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  ظهور مهدي

  
ي   درك آارشناس ور،    ).B.E(م گاه بنگل ك، دانش ي مكاني ته مهندس ور،، رش  بنگل

  هندوستان، 
د   ي ارش درك آارشناس اخت   ).M.Sc(م وژي س زار و تكنول ين اب ته ماش ، رش

  انگلستان، بيرمنگام،، دانشگاه بيرمنگام، )مهندسي ساخت و توليد(
را  درك دآت ك).Ph.D (م ي مكاني ته مهندس گاه  -، رش د، دانش اخت و تولي س

  انگلستان،  منگام،بير بيرمنگام،
  

ي ت علم يار( عضو هيئ ه  دانش ي ٢٧پاي ك )رسمي قطع كده مهندسي مكاني ، دانش
  .، تهران، جمهوری اسالمی ايراندانشگاه صنعتي خواجه نصيرالّدين طوسي

  ١٩٣٩٥ ١٩٩٩: صندوق پستی          ١٩٩٩١٤٣٣٤٤: د پستیک       
 E-Mail: mzohoor@kntu.ac.ir      ٠٢١ – ٨٤٠٦٣٢٢٣:  تلفن       

  
  )به بعد ١٣٨١از (عضو هيئت مؤسس انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران 

  
زوين         رز، ق د، شهر صنعتي الب دگي تب مدير فني و معاون شرآت ريسندگي و بافن

ا  ١٣٥٨( اور   ).١٣٦٣ت ات مش ز تحقيق ران،  مرک المي اي وري اس ن جمه راه آه
  ).١٣٧٥تا  ١٣٧٣(تهران 

  
يالت   ت تحص ک    سرپرس ی مکاني کده مهندس ی دانش نعتی    تکميل گاه ص در دانش

ی   يرالّدين طوس ه نص اه  ( خواج ر م اه   ٧٣مه ا دی م ورای  )٧٤ت و ش ، عض
گاه  ک دانش ی   انفورماتي يرالّدين طوس ه نص نعتی خواج اه  ( ص هريور م ا  ٧٤ش ت

د    )٧٥خرداد ماه  در دانشگاه صنعتی خواجه    ، مدير گروه مهندسی ساخت و تولي
ی   يرالّدين طوس اه  ت(نص ر م اه   ٧٤ي فند م ا اس کده  )٧٦ت ی دانش اون پژوهش ، مع
اه   ( در دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالّدين طوسی    مهندسی مکانيک ر م ا   ٨٢تي ت

اه  ر م ه منتخب  ، )٨٢مه دعضو کميت اخت و تولي روه مهندسی س گاه در  گ دانش
اه   ٨٢مهر ماه ( صنعتي خواجه نصيرالّدين طوسي يس مؤسسه    ،)٨٦تا مهر م رئ

اه     ٨٢مرداد ماه (عالی کار قزوين آموزش  ا مهر م مشاور عالی مؤسسه    ، )٨٣ت
ران    ار ته اه   (آموزش عالی ک اه     ٨٣مهر م ا بهمن م سرپرست آزمايشگاه   ، )٨٣ت

اخت    ی و س ای طراح تم ه ازی سيس اه  (مج فند م د  ١٣٨٣اس ه بع دير)ب ور ، م ام
اه  مهر ٢٤(اداری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالّدين طوسی  ه ب  ١٣٩٠م د ب و  )ع

ر  ٦(عضو هيئت اجرايی تشکيالت و امور نيروی انسانی غير هيئت علمی  اه  تي م
  ).به بعد ١٣٩١

  .به پيوست مراجعه شودبرای سوابق دانشگاهی 
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 دانشكده مهندسي مكانيك
  

  مشخصات دروس تدريس شده براي دوره هاي آموزش عالي
ترم و سال رديف

 تحصيلي
تعداد  مقطع تحصيلي نام درس تدريس شده

 واحد
تعداد 
 دانشجو

 رشته تحصيلی

طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٠ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٣- ٧٢دوم،  ١
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٨ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٤-٧٣اول،  ٢
سيستم هاي طراحي و ساخت به آمك ٧٤-٧٣اول،  ٣

 آامپيوتر
 طراحي آاربردي و تبديل انرژي ٨ ٣آارشناسي ارشد

 ساخت و توليدمهندسی  ٧ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٤-٧٣اول،  ٤
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٨ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٤- ٧٣دوم،  ٥
 )دانشكده علوم(رياضي  ١٠ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٤- ٧٣دوم،  ٦
 مهندسی ساخت و توليد ٧ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٤- ٧٣دوم،  ٧
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٤٤ ٣ آارشناسي استاتيك٧٤-٧٣ سوم، ٨
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٩ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٥-٧٤اول،  ٩
 طراحي جامدات ١٢ ٣ آارشناسي آامپيوتر باطراحي ماشين  ٧٥-٧٤اول،  ١٠
 مهندسی ساخت و توليد ٥ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٥-٧٤اول،  ١١
ساخت و توليد و طراحي آاربردي ٨ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٧٥-٧٤اول،  ١٢
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٢ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٥- ٧٤دوم،  ١٣
 طراحي جامدات ١٧ ٣ آارشناسي آامپيوتر باطراحي ماشين  ٧٥- ٧٤دوم،  ١٤
ساخت و توليد، طراحي آاربردي و  ١٣ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٧٥- ٧٤ دوم، ١٥

 تبديل انرژي
 طراحي جامدات ١٦ ٣ آارشناسي طراحي ماشينهاي ابزار و توليد ٧٦-٧٥اول،  ١٦
 مهندسی ساخت و توليد ٧ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٦-٧٥اول،  ١٧
ساخت و توليد و طراحي آاربردي ٩ ٣آارشناسي ارشد ٢محدود  روش اجزاء ٧٦-٧٥اول،  ١٨
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٢ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٦- ٧٥دوم،  ١٩
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٣١ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٧٦- ٧٥دوم،  ٢٠
ساخت و توليد، طراحي آاربردي و  ١٦ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٧٦- ٧٥دوم،  ٢١

