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مقدمه
خالقیت از آنِ خداوندیاست که به صورت امانت در اختیار انسانها قرارگرفته .از سوی دیگر داشتن کشوری مستقل
و توسعه یافته در قرن بیست و یکم ایجاب میکند که با چالشهای آن ،راهکارهای هدفمند داشته باشیم.
در این میان ،نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار ،چنان برجسته و انکار ناپذیر است که میتوان آن را نیروی
محرکه توسعه در همه حوزهها ،اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و جامعه دانست .بیشک توسعه بدون انجام پژوهش-
های گسترده مبتنی بر اصول علمی ،دست نیافتنی است .پژوهش ،گام نخستین و اساسی برای چیرهگی بر این چالش
خواهد بود .یکی از رسالتهای دانشگاههای مهندسی کمک در حل مشکالت صنعتی کشور است و این مهم ،جز از
طریق ارتباط و همکاری نزدیکتر بین معاونت پژوهشی دانشگاه و امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و برنامه ریزی و
حرکت به منظور حل مشکالت صنعتی مقدور نخواهد بود .این امر برای کشور و دانشگاه ما نیز بسیار حایز اهمیت
است ،چرا که دانشگاهها با انجام پژوهش و نقش آن میتوانند مدعی حرکت در مرزهای روز دانش باشند و زمینههای
مناسب را برای رونق و گسترش فعالیتهای دانشگاهی فراهم نمایند.
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی با بیش از هشتاد سال حضور در عرصههای علم و فناوری کشور ،همواره
تالش نموده تا بهرهگیری از اساتید متعهد و متخصص ،دانشجویان مستعد و عالقهمند و همچنین امکانات
آزمایشگاهی و کارگاهی گسترده خود بتواند در راستای پیشبرد علم و صنعت در کشور ،گامهای اساسی بردارد.
در این مجموعه خالصهای از فعالیتهای پژوهشی انجامشده در سال  1311دانشگاه گردآوری شده است که این تنها
بخشی از دستآوردهای دانشگاه میباشد که مسئولیت تنظیم هر بخش به عهده دانشکده مربوطه بوده است .در پایان
از کلیه اعضای محترم هیأتعلمی ،مدیران حوزه پژوهشی ،معاونین محترم پژوهشی دانشکدهها و کلیه دست-
اندرکاران به خاطر تالش و پیگیریهای مستمر که در مراحل مختلف تهیه این کارنامه مبذول داشتهاند
تشکر و قدردانی می نماید.

دکتر مهدی احسانیان

دکتر حمید خرسند

معاون پژوهشی و فناوری

مدیر کل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت

پژوهش دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
در سال 9319
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فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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قطبهای علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ردیف

عنوان قطب

دانشکده

1

کنترل صنعتی

مهندسی برق

2

محاسبه و مشخصهیابی افزاره ها و زیرسیستمهای الکترومغناطیسی

مهندسی برق

3

رباتیک و کنترل

مهندسی مکانیک

4

فناوری اطالعات مکانی

مهندسی نقشه برداری

5

طراحی و شبیهسازی سامانههای فضایی

مهندسی هوافضا

پژوهشکدهها و مراکز پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ردیف

عنوان پژوهشکده  /مرکز

دانشکده

1

پژوهشکده فناوری اطالعات

مهندسی برق و کامپیوتر

2

گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها

مهندسی برق و کامپیوتر

3

گروه پژوهشی سیستمهای پیچیده

علوم

4

مرکز پژوهشی علوم نانو

علوم

5

گروه پژوهشی شیمی پپتید

علوم

6

مرکز پژوهشی محاسبات علمی در بهینهسازی و مهندسی سامانهها(اسکوپ)

علوم

7

مرکز پژوهشی زیرساختهای حمل و نقل کشور

مهندسی عمران

8

مرکز تحقیقات سیستمهای پیشرفته خودرو

مهندسی مکانیک

9

پژوهشکده سنجش از دور

مهندسی نقشه برداری

11

پژوهشکده مهندسی سامانههای نیرو و پیشرانش

مهندسی هوافضا

11

پژوهشکده طراحی سامانههای فضایی

مهندسی هوافضا

14
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

1

آزمایشگاه خواص و مواد

مهندسی برق و کامپیوتر

2

آزمایشگاه الیه نازك

مهندسی برق و کامپیوتر

3

آزمایشگاه قطعات نیمه هادی VLSI

مهندسی برق و کامپیوتر

4

آزمایشگاه ادوات نیمه رسانا

مهندسی برق و کامپیوتر

5

آزمایشگاه ( FPGAآموزشی  -تحقیقاتی)

مهندسی برق و کامپیوتر

6

آزمایشگاه مدارها و سیستمهای مجتمع

مهندسی برق و کامپیوتر

7

آزمایشگاه مدارهای میکروالکترونیك

مهندسی برق و کامپیوتر

8

آزمایشگاه سیگنالها و سیستمهای الکترونیکی

مهندسی برق و کامپیوتر

9

آزمایشگاه مدارات فرکانس باال

مهندسی برق و کامپیوتر

11

آزمایشگاه ادوات نوری و پرتوها

مهندسی برق و کامپیوتر

11

آزمایشگاه ابررسانایی

مهندسی برق و کامپیوتر

12

آزمایشگاه پژوهشی مرکز محاسبات میکروالکترونیك

مهندسی برق و کامپیوتر

13

آز نانو ساختارها

مهندسی برق و کامپیوتر

14

آزمایشگاه الکترومغناطیس ( حوزه زمان)

مهندسی برق و کامپیوتر

15

آزمایشگاه کنترل توان راکتیو و کیفیت توان ()1

مهندسی برق و کامپیوتر

16

آزمایشگاه کنترل توان راکتیو و کیفیت توان ()2

مهندسی برق و کامپیوتر

17

آزمایشگاه الکترونیك قدرت

مهندسی برق و کامپیوتر

18

آزمایشگاه ماشین و محرکههای الکتریکی

مهندسی برق و کامپیوتر

19

آزمایشگاه پیل سوختی و BPLC

مهندسی برق و کامپیوتر

21

آزمایشگاه مدیریت سیستمهای انرژی و توزیع

مهندسی برق و کامپیوتر

21

آزمایشگاه عایقها و فشار قوی

مهندسی برق و کامپیوتر

22

آزمایشگاه ماشینهای مخصوص

مهندسی برق و کامپیوتر

23

آزمایشگاه رله و حفاظت

مهندسی برق و کامپیوتر

24

آزمایشگاه امنیت سیستم های قدرت

مهندسی برق و کامپیوتر

25

آزمایشگاه مدلسازی و شناسایی سیستمها

مهندسی برق و کامپیوتر
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کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1311

ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

26

آزمایشگاه آموزشی  -پژوهشی کنترل کامپیوتری

مهندسی برق و کامپیوتر

27

آزمایشگاه کنترل صنعتی

مهندسی برق و کامپیوتر

28

آزمایشگاه اتوماسیون پیشرفته

مهندسی برق و کامپیوتر

29

آزمایشگاه سیستمهای کنترل پیشرفته

مهندسی برق و کامپیوتر

31

آزمایشگاه روباتیك

مهندسی برق و کامپیوتر

31

آزمایشگاه سیستمهای هوشمند

مهندسی برق و کامپیوتر

32

آزمایشگاه شناسه و رمز و آزمایشگاه تشخیص ارزیابی امنیت سخت افزاری ماژولهای رمز
نگاری

مهندسی برق و کامپیوتر

33

آزمایشگاه سیستمهای طیف گسترده

مهندسی برق و کامپیوتر

34

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال DSP

مهندسی برق و کامپیوتر

35

آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی شبیه سازی الکترومغناطیس

مهندسی برق و کامپیوتر

36

آزمایشگاه تست شرایط محیطی

مهندسی برق و کامپیوتر

37

آزمایشگاه سنجش کیفیت ترمینالهای بدون سیم

مهندسی برق و کامپیوتر

38

آزمایشگاه تحقیقاتی رادار

مهندسی برق و کامپیوتر

39

آزمایشگاه مخابرات نوری

مهندسی برق و کامپیوتر

41

آزمایشگاه سیستمهای مخابراتی (موقت)

مهندسی برق و کامپیوتر

41

آزمایشگاه جنگال

مهندسی برق و کامپیوتر

42

آزمایشگاه نظریه اطالعات و امنیت مخابراتی

مهندسی برق و کامپیوتر

43

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

مهندسی برق و کامپیوتر

44

آزمایشگاه اندازهگیری بیومدیکال

مهندسی برق و کامپیوتر

45

آزمایشگاه اندامهای مصنوعی بیوالکتریك

مهندسی برق و کامپیوتر

46

آزمایشگاه پردازش صوت

مهندسی برق و کامپیوتر

47

آزمایشگاه پردازش موازی

مهندسی برق و کامپیوتر

48

آزمایشگاه پردازش هوشمند اطالعات

مهندسی برق و کامپیوتر

49

آزمایشگاه سیستمهای چند رسانهای

مهندسی برق و کامپیوتر

51

تشخیص و شناسایی خطا

مهندسی برق و کامپیوتر
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

51

آزمایشگاه اندازهگیری و کنترل دقیق

مهندسی صنایع

52

آزمایشگاه شبیهسازی

مهندسی صنایع

53

آزمایشگاه فناوری اطالعات

مهندسی صنایع

54

آزمایشگاه سیستمهای صنعتی و اتوماسیون

مهندسی صنایع

55

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته

مهندسی صنایع

56

آزمایشگاه ارگونومی

مهندسی صنایع

57

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

علوم

58

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

علوم

59

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

علوم

61

آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی

علوم

61

آزمایشگاه تحقیقاتی پپتید

علوم

62

آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو

علوم

63

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی

علوم

64

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

علوم

65

آزمایشگاه فیزیك 1

علوم

66

آزمایشگاه فیزیك 2

علوم

67

آزمایشگاه فیزیك جدید

علوم

68

آزمایشگاه حالت جامد

علوم

69

آزمایشگاه اپتیك ( نور)

علوم

71

آزمایشگاه بتن

مهندسی عمران

71

آزمایشگاه خاك و پی

مهندسی عمران

72

آزمایشگاه قیر و آسفالت

مهندسی عمران

73

آزمایشگاه هیدرولیك

مهندسی عمران

74

آزمایشگاه هیدرولوژی

مهندسی عمران

75

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مهندسی عمران

76

آزمایشگاه محیط زیست

مهندسی عمران
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

77

آزمایشگاه سازه

مهندسی عمران

78

آزمایشگاه طراحی و ساخت سامانههای بهینه آئروترمودینامیکی

مهندسی مکانیك

79

آزمایشگاه فرآوری مواد

مهندسی مکانیك

81

آزمایشگاه تولید همزمان گرما و برق CHP

مهندسی مکانیك

81

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و خودرو

مهندسی مکانیك

82

آزمایشگاه سیستمهای اندازه گیری سیاالت (میکرو کالری متری)

مهندسی مکانیك

83

آزمایشگاه مهندسی سطح پیشرفته

مهندسی مکانیك

84

آزمایشگاه کامپوزیت

مهندسی مکانیك

85

آزمایشگاه مرکز تحقیقاتی مکانیك انفجار و شکلدهی نوین

مهندسی مکانیك

86

آزمایشگاه مکانیك شکست

مهندسی مکانیك

87

آزمایشگاه نانو تکنولوژی (مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی)

مهندسی مکانیك

88

آزمایشگاه جریانهای محترق و چند فاز

مهندسی مکانیك

89

آزمایشگاه توربو ماشین

مهندسی مکانیك

91

آزمایشگاه سیستمهای طراحی و ساخت مجازی

مهندسی مکانیك

91

آزمایشگاه انتگراسیون انرژی و فرآیند

مهندسی مکانیك

92

آزمایشگاه اندازهگیری و کنترل

مهندسی مکانیك

93

آزمایشگاه خواص مکانیك مواد

مهندسی مکانیك

94

آزمایشگاه نانو و پیلهای سوختی

مهندسی مکانیك

95

آزمایشگاه ماشینکاریهای مخصوص

مهندسی مکانیك

96

مرکز تحقیقات سیستمهای پیشرفته خودرو

مهندسی مکانیك

97

آزمایشگاه تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیك

98

آزمایشگاه روباتیك

مهندسی مکانیك

99

آزمایشگاه عملگرها

مهندسی مکانیك

111

آزمایشگاه واقعیت مجازی

مهندسی مکانیك

111

آزمایشگاه تست غیرمخرب

مهندسی مکانیك

112

مرکز تحقیقاتی ماشین آالت صنعتی ( آتماص) (ساخت و تولید)

مهندسی مکانیك

18

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1311

ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

113

آزمایشگاه بهینهسازی تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیك

114

آزمایشگاه طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ای

مهندسی نقشهبرداری

115

آزمایشگاه وب سرویسهای مکانی

مهندسی نقشهبرداری

118

آزمایشگاه نقشهسازی رقومی و واقعیت مجازی

مهندسی نقشهبرداری

119

آزمایشگاه  GISکاربردی

مهندسی نقشهبرداری

111

آزمایشگاه ناوبری و راهیابی

مهندسی نقشهبرداری

111

آزمایشگاه GPS

مهندسی نقشهبرداری

112

آزمایشگاه میکروژئودزی و ژئودزی کالسیك

مهندسی نقشهبرداری

113

آزمایشگاه فیزیکال ژئودزی

مهندسی نقشهبرداری

114

آزمایشگاه پردازش تصاویر رقومی

مهندسی نقشهبرداری

115

آزمایشگاه سنجش از دور مایکروویو

مهندسی نقشهبرداری

116

آزمایشگاه فتوگرامتری رقومی

مهندسی نقشهبرداری

117

آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه

مهندسی نقشهبرداری

118

آزمایشگاه کالیبراسیون سنجندههای هوایی و فضایی

مهندسی نقشهبرداری

119

آزمایشگاه آیرودینامیك

مهندسی هوافضا

121

آزمایشگاه هدایت ،کنترل و سیستمهای دینامیکی

مهندسی هوافضا

121

آزمایشگاه احتراق و پیشرانش

مهندسی هوافضا

122

آزمایشگاه پردازش موازی

مهندسی هوافضا

123

آزمایشگاه تحقیقات فضایی

مهندسی هوافضا
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه کنترل فرآیند

