ontological Exploration of Objects’ Contexts in Geospatial 

Space 
M. H. Vahidnia 

Dr. A. A.lesheikh 

Geo-Spatial Information 

Science 

International 

Vol.16 

Issue.1 

1-9 

12
Analysis of the Spatial Patterns of Water Pollution and Source 

Contribution Using the MODIS Sensor Products 

and Multivariate Statistical Techniques 

J. Karami 

Dr. A.limohamadi 

S. Modaberi 

Journal of Selected 

Topics in Applied Earth 

Observations and 

Remote Sensing 

ISI 

Vol.5 

Issue.4 

1243-1255 
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13Solving Industrial Estates Allocation Problem Usin 

g Multi-Objective Optimization Algorithms 

Z. Masoomi 

Dr. M. S. Mesgari 

Dr. A.Mansourian 

Ecology and

Environment 

International 

Vol.17 

Issue.3 

503-510 

14Allocation of Urban Land Uses by Multi-Objective Particle 

Swarm Optimization Algorithm 

Z. Masoomi 

Dr. M. S. Mesgari 

Dr. M. Hamrah 

International Journal 

of Geographical 

Information Science 

ISI 

Vol.27 

Issue.3 

542-566 

15
A Hierarchical Signal-Space Partitioning Technique for Indoor 

Positioning with WLAN to Support Location-Awareness in 

Mobile Map Services

M. H. Vahidnia 

Dr. M. R. Malek 

N. Mohamadi 

Dr. A. A.lesheikh 

Wireless Personal 

Communications 

ISI 

Vol.69 

Issue.2 

689-719 

16Ambient Shopping Advertisement Using Rough Service 
Domain 

A. Basiri 
Dr. M. R. Malek 

P. Amirian 

Journal of Ambient 
Intelligence and Smart 

Environm 
ISI 

Vol.4 
Issue.2 
1-11 

17Design and Development of an Integrated Approach 

for On-demand Production of Road Network Map 

B. Tashyoe 

Dr. A. ansourian 

Dr. M. S. Mesgari 

International Review 

on Computers and 

Software 

Vol.6 

Issue.3 

355-365 

18
Model of Cholera Dissemination Using Heographic 

Information Systems and Fuzzy Clustering Means: Case study, 

Chabahar and Iran 

Z. Pezeshki 

Dr. Tafazoli 

Dr. A. ansourian

Dr. Eshrati 

E. Omidi 

Dr. Nejatolahi 

Public Health 

ISI 

Vol.126 

Issue.10 

881-887 

19Spatial Semi-Parametric Bootstrap Method for Analysis 

of Kriging Predictor of Random Field 

N. Iranpanah 

Dr. A.Mansourian 

B. Tashyoe 

F. Ebrahimi 

Procedia Environmental 

Sciences 

International 

Vol.3 

81-86 

21
Using Balanced Scorecard for Evaluation of Spatial Data 

Infrastructures: a Swedish Case Study in accordance with 

INSPIRE 

A. Toomanian 

Dr. A.Mansourian 

L. Harrie 

A. Ryden 

International Journal 

of Spatial Data 

Infrastructure 

International 

Vol. 6 

Issue.1 

311-343 

21
A Web-based Spatial Decision Support System to Enhance 

Public Participation in Urban Planning Process, Journal  

of Spatial Science 

Dr. A.Mansourian 

Dr. M. Taleai 

A. Fasihi 

Journal of Spatial 

Science 

ISI 

Vol.56 

Issue.2 

269-282 
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22Susceptibility Mapping of Visceral Leishmaniasis Based 

on Fuzzy Modelling and Group Decision-making Methods 

M. R. Rajabi 

Dr. A.Mansourian 

A. Bazmani 

Geospatial Health 

ISI 

Vol.7 

Issue.1 

37-50 

23
Investigating The System Dynamics Technique for the 

Modeling and Simulation of the Development of Spatial Data 

Infrastructures 

Dr. A.Mansourian

E. Abdolmajidi 

International Journal 

of Geographical 

Information Science 

ISI 

Vol.25 

Issue.12 

2001-2023 

24 
"رابطه ارجحیت فازي –میانگین وزني مرتب شده "تحلیل حساسیت عملگر 

 با ريسک كمتربه منظور اتخاذ تصمیمي 

 حسین حسیني

 شیخاصغرآلعليدكتر

محمد حسن وحید نیا

نشريه علوم و فنون نقشه 

برداري
ISC

4مجلد: 

4نسخه: 

14-16

در محدوده ايران LCC2SPوUTMتصوير ارزيابي دقت سیستم25

 بهنام عطازاده

شیخاصغرآلعليدكتر

حسین هاللي

برداري مهندسي نقشهفصلنامه 

 كانيو اطالعات م

 علمي ترويجي

 3مجلد: 

1نسخه: 

1-8

26 
تلفیق سرو يسگراي عمودي داده هاي برداري در بستر زير ساخت داده

 (SDIمكاني)

مهدي نقوي
شیخاصغرآلعليدكتر

برداري مهندسي نقشهفصلنامه 
 كانيو اطالعات م

 علمي ترويجي
 3مجلد: 
1نسخه: 

1-8

28 
بارندگي با كمک كريجینگ شاخصروشي نوين جهت درونیابي مشاهدات 

 نرم و الگوريتم ژنتیک

حمیدرضا زورقین 
 شیخاصغرآلعليدكتر

حمديمعباس علي دكتر
محمد حسن وحید نیا

ايران GISسنجش از دور و 
ISC

3مجلد: 
3نسخه: 

15-32

ارائه مدل بهینه توسعه يكپارچه شهري در توسعه استان تهران 29

 صبا رضا سلطاني

 مسعود منوري  

عبدالرسول سلمان ماهیني

شیخاصغرآلعليدكتر

زيست طبیعي  نشريه محیط

 )منابع طبیعي ايران(
ISC

65مجلد: 

3نسخه: 

392- 379
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نام و شماره مجلهنویسندگانمقالهعنوان ردیف

 نیت عاملهاي هوشمند-میل-توسعه الگوريتم مسیريابي بر اساس مدل باور 31
سعید بهزادي علي

شیخاصغرآلعليدكتر

بردارينشريه علوم و فنون نقشه 
ISC

2مجلد: 
2نسخه: 

1-15  

سازي گسترش كاربري اراضي شهريمبنا براي شبیه توسعة مدلي عامل 31
فرهاد حسینعلي

شیخاصغرآلعليدكتر
فرشاد نورياندكتر 

 هايپژوهشمجله مطالعات و 
 شهري و منطقه اي

ISC

4مجلد: 
14نسخه: 

1-22

32 
مكانیابي پناهگاه هاي زلزله با استفاده ازارائه الگوريتمي چند مرحله اي براي 

 هاي تصمیم گیري چندمعیارهروش

مهدي هاشمي
شیخاصغرآلعليدكتر

نشريه علوم و فنون نقشه برداري
ISC 
2مجلد: 
1نسخه: 
917

33 
مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي و الگوريتم ژنتیک

 )منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز(.

رضا زارعي
شیخاصغرآلعليدكتر

مجله پژوهش و برنامه ريزي 
 شهري

علمي پژوهشي
 3مجلد: 
 1نسخه: 

1-16

34 
بینيفازي در پیش –ي عصبي مقايسه دو روش مدل سازي با استفاده از شبكه

 مونوكسید كربنغلظت آالينده 

 الهه خزايي
 شیخاصغرآلعليدكتر

 محمد كريميدكتر 
محمد حسن وحید نیا 

نشريه محیط شناسي
ISC

38مجلد: 
4نسخه: 

29-44

35 
طراحي و پیاده سازي يک سیستم ارزيابي چند معیاره براي گردشگري در

 محیط همراه

 بهنام عطازاده
شیخاصغرآلعليدكتر
محمد رضا ملک دكتر 

سعید نادي

نشريه مدرس علوم انساني 
 برنامه ريزي و آمايش

علمي پژوهشي
 16مجلد: 

 4نسخه: 
67-88

ايهاي فرارتبههاي پايش آلودگي هوا با استفاده از روشجانمايي بهینه ايستگاه 36
ندا كفاش چرندابي

شیخاصغرآلعليدكتر
محمد كريميدكتر 

نشريه محیط شناسي
ISC

38مجلد: 
62نسخه: 

69-82

37 
رتبه بندي مناطق تهران از نظر آسیب پذيري اجتماعي در برابر زلزله به كمک

 GISمدل تحلیل پوششي داده ها و 

امیر حسین راهنما 
محمد طالعيدكتر 

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

1مجلد: 
4نسخه: 

91-115
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Fuzzy AHPارزيابي تناسب اراضي شهري به روش 38

 محمد طالعيدكتر 
محمدي علي سعبادكتر 

اسماعیل عديلي

ايران GISسنجش از دور و 
ISC

4مجلد: 

1نسخه: 

35-52

39 
پیاده سازي يک سیستم استنتاج فازي جهت تولید نقشه هاي فاكتور كاني

 كرمان -سازي: مطالعه ي موردي انديس مس نوچون

محمد سالمي

عباس بحرودي

محمد طالعيدكتر 

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

2مجلد: 

1نسخه: 