 تبديل انرژي
 طراحي جامدات ١٢ ٣ آارشناسي آامپيوتر باطراحي ماشين  ٧٧-٧٦اول،  ٢٢
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ١٢ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٧٧-٧٦اول،  ٢٣
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٣٠ ٢ آارشناسي مقاومت مصالح ٧٧-٧٦اول،  ٢٤
 مهندسی ساخت و توليد ٦ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٧-٧٦اول،  ٢٥
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١٨ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٧- ٧٦دوم،  ٢٦
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٤٠ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٧٧- ٧٦دوم،  ٢٧
 مهندسی ساخت و توليد ٨ ٣آارشناسي ارشد ١ روش اجزاء محدود ٧٧- ٧٦دوم،  ٢٨
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٣ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٧٨-٧٧اول،  ٢٩
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٩ ٣ آارشناسي استاتيك ٧٨-٧٧اول،  ٣٠
 مهندسی ساخت و توليد ١١ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٨-٧٧اول،  ٣١
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١٩ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٨- ٧٧دوم،  ٣٢
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٩ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٧٨- ٧٧دوم،  ٣٣
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٨ ٢ آارشناسي استاتيك ٧٨- ٧٧دوم،  ٣٤
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 مهندسی ساخت و توليد ٤ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٧٨- ٧٧دوم،  ٣٥
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢١ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٧٩-٧٨اول،  ٣٦
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٨ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٧٩-٧٨اول،  ٣٧
 توليدمهندسی ساخت و  ١٤ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٧٩-٧٨اول،  ٣٨
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٩ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٧٩- ٧٨دوم،  ٣٩
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٧ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٧٩- ٧٨دوم،  ٤٠
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١١ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٧٩- ٧٨دوم،  ٤١
 مهندسی ساخت و توليد ٨ ٣آارشناسي ارشد فلزاتشكل دهي  ٧٩- ٧٨دوم،  ٤٢
 خودرومهندسی  ٤ ٣آارشناسي ارشد روش المان محدود ٧٩- ٧٨دوم،  ٤٣
 مهندسی ساخت و توليد ١٤ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٠-٧٩اول،  ٤٤
سياالتطراحي جامدات، حرارت و  ١٠ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٠-٧٩اول،  ٤٥
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٦ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٨٠-٧٩اول،  ٤٦
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ١٨ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٠-٧٩اول،  ٤٧
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٥ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٠- ٧٩دوم،  ٤٨
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٣١ ٢ آارشناسي ١توليد روشهاي  ٨٠- ٧٩دوم،  ٤٩
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٣ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٠- ٧٩دوم،  ٥٠
ساخت و توليد و طراحي آاربردي ٩ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٠- ٧٩دوم،  ٥١
جامدات، حرارت و سياالتطراحي  ١٨ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨١-٨٠اول،  ٥٢
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٣٦ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٨١-٨٠اول،  ٥٣
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٢ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨١-٨٠اول،  ٥٤
 مهندسی ساخت و توليد ٦ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨١-٨٠اول،  ٥٥
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١٥ ٣ آارشناسي آامپيوتربا طراحي ماشين  ٨١- ٨٠دوم،  ٥٦
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٣٠ ٢ آارشناسي ١روشهاي توليد  ٨١- ٨٠دوم،  ٥٧
 )دانشكده صنايع(توليد صنعتي  ٢٩ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨١- ٨٠دوم،  ٥٨
 هوا فضامهندسی  ٧ ٣ارشدآارشناسي  روشهاي اجزائ محدود ٨٢-٨١اول،  ٥٩
 مهندسی ساخت و توليد ١١ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٢-٨١اول،  ٦٠
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٠ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٢-٨١اول،  ٦١
 توليد صنعتي و تحليل سيستم ٢٥ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٢-٨١اول،  ٦٢
 مهندسی ساخت و توليد ٤ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٢- ٨١دوم،  ٦٣
 صنايعمهندسی  ٥ ٣آارشناسي ارشد طراحي سيستم هاي صنعتي ٨٢- ٨١دوم،  ٦٤
 توليد صنعتي و تحليل سيستم ٣٢ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٢- ٨١دوم،  ٦٥
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٤٧ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٢- ٨١دوم،  ٦٦
 مهندسی ساخت و توليد ١٧ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٣-٨٢اول،  ٦٧
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٤٦ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٣-٨٢اول،  ٦٨
 توليد صنعتي و تحليل سيستم ١٦ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٣-٨٢اول،  ٦٩
 مهندسی ساخت و توليد ٧ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٣- ٨٢دوم،  ٧٠
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٧ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٣- ٨٢دوم،  ٧١
 توليد صنعتي و تحليل سيستم ٣٢ ٣ آارشناسي ٢روشهاي توليد  ٨٣- ٨٢دوم،  ٧٢
 مهندسی ساخت و توليد ٢٢ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٤-٨٣اول،  ٧٣
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٨ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٤-٨٣اول،  ٧٤
 مهندسی ساخت و توليد ١٩ ٣آارشناسي ارشد شکل دهی فلزات  ٨٤- ٨٣دوم،  ٧٥
حرارت و سياالتطراحي جامدات،  ٣٧ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٤- ٨٣دوم،  ٧٦
 مهندسی ساخت و توليد ٢٤ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٥-٨٤اول،  ٧٧
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٩ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٥-٨٤اول،  ٧٨
 مهندسی ساخت و توليد ١٠ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٥- ٨٤دوم،  ٧٩
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٤ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٥- ٨٤دوم،  ٨٠
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 مهندسی ساخت و توليد ٢٥ ٣آارشناسي ارشد سيستم هاي توليد صنعتي ٨٦-٨٥اول،  ٨١
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٣ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٦-٨٥اول،  ٨٢
 مهندسی ساخت و توليد ٦ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٨٦- ٨٥دوم،  ٨٣
 مهندسی ساخت و توليد ٨ ٣آارشناسي ارشد شکل دهی فلزات  ٨٦- ٨٥دوم،  ٨٤
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٧ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٦- ٨٥دوم،  ٨٥
 توليدمهندسی ساخت و  ١٠ ٣آارشناسي ارشد اتوماسيون در توليد ٨٧-٨٦اول،  ٨٦
 مهندسی ساخت و توليد ٨ ٣آارشناسي ارشد شکل دهی فلزات  ٨٧-٨٦اول،  ٨٧
 مهندسی مکانيک ٣٢ ٣ آارشناسي روشهاي توليد و آارگاه ٨٧-٨٦اول،  ٨٨
 مهندسی ساخت و توليد ١٠ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٧- ٨٦دوم،  ٨٩
 مهندسی ساخت و توليد ٥ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٨٧- ٨٦دوم،  ٩٠
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١٣ ٣ کارشناسی روشهاي توليد و آارگاه ٨٧- ٨٦دوم،  ٩١
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢٨ ٣ کارشناسی کامپيوتر باطراحی ماشين  ٨٧- ٨٦دوم،  ٩٢
 مکاترونيکساخت و توليد و  ١١ ٣آارشناسي ارشد اتوماسيون در توليد ٨٨-٨٧اول،  ٩٣
 مهندسی ساخت و توليد ١٤ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات ٨٨- ٨٧دوم،  ٩٤
 مهندسی ساخت و توليد ٨ ٣آارشناسي ارشد ١روش اجزاء محدود  ٨٨- ٨٧دوم،  ٩٥
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٢١ ٣ کارشناسی روشهاي توليد و آارگاه ٨٨- ٨٧دوم،  ٩٦
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ٣٧ ٣ کارشناسی کامپيوتر باطراحی ماشين  ٨٨- ٨٧دوم،  ٩٧
  ساخت و توليد و مکاترونيک  ١٢ ٣آارشناسي ارشد اتوماسيون در توليد  ٨٩-٨٨اول،   ٩٨
  مهندسی ساخت و توليد  ٥  ٣ آارشناسي ارشد  ١روش اجزاء محدود   ٨٩-٨٨اول،   ٩٩
 طراحي جامدات، حرارت و سياالت  ١٤  ٣  آارشناسي  روشهاي توليد و آارگاه  ٨٩-٨٨اول،   ١٠٠
 ساخت و توليد و مکاترونيک ٢١ ٣آارشناسي ارشد شكل دهي فلزات  ٨٩- ٨٨دوم،   ١٠١
طراحي جامدات، حرارت و سياالت ١٥ ٣ کارشناسی کامپيوتر باطراحی ماشين   ٨٩- ٨٨دوم،   ١٠٢
  مهندسی مکانيک  ١٩ ٣آارشناسي ارشد اتوماسيون در توليد  ٩٠-٨٩اول،   ١٠٣
  مهندسی مکانيک  ١٨  ٣ آارشناسي ارشد  ١روش اجزاء محدود   ٩٠-٨٩اول،   ١٠٤
  مهندسی مکانيک  ١١  ٣  آارشناسي  روشهاي توليد و آارگاه  ٩٠-٨٩اول،   ١٠٥
 مهندسی مکانيک١٦ ٣رشداآارشناسي  شكل دهي فلزات  ٩٠- ٨٩دوم،   ١٠٦
 مکانيکمهندسی ٢١ ٣ کارشناسی کامپيوتر باطراحی ماشين   ٩٠- ٨٩دوم،   ١٠٧
  مهندسی مکانيک ١٢  ٣ آارشناسي ارشد  اتوماسيون در توليد  ٩١-٩٠اول،   ١٠٨
  مهندسی مکانيک ١٢  ٣ آارشناسي ارشد  ١روش اجزاء محدود   ٩١-٩٠اول،   ١٠٩
  مهندسی مکانيک ١٢  ٣ آارشناسي ارشد  شكل دهي فلزات  ٩١- ٩٠دوم،   ١١٠
  موادمهندسی  ۵  ٢ آارشناسي ارشد  فورجينگ  ٩١- ٩٠دوم،   ١١١
  مهندسی مکانيک  ٢٢  ٣  آارشناسي  روشهاي توليد و آارگاه  ٩١- ٩٠دوم،   ١١٢
  مهندسی مکانيک ---  ٣ آارشناسي ارشد  اتوماسيون در توليد  ٩٢-٩١اول،   ١١٣
  مهندسی مکانيک ---  ٣ آارشناسي ارشد  ١روش اجزاء محدود   ٩٢-٩١اول،   ١١٤
  مهندسی مکانيک ---  ٣  آارشناسي  روشهاي توليد و آارگاه  ٩٢-٩١اول،   ١١٥
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  ناوين و مشخصات پروژه هاي آارشناسي انجام شده و در حال انجامع
نام و نام نام و نام خانوادگي دانشجو عنوان پروژه رديف

خانوادگي استاد
 راهنما

تعداد 
 واحد

تاريخ دفاع از 
 پروژه

گروه آموزشي 

طراحي ماشين ريخته گري تحت فشار باال ١
 محفظه سرد از نوع افقيبا 

  عقيل مهر علي تبار
 سعيد خسروي

  دآتر
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات١٣/٠٣/١٣٧٤ ٦

طراحي لوله خمير دندان و طراحي ابزار  ٢
 الزم براي ساخت آنها

  دآتر حميد عويدي
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٠٩/٠٧/١٣٧٤ ٣

طراحي و روش توليد سوپاپ هاي فوالدي ٣
 احتراق داخليدر موتور هاي 

  دآتر محّمد هادي ساالريان
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٠٨/١١/١٣٧٤ ٣

بررسي فرآيند متالورژي پودر و آاربرد  ٤
 آن براي توليد چرخدنده هاي ساده 

  دآتر علي عباس ميرزا
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٢٠/١١/١٣٧٤ ٣

  دآتر فرهاد جوينيتوانائي ماشينكاري فوالد هاي ضد زنگ ٥
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٠٣/٠٤/١٣٧٥ ٣

طراحي هيدرو موتور پيستوني محور  ٦
 خميده جابجايي متغير

  افشين روستايي
 مرتضي رحيمي

  دآتر
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٢٤/٠٤/١٣٧٥ ٦

بررسي و طراحي سرومكانيزم هاي  ٧
 هيدروليكي بالك موشك

  محّمد تقي حاجي علي
 محّمد حسين نيكوآار

  دآتر
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٢٤/٠٤/١٣٧٥ ٦

طراحي سيستم انتقال قدرت مخلوط آن بتن ٨
 به آمك آامپيوتر

  فتح اله طاهري بهروز
 جعفر هاديان

  دآتر
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٢٠/٠٦/١٣٧٥ ٦

بررسي قانون پيوستگي جرم، عدد رينولد و  ٩
تئوري برنولي، در طراحي سيستم راهگاهي 

 فرآيند ريخته گري ماسه ايبراي 

  دآتر هنگامه طهماسبي
 مهدي ظهور 

حرارت و ١١/٠٦/١٣٧٦ ٣
 سياالت

طراحي قالب براي توليد پوسته هاي جعبه ١٠
 دنده به روش دايكاست

  دآتر سّيد مجتبي طيب زاده
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٣١/٠٦/١٣٧٦ ٣

طراحي چرخ دنده هاي ساده به آمك  ١١
 آامپيوتر

  اميري شهرام
 عليرضا صيادي

  دآتر
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات١٢/٠٥/١٣٧٧ ٦

شبيه سازی و آناليز جريان مواد در قالب  ١٢
تزريق پالستيک برای توليد چرخدنده ساده

 به کمک کامپيوتر

  دآتر محّمد فروتن
 مهدي ظهور 

طراحي جامدات٠٨/٠٧/١٣٨٧ ٣

تخمين مقدار ماده منفجره الزم با روش   ١٣
داگالس و انرژی و انتخاب نوع مادههای 

منفجره برای توليد قطعات بالجی شکل 
 استوانه ای به روش تغيير شکل انفجاری

  علی آذرنوش
  احسان رحيم زاده

مهــدی دکتر 
  ظهور

دکتر محمدرضا
  خليلی

طراحي جامدات ٢٩/٠٢/١٣٨٩  ٦

طراحی و آناليز يک جعبه سرعت انتقال   ١٤
  گردتراشابزار قدرت برای ماشين 

دکتر مهدی   نيارامين علی
  ظهور

طراحي جامدات ٢٢/٠٦/١٣٩٠  ٣

طراحی و آناليز فرايند جوشکاری   ١٥
های تيتانيومیبرای اتصال صفحه انفجاری

به فوالدی با استفاده از روش المان محدود

  مهررضاصابری
  و 

  هادی سوداگری 

دکتر مهدی 
  ظهور

طراحي جامدات ١١/٠٧/١٣٩٠  ٦
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  عناوين و مشخصات پروژه هاي آارشناسي ارشد انجام شده و در حال انجام
نام و نام خانوادگي  عنوان پروژه رديف