آزمایشگاه مکاترونیک

آزمایشگاه سیستم های قدرت  -سیموالتور

آزمایشگاه آنتن

آزمایشگاه مکاترونیک

آزمایشگاه سیگنال و سیستم
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه کیفیت

آزمایشگاه رباتیک

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

آزمایشگاه خواص الکترونیکی مواد

آزمایشگاه سیستمهای مجتمع
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکدههای مهندسی صنایع – مهندسی نقشه برداری

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته -دانشکده صنایع

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته -دانشکده صنایع

آزماشیگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت
دانشکده صنایع

آزمایشگاه فتوگرامتری تحلیلی
دانشکده نقشهبرداری

آزمایشگاه طبقهبندی تصاویر هوایی و ماهوارهای
دانشکده نقشهبرداری

آزمایشگاه طبقهبندی تصاویر هوایی و ماهوارهای
دانشکده نقشهبرداری
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده علوم

آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی پپتید

آزمایشگاه الکتروشیمی

آزمایشگاه شیمی معدنی

آزمایشگاه لیتوگرافی

آزمایشگاه فیزیک جدید
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه محیط زیست

آزمایشگاه قیر وآسفالت

آزمایشگاه قیر وآسفالت

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیاالت
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه سطح پیشرفته

آز تست غیر مخرب

آزمایشگاه خواص مکانیک مواد

آزمایشگاه شکل دهی مواد

آزمایشگاه علم مواد
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه عملگرها

آزمایشگاه فرآوری مواد

آزمایشگاه مکانیک شکست

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی

آزمایشگاه مواد و سازههای پیشرفته

آزمایشگاه واقعیت مجازی
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی هوافضا

آزمایشگاه ابزار دقیق و اندازهگیری هواپیما

آزمایشگاه تحقیقات فضایی

آزمایشگاه تونلباد

آزمایشگاه سختافزار در حلقه

کارگاه موتور و بدنه هواپیما

آزمایشگاه هدایت ،کنترل و سیستمهای دینامیکی
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کتب منتشرشده در سال1931
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فهرست کتب منتشر شده انتشارات دانشگاه از آغاز تا کنون ( 1631الی )1631
ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

1

طرح و تأسیس مراکز تلفن

دکتر لیاقتی

برق و کامپیوتر

36

2

سیستمهای خطی در کنترل و مخابرات

شاهرخ سماوی

برق و کامپیوتر

36

6

Micro Electronice

میلمن

برق و کامپیوتر

 31و 36

4

پاور سیستم

استرنسن

برق و کامپیوتر

 33 ، 34 ، 32و63

5

معارف اسالمی 1

ستاد انقالب فرهنگی

علوم

 32 ، 32 ، 31و 34

3

حل مسایل فیزیک دانشگاهی جلد 1

مهندس هنربخش

علوم

34

6

پاور الکترونیک

لندر

برق و کامپیوتر

 36 ، 34و 64

6

Electronic Devices Cirevit

ناشلکی

برق و کامپیوتر

36

3

حل المسایل فیزیک دانشگاهی جلد 2

مهندس هنربخش

علوم

34

11

فتوگرامتری

مفید  ،مک لی

نقشهبرداری

 64 ، 34و 66

11

اصول نوین سردکنندهها (جلد اول)

مکانیک

 66 ، 64 ، 34و 61

12

اصول نوین سردکنندهها (جلد دوم)

مکانیک

 66 ، 34و 62

16

اصول نوین سردکنندهها (جلد سوم)

مکانیک

 34و 66

14

اصول نوین سردکنندهها (جلدچهارم)

مکانیک

 34و 66

15

فیزیک دانشگاهی (دیود) جلد 1

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

33

13

ژئودزی

وینچک

نقشه برداری

 64 ، 33و 63

16

فیزیک دانشگاهی (ترانزیستور) جلد 2

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

 33و 66

16

تئوری مقدماتی سازهها

مجید بدیعی

نقشهبرداری

 35و چاپ چهاردهم 31

13

ریاضیات پیشرفته

پاپیلوس

مکانیک

35

21

سیبستمهای مخابراتی

کارلسون

برق و کامپیوتر

33

21

آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

 62 ، 36 ، 36 ، 33و 65

پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

22

Reading1

مهندس سجادیان

علوم

37

27

سازههای دریایی (طرح و محاسبه)

مهندس صادق کبیری

عمران

86

22

پیوست  7آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

83

22

پاور سیستم آنالیز دیزین

گالور

برق و کامپیوتر

 37و67

28

مکانیک سیاالت

دکتر حامدی

مکانیک

 37،33و 62

23

روش سیستمی در تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

37

26

مایکرویو

کالین

برق و کامپیوتر

32

دکتر هاشمی پرست

علوم

37

دکتر هاشمی پرست

علوم

32

77

ماشین های الکتریکی

چاپمن

برق و کامپیوتر

32

72

سیستم های دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

32

77

نظری بر تقسیم بندی فلسفه ها

استاد عالمه جعفری

علوم

32

72

Working with Ideas

علوم

32

72

مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

32

78

مبانی فتوگرامتری

دکتر همراه

نقشه برداری

 62 ، 67 ، 32و 62

73

تحلیل سیستمهای کنترل چند متغیره

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

32

76

طراحی سیستمهای کنترلی به کمک کامپیوتر

مهندس پیمان هنرمندی

برق و کامپیوتر

32

72

نخستین درس در احتمال

دکتر هاشمی پرست

علوم

32

27

هیدرولوژی کاربردی در ایران

مهندس وزیری

عمران

38

27

مصالح مهندسی عمران

دکتر گنجیان

عمران

 62 ، 38و 68

22

هماهنگی عایق در سیستمهای فشار قوی

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

38

27

شیمی گروههای عاملی (جلد اول)

دکتر رستمی زاده

علوم

38

22

تفکر فازی

دکتر غفاری

مکانیک

62-33

22
77

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
جلد دوم
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
جلد سوم

مهندس جهرودی
الحسینی
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

22

خوشههای خاطرات

روابط عمومی

مرکزی

33

28

جبر خطی

علوم

33

23

شیمی گروههای عاملی (جلد دوم)

دکتر رستمیزاده

علوم

33

26

کتاب زبان GRE

دکتر سجادیان

علوم

33

22

سیستمهای فازی و کنترل فازی

دکتر تشنهلب

برق و کامپیوتر

27

سیگنالها و سیستمها (جلد اول)

27

سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)

22

ویروسشناسی پزشکی

27

الکترومغناطیس

22

مجموعه مقاالت دانشکده برق

22

دکتر ذکائی
محسن طورانی

دکتر خاکیصدیق
دکتر محامدپور
دکتر خاکی صدیق
دکتر محامدپور

 62 ، 66و 27

برق و کامپیوتر

36

برق و کامپیوتر

36

دکتر زهرا موسویجاهد
دکتر گرانپایه

63، 62 ، 67 ، 36

36
برق و کامپیوتر

36

ارتباط با صنعت

مرکزی

36

دکتر برهانی

عمران

36

دکتر ابریشمیان

مقدمهای بر برنامهریزی ریاضی
(روشهای تحلیل سیستمها)

دکتر روشنییان
28

مقدمهای بر طراحی موشک

دکتر کریمی

هوا فضا

36

دکتر میرشمس
23

اثر باد بر سازهها

دکتر یحیائی

عمران

36

26

فرهنگ و اندیشه ریاضی

انجمن ریاضی ایران

علوم

36

22

مبانی نظریه خمیری در خاک

دکتر صدرنژاد

عمران

32

87

آئرونومی

دکتر آقانجفی

مکانیک

32

87

مکانیک سیاالت

دکتر آقانجفی

مکانیک

32

32
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دانشکده

تاریخ چاپ

ردیف

نام کتاب

82

تأسیسات ساختمان به کمک نرمافزار

87

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

مکانیک

32

دکتر صدرنژاد

عمران

32

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

 62،66 ، 67و27

82

فناوری و روشهای تولید

دکتر ظهور

مکانیک

67

88

درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه هادیها

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

67

83

هیدرولیک لولهها

دکتر حامدی

مکانیک

 67و 62

86

تفکر فازی ویرایش جدید

دکتر غفاری

مکانیک

82

مکانیک مهندسی استاتیک

دکتر خلیلی

مکانیک

67

37

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل صنعتی

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

67

37

مقدمهای بر مکانیک شکست

دکتر قاجار

مکانیک

67

32

Enrich Your Vocabulary

دکتر سجادیان

علوم

67

37

کاربرد روش اجزاء محدود در نظریه خمیری

دکتر صدرنژاد

عمران

67

32

هیدرولیک مجاری باز (جلد اول)

دکتر حامدی

مکانیک

62

32

هیدرولیک مجاری باز (جلد دوم)

دکتر حامدی

مکانیک

62

38

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دکتر شاهانی

مکانیک

62

33

سیستمهای دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

 63 ، 62و 62

36

کنترل توانهای غیراکتیو و هارمونیکها

دکتر توکلی بینا

برق و کامپیوتر

62

32

مقدمهای بر کنترل مدرن

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

62

67

طراحی سازه های بتنی

دکتر پاشا

عمران

67

67

ادوات نیمه هادی

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

67

62

Word Power

دکتر الحسینی

علوم

67

82

نویسنده (مترجم)
دکتر موسوی نائینیان
مهندس سلطانی

طراحی و بهرهبرداری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
(جلد اول و دوم)

33

63 ، 68 ، 62 ، 67
 62و 27
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ردیف

نام کتاب

67

Word Reading Learning Through

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

دکتر الحسینی
خوانساری

علوم

67

نوروزی زاده
62

نرمافزارهای کاربردی در دینامیک سیاالت محاسباتی

مهندس سلطانی

مکانیک

67

62

اصول علم و مهندسی مواد

دکتر شکوهفر

مکانیک

62

68

ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

62

63

جداول ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

62

66

برنامه نویسی  MATLABبرای مهندسین

دکتر سعدان زکائی

برق و کامپیوتر

 62 ، 63 ، 62 ،62و27

62

دینامیک ماشینها

دکتر موسویان

مکانیک

 62و 66

27

ابزار کنترل حسگرها و مبدلها

مهندس میالنی

برق و کامپیوتر

62

27

تاریخ مهندسی کنترل

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

62

22

منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن 27

دکتر تفرشی

برق و کامپیوتر

 62و 68

27

مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)

دکتر خلیلی

مکانیک

 63 ، 62و 27

22

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیائی

عمران

62

22

آمار و احتمال در مهندسی و علوم (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

 62و 63

دکتر هاشمی پرست

علوم

 62و 63

23

ترمودینامیک مهندسی ( جلد دوم )

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

62

26

نظریه بازیها و کاربرد آن

دکتر هاشمی پرست

علوم

62

22

اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدلهای هوایی

مهندس سلطانی

مکانیک

62

777

شکل دهی فلزات

دکتر ظهور

مکانیک

62

777

جریان سنج سیم داغ

دکتر اردکانی

هوا فضا

62

772

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره

دکتر مباشری

نقشه برداری

62

777

مبانی نیروگاههای آبی کوچک

دکتر شمس

مکانیک

62

772

پنجرهای به خلوت خدا

دکتر نوری

علوم

68

28

جداول آمار و احتمال در مهندسی و علوم
(ویرایش جدید)

34
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

772

مقدمهای بر روش اجزاء محدود ویرایش دوم

دکتر صدرنژاد

عمران

 68و 27

778

انتقال حرارت کاربردی

مکانیک

68

773

انرژی تابشی خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی

دکتر آقانجفی

مکانیک

68

776

انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان

دکتر آقانجفی

مکانیک

68

772

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

دکتر نوری

علوم

68

777

ماشینکاری پیشرفته

دکتر قریشی

مکانیک

68

777

مکانیک مواد (مقاومت مصالح) (جلد دوم)

دکتر خلیلی

مکانیک

 68و 27

772

دینامیک ماشینها (ویرایش جدید)

دکتر موسویان

مکانیک

 68و 27

777

شبیهسازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک

دکتر جلیلی

علوم

68

772

سیستمهای کنترل فرآیند

دکتر فاتحی

برق و کامپیوتر

 68و 62

772

Reading & Understaning Ideas

دکتر نوروزی زاده

علوم

68

778

تحلیل ماشینهای الکتریکی بروش اجزاء محدود

دکتر عباسزاده

برق و کامپیوتر

63

773

ریاضیات مهندسی پیشرفته (ویرایش جدید)