69-84

41 
در مسئله تخصیص كاربري آموزشي:  GISتصمیم سازي گروهي مبتني بر 

شهرداري اصفهان 6مطالعه موردي منطقه 

 محمد طالعيدكتر 
محمدي عباس عليدكتر 

اسماعیل عديلي

ايمايش شهري منطقهآجغرافیا و 
ISC 
2مجلد: 
3نسخه: 

89-112

چندهدفه مكاني با تأكید بر آمايش صنايع انرژي برتوسعه مدل تصمیم گیري  41

موزآگیتي خوش

محمد طالعيدكتر 

علي منصورياندكتر 

محیط شناسي
ISC

38مجلد: 

62نسخه: 

1-12

42 
اولويت بندي بازسازي مناطق شهري تهران دربرابر زلزله به كمک مدل

 GIS فازي و

امیر حسین راهنما 

محمد طالعيدكتر 

مايش محیطآ
ISC

16مجلد: 

5نسخه: 

51-71

براي گردشگري WebGISبر گر مبتنيتوسعه يک سیستم توصیه43
علیرضا حیدري نیک 

محمد طالعيدكتر 

برنامه ريزي و آمايش فضا
ISC

16مجلد: 

3نسخه: 

141-159

44 
هاي قابلافزايش دقت در طبقه بندي كاربري و پوشش اراضي مبتني بر شاخص

 واريوگرام در تصاوير ماهواره اياستخراج از 

محمديعباس عليدكتر 

 وحید عیسوي

جالل كرمي

برنامه ريزي و آمايش فضا
ISC

15مجلد: 

3نسخه: 

1-18

با استفاده از مدل  GISسازي هیدرولوژيک حوضه طالقان در محیطمدل 45
SWAT

 مهران شايگان

محمديعباس عليدكتر 

حامد روحاني

ايران GISسنجش از دور و 
ISC

3مجلد: 

2نسخه: 

1-18
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برنامه ريزي به اشتراک گذاري وسايل نقلیه توسط الگوريتم كلوني مورچه 46

 حمید مطیعیان
محمد سعدي مسگريدكتر 

 نیما كارخانه

احید نعیمي

علوم وفنون نقشه برداري

 علمي پژوهشي

 1مجلد: 

 4نسخه: 

69-76

47
ابداعي )مطالعه موردي بهینه سازي اسكان ارائه الگوريتم اجتماع ذرات گسسته 

موقت پس از زلزله(

 گلبرگ كامروز خدايار
محمد سعدي مسگريدكتر 

محمد كريميدكتر 

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

2مجلد: 

47-58

48
توسعه يک روش ابتكاري براي بهینه سازي مسئله مكان يابي و تخصیص در 

زلزلهعملیات امداد رساني به مصدومان 

 حسین آقا محمدي 

محمد سعدي مسگريدكتر 

 دامون مواليي

وحید كريمي

برنامه ريزي و آمايش فضا

 علمي پژوهشي

 16مجلد:

 2نسخه: 

57-75

49 
هاي فرا ابتكاري در حل مسئله مكانیابي مراكز مقايسه قابلیت الگوريتم

 نشانيآتش

 حسین شورورزي 
محمد سعدي مسگريدكتر 

 محمديعباس عليدكتر 
حسین آقامحمدي

مدرس علوم انساني برنامه 
 ريزي و آمايش فضا

ISC

16مجلد:
3نسخه: 

1-29

51
بررسي مدل رگرسیون لوجستیک در تخريب جنگل ها با استفاده از سنجش از 

دور در محیط سیستم اطالعات جغرافیايي )مطالعه موردي: جنگل هاي 
ارسباران(

 ابوالفضل رنجبر
مسگريمحمد سعدي دكتر 

جغرافیا و برنامه ريزي
 علمي پژوهشي

 16مجلد:
 42نسخه: 

155-171

51 
ارزيابي خطوط اتوبوس راني با استفاده از سامانه اطالعات مكاني و تحلیل

 پوششي داده ها، مطالعه موردي: خطوط اتوبوس راني تهران

 سید مرسل قوامي
 علي كريمي

يمسگرمحمد سعديدكتر 

مهندسي حمل و نقل
پژوهشي علمي

2مجلد:
3نسخه: 

261-272

52 
بهبود الگوريتم هاي مسیريابي در سیستم هاي اطالعات مكاني همراه از طريق

 برآورد ريسک مسیر

 مجید عالیوند

محمد رضا ملک دكتر 

شیخاصغرآلعليدكتر

دانش و فناوري
ISC

1مجلد:

2نسخه: 

184-218

53 
مسائل مكان يابي و تخصیص منابعطبقه بندي و ارائه راه حلي هوشمند براي 

 مرتبط با اشیائ متحرک

 نازيال محمدي

محمد رضا ملک دكتر 

شیخاصغرآلعليدكتر

GISنشريه سنجش از دور و 

ايران
ISC

3مجلد: 

3نسخه: 

77-91
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54 
هاي مكاني در محیطها براي سرويستعیین بافت آگاه میزان تفكیک نقشه

 همراه

 مهدي هاشمي

رضا ملکمحمد دكتر 

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

2مجلد: 

2نسخه: 

81-89

Map Matchingهاي اي روشبررسي مقايسه55
 سجاد حسني پازوكي

محمد رضا ملکدكتر 

مهندسي نقشه برداري و 
 اطالعات مكاني
 علمي ترويجي

 3مجلد: 
 4نسخه: 

9-19

 مسیري آگاه شبكه براي ارائهسازي بافتانتزاع و ساده 56
مهدي رحیمي

محمد رضا ملکدكتر 

علوم وفنون نقشه برداري
ISC

1مجلد: 
3نسخه: 

47-61

57 
هاي فرودگاهي در قالب مسائل میانه ورسانمكانیابي و تخصیص سرويس

 پوشش

 ابوذر رمضاني
محمدرضا ملک دكتر 

نازيال محمدي

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

2مجلد: 
1نسخه: 

35-44

 سامانه دستیار راننده بر پايه تحلیل بافتهاي مرتبط با رانندهيک  58
صابر عبدلي

محمد رضا ملکدكتر 

مهندسي نقشه برداري و 
 اطالعات مكاني
 علمي ترويجي

 3مجلد: 
 1نسخه: 

19-28

59 
در GRNNو  PNN ،RBF ،MLPمقايسه كارآيي شبكه هاي عصبي 

GISمطالعات اكتشافي ذخاير مس پروفیلي به منظور تعیین نقاط حفاري در 

 متین فروتن
علي منصوريان دكتر 

 مژگان زارعي نژاد 
رضا صاحبي محموددكتر 

علوم زمین
ISI

81مجلد: 
15-22

61 
ارائه يک سیستم توزيع يافته تحت وب براي برنامه ريزي سفر در شبكه هاي

 عدم قطعیتچند ساختي توام با 

 سید مرسل قوامي
 علي منصوريان دكتر 

محمد سعدي مسگريدكتر 

پژوهشنامه حمل و نقل
ISC

8مجلد: 
1نسخه: 

21-34

61 
-Fuzzyو AHP-OWA،AHPمقايسه روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره

AHP-OWA براي مكانیابي مجتمع هاي مسكوني در شهر تبريز

محمدرضا رجبي
علي منصورياندكتر 

محمد طالعيدكتر  

محیط شناسي
ISC

37مجلد: 
57نسخه: 

77-92
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هر جاي گاه GISبررسي سامانه تعیین موقعیت مبتني بر عكس مناسب در  62
حسین نريماني راد 

علي منصوريان دكتر 
علي محمدزادهدكتر 

ايران GISسنجش از دور و 
ISC

3مجلد: 
3نسخه: 

61-76

GIS ها گروه مقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1The Effectof Land Use on the Occurrence of Road 

Accidents in Ghaemshahr City 

R. Saki 
F. Mehryari 

Dr. A. A. Alesheikh

6th Symposium on 

Advances in Science and 

Technology 
Malaysia-Kuala Lumpur 

2012

2Group Behavior Pattern Mining in Mobile Geospatial 

Data 

H. Mehdipour 

Dr. A. A. Alesheikh 

H. Hoseini 

International Conference 

and Exhibition on Mapping 

and Spatial Information 

Tehran 

2012 

3
Geospatial Web Services for Location Based Decision 

Support (Case Study: A Restaurant Finder for the City of 

Tehran) 

B. Atazadeh 
Dr. A. A. Alesheikh

S. Nadi 
Dr. M. R. Malek 

The XXII Congress 

of the International Society 

for Photogrammetry and 

Remote Sensing 
Australia-Melbourne 

2012

4A Dome Spatial Ontology
Dr. M. R. Malek

S. Aliabadi 

Domes in the World

Florence 
2012

5
بررسي قابلیت هاي الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي ممنوع در حل 