  دانشجو
نام و نام 

خانوادگي استاد
  راهنما

نام و نام 
خانوادگي استاد

  مشاور

تعداد 
  واحد

تاريخ دفاع از 
  پروژه

گروه آموزشي 

تحليل استاتيكي برجهاي فشار قوي با  ١
  استفاده از روش المان محدود

  مهندس
  سعيد غالمي 

  دآتر
  مهدي ظهور 

طراحي   ٢٤/١١/٧٥  ٦  -
  آاربردي

طراحي و ساخت مجموعه قالبهاي   ٢
  توليد نوار آاست

  مهندس
عليرضا قندهاري

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/٠٥/١٣٧٦  ٦  -
  و توليد

بررسي، طراحي و ساخت يك عدد   ٣
سرد جهت دستگاه رول فورمينگ 

توليد پروفيل آلومينيومي شيشه هاي 
  دو جداره

  مهندس
  فريد فوائدي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/٠٥/١٣٧٦  ٦  -
  و توليد

  مهندس  ارتعاشات بال هواپيما  ٤
  حامد گرامي

  دآتر
علي اصغر 
  جعفري

  دآتر
  مهدي ظهور 

طّراحي  ٢٣/١٢/١٣٧٦  ٦
  آاربردي

 تهيه يك محيط نرم افزار ي براي  ٥
طراحي و تحليل سيستم هاي توليد 

  انعطاف پذير

  مهندس
محّمد باقر 
  قاريزاده

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٤/٠٣/١٣٧٧  ٦  -
  و توليد

طراحي و آناليز استاتيكي و ديناميكي  ٦
  پره هاي توربين توربوشارژز

  مهندس
  شهياد رحيميان

  دآتر
  مهدي ظهور 

  دآتر
فرامرز 
  جوانرودي

طّراحي  ٣١/٠٣/١٣٧٧  ٦
  آاربردي

مدل سازي و آناليز فرآيند آپستينگ   ٧
  سرد به آمك روش المان محدود

  مهندس
نادر منصوري 

  روشني
  

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٨/٠٤/١٣٧٧  ٦  -
  و توليد

طراحي خط توليد اتوماتيك قطعات   ٨
  پيروتكنيكي

  مهندس
علي مهدي پور 

  عمراني

  دآتر
  مهدي ظهور 

  مهندس
  آقاپور

ساخت مهندسی  ٠٣/١٢/١٣٧٧  ٦
  و توليد

شناسايي فيچر از نقشه مهندسي و   ٩
توليد برنامه مسير ابزار به آمك 
آامپيوتر جهت ساخت قطعات مكعبي

  مهندس
  مسعود محّمدي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٤/٠٩/١٣٧٨  ٦  -
  و توليد

بررسي پارامترهاي مؤثر در   ١٠
  جوشكاري و برشكاري زير آب

  مهندس
  شهرام تجليلي

  دآتر
  مهدي ظهور 

  دآتر
 علي شكوه فر

ساخت مهندسی  ٢٢/٠٣/١٣٧٩  ٦
  و توليد

آناليز فرايند آشش عميق به آمك   ١١
  روش خطوط لغزش

  مهندس
  مسعود فتحي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٢/٠٧/١٣٧٩  ٦  -
  و توليد

طراحي يك سيستم يكپارچه اطالعاتي  ١٢
  براي سيستم هاي توليدي

  مهندس
  سعيد زارعي

  دآتر
مهرداد 
  آازروني

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٦/٠٨/١٣٧٩  ٦
  و توليد

طراحي خط مونتاژ سيستم پرتاب   ١٣
  موشك

  مهندس
عبدالرضا براتي 

  مشهدي

  دآتر
  مهدي ظهور 

-  ١٥/٠٩/١٣٧٩  ٦ 
  

ساخت مهندسی 
  و توليد

مدل سازي و تجزيه و تحليل فرايند   ١٤
اورتوگونال به آمك ماشين آاري 

  روش المان محدود

  مهندس
محّمد رضا زينالي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٢/١٠/١٣٧٩  ٦  -
  و توليد

سيستم خبره طراحي قالبهاي فرم   ١٥
  ورق

  مهندس
  مهدي فرجي

  دآتر
  مهدي ظهور 

  دآتر
مهرداد 
  آازروني

ساخت مهندسی  ٣٠/٠٤/١٣٨٠  ٦
  و توليد
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تحليل عمليات تنش زدايي و تدوين   ١٦

تكنولوژي اين نوع عمليات براي 
اخت سازه ها و قطعات از جنس س

  آلياژهاي آلومينيوم

  مهندس
  فرشيد درگاهي

  دآتر
 علي شكوه فر 

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/٠٧/١٣٨٠  ٦
  و توليد

طراحي فرايند شكل دهي انفجاري   ١٧
  پوسته هاي استوانه اي

  مهندس
سّيد علي سادات 

  اشكور

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/١١/١٣٨٠  ٦  -
  و توليد

طراحي و آناليز قالبهاي آشش سيم   ١٨
  قالبنمونه فوالدي و ساخت يك 

  مهندس
آورش بهاري 

  لشكري

  دآتر
  مهدي ظهور 

  دآتر
 مهرداد وحدتي

ساخت مهندسی  ٢٢/٠٤/١٣٨١  ٦
  و توليد

کنترل کانبان به  طراحي يك سيتم  ١٩
منظور اجرای سيستم به هنگام در 

  صنعت

  مهندس
مهدي اميني 
  تيراني

  دآتر
مهرداد 
  آازروني

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٢٧/٠٧/١٣٨١  ٦
  و توليد

چيدمان اجزائ ماهواره های کوچک  ٢٠
با ترکيب ساختاری صفحه ای به 

صورت خودکار با استفاده از روش 
  الگوريتم ژنتيک

  مهندس
  محمود نجفي

  دآتر
 مهرداد وحدتي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٢٧/٠٧/١٣٨١  ٦
  و توليد

طراحي قالبهاي اآستروژن مستقيم   ٢١
يوتر و پتقارن محوري به آمك آام

  انتخاب پروفيل بهينه براي قالب

  مهندس
محّمد علي قرباني

  

  دآتر
  مهدي ظهور 

  مهندس
  جمال زماني

ساخت مهندسی  ٢٧/٠٨/١٣٨١  ٦
  و توليد

و مقايسه تئوری و عملی بررسي   ٢٢
ساخت آستري چهار روش مختلف 

بر هر يک اثر سر جنگی و خرج 
  نفوذ در اهداف زرهی

مهندس غالمرضا
  عباسي جّنتي

  دآتر
  مهدي ظهور 

  دآتر
سّيد محّمد رضا

  خليلي

ساخت مهندسی  ١٣٨٢/٠۵/٠۴  ٦
  و توليد

های مختلف افزودهپودر اثر بررسي   ٢٣
بر روی پارامتر دي الكتريك شده به 
تخليه الکتريکی  ماشينكاريهای 

)EDM (  

  مهندس
  محّمد اسدي

  دآتر
  مجيد قرشي 

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٣٨٢/٣١/٠۶  ٦
  و توليد

،فورجو آناليز قالب پيشفرم طراحي   ٢٤
  با استفاده از روش المان محدود

  مهندس
 يعقوب عباسزاده

  

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٩/١٣٨٢/١۵  ٦  -
  و توليد

  طراحي و ساخت گيج بادي  ٢٥
  

  مهندس
جمال الّدين باريك

  بين

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٩/٠٢/١٣٨٣  ٦  -
  و توليد

 سيستم اطالعاتي پيشرفتهطراحی   ٢٦
کننده تأمين يک شرکتلجستيك  جهت

  قطعات
  

  مهندس
خسرو رجب پور

  

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٢/٠٣/١٣٨٣  ٦  -
  و توليد

فنّاوری اطالعات در توسعه  آاربرد  ٢٧
و استقرار سيستم مديريت کيفيت بر 

يکیدر   ISO 9001: 2000مبنای 
  از صنايع تابعه سازمان هوافضا

  مهندس
رحمت  اله قيومي

  دآتر
مهرداد 
  آازروني

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٢٥/٠٧/١٣٨٣  ٦
  توليد و

طراحي و آناليز سقف اتاق خودرو   ٢٨
با روش المان محدود ) ٢٠٦پژو (

  کشش عميقبراي فرايند 

  مهندس
 علي عباس بيگي

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٤/٠٦/١٣٨٤  ٦  -
  و توليد

شبيه سازی فرايند آهنگری داغ با   ٢٩
قالب بسته برای توليد قطعات 
  آلومينيومی تقارن محوری

  مهندس
محّمد جواد آرمان

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/١٣٨۵/٠۵  ٦  -
  و توليد
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 ٨

 
طراحی محصول و قالب به کمک   ٣٠

کامپيوتر برای توليد ريل محافظ جاده
  با روش پولتروژن

  مهندس
  کامبيز صراف

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٨/٠٧/١٣٨۵  ٦  -
  و توليد 

شبيه سازی فرآيند اکستروژن   ٣١
معکوس برای توليد قطعات فنجانی 

  شکل 

  مهندس
  سعيد بيات

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٠/٠٧/١٣٨۵  ٦  -
  و توليد

طراحی و ساخت مجازی مخزن   ٣٢
استوانه ای به روش کشش عميق 

  رومکانيکیدهي

  مهندس
  محّمد سيما

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٠٧/١٣٨۵/١۵  ٦  -
  و توليد

طراحی، ساخت و تست  آهنرباهای   ٣٣
  )٥آلنيکوی (دائمی 

مهندس محّمد باقر
  تاجر زاده

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٧/٠٧/١٣٨۵  ٦  -
  و توليد

شبيه سازی و آناليز فرايند اکستروژن  ٣٤
  مستقيم برای توليد قطعات مدور

  مهندس
  رضا وطنخواه

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ١٤/١٢/١٣٨٥  ٦  -
  و توليد

طراحی فرايند مجازی برشکاری و   ٣٥
بررسی اثر پارامتر های مؤثر در 
 بهينه کردن لقی بين سنبه و ماتريس