دکتر شاهانی

مکانیک

 63و 27

776

فناوری و روشهای تولید (ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

 63م 22

772

شکلدهی فلزات(ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

63

727

مهندسی پل

دکتراسماعیلی

عمران

63

727

اکسرژی

مکانیک

63

722

تونل باد با سرعت پایین

دکتر اردکانی

هوا فضا

66

727

مکانیک شکست و خستگی

دکتر قاجار

مکانیک

 66و 27

722

فناوری نمونهسازی سریع در مهندسی مکانیک

مکانیک

66

مکانیک

66

عمران

 66و 27

722
728

دکتر قاسمی
دکتر کشاورز

دکتر عمیدپور
سجادی

دکتر زمانی
مهندس پرتوئی پور

 ERPبرنامه ریزی منابع بنگاه راهحل یکپارچه

دکتر مهرداد کازرونی

توسعه راهبردی

دکتر افشین کازرونی
دکتر قضاوی

طراحی و روشهای اجرای ستونهای سنگی

مهندس نظری

35
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

723

آنالیز فوریه

دکتر پروانه مسیحا

علوم

66

726

مدیریت پروژه سیستمهای اطالعاتی

دکتر محمدی

صنایع

66

722

اتوماسیون و فرآیندهای ساخت

دکتر ظهور

مکانیک

66

777

اصول مخابرات بیسیم و سیار

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

66

777

اصول طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو

دکتر شرعیات

مکانیک

66

772

آلیاژهای سبک و فوق مستحکم

دکتر شکوه فر

مکانیک

66

777

طراحی سازههای آبی برای سدها (دریچهها)

دکتر صدرنژاد

عمران

66

772

اصول علم و مهندسی مواد ویرایش جدید

دکتر شکوه فر

مکانیک

 66،27و 22

772

Reading & Understaning Ideas
)(Volume Two

دکتر نوروزی زاده

علوم

66

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

 66و 27

برق و کامپیوتر

66
66

778

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل فرآینـدهای صنعتی
ویرایش جدید
تجـدید ساخـتار و اصول کلی قیمتگذاری برق در

مهندس مشهور

محیط رقابتی

دکتر تفرشی

776

فیزیک و فن آوری الیههای نازک

دکتر افضل زاده

علوم

772

مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی

دکتر بشرحق

مکانیک

66

727

مقدمهای بر سازههای خاکی فوالدی

دکتر اسماعیلی

عمران

66

727

مدلهای آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک

دکتر شاملو

عمران

66

722

اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی

مهندس واعظی

هوا فضا

66

727

تحلیل سازههای خاکی و بتنی به روش نقاط محدود

دکتر صدرنژاد

عمران

66

دکتر مباشری

نقشه برداری

62

دکتر آقائی

صنایع

66

مکانیک

66

مکانیک

 62و 22

773

722

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهـواره
(ویرایش جدید)

722

شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع

728

مبانی موتورهای احتراق داخلی

723

طراحی مکانیزمها و بازوان روباتیک

دکتر شامخی-خطیب
زاده -شمدانی
دکتر موسویان

36
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

726

تحلیل سازههای مکانیکی تحت خستگی چندمحوره

دکتر قاجار

مکانیک

62

722

تراوش در خاک اشباع و غیراشباع

دکتر قاسم زاده

عمران

62

727

مقدمهای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

 27 ، 62و 27

727

هوش استراتژیک

دکتر تارخ

صنایع

62

722

مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

62

727

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

دکتر صباغ یزدی

عمران

62

722

مقدمهای بر توان سیال (جلد اول)

مکانیک

62

722

بانکداری الکترونیکی

دکتر محمدی

صنایع

62

728

امنیت در بانکداری اینترنتی

دکتر محمدی

صنایع

62

723

مقدمهای بر توان سیال جلد دوم

مکانیک

62

726

ماشینکاری تخلیه الکتریکی(اسپارک)

مکانیک

62

722

مقدمهای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی

مکانیک

62

787

مقدمهای بر کنترل مدرن (ویراش جدید)

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

27 ،62

دکتر جلیلی

علوم

27

782

نظریه بازیها و کاربرد آن (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

27

787

فرهنگ تشریحی فیزیک

دکتر افضل زاده

علوم

27

782

صنایع شبکهای و اطالعاتی

دکتر تارخ

صنایع

27

782

آنچه هر پژوهشگر در رشتههای فنی و مهندسی باید بداند

دکتر سوداگر

برق و کامپیوتر

27

788

مقدمهای بر روشهای بی شبکه

عمران

27

783

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیایی

عمران

27

786

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمونهای فرض

دکتر مشهدیحسینعلی

نقشه برداری

 27و 22

787

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی
دکتر قریشی
دکتر اشرفی زاده
سعدی

شبیه سازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک
(دینامیک مولکولی)

دکتر صباغ یزدی
مهندس قرشی

37
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

782

فرآیندهای ماشین کاری

دکتر قریشی

مکانیک

27

737

نظریه خمیری در خاک و الگوسازی

دکتر صدرنژاد

عمران

27

737

مبانی طراحی مجموعههای زبالهسوزی پسماندها

عمران

27

732

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

737

مبانی و تکنولوژی کنترل موتورهای القائی

دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک
دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک

عمران

27

امیر قربان

Reading & Understaning Ideas

دکتر مسعود بهبهانی

برق و کامپیوتر

27

دکتر نوروزی زاده

علوم

27

صنایع

27

برق و کامپیوتر

 27،27و22

علوم

27

صنایع

27

صنایع

 27و 22

صنایع

27

دکتر علیرضا فاتحی

732

)(Volume Three

732

هوش رقابتی

دکتر تارخ

تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره

دکتر علی خاکی

(ویرایش دوم)

صدیق

738
733

اصول موضوع در فیزیک کوانتمی

736

اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

732

داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرمافزار

767

برنامهریزی و کنترل سیستمهای لجستیک

762

هدایت و کنترل سامانههای فضایی

767

انتگراسیون هیدروژن در پاالیشگاههای نفت

دکتر مجید واعظ زاده
دکتر حسین مهربان
دکتر عبداله آقائی
مهندس الهام شادکام
سمیه علیزاده
دکتر مصطفی ستاک
علی میرشفیعی
دکتر حسین گودرزی
پور دکترجالل نوری

هوا فضا

27

دکترعلیرضا نوین زاده
دکتر مجید عمیدپور
دکتر محمدرضا جعفری

مهندس روزبه ساالری

38

مکانیک
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

762

ریاضیات عمومی 7

دکتر کمال عقیق

علوم

27

762

مدیریت استراتژیک سیستمهای اطالعاتی

دکتر شهریار محمدی

صنایع

27

768

مدیریت ارتباط با مشتری

دکتر محمد جعفر تارخ

صنایع

 27و 22

763

سازمان و فرآیندها

دکتر شهریار محمدی

صنایع

27

766

گرانش نیوتنی و نسبیت عام

علوم

27

762

مدیریت در مهندسی نقشهبرداری

دکتر جمور

نقشه برداری

27

727

نگرش جامع بر گاز طبیعی

دکتر جزایری

مکانیک

27

727

تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی

دکتر عمیدپور

مکانیک

27

722

طراحی لرزه ای پستهای انتقال نیرو

دکتر کرمی محمدی

عمران

27

727

مبانی وب معنایی

دکتر آل شیخ

نقشه برداری

 27و 22

722

مبانی روشهای انرژی و حساب تغییرات در تحلیل سازه ای

دکتر سیدبهرام بهشتیاول

عمران

27

722

طراحی سردخانه ها و سیستم های تبرید

مکانیک

27

دکتر مجید واعظزاده
دکتر حسین مهربان

دکتر سید مجتبی
موسوی نائینیان

مجموعه ابزارهای شبیهسازی سیستمهای سرمازا
728

 CoolPackبه همراه جداول و دیاگرامهای کتاب طراحی
سردخانهها و سیستمهای تبرید

دکتر موسوی نائینیان
دکتر مصطفی مافی

مکانیک

27

723

ترجمه استاندارد طراحی لرزهای پستهای انتقال نیرو

دکتر رضا کرمیمحمدی

عمران

27

726

ماشین های ابزار

دکتر مجید قریشی

مکانیک

27

722

الکترومغناطیس پیشرفته

دکتر ابریشمیان

برق و کامپیوتر

27

277

بویلرهای صنعتی

مکانیک

27

277

اصول مخابرات بی سیم و سیار

برق و کامپیوتر

27

272

آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد

مکانیک

27

دکتر شاه نظری
مهندس رجبلو
ذکتر محامدپور
دکتر مهرداد آقائی
مهندس امین
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ردیف

نام کتاب

277

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

272

مبانی فتوگرامتری

272

برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربردERP

278

بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود تئوری و کاربرد
(جلد اول)

273

کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی

276

هوش تجاری

272

الکترمغناطیس پیشرفته

277

اصول کاربردی مهندسی ارزش

نویسنده (مترجم)
دکتر جعفر روشنی یان
مهندس محسنی
دکتر مجید همراه
دکتر افشین کازرونی
دکتر مهرداد کازرونی
دکتر بهشتی اول
دکتر عمیدپور
مهندس مهدوی
دکتر محمدجعفر تارخ
مهندس مهاجری
دکتر محمدصادق
ابریشمیان

دانشکده

تاریخ چاپ

هوافضا

27

نقشه برداری

27

مکانیک

27

عمران

27

مکانیک

27

صنایع

27

برق و کامپیوتر

27

دکتر سعیدرضا صباغیزدی

امین ولی پور علی

عمران

27

اصغر سلطانی
277

برنامه نویسی شی گرا به زبان C++

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

27

272

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

دکتر جمال زمانی

مکانیک

27

277

اطالعات مکانی بافت آگاه و حسابگری هرجاگاه

دکترمحمدرضا ملک

نقشه برداری

27

272

کسب وکار در عصر اطالعات

صنایع

22

272

ترجمه استاندارد IEEE std 693

عمران

22

278

انرژی جایگزین

273

مبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقیق

276

احتمال نظریه اطالع و کد گذاری

دکتر شهریار محمدی
علیرضا مقدسی
دکتر رضا کرمیمحمدی

وحید اکرمی
دکتر محمدرضا صبور
کیان براری

عمران

22

رؤیا بزاززاده
دکتر حمیدرضا تقیراد
سید علی سالمتی
دکتر هاشم پروانهمسیحا

40
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22

ریاضی
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

272

آبراهه های با پوشش فوالدی در سدها

دکتر امیرالدین صدرنژاد

عمران

22

227

مدیریت کیفیت جامع

دکتر عبداله آقائی
احسان انعامی
حسین حاجبابایی

صنایع

22

227

االستیسیته ،تئوری و کاربرد

مکانیک

22

222

فرآیندهای تولید(ریخته گری ،شکل دهی ،متالورژی)

مکانیک

22

227

شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد

مکانیک

22

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

22

222

فناوری و روشهای تولید

دکتر مهدی ظهور

مکانیک

22

228

تئوری محدودیتها

دکتر مصطفی ستاک

صنایع

22

223

تحلیل پیشرفته ارتعاشات

رضا کاظمی

مکانیک

22

226

کدهای کنترل و تصحیح خطا در سامانههای مخابراتی

دکتر محمود احمدیان

برق

22

222

انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی

مکانیک

22

277

روشهای عددی در الکترومغناطیس

277

پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از MATLAB

272

مکانیک انفجار و برخی کاربردهای آن

272

عامل های رایانه ای

222

دکتر رحمت اله قاجار
حسام قورچیبیگی
دکتر مجید قریشی
دکتر حمید خرسند
نسیم کیایی

برنامهنویسی شیءگرا به زبان  C++و مسایل حل شده و
مثالهای کاربردی

دکتر علی کشاورزولیان
علی قاسمیانمقدم
دکتر رمضانعلی صادقزاده
مهندسمحمدرضاسهیلفر

برق

22

دکتر محمد قیامی
دکتر رمضانعلی صادقزاده

محمدرضا سهیلی فر
دکتر جمال زمانی
مهندسسیدمسعود باقری

دکتر علیاصغر آلشیخ
دکتر سعید بهزادی

41

برق

22

مکانیک

22

نقشه برداری
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مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعریف مرکز رشد

مركز رشد مركزي است ،تحت مديريت متخصصين حرفهاي كه با ارايه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفههاي
جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينههاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شدهاند و اهداف
اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ،پشتيباني ميكند .اين خدمات شامل موارد زير است:
 تأمين محل كار (به صورت اجاره) خدمات آزمايشگاهي ،كارگاهي و اطالعرساني خدمات مديريتي ،حقوقي ،مالي ،اعتباري ،پروژهيابي و بازاريابي آموزشهاي تخصصي ويژه و مشاوره ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي واحدهاي فناورياهداف و وظایف مرکز رشد

 .1بسترسازي جهت تجاريكردن دستاوردهاي تحقيقاتي
 .2ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خالقيت
 .3كمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
 . 4ايجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينههاي فناوري
 .5بسترسازي جهت ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانشآموختگان دانشگاهي در زمينههاي
فناوري
 .6توليد و توسعه محصوالت و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه در بازار
 .7حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد
 .8تالش براي فراهمآوردن حمايتهاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد
 .9ارايه خدمات و مشاورههاي مورد نياز به واحدها در راستاي تبديل ايدههاي نو به محصوالت قابل تجاريشدن و تجاري-
سازي آنها
 .11نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد
 .11نظارت بر فعاليتهاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها
 .12ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز
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هسته ها و واحدهای فناوری پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه از آغاز تا 1931
نام هسته /واحد فناوری

تاریخ پذیرش

تاریخ استقرار

تاریخ خروج

ردیف

شرکت پارس مکاترونیک سیما

39/8/1

39/3/09

31/9/09

2

دکتر صباغ یزدی

گروه پژوهشی محاسبات رایانهای عمران نصیر

39/8/1

ـــ

ـــ

3

دکتر عابدینی

شرکت گویا انرژی ماد

39/8/1

ـــ

ـــ

شرکت موج پردازش سامانه

39/3/08

ـــ

ـــ

5

دکتر هنرور

شرکت آزمون پیشرفته فراصوت پارسیان

39/3/08

ـــ

ـــ

6

دکتر افضل زاده

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش

31/0/9

31/19/99

ـــ

شرکت پارسا فن الکترونیک نصیر

31/0/91

39/10/19

ـــ

1

4

7

نام متقاضی
احسان میهن خواه
( دکتر فاتحی)