مسئله مكان يابي مراكز آتش نشاني

 حسین شورورزي

 علي اصغر آل شیخ دكتر

محمد سعدي مسگري دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

در بهبود زير ساخت حمل و نقل هوايي GISنقش 6

 هدا اله بخشي

 شیخعلي اصغر آل دكتر
ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

هاي كنفرانس ملي زير ساخت

 حمل و نقل

 دانشگاه علم و صنعت

1391

7 
گیري گروهي چندمعیاره مكاني دربررسي و تحلیل جايگاه تصمیم

 هاي حمل و نقلمديريت زيرساخت

 فريده تیموريان

 شیخعلي اصغر آل دكتر
ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

هاي كنفرانس ملي زير ساخت

 حمل و نقل

 دانشگاه علم و صنعت

1391

8 
 تلفن همراه و شبكه GPSسفر با استفاده از  تعیین خودكار نوع وسیله

فازي –عصبي 

 الهه خزايي
شیخاصغر آلعليدكتر 

محمد كريميدكتر 

وازدهمین كنفرانس بین المللي د
افیکمهندسي حمل و نقل و تر

سازمان حمل ونقل و ترافیک 
 شهرداري تهران

1391
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9 
عصبي -پیش بیني نقشه شاخص كیفیت هوا با استفاده از شبكه فازي 

 GISتطبیقي و 

 الهه خزايي
علي اصغر آل شیخ دكتر

محمد كريمي دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 
عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک
 سازمان نقشه برداري كشور

1391

11
بررسي شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تحلیل فراكتالي پیوسته و 

توزيع يافته

 عابديراهبه 

شیخعلي اصغر آل دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

11 
طراحي درخت رگرسیون به منظور تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در

 GISمحیط 

 محمد اصالني

شیخعلي اصغر آل دكتر

همايش و نمايشگاه بین المللي دومین 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

12 
هاي امداد پس از زلزله با استفاده از منطقيابي پناهگاه و ايستگاهمكان

 فازي

 زاهده ايزكیان

شیخعلي اصغر آل دكتر

سمیرا سنگینیان

نمايشگاه بین المللي دومین همايش و 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

مدلسازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولي 13

 حسن گزمه

علي اصغر آل شیخ دكتر

محمد كريمي دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و و اطال تهیه نقشه

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

14
Wang  &Mendelطراحي سیستم استنتاج فازي با استفاده از روش 

به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدني

 محمد اصالني

شیخ اصغر آلعليدكتر 

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

15
 تلفن همراه و شبكه GPSي سفر با استفاده از تعیین خودكار نوع وسیله

فازي –عصبي 

 الهه خزايي

شیخعلي اصغر آل دكتر

محمد كريمي دكتر

وازدهمین كنفرانس بین المللي د

افیکمهندسي حمل و نقل و تر

سازمان حمل ونقل و ترافیک 

 شهرداري تهران

1391
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 کنفرانس، مکان و زمان نویسندگان عنوان مقاله ردیف

16 
( در راستاي توسعه VGIكارگیري اطالعات جغرافیايي داوطلبانه )ه ب

SDI درحوزه حمل و نقل 

 مهديه قدسي نژاد

 ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

 شیخعلي اصغر آل دكتر

 اعظم بهره دار

دوازدهمین كنفرانس بین المللي 

 افیکتر مهندسي حمل و نقل و

سازمان حمل ونقل و ترافیک 

 شهرداري تهران

1391 

17 
ارائه مدلي مكاني براي تعیین پتانسیل گردشگري و بررسي تأثیر آن در 

 برنامه ريزي حمل و نقل )مطالعه موردي:شهر تهران(

 بخشي لههدا ا
 ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

 شیخعلي اصغر آل دكتر

 مريم شاكري

كنفرانس بین المللي دوازدهمین 

 افیکمهندسي حمل و نقل و تر

سازمان حمل ونقل و ترافیک 

 شهرداري تهران

1391 

18 
عه ـمندسازي و توسـبررسي و ارائه فناوري هاي نوين جهت هوش

 هابزرگراه

 الهام خدابنده لو
 ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

 شیخعلي اصغر آل دكتر

دوازدهمین كنفرانس بین المللي 

 افیکمهندسي حمل و نقل و تر

سازمان حمل ونقل و ترافیک 

 شهرداري تهران

1391 

 جهت ايجاد حمل و نقل پايدار SDIبررسي مفاهیم  19

 مريم شاكري
 ابوالقاسم صادقي نیاركي دكتر

 شیخعلي اصغر آل دكتر

دوازدهمین كنفرانس بین المللي 

 افیکمهندسي حمل و نقل و تر

ترافیک سازمان حمل ونقل و 

 شهرداري تهران

1391 

21 
مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي مبتني بر منطق 

 فازي )مطالعه موردي شهرستان میمه واقع در استان اصفهان(

 میثم آقا محمدي

 محمد طالعيدكتر 

 محمد كريمي دكتر

 قاسم جوادي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391 

21 
 در ارائه روشي جديد در مكان يابي  GISو  DEAتلفیق مدل 

 تهران( 21)مكانیابي مراكز مديريت بحران منطقه ي 

 امیر حسین راهنما

 محمد طالعي دكتر

دومین همايش و نمايشگاه بین 

عات مكاني المللي تهیه نقشه و اطال

 و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391 

22 
توسعه و بهبود حل مسئله مكان يابي و تخصیص مراكز درماني، مطالعه 

 شهرداري تهران 2موردي منطقه 

 آيدين عارفي مقدم

 محمديعباس علي دكتر

 علي اصغر آل شیخ دكتر

 حسین آقا محمدي

نمايشگاه بین دومین همايش و 

عات مكاني المللي تهیه نقشه و اطال

 و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391 
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23
در نمايش رشد و گسترش كشند قرمز  FLHارزيابي كارائي الگوريتم 

در آبهاي خلیج فارس

 روجا حسیني

محمديعباس علي دكتر

آذر ارغوانیان

بین المللي دومین همايش و نمايشگاه 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

بررسي و ارزيابي روش هاي تهیه نقشه پتانسیل معدني 24

 ساناز عاليي مقدم

 محمد كريمي دكتر

محمد سعدي مسگري دكتر

مريم مرادي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و و اطال تهیه نقشه

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

25 
چگونگي استفاده از اتوماتاي سلولي فازي جهت بررسي روند توسعه

 مسكوني در مناطق شهري

 مريم مرادي

 محمد كريمي دكتر

محمد سعدي مسگري دكتر

ساناز عاليي مقدم

دومین همايش و نمايشگاه بین 

عات مكاني المللي تهیه نقشه و اطال

و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

26 
بهینه سازي تخصیص پناهگاهها به بلوكهاي ساختماني در مساله اسكان

 ( زمانمندGISموقت پس از زلزله بوسیله سیستم اطالعات مكاني )

 گلبرگ كامروز خدايار

محمد سعدي مسگريدكتر 

محمد كريميدكتر 

چهارمین همايش زلزله با محوريت 

 ايمني در برابر زلزله

 قزوين

1391

28
مكانیابي بهینه براي دفن زباله هاي شهري كرمان با استفاده از منطق 

فازي و تكنیک هاي سنجش از دور

 علي عزيزي

محمدرضا ملک دكتر

علي اسماعیلي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و نقشه و اطالتهیه 

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

29 
پیاده سازي سیستم گردشگري مناسب نوجوانان با استفاده از سیستم

 اطالعات مكاني همراه

 مريم صارمي

 مهرانگیز حسن خاني

 محمد رضا ملک دكتر

شمس الملوک علي آبادي

بین المللي دومین همايش و نمايشگاه 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

سیستم اطالعات مكاني همراه براي مديريت ترافیک در فرودگاه 31

 ابوذر رمضاني

محمدرضا ملکدكتر 

ساناز زماني

كنگره موبايل ايران

تهران

1391

31
هاي جغرافیايي از دادهاي وب با استفاده از تكنیک استخراج نام

كاويوب

مهدي تیموري پايبندي

محمد رضا ملکدكتر 

 هاي جغرافیايينام

سازمان نقشه برداري كشور

1391
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طراحي و پیاده سازي يک سیستم تعیین موقعیت در فضاي بسته 32

 مهر انگیز حسن خاني

محمد رضا ملک دكتر

علیرضا قراگوزلو

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي 

عات مكاني و تهیه نقشه و اطال

 نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

 سازمان نقشه برداري كشور

1391

GISکتب منتشر شده گروه

ناشرنویسندگانعنوانردیف

محمد رضا ملکدكتر  آگاه و حسابگري هرجاگاهاطالعات مكاني بافت 1
 دانشگاه انتشارات 

يطوس نيالد ریخواجه نص يصنعت

GISارشد )دفاع شده( گروه های دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
براي بیهنه سازي تخصیصPSOهاي الگوريتم ژنتیک ومقايسه روش

 مراكز آموزشي
آيدين عارفي

علي اصغر آل شیخ دكتر

محمديعباس علي دكتر

علي اصغر آل شیخ دكترمینا مهرانفرGoogleدر  Web-GISبعدي بررسي و توسعه توابع كاربردي سه2

3
 سازي يک وب سرويس مكاني آنتولوژي مبنا طراحي و پیاده

ها(شناسايي و اطالع رساني نقاط حادثه خیز جاده )مطالعه موردي:
علي اصغر آل شیخ دكتر مهديه قدسي نژادكلهرودي

4
سازي يک سرويس مكاني بر اساس فناوري رايانش ابري ارزيابي و پیاده

 سرويس مسیر يابي بهینه( )مطالعه موردي:
علي اصغر آل شیخ دكتر مهدي نقدي سده

5 
طراحي و پیاده سازي يک وب سرويس مكاني مبتني بر فناوري هاي

WEB2.0 و مشاركت مردم براي شناسايي نقاط حادثه خیز شبكه راه
علي اصغر آل شیخ دكتر اعظم بهره دار