  مهندس
 سّيد حامد صمدی

  دآتر
  مهدي ظهور 

ساخت مهندسی  ٢٠/١٢/١٣٨٦  ٦  -
  و توليد

طراحی و آناليز چرخدنده های   ٣٦
فوالدی ساده و بررسی پارامتر های 

مؤثر بر کاهش نيروی فورج در 
  فرايند های فورجينگ دقيق 

  مهندس
  علی همرنگ

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٢٠/١٢/١٣٨٦  ٦  -
  و توليد

هيدروفرمينگ و  شبيه سازي فرا يند  ٣٧
بررسي پارامترهاي موثر براي توليد

  لوله اي شكلمحصوالت 

  مهندس
  هادي احمدي

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٢٣/١٠/١٣٨٧  ٦  -
  و توليد

شبيه سازي فرايند آشش عميق   ٣٨
ظروف استوانه اي توخالي به آمك 

  آامپيوتر

  مهندس
 محسن رحيميان

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٢٣/١٠/١٣٨٧  ٦  -
  و توليد

طراحی و آناليز لوله صداگير موتور  ٣٩
توليد مجازی بهو  ٧٠٧جت بوئينگ 

  .شکل دهی انفجاریروش 

  مهندس
محمد رضوانی 

  حکيم

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   ٢٤/٥/١٣٨٨  ٦  -
  و توليد

يک فرايند برای طراحی و آناليز   ٤٠
تغيير شکل ورق به روش شکل دهی

  با نرخ انرژی باال

  مهندس
  مسعود کريمی

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   ٢٥/٧/١٣٨٨  ٦  -
  و توليد

به کار گيری ارتعاشات  فراصوتی   ٤١
برای کاهش اصطکاک در فرايند 

  فورجينگ

  مهندس
 فرزان نميرانيان

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   ٣/١١/١٣٨٨  ٦  -
  و توليد

طراحی و آناليز قالب برای توليد   ٤٢
آچار دو سر تخت با روش فورجينگ

  داغ به کمک کامپيوتر

  مهندس
  هادي فرهادي

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   ١٤/٧/١٣٨٩  ٦  -
  و توليد

شبيه سازي فرايند اکستروژن ترکيبی  ٤٣
  -برای توليد يک محصول قوطی

 ميله  به آمك آامپيوتر
  

  مهندس
  نعيمیمحسن 

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   ١٤/٧/١٣٨٩  ٦  -
  و توليد
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تجربی و تئوری فرايند های بررسی   ٤٤

شکل دهی ورق با استفاده از 
  تکنولوژی پرتو ليزر

  مهندس
امساعيل 
غديری 
  زهرانی

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٢٥/١١/١٣٨٩  ٦  -
  و توليد

بررسی عملکرد ماشينکاری تخليه   ٤٥
  نيمه هادی موادالکتريکی بر روی 

  مهندس
عليرضا 
حسينعلی 

  بيگی

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٢٣/٠٦/١٣٩٠  ٦  -
  و توليد

سايش اصلی و بررسي پارامترهاي   ٤٦
در فرايند ماشينکاری با جت آب نازل

  و ذرات ساينده

  مهندس
سيد هادي
  نوريان

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ٣٠/٠٦/١٣٩٠  ٦  -
  و توليد

و تقويت  Al-Mg-Cuتهيه آلياژ   ٤٧
خواص مكانيكي آن توسط فرآيند 
اصطكاآي اغتشاشي و بررسي 
پارامترهاي موثر بر خاصيت 
  سوپرپالستيسيته اين آلياژ

  مهندس
  پيمان سالمی

  دکتر
  مهدی ظهور

دکتر محّمد 
  کاظم بشارتی

ساخت مهندسی  ١٠/١٢/١٣٩٠  ٦
  و توليد

برنج -بررسی قابليت جوشکاری مس  ٤٨
به روش جوشکاری همزنی 

و تحليل   (FSW)اصطکاکی
  پارامترهای مؤثر بر فرايند

مهندس حسين 
  نجفی گنجگاه

  دکتر
  مهدی ظهور

دکتر محّمد 
  کاظم بشارتی

ساخت مهندسی  ١٠/١٢/١٣٩٠  ٦
  و توليد

های مانيتورينگ زمانبررسی سيستم  ٤٩
واقعی جوشکاری و آناليز داده های 

دريافتی جهت پيش بينی و بهينه 
کيفيت جوش سازی وضعيت و 

درفرايند جوشکاری با قوس 
  الکتريکی و گاز محافظ

مهندس اميررضا 
  جماليان

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٧/١٢/١٣٩٠  ٦  -
  و توليد

بررسی امکان ساخت کامپوزيت چند  ٥٠
  های فلزیاليه از جنس صفحه

 (Al-Mg-Al)  

جميد مهندس 
فر فاحتی

  دکتر
  مهدی ظهور

دکتر بيت اله 
  اقبالی

ساخت مهندسی   در حال انجام  ٦
  و توليد

تهيه نانو پودر آلياژهای آلومينيوم   ٥١
جهت کاربرد در صنايع توليد قطعات

  فلزی و غيره

مهندس 
يداله 
  حاجتی

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   در حال انجام  ٦  -
  و توليد

طراحی و آناليز فرايند فلوفرمينگ   ٥٢
  برای توليد خان لوله در سالح گرم

مهندس جميد
  خدادادی

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   در حال انجام  ٦  -
  و توليد

آناليز و ساخت مجازی نازل دستگاه   ٥٣
  ماشينکاری با جت آب

مصطفیمهندس 
  زاهدپاشا

  دکتر
  مهدی ظهور

ساخت مهندسی   در حال انجام  ٦  -
  و توليد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  )١٣٩١ماه  مرداد(ر دآتر مهدي ظهو) »CV«رزومه (مشخصات فردي، تحصيالت  و شرح سوابق آاري 

 ١٠

  
  انجام شده و در حال انجام تخصصی یعناوين و مشخصات پروژه هاي دآترا

نام و نام خانوادگي  عنوان پروژه رديف
  دانشجو

نام و نام 
خانوادگي استاد

  راهنما

نام و نام 
خانوادگي استاد

  مشاور

تعداد 
  واحد

   رشتهمراحل انجام کار دکترا

بهبود خواص فيزيکی،  ١
مکانيکی و 

متالورژيکی قطعات 
توليد شده از تنگستن به

پودر روش متالورژی 
  انفجاری

  

  مهندس
علي مهدي پور 

  عمراني
  ١٣٧٨ورودی 

  دآتر
 مهدي ظهور 

دکتر سّيد محّمد
 رضا خليلی و
دکتر نادر 
  پروين

  :تاريخ امتحان جامع  ٢۴
)١۵/۶/١٣٨١ (  

تاريخ دفاع از 
  :پروپوزال

)٣/۶/١٣٨٣(  
 :تاريخ دفاع از رساله

)٢٨/۶/١٣٨۶(  

مهندسی مکانيک
  

تحليلی مدل سازی   ٢
قطعه گردتراشیفرايند 

آلومينيومی با جت آب 
  ساينده

  مهندس
ايمان ظهور کاری

  ١٣٨٧ورودی 

  دآتر
 مهدي ظهور 

تاريخ دفاع از   ٢۴  -
  :پروپوزال

)٣٠/٠۶/١٣٩٠(  

مهندسی مکانيک
  

  مهندس  شکل دهی  ٣
  محّمد صفرزاده

  ١٣٨٨ورودی 

  دآتر
 مهدي ظهور 

مهندسی مکانيک    ٢۴  -
  

دهی يک نوع شکل  ۴
نائل شدن بهآلياژ برای 

ريزساختار نانو با 
استفاده از روش 
- اکستروژن در کانال

همسان زاويه ای های 
)ECAE, Equal 

Channel Angular 
Extrusion(  

  مهندس
امين اشرافی 

  تفرشی
  ١٣٩٠ورودی 

  دآتر
 مهدي ظهور 

مهندسی مکانيک    ٢۴  -
  

  سيد ميثم موسوی  شکل دهی  ۵
  ١٣٩٠ورودی 

  دآتر
 مهدي ظهور 

مهندسی مکانيک    ٢۴  -
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 ١١

  
  عناوين و مشخصات سمينارهاي آارشناسي ارشد مصوب و برگزار شده

نام و نام خانوادگي   عنوان سمينار رديف
  دانشجو

نام و نام 
خانوادگي 
 استاد راهنما

تعداد 
 واحد

تاريخ ارائه 
  سمينار

 گروه تخصصي

  دکتر  قاريزادهمحّمد باقر   طّراحي و آناليز سيستم هاي ساخت  ١
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٩/٠٤/١٣٧٥  ٢
  و توليد

  دکتر  علي پارسا  تكنولوژي طّراحي مكانيزه  ٢
 مهدی ظهور 

طّراحي ٢٨/٠٢/١٣٧٦  ٢
  آاربردي

بررسي پروسه رول فورمينگ و عوامل   ٣
  مؤثر بر آن

  دکتر  فريد فوائدي
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٨/٠٢/١٣٧٦  ٢
  و توليد

  دکتر  عليرضا قندهاريخنك آننده و روانكار در ماشينكاريسياالت   ٤
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٧/٠٣/١٣٧٦  ٢
  و توليد

  دکتر  شهياد رحيميان  پره هاي توربين و توربوشارژر  ٥
 مهدی ظهور 

طّراحي ٢٩/٠٦/١٣٧٦  ٢
  آاربردي

  دکترعمراني علي مهدي پور  اتوماسيون  ٦
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٣٠/٠١/١٣٧٧  ٢
  و توليد

  دکتر  مسعود محّمدي  ريخته گري دقيق  ٧
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٢/٠٤/١٣٧٧  ٢
  و توليد

  دکتر  شهرام تجليلي  تكنولوژي نوين اتومبيل  ٨
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٥/١٢/١٣٧٧  ٢
  و توليد

بررسي تكنيك ها و مدل هاي توزيع درجه   ٩
حرارت و تأثير دما روي پايامترهاي 
  ماشينكاري در عمليات برش اورتاگونال

  دکتر  محّمدرضازينالي
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٥/١٢/١٣٧٧  ٢
  و توليد

  دکتر عبدالرضابراتي مشهدي سكوهاي پرتاب موشك و خصوصيات آنها  ١٠
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٩/٠٣/١٣٧٨  ٢
  و توليد

  دکتر  مهدي فرجي  خمكاري  ١١
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٤/٠٣/١٣٧٩  ٢
  و توليد

  دکتر  اميرعباس محمودي  گيربكس هاي اتوماتيك  ١٢
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٧/٠٩/١٣٨٠  ٢
  و توليد

  دکتر  آورش بهاري لشكري  طّراحي و ساخت پانل گيج  ١٣
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٧/٠٩/١٣٨٠  ٢
  و توليد