معین احمدی
(دکتر محامدپور)

احمد مشهدی بندانی
(دکتر رئیسی)
مهندس بلوری افشار

8

دکتر موسوی نائینیان

شرکت ماد صنعت نصیر

31/0/91

31/1/11

ـــ

( دکتر بشرحق)
مهدی جوهر

شرکت زمرد انرژی

31/4/11

ـــ

ـــ

11

دکتر بالالئی

هسته نگین دانش

31/4/11

ـــ

ـــ

11

دکتر محمودی

هسته صنعتی طاها

31/2/02

ـــ

ـــ

12

دکتر محامدپور

شرکت تعاونی فاوا گستر مبین

ـــ

31/11/9

ـــ

13

دکتر سبط

شرکت سامانه گستران اعتماد البرز

31/10/2

31/9/09

ـــ

هسته نصیر کوثر انرژی

31/10/2

ـــ

ـــ

9

14

(دکتر رادان)

دکتر فریدونیان
( دکتر بطحائی)

43

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 9319مرکز رشد

نمودار تعداد هستهها و واحدهای فناور پذیرفته شده
14

14
12
10
8

5

6
4
2
0
1390

1391

واحدهای فناور پذیرفته شده

نمودار تعداد هستهها و واحدهای فناور مستقر
6

6
5
4
2

3

2
1
0
1391

واحدهای فناور مستقر

44

1390

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معاون پژوهشی :دکتر نصرتاله گرانپایه
کارشناس پژوهش :نرگس ملکی
تلفن54220048 :
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گزارش عملکرد پژوهشی سال 1931
اعضای هیأتعلمی دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

مهدي

احسانيان

استاديار

دکترا

کانادا

الكترونيك

2

فرهاد

اکبري برومند

استاديار

دکترا

انگلستان

الكترونيك

3

داود

آسماني

استاديار

دکترا

فرانسه

الكترونيك

4

فرامرز

حسين بابايي

استاد

دکترا

انگلستان

الكترونيك

5

حسين

حسيني نژاد

مربي

کارشناسي ارشد

ايران

الكترونيك

6

يوسف

درماني

استاديار

دکترا

استراليا

الكترونيك

7

فرشيد

رئيسي

دانشيار

دکترا

آمريكا

الكترونيك

8

سعدان

زکايي

دانشيار

دکترا

ژاپن

الكترونيك

9

امير مسعود

سوداگر

استاديار

دکترا

ايران

الكترونيك

11

حسين

شمسي

استاديار

دکترا

ايران

الكترونيك

11

عليرضا

صالحي

استاد

دکترا

انگلستان

الكترونيك

12

مهنوش

معتمدي آذر

مربي

کارشناسي ارشد

انگلستان

الكترونيك

13

نگين

معنوي زاده

استاديار

دکترا

ايران

الكترونيك

14

محمد

ميرزايي

استاديار

دکترا

ايران

الكترونيك

15

ابراهيم

نديمي

استاديار

دکترا

ايران

الكترونيك

16

محمد

اردبيلي

استاديار

دکترا

انگلستان

قدرت

17

اصغر

اکبري ازيراني

استاديار

دکترا

ايران

قدرت

18

تورج

امرايي

استاديار

دکترا

ايران

قدرت

19

محمد تقي

بطحائي

دانشيار

دکترا

آمريكا

قدرت

21

محمد

توکلي بينا

استاد

دکترا

کانادا

قدرت

21

احمد

رادان

دانشيار

دکترا

آلمان

قدرت

22

صادق

شاملو

استاديار

دکترا

ايران

قدرت

23

شكرا...

شكري

استاديار

دکترا

انگلستان

قدرت

24

علي

عابديني

استاديار

دکترا

امريكا

قدرت

25

کريم

عباس زاده

استاديار

دکترا

ايران

قدرت

26

مسعود

علي اکبر گلكار

استاد

دکترا

انگلستان

قدرت

27

عليرضا

فريدونيان

استاديار

دکترا

ايران

قدرت

28

مسعود

مقدس تفرشي

دانشيار

دکترا

اتريش

قدرت

29

عباس

هوشمند

استاديار

دکترا

انگلستان

قدرت

31

علي

احمدي

استاديار

دکترا

ژاپن

کامپيوتر

31

چيترا

دادخواه

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر

32

سعيد

صديقيان

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر

33

علي اصغر

صفايي

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر

34

عبدالرسول

قاسمي

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر

35

امير

موسوي نيا

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر

36

بابك

ناصر شريف

استاديار

دکترا

ايران

کامپيوتر
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ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

37

احمدرضا

تحسيري

استاديار

دکترا

انگلستان

کنترل و سيستم

38

محمد

تشنه لب

استاد

دکترا

ژاپن

کنترل و سيستم

39

حميدرضا

تقي راد

استاد

دکترا

کانادا

کنترل و سيستم

41

بابك

توسلي

استاديار

دکترا

ايران

کنترل و سيستم

41

جعفر

حيراني نوبري

استاديار

دکترا

ايران

کنترل و سيستم

42

علي

خاکي صديق

استاد

دکترا

انگلستان

کنترل و سيستم

43

حميد

خالوزاده

استاد

دکترا

ايران

کنترل و سيستم

44

رسول

دليرروي فرد

مربي

کارشناسي ارشد

ايران

کنترل و سيستم

45

مهدي

زمانيان

مربي

کارشناسي ارشد

ايران

کنترل و سيستم

46

عليرضا

فاتحي

دانشيار

دکترا

ژاپن

کنترل و سيستم

47

محمدعلي

نكويي

استاديار

دکترا

انگلستان

کنترل و سيستم

48

محمد صادق

ابريشميان

دانشيار

دکترا

انگلستان

مخابرات

49

سيد محسن

ابوتراب

مربي

کارشناسي ارشد

ايران

مخابرات

51

آرش

احمدي

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

51

محمود

احمديان

دانشيار

دکترا

انگلستان

مخابرات

52

بهاره

اخباري

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

53

مهرداد

اردبيلي پور

استاديار

دکترا

انگلستان

مخابرات

54

توکل

پاکيزه

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

55

سميه

چماني

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

56

علي

حبيبي بسطامي

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

57

علي

خالقي

استاديار

دکترا

فرانسه

مخابرات

58

محمدعلي

سبط

استاديار

دکترا

ايران

مخابرات

59

رمضان علي

صادق زاده

استاديار

دکترا

انگلستان

مخابرات

61

منوچهر

کامياب

استاد

دکترا

آمريكا

مخابرات

61

نصرتا...

گرانپايه

دانشيار

دکترا

استراليا

مخابرات

62

کمال

محامدپور

استاد

دکترا

انگلستان

مخابرات

63

سيد عبد ا...

ميرطاهري

دانشيار

دکترا

ژاپن

مخابرات

64

حميد

ابريشمي مقدم

استاد

دکترا

فرانسه

مهندسي پزشكي

65

رضا

جعفري

استاديار

دکترا

کانادا

مهندسي پزشكي

66

مريم

محبي

استاديار

دکترا

ايران

مهندسي پزشكي

67

منصور

ولي

استاديار

دکترا

ايران

مهندسي پزشكي

68

مهدي

علياري شوره دلي

استاديار

دکترا

ايران

مكاترونيك
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تولیدات علمی دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه
ردیف

عنوان

مجری

1

پياده سازي الگوريتمهاي تبديل ويولت  ITIبا استفاده از  FPGAدر فشردهسازي تصاوير ساکن

دکتر داود آسماني

2

تحليل کمي حرکت بطن چپ قلب بيمار در محيط غير همگن با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي

دکتر حميد ابريشمي مقدم

3

استفاده از محيطهاي فعال الكترواپتيك غير خطي کر

دکتر محمد صادق ابريشميان

4

شبيه سازي عامل هاي هوشمند يادگيرنده با کنترل فازي در دنياي مجازي Stone – Age

دکتر علي احمدي

5

امنيت سيستمهاي شناسائي مبتني بر امواج راديويي RFID

دکتر محمود احمديان

6

تحليل و شبيه سازي عملكرد شبكههاي با چندين کانال رله دو سويه مبتني برکدينگ شبكه در کانال فيدينگ

دکتر مهرداد اردبيلي پور

7

بررسي ساختار سيستم عايقي خروجي سيم پيچ در داخل ترانسفورماتورها و تكنولوزي ساخت آن

دکتر اصغر اکبري ازيراني

8

بررسي عملكرد ترانزيستورهاي ارگانيك جهت کاربرد در حافظه هاي غير فرار

دکتر فرهاد اکبري برومند

9

آشكار سازي قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون

دکتر تورج امرائي

11

تحليل و بررسي اندرکنش نوري قوي نانوذرات فلزي در کاربردهاي آنتن نوري

دکتر توکل پاکيزه

11

طراحي و پياده سازي دانش بازه اي بر اساس شبكههاي عصبي

دکتر محمد تشنه لب

12

طراحي کنترل کننده مقاوم براي ربات کابلي

دکتر حميد رضا تقي راد

13

پياده سازي و تحليل يك سيستم کنترل شبكه شده بي سيم

دکتر بابك توسلي

14

استخراج مدل متوسط در کاربردهاي مبدلهاي  AC/DCالكترونيك قدرت

دکتر محمد توکلي بينا

15

اندازه گيري ميدان نزديك آنتن به روش مسطح

دکتر سميه چماني

16

ارسال افزايشي بهينه در سيستم هاي دايور سيتي مشارکتي

دکتر علي حبيبي بسطامي

17

طراحي و ساخت حسگر بر اساس يك کانال ميكرو فلوئيديك

دکتر فرامرز حسين بابائي

18

استخراج حرکت با فيلم برداري

دکتر جعفر حيراني نوبري

19

کاربرد حسابان کسري در طراحي سيستم هاي کنترل

دکتر علي خاکي صديق

21

طراحي و شبيه سازي آنتن  Impulse Radiatingبراي کاربرد اندازه گيري حوزه زمان آنتن

دکتر علي خالقي

21

پايش نرم افزاري و شناسايي ميزان نشتي در خطوط انتقال گاز

دکتر حميد خالوزاده

22

مطالعه  ،طراحي و شبيه سازي سيستم ميراگر جرمي فعال مورد استفاده براي کاهش تنش در المانهاي سازه اي

دکتر احمد رادان

23

خريد تجهيزات آزمايشگاهي

دکتر محمدعلي سبط

24

طراحي و پياده سازي يك کنترل کننده عمومي براي استفاده در ريز سيستم هاي قابل کاشت در بدن

دکتر امير مسعود سوداگر

25

صنعتي سازي RFID READER

دکتر حسين شمسي

26

مطالعه و طراحي آنتن هاي SIW

دکتر رمضان علي صادق زاده

27

ساخت سنسور گاز به روش مغناطيسي

دکتر عليرضا صالحي

28

مطالعات فني بروزآوري و ارتقائ سرويس هاي مرکز کامپيوتر دانشكده از طريق راه اندازي Cloud

دکتر علي اصغر صفايي

29

ارزيابي فيدبك حالت براي کنترل درايو موتورهاي PMSM

دکتر علي عابديني

31

مدلسازي و تشخيص انواع خطاهاي سيم پيچي در ترانس هاي قدرت

دکتر کريم عباس زاده

31

منابع توليد پراکنده در شبكه هاي توزيع انرزي

دکتر مسعود علي اکبر گلكار

32

بررسي و طراحي روش نوين تشخيص عيب

دکتر مهدي علياري

33

محاسبه ماتريس تداخل براي سيستمهاي غير خطي

دکتر عليرضا فاتحي

34

همگام سازي پالس ساعت در شبكه هاي حسگري بيسيم

دکتر عبدالرسول قاسمي

35

طراحي  ،شبيه سازي و ساخت انتن کروي با تحريك روزنه در فرکانس  3گيگاهرتز

دکتر منوچهر کامياب

49
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ردیف

عنوان

مجری

36

گردآوري و تاليف کتاب فارسي براي درس سيستم هاي مخابرات نوري

دکتر نصرتاله گرانپايه

37

بررسي تكنيك هاي مخابرات باند پهن نسل  4سيار

دکتر کمال محامدپور

38

مدلسازي جهت بيشينهسازي سود يك شرکت نيروگاهي شامل واحدهاي آبي و حرارتي در بازار رقابتي برق

دکتر مسعود مقدس تفرشي

39

مكان يابي يك جسم ناشناخته با استفاده از روش FTDT

دکتر سيدعبداله ميرطاهري

41

طراحي کنترل کننده چند ورودي مقاوم به روش تلفيقي ترکيب نرم ها و آناليز Mu

دکتر محمد علي نكوئي

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی) دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
ردیف
1
2
3
4

5

عنوان
طراحي و شبيه سازي آي سي فرستاده و گيرنده منطبق بر استاندارد
IEEE802.22

تحقيق و بررسي در خصوص طراحي و ايجاد موتور جستجوي بومي
بهينه سازي احتمال آشكارسازي در سنجش مشارکتي طيف براي
شبكههاي راديو شناختي
سنجش طيف مشارکتي به وسيله آشكارساز انرژي بهبود يافته در شبكه
راديوشناختي
کدگذاري منابع وابسته با کمك اطالعات جانبي جهت ارسال برروي
شبكه هاي اطالعاتي