6 
ي سوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولسازي گسترش آتشمدل

 هاي استان گلستانمطالعه موردي: جنگل
علي اصغر آل شیخ دكتر حسن گزمه

7
سازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي مبتني بر منطق مدل

 قوانین انتقالفازي با تاكید بر توسعه 
محمد طالعي دكتر میثم آقا محمدي

8
سازي تناسب اراضي با استفاده از روشهاي تصمیم گیري گروهي مدل

فازي OWAمبتني بر مدل 
علي طالع

محمد طالعي دكتر

محمد كريمي دكتر

محمديعباس علي دكترمحمد رضا تبارCAسازي جريان ترافیک بزرگراه با استفاده از مدل9

11 
مطالعه توزيع فضائي و وضعیت دسترسي به مراكز سالمت با استفاده از

 تحلیلهاي مكاني
محمديعباس علي دكتر محمد رضا كاشاني

محمديعباس علي دكتر محمد نوروزي تعیین مناطق مستعد آبگرفتگي در  سطح شهر با استفاده از منطق فازي 11

12 
كاربري با استفاده از اتوماسیون مدلسازي تاثیر شاخص دسترسي بر تغییر 

 سلولي
 سیده فرزانه موسوي

محمد كريمي دكتر

علي اصغر آل شیخ دكتر

13
جهت تحلیل توزيع خدمات  GISتوسعه يک مدل يكپارچه مبتني بر 

 شهري در راستاي عدالت فضايي
لیال نعیمي

دكتر محمد كريمي

دكتر محمد طالعي
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استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

14 
توصیه گر تحت وب براي خريدارانطراحي و پیاده سازي يک سیستم 

 امالک
زهرا اكبري

 محمد كريمي دكتر

محمد سعدي مسگري دكتر

15 
طراحي و پیاده سازي يک سیستم براي مدلسازي تغییر كاربري اراضي

 شهري
مريم حسیني

 دكتر محمد كريمي

محمد سعدي مسگري ردكت

16 
در طراحي و پیاده سازي يک سیستم براي تخصیص كاربري اراضي

 سطح منطقه اي
مهدي حیدري

 دكتر محمد كريمي

دكتر محمد سعدي مسگري

17 
تخصصي محصوالت كشاورزي با استفاده از تصمیم گیري چند هدفه و

 منطق فازي
هاپرستو پیله فروش

محمد كريمي دكتر

محمد طالعي دكتر

18 
سازي مكاني اثرات متقابل تغییر كاربري هاي شهري مربوط بهمدل

 5كمیسیون ماده 
علیرضا خداداديان

محمد سعدي مسگري دكتر

عباس علیمحمدي دكتر

19 
شبیه سازي عامل مبنا براي كمک به مديريت كنترل آتش سوزي

 جنگل
محمد سعدي مسگري دكتربهنام چمني تكلداني

محمد سعدي مسگري دكتر نیما كارخانه ارائه يک مدل عامل مبنا براي مسیريابي پويا و هدايت ترافیک شهري 21

21 
توسعه يک روش مكانمند پويا براي بهینه سازي مسئله تخصیص 

 مصدومان زلزله به مراكز درماني

حسین آقا محمدي 

 زنجیرآبادي
محمد سعدي مسگري دكتر

22 
بهبود پرسشمان در سیستم اطالعات مكاني همراه با تركیب اطالعات

 موقعیت و جهت
ملک محمد رضا دكترسروش اجاق

23 
هاي فازي استخراج عوارض و روابط توپولوژي بر اساس مجموعه

 هاي نفتيشهودي با كاربرد در آالينده
محمد رضا ملک دكتر له حسینيروح ا

GISهای دوره دکتری )دفاع شده( گروه نامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1 
نايقیني مكاني به عنوانارايه و راست آزمايي مدلي براي استفاده از 

 بافت در ارايه خدمات محدوده اي
محمد رضا ملکدكتر  آناهید بصیري

2 
سازي مكاني در مسائل تبديل بنیان همراه با بهینه -توسعة مدلي عامل

 GISكاربري اراضي با استفاده از 
علي اصغر آل شیخ دكتر فرهاد حسینعلي

GISدفاع از پیشنهاد رساله دکتری)ارزیابی جامع( گروه 

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

محمد رضا ملکدكتر  نازيال محمدي هاي اطالعات مكاني مردم گستربهبود سازگاري منطقي در محیط 1

برداریهای علمی دانشکده نقشهقطب

سال تصویبمدیر قطبنام قطبردیف

1391 مسگريدكتر محمد سعدي اطالعات مكانيمهندسي فناوري  1

برداریعلمی دانشکده نقشهپژوهشکده 

سال تصویبمدیر پژوهشکدهنام پژوهشکدهردیف

1391رضا صاحبيد ودكتر محمسنجش از دور1

269



دانشکده مهندسی نقشه برداری -1931طوسی کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

برداریه  نقشهآمار کلی پژوهش دانشکد

تعداد عنوانردیف

21علمي دانشكدهاعضاي هیأت1

17پژوهشي مصوب )داخلي(هاي طرح2

15هاي پژوهشي مصوب )برون دانشگاهي(طرح3

111مقاالت در مجالت4

78مقاالت در كنفرانس، همايش و ...5

2كتب منتشر شده6

56ارشد دفاع شدههاي دوره كارشناسينامهپايان7

4هاي دوره دكتري دفاع شدهنامهپايان8

7رساله دكتري )ارزيابي جامع(دفاع از پیشنهاد 9

1هاي علمي دانشكدهقطب11

1پژوهشكده علمي دانشكده11

   784/951/168/38                          هاي پژوهشي مصوب برون دانشگاهي دانشكده )ريال(:رقم طرح                 12

270



هًافضاداوشکدٌ مهىدسی 

هًافضامعايوت پژيهشی داوشکدٌ مهىدسی 

 زادٌ علیرضا وًیهمعاين پژيهشی: دکتر 

 میىا جمشیدی: کارشىاس پژيهش

88887377تلفه: 





هوافضا یمهندس دانشکده - 9319 یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه یپژوهش کارنامه

9319گزارش عملکرد پژوهشی سال 

علمی دانشکده مهندسی هوافضااعضای هیأت

گروه محل اخذ مدرک آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی خانوادگینام نام ردیف

دکتری دانشیار ابراهیمی رضا 1
دانشگاه

صنعتی شریف

آیرودینامیک

وپیشرانش

دکتری استادیار فتحعلی مانی 2
دانشگاه

لون بلژیک

یرودینامیکآ

وپیشرانش

 دکتری دانشیار کریمی حسن 3
دانشگاه

MAI روسیه

آیرودینامیک

وپیشرانش

 دکتری دانشیار میرزایی مسعود 4
دانشگاه

تربیت مدرس

آیرو دینامیک

وپیشرانش

 دکتری استادیار ایرانی سعید 5
دانشگاه

 نیوساوت لزاسترالیا
هوافضاییهای سازه

دکتری اراستادی ذاکری مهناز 6
دانشگاه

علم و صنعت
هوافضاییهای سازه

دکتری استاد یانروشنی جعفر 7
دانشگاه

MSTU روسیه

وکنترل، دینامیک پرواز

مهندسی فضایی

دکتری استادیار مظفری علی 8
دانشگاه

MAI روسیه
هوافضاییهای سازه

 دکتری دانشیار میرشمس مهران 9
دانشگاه

MAI روسیه

وکنترل، دینامیک پرواز

مهندسی فضایی

 دکتری استادیار نوین زاده علیرضا 11
دانشگاه

صنعتی شریف

وکنترل، دینامیک پرواز

مهندسی فضایی

 دکتری استادیار نیکخواه امیرعلی 11
دانشگاه

MSTU روسیه

وکنترل، دینامیک پرواز

مهندسی فضایی

 دکتری استادیار فرخ مجتبی  12
دانشگاه

 صنعتی شریف
ای هوافضاییهسازه

 دکتری استادیار مهدوی مقدم حسین 13
دانشگاه

Utah امریکا

آیرودینامیک

وپیشرانش

 دکتری استادیار خوشنود عبدالمجید 14
دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی صنعتی

وکنترل، دینامیک پرواز

 مهندسی فضایی
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 تولیدات علمی دانشکده هوافضا
 

 لی( گروه آیرودینامیک و پیشرانشهای پژوهشی مصوب )داخطرح

 مجری عنوان ردیف

 دکتر رضا ابراهیمی جریان خط انحنای روش به محوری کمپرسور عملکرد سازی شبیه 1

 دکتر حسن کریمی شبیه سازی و تحلیل دینامیکی یک موتور سوخت مایع سرمازا 2

 دکتر مسعود میرزایی از نگاشت همدیس در حل جریان سیال با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن استفاده 3

 
 ، مهندسی فضایی های پژوهشی مصوب )داخلی( گروه دینامیک پرواز وکنترلطرح

 مجری عنوان ردیف

 میرشمس دکتر مهران مروری بر شبیه سازهای آموزش فضانوردان 1

 زادهدکتر علیرضا نوین مدار در تزریق برای سامانه یک بهینه نزدیک مسیر طراحی 2

 خواهدکتر امیرعلی نیک (2میز تست برای پایدار کننده )فاز  تطراحی پایدار کننده ژیروسکوپی دوربین و تجهیزا 3