مشخصات عمومي مواد منفجره و مفاهيم   ١٤
  اولّيه انفجار

  دکتر سّيد علي سادات اشكور
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٧/٠٩/١٣٨٠  ٢
  و توليد

  دکتر  محّمد علي قرباني  اآستروژن و آاربردهاي آن  ١٥
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٢/٠٩/١٣٨١  ٢
  و توليد

  دکتر  علي طاهري  جوشكاري آلياژهاي آلومينيم  ١٦
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٢/٠٩/١٣٨١  ٢
  و توليد

  دکتر  محّمد هاشمي  شكل دهي چرخشي  ١٧
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٢/٠٩/١٣٨١  ٢
  و توليد

تدوين تكنولوژي ساخت شيرهاي شناور   ١٨
  حفاري

  دکتر غالمرضا عباسي جنتي
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٥/٠٩/١٣٨١  ٢
  و توليد

روشهاي طراحي قالب فورج و قابليتهاي   ١٩
  مدل سازي

  دکتر  يعقوب عباسزاده
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٥/٠٩/١٣٨١  ٢
  و توليد

عوامل مؤثر بر طراحي قالبهاي فلزي و   ٢٠
  انتخاب پرس مناسب

  دکتر  خسرو رجب پور
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٥/٠٣/١٣٨٢  ٢
  و توليد
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 ١٢

  
نام و نام خانوادگي   عنوان سمينار رديف

  دانشجو
نام و نام 
خانوادگي 
 استاد راهنما

تعداد 
 واحد

تاريخ ارائه 
  سمينار

 گروه تخصصي

  دکتر جمال الّدين باريک بينبررسی دستگاه های اندازه گيری سه بعدی  ٢١
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٤/١١/١٣٨٢  ٢
  و توليد

٢٢  ISO 9000: 2000 دکتر  علی عباس بيگی  
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٤/١١/١٣٨٢  ٢
  و توليد

  دکتر  سعيد بيات  اکستروژن ضربه ای  ٢٣
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٣/٠٩/١٣٨٣  ٢
  و توليد

  دکتر  محّمد باقر تاجر زاده  تجزيه و تحليل آهنرباهای آلنيکو  ٢٤
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٣/٠٩/١٣٨٣  ٢
  و توليد

افزايش حد کشش قطعات استوانه ای در   ٢٥
روش کشش عميق با استفاده از فشار سيال 

  در محيط بلنک

  دکتر  محّمد سيما
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٢٣/٠٩/١٣٨٣  ٢
  و توليد

خواص مکانيکی و ساختاری آلياژ های   ٢۶
  تيتانيوم در فرايند آهنگری

  دکتر  محّمد جواد آرمان
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٧/٠٥/١٣٨٥  ٢
  و توليد

  دکتر  کامبيز صراف  گارد ريل پولتروژن  ٢٧
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٧/٠٥/١٣٨٥  ٢
  توليدو 

شبيه سازی و آناليز فرايند اکستروژن   ٢٨
مستقيم توسط روش اجزاء محدود در حالت

  تقارن محوری

  دکتر  رضا وطنخواه
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ٠٧/٠٥/١٣٨٥  ٢
  و توليد

بررسی لقی لبه های برش در قالب های   ٢٩
و شبيه سازی مجازی فرايند ) Trim(تريم 

  برش

  دکتر  حامد صمدی
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٥شهريور   ٢
  و توليد

بررسی و آناليز روش توليد چرخدنده های   ٣٠
  فلزی با فورجينگ دقيق

  دکتر  علی همرنگ
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٥شهريور   ٢
  و توليد

مطالعه و بررسی روش های تحقيق در   ٣١
  عمليات

  دکتر  علی خالق زادگان
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٥شهريور   ٢
  و توليد

  دکتر  وحيد احمدیدر عمليات آهنگری) Flash(بررسی پليسه   ٣٢
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی   -  ٢
  و توليد

  دکتر  هادي احمدي  فرايند هيدروفرمينگ  ٣٣
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٦شهريور   ٢
  و توليد

  دکتر  محسن رحيميان  فرايند کشش عميق ورق های فلزی  ٣٤
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٦شهريور   ٢
  و توليد

بررسی و معرفی شکل دهی قطعات به   ٣٥
  روش انفجاری 

  دکتر  محمد رضوانی حکيم
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٦شهريور   ٢
  و توليد

معرفی و بررسی مواد و پارامتر های   ٣٦
  گوناگون در شکل دهی انفجاری

  دکتر  مسعود کريمی
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٦شهريور   ٢
  و توليد

بررسی اصطکاک در فورج و کاهش آن با  ٣٧
  به کارگيری امواج فراصوتی

  دکتر  فرزان نميرانيان
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٧شهريور   ٢
  و توليد

  دکتر  هادي فرهادي آچار دو سر تخت به روش فورجينگ داغ  ٣٨
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٧شهريور   ٢
  توليدو 

شبيه سازی فرايند اکستروژن ترکيبی   ٣٩
  ميله به کمک کامپيوتر -قوطی

  دکتر  نعيمیمحسن 
 مهدی ظهور 

ساخت مهندسی ١٣٨٧شهريور   ٢
  و توليد

بررسی فرايند شکل دهی ورق ها با استفاده  ٤٠
  از پرتوليزر

  دکتراسماعيل غديری زهرانی
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٨٨آبان ماه   ٢
  توليدو 
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 ١٣

  
نام و نام خانوادگي   عنوان سمينار رديف

  دانشجو
نام و نام 
خانوادگي 
 استاد راهنما

تعداد 
 واحد

تاريخ ارائه 
  سمينار

 گروه تخصصي

بررسی برش به وسيله جت آب و پارامتر   ٤١
  های اثر گذار بر نازل و قطعه کار

سيد هادي 
  نوريان

  دکتر
 مهدی ظهور

 ساختمهندسی  ١٣٨٨آبان ماه   ٢
  و توليد

بررسی عملکرد ماشينکاری با تخليه   ٤٢
الکتريکی بر روی قطعات نيمه هادی 

  )کاربيد بور(

عليرضا 
 حسينعلی بيگی

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٨٨آبان ماه   ٢
  و توليد

  مهندس  بررسی فرايند اصطکاکی اغتشاشی  ٤٣
  پيمان سالمی

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٨٩آبان ماه   ٢
  توليد و

بررسی سيستم های مانيتورينگ فرايند   ٤٤
  جوشکاری

  دکترمهندس اميررضا جماليان
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٨٩آبان ماه   ٢
  و توليد

بررسی قابليت جوشکاری مس به برنج به   ٤٥
  روش جوشکاری همزنی اصطکاکی

مهندس حسين نجفی 
  گنجگاه

  دکتر
 مهدی ظهور

 ساختمهندسی  ١٣٨٩آبان ماه   ٢
  و توليد

-جميد فاحتیمهندس   های دو فلزی چند اليهساخت کامپوزيت  ٤٦
  فر  

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٩٠آبان ماه   ٢
  و توليد

-شبيه سازی فرايند نورد برای توليد ورق  ٤٧
ريزدانه در مقياس نانوهای فلزی با ساختار 

مهندس يداله 
  حاجتی

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٩٠آبان ماه   ٢
  و توليد

شبيه سازی و تحليل فرايند فلو فرمينگ   ٤٨
  رخدنده های داخلیچبرای ساخت 

مهندس جميد 
  خدادادی

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٩٠آبان ماه   ٢
  و توليد

مصطفی مهندس   ماشينکاری با جت آب و ذرات ساينده  ٤٩
  زاهدپاشا

  دکتر
 مهدی ظهور

ساخت مهندسی  ١٣٩٠آبان ماه   ٢
  و توليد

  
 خارج از کشورآموزشی در هاي شرآت در آارگاه

1- Fourth Training Workshop on Measurement Technology for Developing Countries, 
National Institute of Metrology and State Science, Beijing, China, August 12-22, 1997. 

2- Sixth Training Workshop on Measurement Technology for Developing Countries, 
National Institute of Metrology and Ministry of Science and Technology of the People’s 
Republic of China, Beijing, China, September 6-17,  1999. 

  
  و در حال انجام شدهطرح هاي تحقيقاتي انجام 

تاريخ پايان طرح   قاتيعنوان طرح تحقي  رديف
  تحقيقاتي

  ٢٦/١١/١٣٧٩  آناليز و طراحي پره هاي توربوشارژر  ١
  ١٠/٩/١٣٨٣  )سنجه هوائي(طراحي و ساخت يك گيج هوائي   ٢
  ٢٧/٦/١٣٨٥  ايجاد و راه اندازی آزمايشگاه مجازی سيستم های طراحی و ساخت  ٣
  ٢٧/٤/١٣٨٦  مطالعه و بررسی پارامتر های مهم در فرايند کشش عميق  ٤
با استفاده تقارن محوری  محصوالتفرايند تغيير شکل فلزات برای توليد ک يطراحی و آناليز   ٥

  .از نرخ انرژی باال
٢٧/١/١٣٨٧  

  ٣٠/٤/١٣٨٧  شکل شبيه سازي فرا يند هيدروفرمينگ براي توليد محصوالت لوله اي  ٦
به روش شکل دهی ٧٠٧ئينگ طراحی و آناليز عددی فرايند ساخت لوله صداگير موتورجت بو  ٧

  انفجاری
١/٩/١٣٨٨  

  ١/٩/١٣٨٩  کاربرد ارتعاشات فراصوتی برای کاهش اصطکاک در فرايند آهنگری با قالب های باز  ٨
  ١/١٠/١٣٩٠  مطالعه فرايند شکل دهی ورق با استفاده از تکنولوژی پرتو ليزر  ٩
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 ١٤

  
  زبان فارسیبه چاپ شده پذيرفته شده و پژوهشی  -علمی مقاالت ليست

ينكاري سه   "، سّيد محّمد رضا خليلي، مهدي ظهور و آرش خّرمي] ١[ ارائه مدل رياضي و تهيه نرم افزار براي ماش
امپيوتر    ه آمك آ ا   ١١١پژوهشي استقالل، صفحات     -، نشريه علمي  "بعدي مواد مرآب پايه پليمري اليافي ب ، ١٢٣ت