6

12
13
14
15
16

دکتر محمود احمديان

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر محمود احمديان
دکتر محمدرضاعارف

دکتر محمود احمديان
دکتر محمدرضاعارف
محمود احمديان
محمدرضاعارف

تحليل و شبيه سازي کران هاي باال و پائين ظرفيت امن در مدل هاي کليد

دکتر محمود احمديان

توافقي

دکتر محمدرضاعارف

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو توزيع شده در شبكه هاي رله بي سيم
چند کاربره
تحليل و شبيه سازي عملكرد شبكه هاي گزينش گر و غير گزينش گر بر
روي کانال هاي فيدينگ همراه با تخصيص توان
تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو در شبكه هاي دو طرفه شناختگر
مبتني بر رله
تحليل عملكرد يك شبكه راديو شناختي مشارکتي چند پرشي و تخصيص
توان بهينه
تحليل عملكرد و تخصيص بهينه توان در يك شبكه رله انتخابي با فيدينگ
ناکا گامي در نسبت سيگنال به نويز باال
شبيه سازي و تحليل مسير يابي و تخصيص توان توام در شبكه هاي رله
چند گامي در کانال هاي با فيدينگ سريع
طراحي نرم افزار شبيه سازي  6درجه آزادي موشك  1611در محيط
Simulink

50

(سازمان فناوري اطالعات)

دکتر محمود احمديان

متغيرهاي تصادفي وابسته

8

پژوهشكده فناوري اطالعات

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر محمدرضاعارف

طراحي و تحليل يك سيستم رمزنگاري مبتني بر کد

11

دکتر حميد ابريشمي مقدم

کران هاي ظرفيت هماهنگي شبـكه هاي اطالعاتي به کمك توليـد

7

11

دکتر مهدي احسانيان

ستادتوسعه فناوري ميكروالكترونيك

دکتر محمود احمديان

بهبود عملكرد الگوريتم هاي مديريت کليد در شبكه هاي حسگر

9

مجری

كارفرما

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

مرکز تحقيقات مخابرات ايران
مرکز تحقيقات مخابرات ايران
مرکز تحقيقات مخابرات ايران
مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر مهرداد اردبيلي پور

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

دکتر جعفر حيراني نوبري

پژوهشكده شهيد مفتح
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مجری

كارفرما

ردیف

دکتر علي خاکي صديق

شرکت ملي گاز ايران

دکتر سعدان زکائي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

19

طراحي و ساخت تگ  RFIDدر فرکانس GHz 2.4

دکتر حسين شمسي

ستاد ميكروالكترونيك

21

تمرکزميدات نزديك آرايه نانوآنتنهاي پالزمونيك

دکتر رمضانعلي صادقزاده

21

پژوهش در زمينه سيستم کنترل پالسما

دکتر عليرضا فاتحي

17
18

22
23
24
25
26
27

عنوان
توسعه طراحي و ساخت سيستم مجتمع مونيتورينگ عملكرد و تشخيص
خطاي اجزاي مختلف توربين گاز و کمپرسور
بهبود کيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضائي با تقسيم بندي گره هاي
شبكه بر اساس منابع آنها

تحليل و شبيه سازي تخصيص منابع با حداقل تداخل براي کاربران در
سيستمهاي سلولي  MIMOچند کاربره
تحليل و شبيه سازي اثراستفاده ازرله دربهبودکارآيي شبكه هاي سلولي
مشارکتي
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي چنداليه ميكرواستريپ صفحه اي با دو
پالريزاسيون در باند 5گيگاهرتز با بهره حداقل  25دسي بل
طراحي ،تحليل و ساخت آنتن دو رفلكتوري پارابوليك دوقطبي با فيد
مرکزي براي کاربرد در شبكه واي فاي
طراحي و شبيه سازي مدار مجتمع آنالوگ براي بخش جلويي گيرنده
موبايل  GSMو WiMAX

طراحي و ساخت چمبر انعكاسي با سيستم برهم زننده هاي مود براي انجام
تست هاي سازگاري الكترومغناطيسي( )EMCدر استاندارد

دکتر کمال محامدپور
دکتر کمال محامدپور
دکتر سيدعبداله ميرطاهري
دکتر سيدعبداله ميرطاهري

موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات

دکتر داود آسماني

ستاد توسعه فن آوري ميكروالكترونيك

دکتر علي خالقي

صا ايران

MIL-STD-46E

28
29
31
31

طراحي شبيه سازي و ساخت آنتن باند رفلكتوري براي تشعشع کنننده
پالسي
طراحي و شبيه سازي آنتن رفلكتور دوگانه شكل داده شده براي کاربرد
ماهواره GEO

طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر چند باندي باريك با استفاده از
تكنولوژي مو جبر Ridge Gapدر باند Ku

دکتر علي خالقي
دکتر علي خالقي

اطالعات
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات

دکتر علي خالقي

شرکت انتقال گازايران

دکتر علي خالقي

شرکت انتقال گازايران

33

طراحي و ساخت عملگرهاي الكترومكانيكي

دکتر مهدي علياريشورهدلي

پژوهشكده مهام

34

شبيه ساز بار آيروديناميكي با استفاده از عملگرهاي الكتروهيدرواستاتيكي

دکتر مهدي علياريشورهدلي

پژوهشكده مهام

دکتر عبدالرسول قاسمي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

دکتر عبدالرسول قاسمي

سازمان فناوري اطالعات ايران

32

35
36
37
38
39

مديريت انبار و اموال توسط امواج راديويي

دکتر علي خالقي

موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري

مطالعه و امكانسنجي پياده سازي لينك پرسرعت مخابرات با استفاده از
خطوط لوله انتقال گاز ( فاز اول)

تحقيق و بررسي در خصوص تهيه و دفاع در مراجع ذي صالح براي
تدوين اصول حاکم بر ارايه خدمات VoIP

تحقيق و بررسي در خصوص تحليل و ارايه مدلي براي پيش بيني ترافيك
در شبكه ملي اطالعات
طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر هوش مصنوعي براي کنترل
 Handoffدر شبكه هاي راديويي هوشمند
شناسايي و نيازسنجي قوانين و مقررات حاکم بر صنعت فناوري اطالعات
در حوزه صادرات و واردات نرم افزار
طراحي و شبيه سازي بخش ديجيتال و آنالوگ

51

دکتر عبدالرسول قاسمي
دکتر بابك ناصرشرف
دکتر سميه چماني

موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري
اطالعات
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
(سازمان فناوري اطالعات ايران)
ستاد توسعه فناوري اطالعات
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گروه الکترونیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه الکترونیك
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

B. Paperi
Dr. D.Asemani
A. Khakpour

Adaptive Blind Gain Correction of Time-Interleaved
Adcs for Wide-Band Communication Applications

1

A. Bayramnejad
Dr. D. Asemani
Dr. S. Zokaei

A Tunable Multiband CMOS LNA for Mobile Wimax
with High Linearity

2

Enviromental UV-A Level Monitoring Using an Ag-Tio2
Schottky Diode

3

A Miniature Gas Analyzer Made by Integrating
a Chemoresistor with a Microchannel

4

Dr.F.H.Babaie
K. Nemati

A Concept of Microfluidic Electronic Tongue

5

Dr.F.H.Babaie
A. Amini

Obtaining Highly Selective Responses from a Bulk Tin
Oxide Gas Sensor

6

Dr.F.H.Babaie
A. Amini

A Breakthrough in Gas Diagnosis
with a Temperature-Modulated Generic Metal Oxide Gas
Sensor

7

K. Nemati
Dr.F.H.Babaie

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

8

Power Allocation and Group Assignment for Reducing
Network Coding Noise in Multi-Unicast Wireless
Systems

9

2012

Z. Mobini
P. Sadeghi
M. Khabbazian
Dr. S. Zokaei

IEICE Electronics Express
Vol. 10, Issu. 3, pp. 1-10
2013

M. Faizollah
M. Karimi
Dr. A.M. Sodagar

A Low-Power, Generic Biostimulator with Arbitrary
Pulse Shape, Based on a Central Control Core

11

International Journal
of Electronics
Vol. 99, pp. 1309-1315
2012

H. Khameh
Dr. H. Shamsi

On the Design of a Low-Voltage Twostage OTA Using
Bulk-Driven and Positive Feedback Techniques

11

Analog Integrated Circuits
and Signal Processing
Vol. 72, Issu. 1, pp. 193-203
2012

M. Shaterian
A. Abrishami far
Dr. H. Shamsi

Analysis and Design of the True Piecewise
Approximation Logarithmic Amplifiers

12

H. Abbasi
Dr. H. Shamsi

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

13

D. Moeinfar
Dr. H. Shamsi

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

14

V. Nazerian
Dr. A. Salehi

Room Temperature Hydrogen Gas Sensor Using

15

Journal of MEasurement
Science and Instrumentation
Vol. 3, Issu. 2, pp. 157-162
2012
Journal of Circuits, Systems
and Computers
Vol. 22, Issu. 3, pp. 1-19
2012
Key Engineering Materials
Vol. 543, pp. 113-116
2012
Lab on a Chip
Vol. 12, pp. 1874-1880
2012
Microfluidics
and Nanofluidics
Vol. 13, Issu. 2, pp. 331-344
2012
Key Engineering Materials
Vol. 543, pp. 239-242
2012
Sensors and Actuators B:
Chemical
Vol. 166, pp. 419-425
2012
Key Engineering Materials
Vol. 543, pp. 285-288
2012
IEEE Transactions
on Vehicular Technology
Vol. 61, Issu. 8, pp.3615-3629

Archives Des Sciences
Journal
Vol. 65, Issu.12, pp.418-427
2012
Wireless Personal
Communications
Vol. 68, Issu. 4
2012
Vol. 6, Issu. 2, pp. 49-52
2012

M.Mohammadi
Lajevardi
Dr.F.Akbari
Boromand
Dr.F.H.Babaie
M.Paknahad
V.Ghafari niya
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Internatıonal Journal
of Natural and Engineering
Sciences
Vol. 6, Issu. 1, pp. 37-39
2012

H. Sadeghi
V. Nazerian
Dr. A. Salehi

Improving the Sensing Response of Sno2 Hydrogen Gas
Sensor Using Additive Ag as a Catalyst

16

International Journal
of Natural & Engineering
Sciences
Vol. 6, Issu. 1, pp. 19-24
2012

V. Nazerian
Dr. A. Salehi

Theoretical Analysis of Magnetic Tunneling Transistor
as a Novel Hydrogen Gas Sensor Based on Spintronic

17

تازه هاي علوم شناختي

حميد شبنم نوين

25-41 : صفحات،3 : شماره،14 :جلد

دکتر اميرمسعود ابريشمي مقدم

شبيهسازي تحريك الكتريكي سلولهاي گانگليون در پروتزهاي بينايي

18

1391

امين مهنام سوداگري

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه الکترونیك
 مکان و زمان،كنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Nanostructure solar cells
NSSC91
Sharif Univesity
of Technology
2011

A. Khademi
Dr.F.Akbari Boromand
M. Massah
M. Mohsen nia

Fabrication of Polymer Solar Cells Based
on MEH-PPV/C60 and Influence of Organic Solvents
at Different Weight Ratio

1

M. Massah
M. Mohsen nia
A. Khademi
Dr.F.Akbari Boromand

Inﬂuence of the Buffer Layer on Polymer Solar Cell
Performance Based on MEH-PPV+C60

2

M. R. Fathollahi
Dr.F.Akbari Boromand

Fabrication and Simulation of Polyfluorene-Based
Organic Light Emitting Diodes

3

M. Mohammadzadeh
Lajevardi
Dr.F.Akbari Boromand

Enviromental UV-A Level Monitoring Using
an Ag-Tio2 Schottky Diode

4

Dr.F.H.Babaie
A. Amini

Obtaining Highly Selective Responses from a Bulk Tin
Oxide Gas Sensor

5

2nd International
Conference on Materials
ICMAST2012
Budapest-Hungary
2012

K. Nemati
Dr.F.H.Babaie

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

6

IEEE Wireless
Communications and
Networking Conference
(WCNC 2012)
Paris, France
2012

Z. Mobini
P. Sadeghi
Dr. S. Zokaei

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

7

34th Annual International
Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and
Biology Society
California, USA
2012

S. Farahmand
H. Vahedian
M.Abedinkhan Eslami
Dr. A.M. Sodagar

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

8

Nanostructure solar cells
NSSC91
Sharif Univesity
of Technology
2011
20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE)
University of Tehran
2012
2nd International
Conference on Materials
ICMAST2012
Budapest-Hungary
2012
2nd International
Conference on Materials
ICMAST2012
Budapest-Hungary
2012
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

34th Annual International
Conference of the IEEE
Engineering in Medicine
and Biology Society
California, USA
2012

S. Farahmand
M. H. Maghami
Dr. A.M. Sodagar

Programmable High-Output-Impedance,
Large-Voltage-Compliance Microstimulator for,
in PubMed will Retrieve

9

IEEE Biomedical Cicuits
and Systems Conference
(IEEE BioCAS)
Taiwan
2012

Dr. A.M. Sodagar

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

11

IEEE Biomedical Cicuits
and Systems Conference
(IEEE BioCAS)
Taiwan
2012

M. Karimi
Dr. A.M. Sodagar
Dr. M. Ehsanian
P. Amiri

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

11

IEEE Biomedical Cicuits
and Systems Conference
(IEEE BioCAS)
Taiwan
2012

M. Faizollah
S. Razmpour
Dr. A.M. Sodagar
M. Nourian
Dr. M. Y. Darmani

Generic Controller Dedicated to Implantable Biomedical
Microsystems

12

The IEEE International
Conference on Electronics,
Circuits, and Systems
(ICECS)
Spain
2012