 یاندکتر جعفر روشنی طراحی هدایت بازگشت به جو از روش شبه طیفی 4

 

 های پژوهشی مصوب )داخلی( گروه سازه های هوافضاییطرح

 مجری عنوان ردیف

 دکتر مهناز ذاکری نی تک جدارهرفتار مکانیکی نانو لوله های کرببررسی  1

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آیرودینامیک و پیشرانش

 نام و شماره مجله نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 
Improvement and Experimental Validation of a Multi-Zone 

Model for Combustion and NO Emissions in CNG Fueled 

Sparkignition Engine 

O. Asgari 
S.Kazemzadeh Hannani 

Dr.R. Ebrahimi 

Journal of Mechanical 

Science and Technology  

Vol.26 

2012 

2 
Numerical Simulation of Soot Formation in a Turbulent 

Diffusion Flame: Comparison Among Three Soot 

Formation Models 

R.Sarlak 

Dr.R.M.shams 

Dr.R. Ebrahimi 

Mechanical Engineering 

Science 

Vol.226 

2012 

3 Numerical Simulation of Spherical, Cylindrical and Axial 

Bubble Clouds Collapse 

M.Miralam 

Dr.R. Ebrahimi 

Dr.R.M. shams 

Journal of Hydrodynamics 

Vol. 24 

2012 

4 Dynamic Modeling of Indirect Hydro-Control  
Valve-Bondgraph Approach 

Dr.H.Karimi 
A.Zanj 

A.Jafargholi 

M.Shafiy 

Simulation Modeling Practice 

and Theory 

2012 

5 A Method for Simulation of a Cryogenic Liquid Propellant 

Engine 

Dr.H.Karimi 

M.Chitsaz 

E.Tahmasbi 

Applied Mechanics  
and Materials 

2012 

6 THe Critical Height of a Liquid Being Drained  
from the Tank with Bell-Mouth Drain Port 

J.Mohammadi 

Dr.H.Karimi 
M.Islami 

M.H.Hamedi 

Advances In Mechanical 

Engineering 

Vol.2012 

2012 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

7Mechanism of Swirl Generation in Sink Flow 

J.Mohammadi 

M.H.Hamedi 

Dr.H.Karimi

A.Dadvand 

Mechanika 

2012 

8Shape Identification Problems on Detecting of Defects 

in a Solid Body Using Inverse Heat Conduction Approach 

Dr.M.Mirzaei 

H.Fazeli 

Journal of Mechanical 

Science and Technology 

Vol.26 

2012 

9Experimental Study of Vortex Shedding Control Using 

Plasma Actuator 

Dr.M.Mirzaei 

Dr.A.Shadaram 

A.Sh.Taleghani 

Applied Mechanical 

and Materials 

Vol.186 

2012 

11
Effects of Duty Cycles of the Plasma Actuatorson 

Improvement of Pressure Distributionabove a Nlf0414 

Airfoil 

DR.M.Mirzaei 

DR.A.Shadaram 

A.Sh.Taleghani 

IEEE Transactions on Plasma 

Science  

Vol.40 

2012 

11
Experimental Investigation of the Effects of Various Plasma 

Actuator Configurations on Lift and Drag Coefficients 

of a Circular Cylinderincluding the Effects of the Electrodes 

Dr.M.Mirzaei 

Dr.A.Shadaram 

S.Tabatabai 

A.Sddighzadeh 

V.Damideh 

Chinese Journal 

of Aeronautics 

Vol.25 

2012 

12
An Investigation of a Tactical Cargo Aircraft AFT Body 

Drag Reduction Based on Cfdanalysis and Wind Tunnel 

Tests

Dr.M.Mirzaei 

M.H.K.Galogahi 

M.A.Vaziri 

Aerospace Science 

and Technology  

Vol.23 

2012

13a New Approach in Modeling of Constant Temperature 

Boundary Condition in Thermal Lattice-Boltzmannmethod 

Dr.M.Mirzaei 

M.Sdigh 

M.Marefat 

International Journal for 

Numerical Methods in Fluids 

Vol.70 

2012

14
Experimental Investigation on the Ice Accretion Effects 

of Airplane Compressor Cascade of Stator Blades 

on the Aerodynamic Coefficients

Dr.M.Mirzaei 

M.Ramezaninadeh 

M.H.Puryosefi 

GH.Puryosefi 

Chinese Journal 

of Aeronautics 

 Vol.6 

2012

سازی جریان ابر کاواک اطراف رونده های زیر سطحیمدل15

یچراغ یعل
یمیابراه رضا دکتر

یبازرگان یمحمد سجاد
شمس مهرزاددکتر 

هوافضا کیمکاننشریه 
1391

16 
مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق در محفظه رانش موتور

 سوخت مایع

پارسا مجیدی محمد

ابراهیمی رضادکتر 

کریمی سنح دکتر

احتراق و سوختنشریه 

1391

17 
های مختلف اغتشاشی در تعیین توزیع فشار بر رویبررسی عملکرد مدل

 زاویه چرخش زیاد سطح یک پره با

یصابر رسول

یفتحعل یماندکتر 

ریکب ریامنشریه 

1391

18 
اثرات سیکل کاری عملگرهای پالسمایی بر روی بهبود توزیع فشار حول

 NLF0414 ایرفویل

طالقانی شمس آرش

شادآرام لهعبدا

ییرزایم مسعود دکتر  

مدرس کیمکان یمهندسنشریه 

1391

19 
در پروتون تبادل غشای سوختی پیل الکتروشیمیایی هایهمشخصتحلیل 

ایروش بولتزمن شبکه به کاتد کاتالیست

صدیق مهدی

معرفت مهدی

ییمیرزا مسعود دکتر

مدرس کیمکان یمهندسنشریه 

1391

275
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

21 
بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پالسمایی بر کارایی ایرفویل

NLF0414  حمله پس از واماندگی در زوایای 

یسلماس عاطفه
شادآرام لهعبدا دکتر
ییرزایم مسعود دکتر
یطالقان شمس آرش

مدرس کیمکان یمهندسنشریه 
1391

21 
 جاییه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پالسمایی برای جابهمطالع

 واماندگی یک ایرفویل زاویه

انیطالق شمس سید آرش سید
شادآرام لهعبدا دکتر
میرزایی مسعود دکتر

هوافضا و کیمکان هینشر
1391

مهندسی فضاییگروه دینامیک پرواز و کنترل، مقاالت چاپ شده در مجالت 

نام و شماره مجلهنویسندگانوان مقالهعنردیف

1
Multi-Objective Collaborative Multidisciplinary Design 

Optimization Using Particleswarm Techniques and Fuzzy 

Sccision Making 

Dr.J.Roshaniyan

M.R.Farmani 

M.Babai 

P.Mohammadzadeh 

Journals Engineering 

Mechanical Science 

Vol.226 

2012 

2
Discussion on Active Aeroelastic of 2- D Wing-

Flapsystems Operating In an Incompressible Flowfield and 

Impacted by a Blast Pulse by Liberescu et Al., 

Dr.J.Roshaniyan

S.Mozafari 

Dr.F.Ebadi 

Dr.A.Ghafari 

Journals of Sound 

and Vibration 

Vol.10 

2012 

3Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern 

Recognition for a Typical Star Tracker 

Dr.J.Roshaniyan

Sh.Yazdani 

M.Ebrahimi 

Majlesi Journal of Electrical 

Engineering 

Vol.6 

2012 

4
Solid Upper Stage Design Process Using Finite Burn 

Maneuvers for Low Earth Orbit–Geosynchronous Earth 

Orbit Transfer Phase 

Dr.A.Novinzadeh 

J.Amirmotlagh 

Journals of Aerospace 

Engineering 

2012 

5New Approach In Designing Upper Stage for Interplanetary 

Mission Using Finite Burn Assumption 

Dr.A.Novinzadeh 

J.Amirmotlagh 
IEEE AERO EL SYS MAG 

2012 

6Modeling and Optimization of Finite Burn Maneuver 

Between Two Coplanar Elliptical Orbits 

Dr.A.Novinzadeh 

J.Amirmotlagh

International Journal  

of Intelligent Mechatronics 

and Robotics

2012 

7Satellite Constellation Build-up Via Three Body Dynamics 
Dr.A.Novinzadeh 

M.Jafari Nadoshan 

Aerospace Am 

2013 

8Modeling and Designing Anintelligent Controller Using 

Bondgraph for a Satellite Controlledby Magnetic Actuators 

Dr.A.Novinzadeh 

M.Habibi 

International Journal  

of Intelligent Mechatronics 

and Robotics

2012 

9Collaborative Optimization of Remote Sensing Small 

Satellite Mission Using Genetic Algorithms 

Dr.M.Mirshams

A.Jafar Salehi 

P.Mohammadzadeh 

IJST, Transactions  

of Mechanical Engineering 

Vol.36 

2012 

11a 6-Dof Satellite Virtual Simulator Design 

and Development 

Dr.M.Mirshams

Dr.A.Nahvi 

M.Khosrojerdi 

M.A.Vahid Dasgerdi 

A 6-Dof Satellite Virtual 

Simulator Design and 

Development 

Vol.186 

2012 
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نام و شماره مجلهنویسندگانعنوان مقالهردیف