  ١٣٨١، اسفند ٢، شماره ٢١دانشگاه صنعتي اصفهان، سال 

ه روش   "، مهدی ظهور و علی عباس بيگی] ٢[ ق ب بررسی پارامتر های مؤثر بر برگشت فنری در فرايند کشش عمي
ران،       -، نشريه علمی "المان محدود ی، دانشگاه ته ژه مهندسی مکانيک   (پژوهشی دانشکده فن ا   ٨٦٣، صفحات  )وي ت

  ١٣٨٥، دی ماه ٦، شماره ٤٠، جلد ٨٧٠

د  "، ر عمرانیمهدی ظهور و علی مهدی پو] ٣[ بررسی و مقايسه روشهای متالورژی پودر سنتی و انفجاری در تولي
ا   ٣٣پژوهشی مواد پر انرژی، صفحات  -، نشريه علمی"قطعات تنگستنی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سال      ٤١ت

  ١٣٨٥، تابستان ٢اول، شماره 

بررسی و تحليل فرآيند شکل دهی   "، پروينپور عمراني، مهدي ظهور، سّيد محّمدرضا خليلي و نادر  علي مهدي] ٤[
ام حسين     -، نشريه علمي"انفجاری مواد تنگستن ا   ٢٣، صفحات  )ع(پژوهشي مکانيک و هوافضا، دانشگاه ام ، ٣٢ت

  ١٣٨٦، خرداد ١، شماره ٣جلد 

زی  ) CNG(طراحی مخازن گاز طبيعی فشرده "، مهدی ظهور، سعيد صفار و محّمد حسن صدفی تهران] ٥[ تمام فل
ودرو رای خ ي"ب ی، صفحات   -، فصلنامه علم ا  ٤١تخصصی مهندسی مکانيک مجلس گاه آزاد اسالمی ٤٧ت ، دانش

  ١٣٨٦واحد شهر مجلسی، سال اول، شماره دوم، زمستان 
  
ديهی    مصطفی صالحی، سيد هادی نوريان، مهدی ظهور] ٦[ د رضا ب راي برش      "، و حمي ه ب ين پارامترهاي بهين تعي

ا فراين  اردوکس ب والد ه ا جت آب و ف رش ب اينده ذراتد ب ه ع، "س ي مجل ی، پژوهشی  –لم مهندسی مکانيک مجلس
  .)ش مقاله دريافت شده استپذير(دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی 

  
د رضوانی] ٧[ ور و محّم دی ظه ه روش شکل دهي  "، مه وب ب الج تي د ب د تولي اليز فراين ازی و آن بيه س طراحي، ش

  ).پذيرش مقاله دريافت شده است(پژوهشی شريف، دانشگاه صنعتی شريف ، مجله علمی و "انفجاري
  
وانی   ] ٨[ د رض ور و محّم دی ظه کل  "، مه ی ش ي تجرب ه      بررس دّور ب والدي م فحات ف ي ص ر ده کل روش تغيي ش

  ٣٢الي  ٢٥، صفحه ١٣٩٠، ١، شماره ٧، جلد )ساخت و توليد(، مجله مكانيك هوافضا "انفجاري
  
ا جت آب داراي ذرات      "، دي ظهور و سيد ميثم موسوي،  مه حسين شاهوردي] ٩[ د برش ب شبيه سازي عددي فرآين

پژوهشی مهندسی مکانيک مجلسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد      –، مجله علمي " ALEو  SPHساينده به دو روش 
  ).پذيرش مقاله دريافت شده است(شهر مجلسی 

  
اکتور اصطکاک         "، مهدی ظهور، حسين شاهوردی و و  امين تفکری ] ١٠[ ار و ف ه ک اد پليسه، قطع ه سازی ابع بهين

دات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد       "در فورجينگ سرد در قالب بسته ، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانيک جام
  ).پذيرش مقاله دريافت شده است(خمينی شهر 
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 ١٥

  
  به زبان فارسیچاپ شده پذيرفته شده و ترويجی  - علمی مقاالت ليست

ودر انفجاري، روشي    "، پور عمراني، مهدي ظهور، سّيد محّمدرضا خليلي و نادر پروين علي مهدي] ١[ متالورژي پ
دانشگاه  ، ۶۶تا  ۵۵صفحات ترويجی تحقيق و توسعه مواد پر انرژی،  -، نشريه علمي"نوين براي شكل دهي پودرها

  ١٣٨٥، پاييز و زمستان ٢صنعتي مالك اشتر، سال دوم، شماره 
  
ان] ٢[ ور و محسن رحيمي زي مخازن "، مهدی ظه داره فل ه روش  CNGبررسي مراحل شکل دهي و ساخت ج ب

دات، صفحات       –، فصلنامه علمی "المان محدود ا   ٤١تخصصی مهندسی مکانيک جام ، دانشگاه آزاد اسالمی    ٥٠ت
  ١٣٨٧واحد خمينی شهر، سال اول، شماره دوم، تابستان 

  
ا     بهينه سازی نرخ تغذيه محوری در هيدروفرمينگ لوله"، ندمهدی ظهور و غالمعلی خواجو] ٣[ ور جوش ب های تيل

تفاده از روش  دلاس ی  "متام ه علم ماره     –، مجل ران، ش ک اي ان مکاني ن مهندس ی انجم تم، دی  ٨٠ترويج ال بيس ، س
١٣٩٠    

  
  به زبان فارسی) همايشها( در آنفرانسهاچاپ شده ليست مقاالت 

ان محدود  "، روشني ادر منصوريمهدی ظهور و ن] ١[ ، "مدل سازي و آناليز فرايتد آپستينگ سرد به آمك روش الم
رانس    ين آنف ران  سان مهند، انجمن  مكانيك  سی مهندساالنه  هفتم تان و ، دانشگاه سيستان و بلوچستان    ،مكانيك اي سيس

  ١٣٧٨فروردين ، بلوچستان 

ان  ] ٢[ هياد رحيمي ور و ش دی ظه ار  "، مه ره توربوش تاتيكي پ اليز اس دود  آن ان مح ك روش الم ه آم ين ، "ژر ب هفتم
، سيستان و بلوچستان  ، دانشگاه سيستان و بلوچستان ،مكانيك ايرانسان مهند، انجمن مكانيك سیمهندساالنه آنفرانس 
  ١٣٧٨ فروردين

ور] ٣[ دي ظه ورعمراني و  مه دي پ ي مه ی "، عل ك طراح ات پيروتكني ك قطع د اتوماتي رانس ، "خط تولي ين آنف نهم
ران  ،مكانيك سیمهند پنجمين آنفرانس بين الملليساالنه و  يالن  ، انجمن مهندسان مكانيك اي يالن،  ، دانشگاه گ  خرداد گ
١٣٨٠  

نهمين آنفرانس ، "آناليز فرايند آشش عميق به آمك روش خطوط لغزش"، مهدي ظهورو آباد  مسعود فتحي بنياد] ٤[
ران انجم ،مكانيك سیمهند ساالنه و پنجمين آنفرانس بين المللي يالن  ، ن مهندسان مكانيك اي يالن،  ، دانشگاه گ  خرداد گ

١٣٨٠  

اهي  ، لي شكوه فرع] ٥[ يد درگ اني  و  مهدي ظهور  ، فرش ر        "، آرامت قهرم رم پالستيك همگن ب ر ف ر تغيي بررسي اث
اال         وم استحكام ب ات سخت آردن آلياژهاي آلوميني رانس ساالنه و     ،"آاهش تنشهاي پس ماند ناشي از عملي ين آنف نهم

  ١٣٨٠ خردادگيالن، ، دانشگاه گيالن، انجمن مهندسان مكانيك ايران ،مكانيك سیمهند پنجمين آنفرانس بين المللي

ي سادات اشكور   و  مهدي ظهور] ٦[ راي شكل دهي انفجاري پوسته هاي            "، عل اده منفجره ب دار و شكل م ين مق تعي
ران مهندسی مکانيک، ) بين المللي(دهمين آنفرانس ساالنه ، "استوانه اي دانشگاه صنعتي   ، انجمن مهندسان مكانيك اي

  ١٣٨١ خردادتهران،  ،خواجه نصيرالّدين طوسي

ره ط  "، مهدي فرجيو  مهرداد آازروني ،مهدي ظهور] ٧[ تم خب رم ورق  حي قالب هاي   راسيس رانس   ، "ف ين آنف دهم
ران  انجمن مهندسان   مهندسی مکانيک،  ) بين المللي(ساالنه   ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالّدين طوسي     ، مكانيك اي

  ١٣٨١ خردادتهران، 

، "حي خط مونتاژ سيستم پرتاب يك نوع موشك خاص  راط"، عبدالرضا براتيو  مهرداد آازروني، مهدي ظهور] ٨[
االنه   رانس س ين آنف ي(دهم ين الملل ک، ) ب ی مکاني ران مهندس ك اي ان مكاني ن مهندس نعتي خ، انجم گاه ص ه دانش واج

  ١٣٨١ خردادتهران،  ،نصيرالّدين طوسي
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د در      "، مهدي ظهورو  فرشيد درگاهي، علي شكوه فر] ٩[ نش هاي پس مان ادير ت تأثير پارامترهاي ماشينكاري بر مق
وم   االي آلوميني تحكام ب اژ اس االنه  ، "٧٠٧٥آلي رانس س ين آنف ي(دهم ين الملل ک، ) ب ی مکاني ان مهندس ن مهندس انجم

  ١٣٨١ خردادتهران،  ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالّدين طوسي، مكانيك ايران

اني و  جمال زماني، مهدي ظهور] ١٠[ ارن         "، محمد علي قرب تقيم تق اليز اآستروژن مس راي آن ي ب ه يك روش آل ارائ
وري االنه   ، "مح رانس س ازدهمين آنف ي (ي ين الملل ک،  ) ب ی مکاني ران   مهندس ك اي ان مكاني ن مهندس گاه انجم ، دانش
  ١٣٨٢ ارديبهشتمشهد، فردوسی 

زاده  ] ١١[ وب عباس ور و يعق دی ظه زاء       "، مه تفاده از روش اج ا اس ری، ب رم آهنگ يش ف ب پ ل قال ی و تحلي طراح
  ١٣٨٢دی تهران، ، ششمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه صنعتی امير کبير، "محدود

ور، ] ١٢[ ّيد مهدی ظه ی و غالمرضا عباسی جس د رضا خليل یمحّم ار "، ّنت ی چه وری و عمل بررسی و مقايسه تئ
وذ در اهداف زرهی       ر نف ، ششمين  "روش مختلف ساخت آستری خرج انفجاری موشکهای ضد زره و اثر هر يک ب