M. Abedinkhan
Dr. A.M. Sodagar
P. Adl

A Novel Multi-Step C-2C DAC Architecture

13

20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE)
University of Tehran
2012

Dr. H. Shamsi
E. Shami

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

14

H.R. Mafi
Dr. H. Shamsi
R. Mohammadi
E. Shami

Performance Enhancement of a 10-Bit 50-MS/S Open
Loop Pipelined ADC Using a Novel Digital Calibration

15

S.S. Mosavi
A. Shahhoseini
Dr. H. Shamsi

A New Cell with Hybrid Single Electron Transistor
and MOS Transistor with Feed Back Technique

16

H.R. Mafi
Dr. H. Shamsi
R. Mohammadi
E. Shami

A 10-Bit 50-MS/S Charge Injection Pipelined ADC
Using a Digital Calibration

17

S. Farahmand
Dr. H. Shamsi

Positive Feedback Technique for DC-Gain Enhancement
of Folded Cascade Op-Amps

18

R. Mohammadi
Dr. H. Shamsi
M. Abedinkhan

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

19

20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE)
University of Tehran
2012
ICDCS 2012 IEEE
International conference
on device
India
2012
IEEE Multi-Conference
on Systems, Signal (SSD)
Germany
2012
IEEE New Circuits
and Systems Conference
(NEWCAS)
Canada
2012
The IEEE International
Conference on Electronics,
Circuits, and Systems
(ICECS)
Spain
2012

کنفرانس يك روزه سلولهاي
خورشيدي نانوساختاري
دانشگاه صنعتي شريف
1391

ميثم نجفي

فولرين و مدل سازي اثر+ساخت سلول خورشيدي آلي بر پايه پليمر

دکتر فرهاد اکبري برومند

تغيير دما و تابش بر مشخصه آن

عليرضا خادمي
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

21

سلولهاي خورشيدي فتوولتايي آلي (سخنران مدعو کنفرانس)

دکتر فرهاد اکبري برومند

كنفرانس ،مکان و زمان
کنفرانس يك روزه سلولهاي
خورشيدي نانوساختاري
دانشگاه صنعتي شريف
1391

22

23

24

سحر احمدزاده

بيستمين کنفرانس مهندسي برق

بررسي وشبيهسازي اثر ارسال احتمالي در کاهش نرخ تأخير در

دکتر سعدان زکائي

ايران

شبكههاي موردي سيار

ندا مقيم

دانشگاه تهران

زينب رضائي فر

1391

شبيهسازي رفتاري مدوالتورهاي سيگما دلتاي آسنكرون مرتبه دوم

طراحي و شبيهسازي تقويت کننده توان  Dohertyدر تكنولوژي mµ

 18/0در فرکانس  2/4گيگاهرتز

فاطمه ابراهيمآبادي
دکتر حسين شمسي

کنفرانس مهندسي برق ايران
تهران
1391

مبين مهرشاد

کنفرانس مهندسي برق ايران

دکتر حسين شمسي

تهران

هوشنگ حسيبي

1391

كتب منتشرشده گروه الکترونیك
ردیف

عنوان

نویسندگان

ناشر

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

پایاننامههای دورهكارشناسیارشد (دفاع شده) گروه الکترونیك
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عنوان
طراحي و شبيه سازي مدار  LNAبهينه براي يك گيرنده چند
استانداردي( GSMو  )WIMAXدر تكنولوژي mµ0.13

طراحي سيستم درج بندي محصوالت کارخانجات کاشي و سراميك بر
اساس الگوريتم هاي شناسايي الگو
تصحيح خطاهاي آنالوگ در مبدل¬هاي آنالوگ به ديجيتال موازي با
استفاده از تبديل موجك
طراحي و ساخت حسگر گاز آمونياک( ) NH3با استفاده از مواد
ارگانيك
ساخت ترانزيستورهاي ارگانيك با عايق فروالكتريك ،اتصاالت فلزي و
نانو لوله هاي کربني
ساخت سلول خورشيدي ارگانيك بر مبناي مواد پليمري ،نانولولههاي
کربني و فولرين با بازدهي حداقل  1۱و آرايه کردن مناسبترين ترکيب
تحليل پاسخ هاي حسگر گاز با دماي کار مدوله شده براي تفكيك
مخلوطهاي دوجزئي گازها با روشهاي فازي -عصبي

دانشجو

استاد راهنما

مريم خسروي

دکتر داود آسماني

محمد حسين کريمي

دکتر داود آسماني

محمد امين حاجي باقري فرد

دکتر داود آسماني

عبدالوحيد کاکولوند

دکتر فرهاد اکبري برومند

ميثم نجفي

دکتر فرهاد اکبري برومند

عليرضا خادمي

دکتر فرهاد اکبري برومند

خاچيك بابايانس

دکتر فرامرز حسين بابايي

8

طراحي و شبيه سازي و ساخت تقويت کننده صوتي ديجيتال کالس D

علي قاسمي

9

تحليل وشبيه سازي اثر فاصله گام وتعداد رله در آلگوريتم هاي مسيريابي
مشارکتي

مسعود صفاري زاده
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دکتر حسين شمسي
دکتر محمد يوسف درماني
دکتر سعدان زکائي
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ردیف
11

عنوان
بهبود کيفيت سرويس در شبكههاي اقتضائي با تقسيمبندي گرههاي
شبكه براساس منابع آنها

11

شبيهسازي تأثير مدل ترافيك ورودي بر عملكرد شبكههاي اقتضائي سيار

12

طراحي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال الگوريتمي با دقت باال
در تكنولوژي  91نانومتر سي ماس

13

طراحي و شبيهسازي مبدل آنالوگ به ديجيتال
هيبريد پايپ الين -دلتا-سيگما براي کاربردهاي مخابراتي

14

طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال پايپ الين سرعت باال با استفاده از
روش تقويت حلقه باز براي کاربردهاي مخابراتي

15

طراحي و ساخت فيلتر پايينگذر مايكرواستريپ براي بخش باند پايه

سعيد حصاري

دکتر سعدان زکائي

اميد قدم شاه

دکتر سعدان زکائي

اصغر جعفري

دکتر حسين شمسي

رضا محمدي

دکتر حسين شمسي

احسان شامي

دکتر حسين شمسي

عليرضا نوري تبار

گيرنده هاي موج ميليمتري
16

دانشجو

استاد راهنما

طراحي و شبيهسازي يك تقويت کننده کم نويز در باند Ku

صابر عباس زاده بالنگا

دکتر حسين شمسي
دکتر سيد آرش احمدي
دکتر حسين شمسي
دکتر آرش احمدي

پایاننامههای دوره دكتری (دفاع شده) گروه الکترونیك
ردیف
1
2

عنوان
ساخت ديود نور گسيل آلي سفيد و شبيه سازي ترابرد در قطعه با
درنظرگرفتن اثرات حرارتي
زبان الكترونيكي بر پايه مدارهاي ميكروفلوئيديك

دانشجو

استاد راهنما

محمد رضا فتحالهي

دکتر فرهاد اکبري برومند

کيانوش نعمتي

دکتر فرامرز حسين بابايي

سمینارها و نشست های تخصصی گروه الکترونیك
ردیف

سمینار ،همایش

ارائه دهنده

1

آشنايي با مباني پژوهش در مهندسي

دکتر امير مسعود سوداگر

2

دانشگاه صنعتي ،مرکز کارآفريني

دکتر فرامرز حسين بابايي

زمان و مکان برگزاری
دانشكده مهندسي برق
1391
دانشكده مهندسي برق
1391

گروه قدرت
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه قدرت
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

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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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Physics of Plasmas
Vol.29, Issu.2
2012
IEE Proceedings-Generation
Transmission and
Distribution
Vol.6, Issu.1, pp. 1-10
2012
European Transactions on
Electrical Power
Vol.10, Issu.1002, pp.1-16
2012
IEEE Transactions on Power
Delivery
Vol.27, pp. 1415-1422
2012
Przeglad Elektrotechniczny
Vol.88, Issu.5b, pp. 206-210
2012
International Journal of
Electrical Power & Energy
Systems
Vol.1, Issu.43, pp. 444-453
2012

A. Shemshadi
K. Niayesh
Dr. A. Akbari

Influence of the Airflow Speed Along Transmission
Lines on the DC Corona Discharge Loss, Using Finite
Element Approach

4

Dr. T. Amraee
A. Soroudi
A.M. Ranjbar

Probabilistic Determination of Pilot Points for Zonal
Voltage Control

5

A.M. Ranjbar
Dr. T. Amraee

Wide Area Load Frequency Control Using Functional
Model Predictive Control

6

Dr. T. Amraee

Coordination of Directional Overcurrent Relays Using
Seeker Algorithm

7

B. Rahmani
Dr. M. Tavakoli Bina

Advanced Universal Power Quality Conditioning
Systems in Three-Phase Four-Wire Networks Under
Non-Ideal Waveforms

8

T. Akbari
A. Rahmani Kian
Dr. M. Tavakoli Bina

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

9

H. Vahedi
A. Alizadeh Kiapi
Dr. M. Tavakoli Bina
K. Al-Haddad

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

11

K. Varesi
Dr. A. Radan

A Novel GA Based Technique for Optimizing Both
the Design and Control Parameters in Parallel
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حمايت از سرمايه ايراني در ميكروشبكه ها با صدور تعرفههاي هدفمند
گاز

63

هفدهمين کنفرانس شبكه هاي
توزيع نيروي برق
پژوهشگاه نيرو
1391

حميد حسن زاده فرد

نهمين همايش بين المللي انرژي

دکتر سيدمسعود مقدستفرشي

تهران

سيد مهدي حكيمي

1391

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1311دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

كتب منتشر شده گروه قدرت
ردیف

عنوان

1

بررسي سيستمهاي قدرت

2

کيفيت توان

نویسندگان

ناشر

دکتر محمد توکلي بينا
مجيد ساکي

کاوش توين

عليرضا عليزاده کيايي
دکتر محمد توکلي بينا
بيژن رحماني

جاودان خرد

مجيد ساکي
پایاننامههای دوره كارشناسیارشد (دفاع شده) گروه قدرت
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان
طراحي بهينه و آناليز يك ژنراتور سنكرون سه فاز بادي شار محوري با
اهنربي دائم بروش اجزاي محدود سه بعدي
طراحي بهينه و آناليز يك موتور  PMدون جاروبك  DCشار محوري
براي خودروي الكتريكي
بهينه سازي ساختار عايقي مربوط به خروجي سيم پيچ فشار قوي
ترانسفورماتور تا مقره عبوري با تحليل ميدان الكتريكي
بررسي تجربي انتشار سيگنالهاي  UHFتخليه جزئي در مخزن
ترانسفورماتور قدرت و مقايسه آن با نتايج شبيه سازي
بررسي خصوصيات الكتريكي و دي الكتريكي عايقهاي مايع
بررسي ارتباط بين درجه پالريزاسيون و خصوصيات فيزيكي و الكتريكي
عايق سلولز سير شده با روغن
طراحي و شبيه سازي فيلتر اکتيو به منظور کاهش هارمونيك در شين
داخلي نيروگاه
طراحي بهينه و شبيه سازي يك کنترلکننده تطبيقي به منظور ميراسازي
نوسانات  on-lineسيستم قدرت نمونه
طراحي و شبيه سازي کنترل کننده توان راکتيو دز سيستمهاي خورشيدي
متصل به شبكه با استفاده از مبدل Z-source

دانشجو

استاد راهنما

راضيه پر موزه نويري

دکتر محمد اردبيلي

سيد مهدي جعفري شياده

دکتر محمد اردبيلي

مسعود روح اللهي

دکتر اصغر اکبري ازيراني

مجتبي زنجاني

دکتر اصغر اکبري ازيراني

اميد انصاري

دکتر اصغر اکبري ازيراني

محمد تقي ايماني

دکتر اصغر اکبري ازيراني

جواد سليماني

دکتر محمد توکلي بينا

مرضيه خسروي

دکتر محمد توکلي بينا

امير خوش اندام

دکتر محمد توکلي بينا

طراحي و شبيه سازي الگوريتمي بر چايهي تبديل موجك زمان واقعي
11

براي جبرانسازي هارمونيكهاي سوم ،پنجم و هفتم در خروجي ژنراتوز

جواد مدرسي

توربينهاي بادي

دکتر محمد توکلي بينا
دکتر مسعود گلكار

مدلسازي و شبيه سازي خودرو هيبريد سواري سري -موازي در
11

 MATLAB-Simulinkجهت بررسي ساختارهاي مختلف تقسيم

هيوا نصيري

دکتر احمد رادان

کننده قدرت
12

13
14

مبدلهاي  DC-DCبراي سيستمهاي تغذيه شده با فتوولتائيك به همراه
باطري شارژر

پروفسور مرتنز از دانشگاه هانوفر
شهروز حاجي قرباني

آلمان
دکتر احمد رادان

کنترل اينورتر چهارساق جهت تغذيه بارهاي نامتعادل خطي با استفاده از
کنترلر رزونانسي
مطالعات طراحي و شبيه سازي جهت پياده سازي خودرو هيبريد
سري – موازي مبتني بر  DMPماشين به روش سخت افزار در حلقه

64

اسماعيل اسماعيلي شريف

دکتر احمد رادان

محمد قناعتيان چيذري

دکتر احمد رادان
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ردیف
15
16
17
18
19