11Novel Method on Using Evolutionary Algorithms for PHD 

Optimal Tuning 

Dr.M.Mirshams

M.A.Vahid Dasgerdi 

R.Khoshroz Azad 

M.R.Homainejad 

A.H.Aadi 

Applied Mechanics and 

Materilas 

Vol.110-116 

2012 

ضوعیبررسی مقایسه ایی روش طراحی آماری با روش بهینه سازی چند مو 12  

یدوالب یهاشم یدمجتبیس

یداراب نیحس

انی یروشن عفرجدکتر 

ییفضا یفناور و علوم فصلنامه

1391

13
وعی سامانه برای ن مالحظاتی در پیاده سازی الگوریتم شناسایی بدون بعد

ستاره یاب آزمایشگاهی

انی یروشن جعفر دکتر

یزدانی شبنم

یحسن یدمهدیس

یمیابراه مسعود

ییفضا یفناور و علوم فصلنامه

1391 

الوگکاتالوگ ستارگان و به روزرسانی کات تدوین معیارهای انتخاب 14  

انی یروشن جعفر دکتر

یزدانی شبنم

یحسن یدمهدیس

یمیابراه مسعود

ییفضا علومنشریه   

1391

1اره یاب نصیرارزیابی عملکرد الگوریتم شناسایی بدون بعد برای سامانه ست 15  

انی یروشن جعفر دکتر

یزدانی شبنم

یحسن یدمهدیس

یمیابراه مسعود

کنترل لهمج

1391 

نانطراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع بر مبنای قابلیت اطمی 16  

RIVCD 

رشمسیم مهراندکتر 

یرانیا دیسع دکتر

ناصح حسن

یاخالق یرمهدیام

فیشر یپژوهش و یعلم مجله  

1391 

17 
لسه مراتبیتخصیص قابلیت اطمینان زیرسامانه های ماهواره بر با تحلیل س

فهومیم در فاز طراحی  

رشمسیم مهراندکتر 

یرانیا دیسع دکتر

ناصح حسن

یاخالق یرمهدیام

ییفضا یفناور و علوم فصلنامه  

1391
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 هوافضاییمقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه های 

 نام و شماره مجله نویسندگان عنوان مقاله ردیف

1 
Bifurcation In a 3-Dof Airfoil with Cubic Structural 

Nonlinearity 

Dr.S.Irani 

H.Sarafzadeh 

M.Ramozegar 

Chainease Journal  
of Aeronautics 

Vol.24 

2012 

2 
Instability Characteristics of a Free-Free Multi-Stepped 

Timoshenko Beam 

A. H. Esbati 

Dr.S.Irani 

H.Moosazade 

Trans Janon 

Vol.55 

2012 

3 
Bending-Torsional Flutter of a Composite Rectangular 

Cantilever 

Dr.S.Irani 

M.Ramozegar 

Advanced Materials Research 

Vol.463 

2012 

4 Reduction of the Actuator Oscillations in a Free–Free 

Jointed Bipartite Beam Model Under a Follower Force 

Dr.S.Irani 

Dr.J.Roshaniyan 
Dr.A.M.Khoshnood 

O.Kavianpoor 

Aerospace Science  
and Technology 

Vol.22 

2012 

5 Aeroelastic Instability of a Composite Wing  
with a Powered-Engine 

Dr.S.Irani 

M.Ramozegar 

Vayo 

 

Journal of Flaids  
and Structures 

Vol.36 

2012 

6 A New Solution for the Two-Zonal Contact Problem 

Dr.S.Irani 

M.Dazyani 

SHarafbafi 

 

Arabian Journal for Science 

and Engineering 

Vol.36 

2012 

7 
Theoretical Calculation of the Maximum Radial 

Deformation of a Cyclinrical Shell Under Explosive 

Forming by a New Energy 

Dr.J.Zamani 

M.Maghsodi 

Dr.A.Mozafari 

Journal Mechanical 

Engineering Science 

Vol.226 

2012 

8 
ه های مدلسازی فاز واسط در مواد نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولول

 شبیه سازی چند مقیاسه کربنی به روش

یذاکر مهنازدکتر   

مهرانیشا یمهد  

هیشکر مهرداد محمود  

مدرس کیمکان یمهندس مجله  

1391 

ماندت برای حذف تنشهای پسفرآیند بازپخت حرارتی پلی کربنا 9 مهناز ذاکری دکتر   

 مجله علمی پژوهشی مکانیک

و شاره ها سازه ها   

1391 

 آنالیز فالتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری 11

  یرانیا دیسع دکتر

یآباد روزیف یدهقان اله روح  

پرور گل نیحس  

انینیحس رضایعل  

هوافضا کیمکان فصلنامه  

1391 

11 
مند متقارن به کمانش پانل کامپوزیتی ساندویجی با هسته میانی هدفتحلیل 

 مرتبه باالی بهبود یافته روش تئوری

فرد زاده ملک کرامت  

یمیابراه مسعود  

ینظر یعل  

یرانیا دیسعدکتر   

ضاهواف کیمکان یپژوهش یعلم مجله  

1391 
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ها گروه آیرودینامیک و پیشرانشمقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانوان مقالهعنردیف

1
The Effect of Division of the Burned Gas Region 

for Realistic in-Cylinder no Predictions - an Experimental 

and Thermodynamic Study 

O. Asgari 

S.Kazemzadeh 

Hanaei 

Dr.R.Ebrahimi 

Cancam 

Canada 

2011 

2Numerical Study of Self-Rotation in Sink Flow 

J.Mohammadi 

Sohkandan 

Dr.H.Karimi 

M.H.Hamedi

13th International Confrece 

Shiraz 

2012 

3Determination of Wake Propagation Downstream 

of the Wind Turbine Using Computational Fluid Dynamics 

Dr.M.Mirzai 

Dr.R.Ebrahimi 

A.Porrajabian 

Proceedings of ASME Turbo 

Danmark 

2012 

4
سازی عددی احتراق توام با اسپری موتور رم جت سوخت مایع دارای مدل

شعله نگهدار

جعفریان جهانگیر

ابراهیمی رضادکتر 

شمس مهرزاددکتر 

هوافضا انجمن کنفرانس دوازدهمین  

 تهران

1391 

شفتگی و شیمی در شعله نفوذی بوالف بادیآکوپل  5  

جعفریان جهانگیر

ابراهیمی رضادکتر 

شمس زادمهردکتر 

 کیکانم یمهندس المللی بین همایش نیستمیب

 تهران

1391

ای گذرصوتیشبیه سازی کمپرسور های محوری چند مرحله 6  
میالدرضامند

ابراهیمی رضا دکتر

ایران گازی توربین همایش اولین  

 تهران

1391

سیون ابریبررسی مکانیزم انتشار موج فشاری حاصل از فروریزش کاویتا 7  

مهدی اعلم میر

ابراهیمی رضادکتر 

شمس مهرزاددکتر 

 و رودینامیکیآ  ملی کنفرانس ولینا

هیدرولیک

 تهران

1391 

وزش -بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد پاشنده دو سیاله گاز 8

پارسا انیرضائ الهام

 یمیکر حسندکتر 

یروشن یشقائ اریماز

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

9
مقایسه نتایج مدل کاویتاسیونی تصحیح شده رایلی پالست با مدل های 

نوک تیز برای سیاالت کریوژنیک مرکل و دینامیک سطح

ثابت یمحمدمهد دیس

 یمیکر حسندکتر 

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران 

1391

11
کنش شوک و الیه مرزی در تزریق جت مافوق بررسی عددی ناحیه برهم

 آزاد مافوق صوت و مقایسه با نتایج تجربی وت به داخل یک جریانص

اتباریض یدهادیس

 یمیکر حسندکتر 

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران 

1391

279



هوافضا یمهندس دانشکده - 9319 یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه یپژوهش کارنامه

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

11

شبیه سازی عددی بالستیک داخلی موتور موشک هیبرید با استفاده از شبکه 

محاسبه تغییرات نیروی پیشران بر حسب تغییر دبی اکسیدایزر  امیکی ودین

 ورودی

 یمیکر حسندکتر 

یسیو دیجمش

یطهماسب اله احسان

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران 

1391

سازی ریاضی ضربه پس از قطع در موتور پیشران مایعمدل 12

دهج یعیشف محمد

یمیابراه رضادکتر 

 یمیکر حسندکتر 

یجالل رضایدعلیس

یخوانکلب یعل

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران 

1391

مطالعه عددی امکان خود چرخشی در جریان چاه 13

یمحمد جالل

یمیکر حسندکتر 

یحامد نیمحمدحس

 کیمکان یمهندس یالملل نیب کنفرانس

 فتهشریپ یها یفناور و

 اصفهان

1391

اهی پدیده خود چرخشی در جریان چاهمطالعه عددی و آزمایشگ 14

یمحمد جالل

یمیکر حسندکتر 

یحامد نیمحمدحس

 کیمکان یمهندس یالملل نیب کنفرانس

 فتهشریپ یها یفناور و

 اصفهان

1391

15
بررسی تاثیر رینولدز جریان آزاد و شدت اغتشاش ورودی به طبقه کم فشار 

 ه استاتورعملکرد آیرودینامیکی در اطراف پر توربین بر روی

یصابر رسول

یفتحعل یماندکتر 

ینظر نیحس

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

16
 هایهای بی اسپیالین بر روی مشخصهبررسی پارامترهای منحنی

 ایرفویل سازیو کاربرد آنها در بهینه هاایرفویل آیرودینامیکی

یگوهرشاد یمصطف

ییرزایم مسعوددکتر 

یمدداله مسعود

 کینامیرودیآ یمل کنفرانس نیاول

 کینامیدرودیه و

 تهران

1391

شبیه سازی کنترل جریان حول یک ایرفویل با استفاده از عملگر پالسمایی 17
یخوئ صابر

ییرزایم مسعوددکتر 

هوافضاانجمن  کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

18
یق پذیر اعمال شرط مرزی سطح جامد منحنی در یک شبکه کارتزین تطب

تاویر استوکس برای حل معادالت

یخوئ صابر

ییرزایم مسعود دکتر

هوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391
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مهندسی فضاییگروه دینامیک پرواز وکنترل،  هامقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1Accuracy Increasing in Space Navigation System 