  ١٣٨٢دی تهران، کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه صنعتی امير کبير، 

ور] ١٣[ دي ظه ورعمرانيو  مه دي پ ي مه داز"، عل ه ان ارینقش تل ودر انفج الورژی پ ارمين "ه حرکت در مت ، چه
  ١٣٨٣اسفند تهران، همايش سراسری مواد منفجره، پيروتکنيک و پيشرانه، دانشگاه مالک صنعتی اشتر، 

ين   ] ١٤[ ک ب ّدين باري ال ال ور و جم دی ظه ادی    "، مه ای ب ه گره رد مقايس ؤثر در عملک ای م ی پارامتره ،  "بررس
يزدهمين  االنه س رانس س رانس آنف ين کنف ي و نهم ين الملل گاه صنعتی اصفهان،  ب ک، دانش اصفهان، مهندسی مکاني
  ١٣٨٤ ارديبهشت

روين سّيد  علي مهدي پورعمرانيمهدی ظهور، ] ١٥[ ه روش     "، محّمد رضا خليلی و نادر پ د قطعات تنگستنی ب تولي
ودر انفجاری   ی     "متالورژی پ ين الملل ين کنگره ب ی   (، اول ين کنگره مل ران، دانشگاه      مهندسی ) هفتم د اي ساخت و تولي

  ١٣٨۴تهران، آذر  تربيت مدرس،

ادی    "، مهدی ظهور، حامد رضوی و جمال الّدين باريک بينفريد رضا بيگلری، ] ١٦[ ور ب طراحی و ساخت کمپرات
ی     "ميکرون ١با دقت  ين الملل ين کنگره ب ی   (، اول ين کنگره مل ران، دانشگاه تربيت       ) هفتم د اي مهندسی ساخت و تولي

  ١٣٨۴آذر  تهران، رس،مد

ين  "بررسی خطای عدم تطابق در آهنگری قالب بسته"، مهدی ظهور و محّمد جواد آرمانمهرداد وحدتی، ] ١٧[ ، اول
  ١٣٨۴آذر تهران، مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ) هفتمين کنگره ملی(کنگره بين المللی 

ودر     "، علي مهدي پورعمرانيمهدی ظهور و ] ١٨[ الورژی پ ه روش مت حذف ترک در قطعات تنگستنی توليد شده ب
ران، ارديبهشت           "انفجاری ی دانشگاه ته رديس دانشکده های فن ران، پ زات اي واد و فل ، سومين کنفرانس شکل دهی م
١٣٨۵  

ور و ] ١٩[ دی ظه ي مه یعل اس بيگ دود    "، عب ان مح ه روش الم ق ب د کشش عمي ری در فراين اليز برگشت فن ، "آن
رانس  آنفرانس ساالنه مين چهارده ي   و دهمين کنف ين الملل  ارديبهشت مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی اصفهان،      ب
١٣٨٥  

ور،   ] ٢٠[ ورعمراني   مهدی ظه ي مهدي پ روين و  ، عل ادر پ ّيد  ن ی   س د رضا خليل الورژی  "، محّم تفاده از روش مت اس
تنی    ات تنگس د قطع ر آب در تولي اری زي ودر انفج اردهمين "پ رانس ، چه االنه آنف رانس  س ين کنف ي  و دهم ين الملل ب

  ١٣٨٥ ارديبهشتمهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 
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ر و مهدی ظهور    ] ٢١[ نش       "، پوريا پاس بخش، جمال زمانی، علی شکوه ف ه ت اوم ب طراحی و ساخت کامپوزيت مق
وا فضايی و سيستمهای جدايش،          "های حرارتی ايش تخصصی سازه های ه سازمان صنايع هوافضا،    ، نخستين هم

  ١٣٨٥آذر تهران، 

ان    ] ٢٢[ د جواد آرم ا هدف            "، مهدی ظهور و محّم رم ب يش ف ات آهنگری و طراحی قالب پ ا در عملي ر ه ل متغي تحِل
  ١٣٨٥، اولين کنفرانس شکل دهی فلزات انجمن مهندسان مکانيک ايران، ايرانخودرو، تهران، دی "کاهش نيرو

، دومين "طراحي قالب به منظور کاهش نيرو درفورجينگ دقيق چرخدنده ساده"، مهدی ظهور و علی همرنگ] ٢٣[
  ١٣٨٦آذر تهران، کنگره بين المللی مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 

اال          "، مهدی ظهور و علی همرنگ ] ٢٤[ تفاده از روش حد ب ا اس اده ب ده س د فورجينگ دقيق چرخدن ، "بررسي فراين
  ١٣٨٦اسفند نجف آباد،  ،نجف آباد ملی مهندسی ساخت و توليد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کنفرانس

ران      مهدی ظهور] ٢٥[ د حسن صدفی ته از طبيعی فشرده      "، ، سعيد صفار و محّم ام  ) CNG(طراحی مخازن گ تم
اد   ، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد "فلزی برای خودرو اد،    ،نجف آب فند  نجف آب اس

١٣٨٦  

واره   "، مهدی ظهور و محسن رحيميان] ٢٦[ بررسی تأثير ضريب اصطکاک بر ماکزيمم نيروی سنبه و ضخامت دي
دود        ان مح ه روش الم زی ب ای فل ق ورق ه ش عمي د کش وری در فرآين ارن مح روف تق ی   "ظ ی مهندس ايش مل ، هم

  ١٣٨٧آبان  ،خمينی شهر مکانيک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شهر،

ان  ] ٢٧[ زی مخازن         "، مهدی ظهور و محسن رحيمي ه روش   CNGبررسی مراحل شکل دهی و ساخت هسته فل ب
  ١٣٨٧آبان  خمينی شهر، ، همايش ملی مهندسی مکانيک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شهر،"المان محدود

روفرمينگ لوله جهت بررسی تأثير پارامتر شبيه سازی المان محدود فرايند هيد"، مهدی ظهور و هادی احمدی] ٢٨[
ی مهندسی مکانيک،     ، "شکل  -Tهای مختلف بر توزيع ضخامت سطح مقطع های مختلف يک محصول     ايش مل هم

  ١٣٨٧آبان خمينی شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شهر، 

اثير فشار      "، هادی احمدی و مهدی ظهور] ٢٩[ رای بررسی ت ه ب شبيه سازی المان محدود فرايند هيدرو فرمينگ لول
د،       "شکل Tداخلی سيال در توليد سه راهی  ران، دانشگاه بيرجن د اي رانس مهندسی ساخت و تولي د،  ، نهمين کنف  بيرجن

  ١٣٨٧اسفند 

د رضوانی ] ٣٠[ ور و محم دی ظه ی لول   "، مه کل ده د ش ازی فرآين بيه س اليز و ش ی، آن زوز  طراح ر اگ دا گي ه ص
ران، دانشگاه   ، ششمين کنفرانس ساالنه دانشجويی مهندسی مکاني   "به روش شکل دهی انفجاری ٧٠٧هواپيمای  ک اي

  ١٣٨٧اسفند  تهران، ،کبيرصنعتی امير

ان ] ٣١[ کاهش نيروی شکل دهـی در فراينـد آپسـتينگ    "، مهدی ظهور و فرزان نميراني
س دانشجويی مهندسی مکانيک، دانشگاه آزاد اسالمی      ، کنفران"سرد به کمک ارتعاشات فراصوتی

  ١٣٨٨مشهد، مشهد، آبان 

-شـکل  بررسی اثر ضخامت ورق آلومينيومی بر نرخ تغيير شکل در فرايند"، مسعود کريمیمهدی ظهور و ] ٣٢[
  ١٣٨٨، کنفرانس دانشجويی مهندسی مکانيک، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، آبان "دهی انفجاری

ی  ] ٣٣[ عود کريم ور و مس دی ظه وم   ش"، مه اژ آلوميني نس آلي اري ورق از ج ي انفج كل ده ازي ش ين ، "بيه س دوم
  ١٣٨٨آبان نجف آباد،  ،نجف آباد کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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، "ه روش انفجاری دهی ب  تخمين حداکثر تغيير شکل ورق آلومينيمی در شکل "، مهدی ظهورمسعود کريمی و ] ٣٤[
  ١٣٨٨آبان نجف آباد،  ،نجف آباد کنفرانس ملی مهندسی ساخت و توليد، دانشگاه آزاد اسالمی واحددومين 

ادی و  ،مهدی ظهور] ٣٥[ ان   هادی فره رزان نميراني يش     "، ف د فورجينگ پ رو در فراين ه کمک     کاهش ني رم آچار ب ف
ل ، توليد ايراندهمين آنفرانس مهندسي ساخت و ، "ارتعاشات فراصوتی فند   دانشگاه صنعتي نوشيرواني باب ل، اس ، باب

  ١٣٨٨ماه 

ان   ] ٣٦[ وطی        "، مهدی ظهور و محسن نعيمی تربق د ق ی تولي د اکستروژن ترکيب بيه سازی فراين ه کمک      –ش ه ب ميل
  ١٣٨٨ه ، بابل، اسفند مادانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دهمين آنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، "کامپيوتر

ار ] ٣٧[ د آبي ور و حمي دی ظه ی، مه ديری زهران ماعيل غ رک، طول  "، اس د ت ه رش ی زاوي ين تجرب بررسی و تخم
ران     ، "پولک زنی متقارن فشردگی و عمق توکشيدگی در فرايند د اي رانس مهندسي ساخت و تولي دانشگاه  ، دهمين آنف

  ١٣٨٨، بابل، اسفند ماه صنعتي نوشيرواني بابل

رل     "، علی عباسی ر ومهدی ظهو] ٣٨[ ينکاری دقيق توسط الگوريتم کنت د   کنترل عملگر پيزوالکتريک جهت ماش م
فند   دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دهمين آنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، "لغزشی تطبيقی فازی ل، اس ، باب

  ١٣٨٨ماه 

ي      "، سارا ظهور و مهدی ظهور  ] ٣٩[ واد کامپوزيت س اليز خواص م رای   )PMMA(استخوان     مانبررسی و آن ب
ز،   ،يازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، "کاشت مهره در بدن انسان به روش المان محدود  دانشگاه تبري