عنوان
مطالعه ،طراحي و شبيهسازي سيستم ميراگر جرمي فعال مورد استفاده
براي کاهش تنش در المان هاي ساز هاي ساختمان مرتفع نمونه
مدلسازي و شبيه سازي کنترل توان اکتيو و راکتيو ژنراتورهاي القايي
دو سو تغذيه با استفاده از روش کنترل  Hبي نهايت
بررسي و شبيه سازي نحوه استفاده از سيم پيچ استاتور موتور PMSM

در ساختار شارژر خودروهاي هيبريدي با قابليت اتصال به شبكه
مدلسازي و شبيه سازي اينورتر چهارساق با روش کنترل فيدبك بهره و
مقايسه آن با روش کنترل رزونانسي  -تناسبي
مدلسازي و شبيه سازي يك کنترل کننده موتور سنكرون مغتاطيس
دائم با استفاده از کنترلر فيدبك حالت و بدون حسگر

دانشجو

استاد راهنما

اردشير مظاهري

دکتر احمد رادان

ابوذر محمد نژاد
بهزاد محمد پور

دکتر احمد رادان
دکتر شكراله شكري
احمد رادان
دکتر شكراله شكري

حامد نظيفي

دکتر احمد رادان

سجاد معدن زاده

دکتر علي عابديني
مهندس ورنر تحت نظارت

21

بررسي اينوترهاي ولتاژ پايين در کاربردهاي توان باال

رشيد رضا کريمي

21

طراحي و کنترل منبع ولتاژ قابل کنترل براي تست نيمه هادي هاي قدرت

بيژن اماني کمايي

پروفسور مرتنز
دکتر احمد رادان
مهندس ورنر تحت نظارت
پروفسور مرتنز
دکتر احمد رادان

22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

بررسي بار گرمايي قطعات نيمه هادي قدرت استفاده شده در توربين هاي
بادي بزرگ با استفاده از ژنراتور القايي با تغذيه دبل
طراحي و کنترل يك کانورتر مدوالر براي کاربرد در خودرو
مدلسازي و شبيه سازي يك مبدل الكترونيك قدرت براي سيستم هاي
خورشيدي فتوولتائيك جهت استخراج ماکزيمم توان
طراحي ،مدلسازي ديناميكي و شبيه سازي يك مبدل
 BUCK_BOOSTغيرمعكوس کننده
مدلسازي و شبيه سازي يك کنترل کننده موتور سنكرون مغناطيس دائم
با استفاده از کنترلر فيدبك حالت و بدون استفاده از حسگر
طراحي و پياده سازي استراتژي کنترل بهينه ماشين القايي در اتومبيل
الكتريكي
شبيه سازي و شناسايي خطاي سيم بندي ترانسفورماتور سه فاز توزيع
مدلسازي و شبيه سازي انواع خطا در ترانسفورمرهاي توزيع و محاسبه
نيرو هاي الكترومغناطيسي
محاسبه تلفات آهنربا در ماشينهاي مغناطيس دائم با روش اجزاء محدود
طراحي و شبيه سازي الگوريتمي بر پايه تبديل موجك زمان واقعي براي
جبرانسازي هارمونيكهاي سوم ،پنجم و هفتم در ژنراتور توربينهاي بادي

ابراهيم جماراني
کيارش آهي
ناصر خليلي

پروفسور مرتنز از دانشگاه هانوفر
دکتر احمد رادان
دکتر علي عابديني
دکتر علي عابديني
دکتر هوشمند

حسن دهقاني

دکتر علي عابديني

سجاد معدن زاده

دکتر علي عابديني

غالمرضا جاللي

دکتر علي عابديني

حسين پايدرانيا

دکتر کريم عباس زاده

سلمان حاجي آقاسي

دکتر کريم عباس زاده

عباس نظري مراشي

دکتر کريم عباس زاده

جواد مدرسي

دکتر مسعود علي اکبر گلكار
دکتر محمد توکلي بينا

شبيه سازي و طراحي هماهنگ کنترل کننده  STATCOMو پايدار
32

ساز سيستم قدرت جهت ميرايي نوسانات محلي و بين ناحيه اي در

علي احمديان

دکتر مسعود علي اکبر گلكار

سيستم قدرت چند ماشينه
33
34

مطالعه و شبيهسازي تاثير پيل سوختي بر پايداري گذراي ژنراتور
سنكرون در يك ميكرو شبكه
مدلسازي وشبيه سازي بهره برداري بهينه فيدرهاي توزيع در شبكه
هوشمند با در نظرگرفتن سيستمهاي سه فاز نا متعادل

65

فاطمه معتبريان
شرف يوسفي

دکتر مسعود علي اکبر گلكار
دکتر شكري کجوري
دکتر مسعود علي اکبر گلكار
دکتر عباس هوشمند
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ردیف
35

36

37

عنوان
مدلسازي جهت بهره برداري بهينه يك جمع کننده خودروهاي قابل
اتصال به شبكه در بازار رزرو
طراحي سيستم کنترلي براي کنترل فرکانس در يك ميكروشبكه شامل
بارهاي کنترل پذير
مدلسازي جهت بهره برداري احتماالتي يك ميكروشبكه شامل
خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه

دانشجو

استاد راهنما

حبيباله خردمند خانكهداني

دکتر سيدمسعود مقدس تفرشي

محمد کوچكيان جزي

دکتر سيدمسعود مقدس تفرشي

مهدي جعفري

دکتر سيدمسعود مقدس تفرشي

پایاننامههای دوره دكترا (دفاع شده) گروه قدرت
ردیف

دانشجو

عنوان
طراحي بهينه و ساخت حسگر الكترومغناطيسي موقعيت زاويه اي با

1

فريد توتونچيان

استفاده از سلسينهاي  91درجه با هدف کاهش اثر پذيري خطاي
موقعيت

2

مدلسازي دقيق ماشينهاي آهنرباي دايم با در نظرگرفتن گشتاور

سيد امين سعيد

دندانهاي و وارائه روشي جديد به منظور کمينه سازي آن

استاد راهنما
دکتر محمد اردبيلي
دکتر کريم عباس زاده
دکتر کريم عباس زاده

سمینارها و نشست های تخصصی گروه قدرت
ردیف

سمینار ،همایش

1

سمينار دانشجويي شبكه هاي هوشمند

ارائه دهنده

زمان و مکان برگزاری

دکتر سيدمحمدتقي بطحائي

دانشكده مهندسي برق

دکتر عليرضا فريدونيان

1391

گروه كامپیوتر
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه كامپیوتر
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

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

3

Brain Computer Interface with Genetic Algorithm

4

Joint Admission Control and Channel Selection Based
)on Multi Response Learning Automata (MRLA
in Cognitive Radio Networks

H. Bizhani
Dr. A. Ghasemi

5

A Mobility Based Cooperative MAC Protocol
for Wireless Networks

Dr. A. Ghasemi
M. Fahimi

H. Ahmadi
Dr. A. Ahmadi
S.Azimzadeh Jamalkandi

Dr. M.Aliyari
A.Salehzadeh-Yazdi
A.Masoudi-Nejad
A. Asadi Ghanbari
A. Broumandnia
H. Navidi
Dr. A. Ahmadi

66

Genomics
Vol. 101, No. 2, pp. 94-100
2012
International Journal
& of Information
Communication Technology
Vol. 2, No. 1, pp. 79-86
2012
Wireless Personal
Communications
Vol. 71, Issue. 1, pp 629-649
2013
International Journal
of Information and
Computation Technology
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مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه كامپیوتر
نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

Low-Power, Small-Size, Generic Controller Dedicated
to Implantable Biomedical Microsystems

2

A Proper Transform for Satisfying Benford’s Law and Its
Application to Double JPEG Image Forensics.

3

Map Point-Labeling with Rotation in Slider Model Using
an Efficient Evolutionary Algorithm

M. Feyzollah
S. Razmpour
Dr. A. Sodagar
M. Noorian
Dr. M.Y. Darmani
A. Taimori
A. Behrad
F. Razzazi
Dr. A. Ahmadi
M. Babaie Zadeh
A. Asoodeh
F. Rostamabadi
Ali Ahmadi

كنفرانس ،مکان و زمان
IEEE Biomedical Circuits
and Systems Conference
Tiwan
2012
IEEE International
Symposium on Signal
Processing and Info
Vietnam
20th International
Conference in Central
Europe on Computer Gra
Charlottetown, Prague

يازدهمين کنفرانس سيستمهاي
4

ريشهيابي کلمات با استفاده از شبكهي بيزين ساده و کاربرد آن به همراه
استفاده از يك الگوريتم جديد درتعيين ميزان مشابهت متون

فاطمه کاظمي ونهري

هوشمند ايران

دکتر علي احمدي

دانشگاه خوارزمي

کبري کامران

تهران
1391
يازدهمين کنفرانس سيستمهاي

5

کشف سرقت ادبي در متون فارسي به کمك الگوريتمSimHash

کبري کامران

هوشمند ايران

دکتر علي احمدي

دانشگاه خوارزمي

مهران محسن زاده

تهران
1391

كتب منتشر شده گروه كامپیوتر
ردیف

عنوان

نویسندگان

ناشر

1

Wavelet 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

پایاننامههای دوره كارشناسیارشد (دفاع شده) گروه كامپیوتر
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

دانشجو

عنوان
تشخيص چهره بر مبناي جداسازي رنگ پوست با استفاده از آتاماتاي
يادگير سلولي
تشخيص رويداد سرقت در سيستم هاي نظارتي و امنيتي
مدلسازي آگاه به محيط راننده و تشخيص رفتار او با کمك سامانه هاي
چند خبره اي
بررسي سرقت ادبي در متون فارسي به کمك الگوريتمهاي اثر انگشت
ارائهي يك الگوريتم جديد براي ريشهيابي کلمات فارسي و بررسي
کاربرد آن در تشخيص سرقت متون فارسي
ارتقاي کيفيت آموزش در محيط هاي آموزشي تعاملي و خودآموز با
استفاده از آتوماتاي يادگير
ارائه راهكاري براي کاهش مشكل تصادم در پروتكل  MACAدر
شبكه هاي بيسيم

67

مصطفي بيات

استاد راهنما
دکتر علي احمدي
دکتر حميد ابريشمي مقدم

محسن جعفري

دکتر علي احمدي

سورنا ناصر مقدسي

دکتر علي احمدي

کبري کامران

دکتر علي احمدي

فاطمه کاظمي ونهري
هاجر حجري
حنانه مهدوي

دکتر علي احمدي
دکتر علي احمدي
دکتر چيترا دادخواه
دکتر محمد يوسف درماني
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ردیف
8
9
11
11
12
13
14
15
16

عنوان
ارايه الگوريتمي براي بهبود روش تعيين اولويت گره در شبكههاي
 Adhocبر مبناي پروتكل ES-DCF

طراحي و پياده سازي يك ميكروکنترلر عمومي براي ريزسيستم هاي

دانشجو

استاد راهنما

سارا شهراييني

دکتر محمد يوسف درماني

صديقه رزم پور

مهندسي پزشكي
ارايا راهكاري ميان اليهاي براي نگهداري مسير با توجه به پارامترهاي
 QoSگرهها در شبكه هاي Manet

سيد خليل قادري شربياني
سعيد مرندي

دکتر محمد يوسف درماني

علي اصغر يعقوب زاده

دکتر محمد يوسف درماني

محمد عبداللهي

دکتر مهدي علياري شوره دلي

احسان اميري

دکتر عبدالرسول قاسمي

مريم سادات رسولي دانش

دکتر عبدالرسول قاسمي

حسين آقاجاني

دکتر عبدالرسول قاسمي

سرويس در شبكههاي بيسيم موردي
کيفيت
حل تحليلي معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با کمك
برنامهنويسي ژنتيك کارتزين
آشكارسازي و تشخيص خرابي در شبكه هاي حسگر بيسيم با رويكرد
مبتني بر سيگنال
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دکتر محمد يوسف درماني

ارايه الگوريتمي به منظور پيدا کردن مسير پايدار مبتني بر کيفيت
بهبود کيفيت سرويس در شبكههاي  Manetبا در نظرگرفتن پارامترهاي

دکتر امير مسعود سوداگر

طراحي و ارزيابي يك روش مبتني بر هوش مصنوعي براي کنترل
هنداف در شبكه هاي راديويي هوشمند

گروه كنترل و سیستم
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه كنترل و سیستم
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

1

An 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

2

A SLAM Based on Auxiliary Marginalised Particle
Filter

R. Havangi
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based on B-spline kernel observer via particle swarm
optimization

23

Multiple Model Bank Selection Based on Nonlinearity
Measure and H-Gap Metric

24

On the Structural Optimization of a Neural Network
Model Predictive Controller

25

Nonlinear System Identification in Frequent
and Infrequent Operating Points for Nonlinear Model
Predictive Control

26

M. Rafaei
Dr. M.H. Kazemi
Dr. M.A. Nekoui
A. Ghoreyshi

Designing the Fuzzy Controller in Mobile Robot
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A Decentralized Control Strategy for Joint Resource
Allocation and Routing in Node-Based Wireless Data
Networks

21

مروري بر معماري سيستم هاي خودکار جاده اي

21

فرآيند تطبيق استراتژي درسازمان به عنوان يك سيستم تطبيقي پيچيده

22

محمد اذانگو
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دکتر حميد رضا تقي راد
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عباسعلي رسولي

دکتر حميد رضا تقي راد
دکتر عليرضا فاتحي
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ردیف
21

22

23

عنوان
شناسايي و تشخيص عيب عدم تعادل شعله در محفظه احتراق توربين
گازي با داده هاي وروردي -خروجي
بررسي پايداري سيستم هاي کليدزني با تاخير وروردي با استفاده از
نظريه تلف کنندگي
ارتقا پاي کارايي کنترل کننده در سيستم هاي چند حلقه اي با بكارگيري
روش هاي ترکيب داده