Redundant Dynamic Tuned Gyroscopes

Dr.J.Roshaniyan

M.Jafari 

12th Aerospace Conference

Tehran 

2012 

2Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern 

Recognition for a Typical Star Tracker 

Dr.J.Roshaniyan

M.Ebrahimi

Sh.Yazdani 

63rd international astronautical 

congress 

Frace 

2012 

3Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern 

Recognition for a Typical Star Tracker 

Dr.J.Roshaniyan

M.Ebrahimi 

Sh.Yazdani 

Science and Engineering 

Institute (SCIEI) Conferences 

France 

2012 

4Development of Sky Simulator Software for Star Tracker 

Algorithm Tests 

Dr.J.Roshaniyan

M.Ebrahimi 

Sh.Yazdani 

Science And Engineering 

Institute (SCIEI) Conferences 

France 

2012 

5Spacecraft Ground Station Virtual Simulato Dr.M.Mirshms 

63rd international astronautical 

congress 

France 

2012 

6Vibratory MEMS Gyro Drive mode Response to Sine 

Exciting force 

Dr.A.A.Nikkhah 

R.Esbati 

12th Aerospace Conference

Tehran 

2012 

7Dynamic Modeling and Frequency Analyzing 

of a Vibratory MEMS Gyro 

Dr.A.A.Nikkhah 

R.Esbati

12th Aerospace Conference 

Tehran 

2012

8Reduction of the Actuator Oscillations in the Flying 

Vehicle Under a Follower Force Via Adaptive Filter

Dr.A.Khishnood 

O.Kaviyanpor 

A.Sheybani 

12th Aerospace Conference

Tehran 

2012 

رنشینتخصیص کنترل برون خط بر روی هواپیمای بدون س9

یدیرش دیحم

یمرتضو یمهد

انی یجعفرروشندکتر 

 انجمن بین المللی کنفرانس نیدوازدهم

 ایران یهوافضا

1391

کنترل تطبیقی مدل مرجع هواپیمای بدون سرنشین بلند پرواز11

یدستگرد یاحمد میکر

یپازوک فرشاد

انی یروشن جعفردکتر 

یدستگرد یاحمد صادق

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

طراحی بهینه چند موضوعی نامعین یک ماهواره بر سبک سوخت مایع 11
یدوالب یهاشم یدمجتبیس

انی یروشن جعفر دکتر

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

یک جسم بازگشت پذیرروش هدایتی شبه طیفی در تدوین سناریوی  12

یکسائ مانیدایس

ینینائ یعالم رضایعل

انی یروشن جعفر دکتر

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

طراحی کنترلر تحمل عیب در هواپیمای بدون سرنشین 13

یدیرش دیحم

یمرتضو یمهد

انی یروشن جعفر دکتر

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

طراحی آماری بوسترهای جانبی موشک حامل 14

یمحمد یمصطف

زاده نینو رضایعل دکتر

یاله نصرت مهران

یذاکر یمصطف

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

15 
بررسی سطح تکنولوژی مورد نیاز و تحلیل برنامه فضایی سرنشین دار

 جمهوری اسالمی ایران

زاده نینو باصحبت رضایعل

انیحیذب ناحسا

یفاضل رضا دیحم

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

طراحی سامانه پیشرانش فضا پیما برای انجام مانور مداری خاص 16

رشمسیم مهران دکتر

زاده نینو رضایعل دکتر

یفاضل رضا دیحم

ناصح حسن

انیردامادیم محمد

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

17
رویکردی جدید در هدایت آشیانه یاب تناسبی جهت خنثی سازی مانور 

مصرف سوخت هدف و بهینه سازی

رشمسیم مهران دکتر

انیحیذب احمدرضا

یشهسوار درضایحم

 شرانشیپ انجمن کنفرانس نیاول

 رانیا ییهوافضا

 اصفهان

1391

18
ی بررسی روند توسعه رانشگرهای سوخت مایع کم پیشران و ارائه الگو

کاربردی

رشمسیم مهران دکتر

یفاضل درضایحم

ناصح حسن

انیردامادیم محمد

توسعه پایداراولین کنفرانس ماهواره برای 

 تهران

1391

نمای طراحی فضاپیما بر اساس داده های آماری روند 19

یفاضل درضایحم

انیردامادیم دمحمدیس

رشمسیم مهران دکتر

توسعه پایداراولین کنفرانس ماهواره برای 

 تهران

1391

21
طراحی مفهومی ماهواره سنجش از راه دور با دقت تفکیک کمتر از 

ده متر

یفاضل درضایحم

انیردامادیم دمحمدیس

رشمسیم مهران دکتر

توسعه پایداراولین کنفرانس ماهواره برای 

 تهران

1391

آزمایشگاه تحقیقات فضایی LEO ایستگاه زمینی ماهواره های مدار21
رشمسیم مهران دکتر

انیحیذب احسان

توسعه پایداراولین کنفرانس ماهواره برای 

 تهران

1391
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کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

طراحی سامانه پیشرانش فضاپیما برای انجام مانور مداری خاص 22

رشمسیم مهراندکتر 

زاده نینو رضایعلدکتر 

یفاضل درضایحم

ناصح حسن

انیردامادیم محمد

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیازدهمدو

 تهران

1391

وجهی به کمک نرم افزار 8تحلیل و طراحی حرارتی ماهواره  23
یزمان یهاد

رشمسیم مهران دکتر

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

24
پایدارسازی در حالت کمینه تالش کنترلی ردگیری با رویکرد مقاوم 

کننده ژیروسکوپیپایدار یک برای بینپیش

دارستانی رضایی مهدی

نیکخواه امیرعلیدکتر 

صدیق خاکی علی دکتر

 یهوافضا انجمن کنفرانس نیدوازدهم

 تهران

1391

هوافضاییهای ها گروه سازهمقاالت چاپ شده در کنفرانس

کنفرانس، مکان و زماننویسندگانعنوان مقالهردیف

1
Simulation of Atomic Interaction between Carbon 

Nanotube and Epoxy Resin in a Nanocomposite Volume 

Element 

Dr.M.Zakeri 

M.M.Shokriye 

M.Shayanmehr 

14th Iranian Inorganic Chemistry 

Conference 

Iran 

1391 

2
تحلیل رفتار مکانیکی نانولوله های کربنی با تغییر ساختار آنها در شرایط 

مختلف بارگذاری

یاکرذ مهناز دکتر

هیشکر مهرداد محمود

مهرانیشا یمهد

یمهدو حامد

 یالملل نیب ساالنه همایش نیستمیب

 نایرا مکانیک مهندسی

 شیراز

1391

، مهندسی فضاییگروه دینامیک پرواز و کنترلکتب منتشر شده 

ناشرنویسندگانعنوانردیف

Matlab  مهندسی کنترل در محیط1
انی یروشن جعفر دکتر

یمحسن دادمهر مهندس
یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه

هدایت و کنترل سامانه های فضایی 2

پور یگودرز نیحس

ینور جالل

زاده نینو  رضایعلدکتر 

یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه

های دوره دکتری )دفاع شده( گروه آیرو دینامیک و پیشرانشنامهپایان

هنمااستاد رادانشجوعنوانردیف

حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر  جالل محمدی بررسی عددی و تجربی جریان خود چرخشی در چاه 1
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ارشد )دفاع شده( گروه آیرو دینامیک و پیشرانشهای دوره کارشناسینامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

دکتر رضا ابراهیمی دهیبهزاد کروژ مطالعه عددی خنک کاری الیه ای روی پره متحرک توربین 1

2
ی بر عملکرد یک موتور مجهز به جسی عددی اثر خنک کاری گازهای خروبرر

توربوشارژر
دکتر رضا ابراهیمی ابوالفضل رستم زاده

حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر  وحید رادکوشا تحلیل دینامیکی سامانه کنترلی اتبیالیزر برای یک موتور سوخت مایع 3

4
وزش و اعتبار دهی آن با نتایج -طراحی یک پاشنده دو سیاله گاز ارائه الگوی

تجربی
حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر  الهام رضائیان پارسا

حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر  سیدمحمدمهدی ثابت مدل سازی کاویتاسیون سیاالت برودتی 5

6
ی و شبیه سازی بالستیک داخلی موشک هیبرید با استفاده از شبکه دینامیک

پیشران بر حسب تغییر دبی اکسیدایزر ورودی محاسبه نیروی
حسن کریمی مزرعه شاهیدکتر  جمشید ویسی