 ١٣٨٩مهر ماه  ٢٩ – ٢٧

ی  مهدی ظهور و ] ٤٠[ ر          "، اسماعيل غديری زهران زر فرمينگ تحت اث د لي دار اعوجاج طولی در فراين ه مق مطالع
ه  ، "پيمايش پرتو ليزرسرعت  ايش منطق واحد   دانشگاه آزاد اسالمي  ، RCME2011ای مهندسي مكانيك   نخستين هم

  ١٣٨٩اسفند ماه  ،تهران شرق

ور و ] ٤١[ انمهدی ظه ادي نوري يد ه اينده در مسير"، س ا جت آب س د برش ب ا در فراين ر پارامتره ين اث  منحنيتعي
ارداکس  والد ه کاري ف وزدهمين، "جهت برش ايش ن ران،   هم االنه مهندسي مکانيک اي د، ISME2011س   ،بيرجن

  ١٣٩٠، ارديبهشت ماه بيرجندانشگاه د

ری،     ] ٤٢[ ين تفک اهوردی، ام ين ش ور، حس دی ظه طکاک در      "مه اکتور اص ت و ف ه، بيل اد پليس ازی ابع ه س بهين
ای    ب ه ا قال وری ب ارن مح ات تق رد قطع ته فورجينگ س قبس ی و "غيردقي ين الملل رانس ب ومين کنف ين  ، س دوازدهم

ران،       ،کنفرانس ملی ی دانشگاه ته ا   ٦مهندسی ساخت و توليد، دانشکده مهندسی مکانيک پرديس دانشکده های فن  ٨ت
   ١٣٩٠دی ماه 

ان سالمی،       ] ٤٣[ ورنژاد، پيم ال تيم اه، جم انيکی جوشکاری     "مهدی ظهور، حسين نجفی گنجگ بررسی خواص مک
ی، مهندسی     سو، "برنج –های نازک مس همزنی اصطکاکی ورق رانس مل ين کنف مين کنفرانس بين المللی و دوازدهم

  ١٣٩٠دی ماه  ٨تا  ٦ساخت و توليد، دانشکده مهندسی مکانيک پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 

اه،    ] ٤٤[ د کامپوزيت    "پيمان سالمی، مهدی ظهور، محمد کاظم بشارتی گيوی، حسين نجفی گنجگ -Alبررسی تولي
Mg-Cu ی، مهندسی        "رايند اصطکاکی اغتشاشیبه روش ف رانس مل ين کنف ی و دوازدهم ين الملل رانس ب ، سومين کنف

  ١٣٩٠دی ماه  ٨تا  ٦ساخت و توليد، دانشکده مهندسی مکانيک پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 
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د صفرزاده،    ] ٤٥[ ور، محم دل سازی صافی سطح در           استخراج قوا "مهدی ظه ی و م يش بين ه منظور پ ازی ب عد ف
ای عصبی  بکه ه ا کمک ش ات تراشکاری ب رانس ، " GMDHعملي ين کنف ی و دوازدهم ين الملل رانس ب ومين کنف س

ران،          ی دانشگاه ته رديس دانشکده های فن ا   ٦ملی، مهندسی ساخت و توليد، دانشکده مهندسی مکانيک پ اه   ٨ت دی م
١٣٩٠  

ره های توربوشارژر        "ظهور، سعيد اديب نظری، سيد حسن موسوی،  مهدی ] ٤٦[ ل عددی شکست پ ه و تحلي تجزي
ی، مهندسی ساخت و         "لوکوموتيو و تخمين عمر مفيد پره ها رانس مل ين کنف ی و دوازدهم ين الملل رانس ب ، سومين کنف

  ١٣٩٠ماه  دی ٨تا  ٦توليد، دانشکده مهندسی مکانيک پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 
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  آتابهاي درسي چاپ شده و در دست اقدام توسط دآتر مهدي ظهور

  محل انتشارتاريخ انتشار  نوع آار  عنوان آتاب درسي  رديف
  خواجه نصيرالّدين طوسي انتشارات دانشگاه صنعتي١٣٨٠بهار   تأليف  فّناوري و روشهاي توليد  ١
  خواجه نصيرالّدين طوسي انتشارات دانشگاه صنعتي١٣٨٥پاييز    تأليف  شکل دهی فلزات  ٢
  خواجه نصيرالّدين طوسي انتشارات دانشگاه صنعتي١٣٨٧پاييز    تأليف  ، ويرايش دومفّناوري و روشهاي توليد  ٣
  خواجه نصيرالّدين طوسي انتشارات دانشگاه صنعتي١٣٨٧پاييز    تأليف  فلزات، ويرايش دومشکل دهی   ٤
  خواجه نصيرالّدين طوسي انتشارات دانشگاه صنعتي١٣٨٨بهار   تأليف  فرايند های ساختو  اتوماسيون  ٥
  در دست اقدام  -  تأليف  اندازه گيری و مونتاژ قطعات  ٦
  محدود آناليز در مهندسي به آمك المان  ٧

  )االستيك و پالستيك( 
  در دست اقدام  -  تأليف
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  جزوه هاي درسي تدوين شده توسط دآتر مهدي ظهور

تاريخ  نوع زبانمقطع تحصيلي  عنوان جزوه درسي  رديف
  نگارش

تاريخ 
تجديد نظر

  محل انتشار

 مرکز تکثير  جزوه  ١٣٨١  ١٣٧٧  فارسي  آارشناسي  طراحي قيد و بند ها  ١
  دانشگاه

مرکز تکثير  جزوه   ١٣٨٢  ١٣٧٨  فارسي  آارشناسي  سيستم هاي اندازه گيري و آنترل آيفّيت  ٢
  دانشگاه

آارشناسي   سيستم هاي توليد صنعتي  ٣
  ارشد

مرکز تکثير  جزوه   ١٣٨٥  ١٣٨٠  فارسي
  دانشگاه

  
 تقدير نامه های دريافت شده توسط دکتر مهدی ظهور

  ١٣٨٠خواجه نصيرالّدين طوسی به عنوان پژوهشگر برگزيده سال دريافت تقدير نامه از دانشگاه صنعتی  -١
  ١٣٨٠دريافت تقدير نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين به عنوان پژوهشگر نمونه سال  -٢
  

  ها و سازمان های پژوهشی کشور فعاليت هاي اجرائي دآتر مهدي ظهور در دانشگاه
  ريخ پايان مسئوليتتا  تاريخ شروع مسئوليت  عنوان مسئوليت رديف
  ١٣/١٠/١٣٧٤  ٣٠/٧/١٣٧٣  سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك  ١
  ١٣٧٥  ١٣٧٣  راه آهن جمهوری اسالمی ايرانمرکز تحقيقات مشاور   ٢
  ١٣/٣/١٣٧٥  ٢١/٦/١٣٧٤  عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه  ٣
  ٤/١٢/١٣٧٦  ١٩/٤/١٣٧٤  مدير گروه مهندسي ساخت و توليد  ٤
  ٨/٧/١٣٨٢  ٢٣/٤/١٣٨٢  معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانيک  ٥
  ٢١/٩/١٣٨٦  ٢٩/٧/١٣٨٢  عضو کميته منتخب گروه مهندسی ساخت و توليد  ٦
  ٩/٧/١٣٨٣  ٥/٥/١٣٨٢  رئيس مؤسسه آموزش عالی کار قزوين  ٧
  ٣٠/١١/١٣٨٣  ٩/٧/١٣٨٣  مشاور عالی مؤسسه آموزش عالی کار تهران  ٨
های ويژه هجدهمين دوره جشنواره عضو گروه تخصصی طرح   ٩

  بين المللی خوارزمی
١٣٨٣  ١٣٨٣  

نماينده دانشکده مهندسی مکانيک در سيزدهمين کنفرانس بين المللی  ١٠
  دانشگاه صنعتی اصفهان –مهندسی مکانيک 

١٣٨٤  ١٣٨٣  

  ادامه دارد  ٤/١٢/١٣٨٣  سرپرست آزمايشگاه مجازی سيستم های طراحی و ساخت  ١١
  ١٣٨٧  ١٣٨٧  تخصصی در دهمين جشنواره جوان خوارزمیداور گروه   ١٢
  ادامه دارد  ٢٤/٧/١٣٩٠  مدير امور اداری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالّدين طوسی  ١٣
عضو هيئت اجرايی تشکيالت و امور نيروی انسانی غير هيئت   ١٤

  علمی
  ادامه دارد  ٦/٤/١٣٩١
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  کاری های تحقيقاتی مورد عالقه و حيطهزمينه

ا   -١ د ه د  يیطراحی و ساخت قطعات با فراين ده،    ) ١(: مانن ر شکل دهن نتی،   ) ٢(تغيي ينکاری س ينکاری ) ٣(ماش  ماش
نتی ر س ی، سنگ ) ٤(، غي ه) ٥(زن ری، ريخت ودر، ) ٦(گ الورژی پ تيک، ) ٧(مت ق پالس ) ٩(جوشکاری، ) ٨(تزري

  .عمليات حرارتی) ١٠(و  سطح، پوشش

1- Design and manufacturing of parts by application of manufacturing processes such as: 
(1) Forming, (2) Traditional Machining, (3) Non-traditional Machining, (4) Grinding, (5) 
Casting, (6) Powder Metallurgy, (7) Injection Molding, (8) Welding, (9) Surface Coating, 
and (10) Heat Treatment. 

 

  .طراحی و ساخت مجازی و طراحی و ساخت فيزيکی با استفاده از نرم افزار های موجود در مهندسی -٢

2- Application of Engineering Software for Virtual & Physical Design and Manufacturing. 

 

  .اتوماسيون بررسی، طراحی و توسعه چيدمان کارخانه، روباتهای صنعتی و -٣

3- Investigation, Design and Development of Factory Layout, Industrial Robotics and 
Automation. 

 

  .ايجاد، توسعه و به کارگيری بسته نرم افزار های آناليز عددی به روش المان محدود -٤

4- Development and Application of Finite Element Packages for Numerical Analysis. 

 

  .ايجاد، توسعه و به کارگيری سيستم های طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر -٥

5- Development and Application of CAD/CAM Systems. 

 

  .ساخت و توليد برایخبره هوش مصنوعی و  و به کارگيری سيستم های ايجاد، توسعه -۶

6- Development and Application of Artificial Intelligent and Expert Systems for 
Manufacturing. 

  