مانی فتحعلیدکتر  سعید شریف زاده حل عددی جریان مغشوش تراکم پذیر با حضور موج ضربه ای 7

مسعود میرزاییدکتر    سید آرش سید شمس عددی کنترل جریان روی بال توسط عملگر پالسمایی -تحلیل تجربی 8

9
مدل سازی عددی کنترل جریان مغشوش حول یک ایرفویل با استفاده از 

عملگرهای پالسمایی
مسعود میرزاییدکتر  صابر خویی

مسعود میرزاییدکتر  سید مهدی موسوی یگانه آیرودینامیک یک جسم تغییر شکل پذیر 11

ینامیک پرواز و کنترل ، مهندسی فضاییدکتری )دفاع شده( گروه دهای دورهنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

انی یروشن جعفر دکتر مسعود ابراهیمی بهینه سازی طراحی چند موضوعی نامعین یک پرتابگر ماهواره 1

، مهندسی فضایی ارشد )دفاع شده( گروه دینامیک پرواز و کنترلکارشناسیهای دورهنامهپایان

استاد راهنمادانشجوانعنوردیف

انی یروشن جعفر دکتر شبنم یزدانی توسعه الگوریتم بازشناسی الگو در ناوبری نجومی 1

انی یروشن جعفر دکتر سید ایمان کسائی روش هدایتی شبه طیفی در تدوین سناریوی یک جسم برگشت پذیر 2

انی یروشن جعفر دکتر سیدمجید موسوی جوهدایت ترمینال بر مبنای پیش بینی مسیر در وسایل بازگشت به  3

انی یروشن جعفر دکتر حمید رشیدی طراحی الگوریتم سیستم کنترل پرواز مقاوم در مقابل عیب 4

علیرضا نوین زادهدکتر  احسان ذبیحیان سامانه های فضایی یمین انرژأسازی آزمایشگاهی زیر مجموعه تمدل 5

علیرضا نوین زادهدکتر  هانیه رشیدی فتح آبادی ل زن صلبسازی و شبیه سازی دینامیک بامدل 8

علیرضا نوین زادهدکتر  محمد ترابی طراحی نرم افزار شبیه ساز رویت پذیری هالل ماه 6

علیرضا نوین زادهدکتر  سید شهاب الدین عابدی سازی و طراحی پایه ی اندازه گیری بردار رانش رانشگر گاز سردمدل 7
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استاد راهنمانشجوداعنوانردیف

علیرضا نوین زادهدکتر  حمید رضا فاضلی طراحی بهینه چند هدفی وسایل حمل و نقل فضایی 9

علیرضا نوین زادهدکتر  احمد صانعی مدل سازی و شناسایی عیب با آستانه تطبیقی سیستم فضایی به روش باند گراف 11

مهران میرشمسدکتر  رضا خان تاراج ماهواره های کوچک استخراج تابع هزینه براساس روابط پارامترک برای 11

مهران میرشمسدکتر  حمیدرضا فاضلی طراحی بهینه چند هدفی وسایل حمل ونقل فضایی 12

مهران میرشمسدکتر  سیدمحمد میردامادیان مدل مهندسی طراحی سازه حامل فضایی سوخت مایع 13

14 
کارگیری در شبیه سازهطراحی، ساخت و تست رانشگر گاز سرد جهت ب

 دینامیک وضعیت ماهواره
مهران میرشمسدکتر  مهدی قبادی

مهران میرشمسدکتر  احسان ذبیحیان مین انرژی سامانه های فضاییأسازی آزمایشگاهی زیر مجموعه تمدل 15

مهران میرشمسدکتر  ابوالفضل شیرازی طراحی مجموعه عملگر های عکس العملی بصورت هرمی 16

مهران میرشمسدکتر  وحید شیخلر دلسازی ارتعاشات سازه های ساندویچ پانل در سامانه های فضاییم 17

مهران میرشمسدکتر  احمدرضا ذبیحیان مدل طراحی ماهواره های مخابراتی بر مبنای اطالعات آماری 18

امیرعلی نیکخواهدکتر  مهدی مقدسیان تدوین قانون هدایت ترمینال تطبیقی 19

امیرعلی نیکخواهدکتر  مسلم محمدعلی یه سازی پرواز بالگرد با استفاده از مدل دنباله دینامیکشب 21

21 
هدایت بهینه و مقید برفراز عوارض زمینی و اجتناب از نواحی تهدید با رویکرد 

 غیرخطی
امیرعلی نیکخواهدکتر  رضا زردشتی

هوافضاییازه های ارشد )دفاع شده( گروه سکارشناسیهای دورهنامهپایان

استاد راهنمادانشجوعنوانردیف

1
های مختلف سازی و تحلیل رفتار نانولوله های کربنی تحت بارگذاریمدل

بمواد مرک جهت کاربرد در
مهناز ذاکریدکتر  امید بصیری

مهناز ذاکریتر دک سید مرتضی حسینی  ثیر ترک بین الیه ای بر پایداری یک صفحه کامپوزیتی سوراخدارأبررسی ت 2

3
پیش بینی مود های موثر ارتعاشی یک ماهواره مکعبی به منظور محاسبه بارهای 

استاتیکی ناشی از پرتاب معادل
سعید ایرانیدکتر  سولماز بازرگان دیلمقانی

سعید ایرانیدکتر  وحید شیخلر سازی ارتعاشات سازه های ساندویچ پانل در سامانه های فضاییمدل 4

سعید ایرانیدکتر  الدین مطلبیامیرعالء ل ارتعاشات تیر غیر خطی هندسی تحت اثر تحریک تصادفیتحلی 5

6
محاسبه ضرایب شدت تنش دینامیکی مود ترکیبی شکست در فصل مشترک 

 مواد تابعی
سعید ایرانیدکتر  صفا پیمان

7
تحلیل و بهینه سازی الیه چینی و هندسه گشودگی دایروی بر روی کمانش 

 فحات تخت کامپوزیتی در سازه های هواییص
دکتر علی مظفری محمدامین کتیرایی

8
وسیله اتصاالت چسبی با مواد ه تعیین پارامترهای موثر در ترمیم ترک ب

 کامپوزیتی در سازه اصلی هواپیما
دکتر علی مظفری حامد معظمی

9
کار رفته  ههای جدار نازک کامپوزیتی تقویت شده ببهینه سازی طراحی مخروط

 های هوافضاییدر سازه
دکتر علی مظفری فاطمه منظور بهرامی
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 علمی دانشکده مهندسی هوافضا قطب

 سال تصویب سرپرست نام قطب ردیف

 1391 مسعود میرزاییدکتر  مهندسی فضایی 1

 

 ها و مراکز پژوهشی علمی دانشکده مهندسی هوافضاپژوهشکده

 سال تصویب سرپرست پژوهشکده نام ردیف

 1387 دکتر حسن کریمی های نیرو و پیشرانشپژوهشکده مهندسی سامانه 1

 1388 یاندکتر جعفر روشنی های پرتاب فضـاییمرکز پژوهشـی سامانه 2

 

 های دانشکده مهندسی هوافضامراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه

 ل تأسیسسا سرپرست آزمایشگاه -نام مرکز تحقیقاتی  ردیف

 1386 دکتر مسعود میرزایی آزمایشگاه آیرودینامیک 1

 1388 خواهدکتر امیرعلی نیک گیری در هواپیماکارگاه )آزمایشگاه( ابزاردقیق و اندازه 2

 1388 دکتر حسن کریمی های هواپیماکارگاه موتور بدنه و سیستم 3

 1389 دکتر سعید ایرانی کاری هواپیماکاری و جوشکارگاه ورق 4

 1385 دکتر مهران میرشمس آزمایشگاه تحقیقات فضایی 5

 1386 دکتر مسعود میرزایی آزمایشگاه محاسبات سریع 6

 1386 دکتر رضا ابراهیمی آزمایشگاه احتراق و پیشرانش 7

 1391 زادهدکتر علیرضا نوین های دینامیکیآزمایشگاه تحقیقاتی هدایت کنترل و سیستم 8

 ی یمهندسی سامانه های هوافضا هنرکده طراحی 9

 دکتر مهران میرشمس

 دکتر مسعود میرزایی

 دکتر جعفر روشنی یان

1391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286



هوافضا یمهندس دانشکده - 9319 یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه یپژوهش کارنامه

آمار کلی پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا               

تعدادعنوانردیف

14علمی دانشکدهاعضای هیأت1

9های پژوهشی مصوب )داخلی(طرح2

11 ی مصوب )برون دانشگاهی(های پژوهشطرح 3

51مقاالت در مجالت4

42مقاالت در کنفرانس، همایش و ...5

2کتب منتشر شده6

46 ارشد دفاع شدههای دوره کارشناسینامهپایان 7

1های دوره دکتری دفاع شدهنامهپایان8

__های تخصصیسمینارها، نشست 9

__ه برترهای پژوهشی به اتمام رسیدطرح 11

__دستاوردها و اختراعات11

1های علمی دانشکدهقطب12

2پژوهشکده علمی دانشکده13

9های دانشکدهمراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه14

111/825/327/21                          های پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده )ریال(:   رقم طرح                    15
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