دانشجو

استاد راهنما

سارا حجتي نيا

دکتر علي خاکي صديق

عليرضا برزگر

دکتر علي خاکي صديق

سيامك افشار خمسه

دکتر علي خاکي صديق
مشيري

24

طراحي جبران سازهاي مرتبه کسري براي سيستم هاس نامعين

عطا اله گوگاني خياباني

دکتر علي خاکي صديق

25

طراحي کنترل کننده مقاوم با استفاده از سيستم هاي مرتبه کسري

بهمن کشاورز

دکتر علي خاکي صديق

سامان سيروس

دکتر علي خاکي صديق

حسين محمدي

دکتر حميد خالوزاده

26

27

28

29

31

31

32

33

34

35

36
37
38

طراحي سيستمهاي کنترل پيشبين با استفاده از روشهاي پيشرفته بهينه
سازي
شناسايي و تشخيص بر خط خطا با استفاده از رهيافت شناسايي زيرفضاها
در زيرسيستم نيروگاهي بويلر بازياب حرارتي
تحليل و آزمايش اثرات مصرف مواد محرک آمفتامين بر عملكرد راننده
در شبيهساز رانندگي با استفاده از منطق فازي
مدلسازي غير خطي و طراحي کنترل کننده بهينه براي خودروي
الكتريكي -هيبريدي
طراحي کنترل کننده تطبيقي پايدار براي سيستم با اشباع ورودي و مقاوم
در برابر اغتشاش
طراحي خلبان خودکار براي يك پرنده هوا به زمين

سميرا تيموري

رضا بابازاده

بابك ابراهيمي المع

دکتر حميد خالوزاده

سيد محسن نكوئي

وطراحي کنترل کننده براي آن با کمك شبكه عصبي
برنامه ريزي عملياتي ربات سيار با استفاده از نقشه معنايي در محـيط

امير مبرهني

اداري
بهبود پايداري ميكروشبكه با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه در
مد جزيرهاي و متصل
ارزيابي عملكرد کنترلگرهاي غيرخطي توسط خطيسازي فيدبك و
پيادهسازي بر روي دستگاه pH

ارتقاي پايش کارايي کنترلکننده با بكارگيري رويكردهاي هوشمند

توسعه روشهاي مدلهاي چندگانه براي سيستمهاي کسري
مدلسازي آرماني در شرائط فازي جهت بهينه سازي پرتفو با توجه به
مطلوبيت هاي سرمايه گذار :مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران

74

دکتر جعفر حيراني نوبري
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مختار مهري

دکتر عليرضا فاتحي

محمد داليلي
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دکتر حميد خالوزاده
دکتر حميد خالوزاده

محمدجواد شياسي اراني

شناسايي ديناميكي غيرخطي توربين گاز به صورت Black Box

دکتر علي نحوي

دکتر علي خاکي صديق
بهزاد مشيري

حسين رسولي
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کوثر اخوان
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5
6
7

دانشجو

عنوان
بهبود حل مسئله  SLAMمبتني بر فيلتر ذرهاي با استفاده از روشهاي
محاسبات نرم و کالسيك
کنترل ∞ Hسيستمهاي تأخيردار در ورودي با فيدبك مشتق
مدل سازي و کنترل رباتهاي موازي افزونه کابلي با در نظرگرفتن
انعطاف پذيري طولي در کابلها
تحليل خطاي تصادفي در حلقه هدايت سه نقطه اي
توسعه مفاهيم و قضاياي توابع تبديل ماتريسي  SPRو کاربردهاي آن
در کنترل
توسعه روشهاي چندمدلي غيرخطي به منظور طراحي سيستم تشخيص
خطا و کاربرد آن در سيستم توربين گازي
کاهش محافظهکاري در تحليل پايداري براي سيستمهاي فازي
تاکاگي -سوگنو

رمضان هاونگي

استاد راهنما
دکتر محمد تشنه لب
دکتر محمد علي نكوئي

آالء شريعتي

دکتر حميد رضا تقي راد

محمد اعظم خسروي

دکتر حميد رضا تقي راد

سعيد عباداللهي

دکتر جعفر حيراني نوبري

مجتبي حكيمي مقدم

دکتر حميد خالوزاده

سيد مهرداد حسيني

دکتر عليرضا فاتحي

سياوش فخيمي درخشان

دکتر عليرضا فاتحي

سمینارها و نشستهای تخصصی گروه كنترل و سیستم
ردیف

سمینار ،همایش

ارائه دهنده
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2

Tuning The Focal Point of a Plasmonic Lens
by Nematic Liquid Crystal

M. Bahramipanah
Dr. M.S.Abrishamian
Dr. S.A. Mirtaheri

Journal of Optics
Vol.14, Issu.10, pp. 1-7
2012
Journal of the European
Optical Society - Rapid
publications
Vol.7, pp. 1-5
2012

3

High-Isolation Xx-Polar Antenna

M. Kaboli
Dr. M.S.
Abrishamian
Dr. S.A. Mirtaheri
S.M. Abootorab

4

Active Focusing of Light in Plasmonic Lens Via Kerr
Effect

H. Nasari
Dr. M.S.Abrishamian

5

Electrically Tunable Light Focusing Via a Plasmonic
Lens

H. Nasari
Dr. M.S.Abrishamian

6

Electromagnetic Fields Near Plasmonic Wedges

M.R. Disfani
Dr. M.S.Abrishamian
P. Berini

7

Nanoplasmonic Loaded Slot Cavities for Wavelength
Filtering and Demultiplexing

I. Zand
Dr. M.S.Abrishamian
Dr. T. Pakizeh
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IEEE Transactions
on Antennas and Propagation
Vol.60, Issu.9, pp.4046-055
2012
Journal of The Optical
Society of Korea
Vol.16, Issu.3, pp. 305-312
2012
Journal of Optics
Vol.14, Issu.3, pp. 1-7
2012
Optics Letters
Vol.37, pp. 1667-1669
2012
IEEE Journal of Selected
Topics in Quantum
Electronics
Vol.19, Issu.3, pp. 305-315
2012
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IEEE Photonics Journal
Vol.4, Issu.6, pp. 2136-2142

2012
Optics Express
Vol.21, Issu.1, pp. 79-86
2013
IET Communications
Vol.5, Issu.10, pp. 1-9
2012
IET Communications
Vol.5, Issu.7, pp. 1-7
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International Journal of
Engineering &Technology
Vol.4, Issu.3, pp. 321-325
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Engineering
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IEEE Signal Processing
Letters
Vol.19, Issu.11, pp.716-719
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IEEE Transactions
on Vehicular Technology
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IEEE Transactions on
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Vol.12, Issu.1, pp. 146-157
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IET Communications
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IEEE Transactions
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Vol.1, Issu.4, pp. 344-347
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International Journal
of Electronics
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Vol.67, Issu.5, pp. 45-57
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Wireless Personal
Communications
Vol.68, Issu.2, pp. 133-139
2013
Journal of Optics A: Pure
and Applied Optics
Vol.15, Issu.2, pp. 1-7

نویسندگان

عنوان مقاله
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Metal–Insulator–Metal Nanoscale Loop–Stub Structures

8

Highly Tunable Nanoscale Metal-Insulator-Metal Split
Ring Core Ring Resonators (Srcrrs)

9

Cluster-Based Cooperative Spectrum Sensing
in Cognitive Radio Networks Under Log-Normal
Channel with Noise Uncertainty in Cognitive Radio
Networks

11

Optimal Rate Fot Irregular Low Density Parity Check
Codes in Binary Erasure Channel

11

M. Sabzinejad
Dr. M. Ahmdian
M. Bayat

A Certificateless Multiple-Key Agreement Protocol
Without Hash Functions Based on Bilinear Pairings

12

R. Asvadi
A.H. Banihashemi
Dr. M. Ahmadian
H. Saeedi

LLR Approximation for Wireless Channels Based
on Taylor Series and Its Application to BICM
with LDPC Codes

13

R. Asvadi
A.H. Banihashemi
Dr. M. Ahmadian

Design of Finite-Length Irregular Protograph Codes with
Low Error Floors Over the Binary-Input AWGN Channel
Using Cyclic Liftings

14

M. Sabzinejad
Dr. M. Ahmdian
R. Ebrahimi
M.R. Jami

A New Efficient Authenticated Multiple-Key Exchange
Protocol from Bilinear Pairings

15

M. Rabiee
Dr. M. Ahmdian
S. Ghaemmaghami

A Low Complexity Nsaf Algorithm

16

M.A. Mohammadi
P. Sadeghi
Dr. M. Ardebilipour

Node and Symbol Power Allocation in Time-Varying
Amplify-and-Forward Dual-Hop Relay Channels

17

M.A. Mohammadi
P. Sadeghi
A. Lamahewa
Dr. M. Ardebilipour

Impact of Unknown Time-Varying Fading
on the Information Rates of Amplify and Forward
Cooperative Systems

18

S.E. Alikhani
B. Mahbobi
Dr. M. Ardebilipour

Interference Aware Resource Allocation in Orthogonal
Frequency-Division Multiple Access-Based Relay
Networks

19

S.H. Safavi
Dr. M. Ardebilipour
Dr. S. Salari

Relay Beamforming in Cognitive Two-Way Networks
with Imperfect Channel State Information

21

E. Soleimani Nasab
Dr. M. Ardebilipour
A. Kalantari
B. Mahbobi

Performance Analysis of Multi-Antenna Relay Networks
with Imperfect Channel Estimation

21

M.A. Mohammadi
Z. Mobini
Dr. M. Ardebilipour
B. Mahbobi

Performance Analysis of Generic Amplify
and Forward Cooperative Networks Over Asymmetric
Fading Channels

22

Dr. T. Pakizeh

Optical Absorption of Nanoparticles Described
by an Electronic Local Interband Transition

23

I. Zand
M. Bahramipanah
Dr. M.S.
Abrishamian
I. Zand
M. Bahramipanah
P. Berini
N. Reisi
V. Jamali
Dr. M. Ahmadian
Dr. S. Salari
H. Tavakoli
Dr. M. Ahmadian
Dr.M.R. Peyghami
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Journal of the Optical
Society of America B
Vol.29,Issu.6,pp.1361-1366
2012

S. Alavi Lavasani
Dr. T. Pakizeh

Color-Switched Directional Ultracompact Optical
Nanoantennas

24

Optics Express
Vol.20, Issu.28
pp. 29646- 29658
2012

A. Mendoza-Galván
K. Järrendahl
A. Dmitriev
Dr. T. Pakizeh
M. Käll
H. Arwin

Fano Interference in Supported Gold Nanosandwiches
with Weakly Coupled Nanodisks
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Journal of the Optical
Society of America B
Vol.29, pp.2446- 2452
2012

Dr. T. Pakizeh

Unidirectional Radiation of a Magnetic Dipole Coupled
to an Ultracompact Nanoantenna at Visible Wavelengths

26

Exposure of the Human Brain to an Electromagnetic
Plane Wave in the 100–1000 Mhz Frequency Range
for Potential Treatment Of Neurodegenerative Diseases

27

Dr. R.A.Sadeghzadeh
N. Varjani
A. Saee

A Survey of Using Directional Antennas in Ad Hoc
Networks

28

F. Bahadori Jahromi
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Applying Forward Scattering Radar in Cellular Systems

29

M.A. Honarvar
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Design of Coplanar Waveguide Ultra Wideband
Band-Pass Filter Using Stub-Loaded Resonator
with Notched Band

31

A. danideh
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Cpw-Fed Slot Antenna for Mimo System Applications

31

Sience Series Data Report
Vol. 4, Issu.12
2012

N, Ghaedi
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Frame Synchronization Techniques Performance
Evaluation in OFDM Based High Voltage Power Line
Communication Systems

32

Indian Journal of Science
and Technology
Vol. 6, Issu.1
2013

A. Bakhtiari
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Broad-Band 4-Sided Insulator Resonance Vibration
Folded Fractal Antenna

33

Indian Journal of Science
and Technology
Vol. 5, Issu.7
2012

M. Ghiyasvand
A. Bakhtiari
Dr. R.A.Sadeghzadeh

Novel Microstrip Patch Antenna to Use in 2*2 Sub
Arrays for DBS Reception

34

Miniator Hook-Shaped Multi-Band Antenna
for Mobile Applications

35

UWB Monopole Microstrip Antenna Using Fractal Tree
Unit-Cells

36

IEE ProceedingsMicrowaves Antennas
and Propagation
Vol.6,Issu.14,pp.1565-1572
2012
international journal on Ad
Hoc networking systems
Vol.2, Issu.4, pp. 1-16
2012
International Journal of
Engineering and Innovativ
Technology
Vol. 2, Issu.3
2012
Microwave and Optical
Technology Letters
Vol. 54, Issu.9
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Indian Journal of Science
and Technology
Vol. 6, Issu.1
2013

IEEE Antennas
and Wireless Propagation
Letters
Vol. 112012

Microwave and Optical
Technology Letters
Vol. 54, Issu. 10
2012

A. Khaleghi
M.S.Eslampanah Sendi

R. Cha´ vez-Santiago
F. Mesiti
I. Balasingham

M. Naser
Moghaddesi
Dr. R.A.Sadeghzadeh
M. Fakheri
T. Aribi
T. Sedghi
B.S. Verdi
M. Naser
Moghaddesi
Dr. R.A.Sadeghzadeh
T. Aribi
T. Sedghi
B.S. Verdi
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International Journal
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International Journal
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Microstrip Low-Pass Filters by Using DGS with Folded
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Small Circular-Shaped UWB Antenna for Wireless
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A Novel High Directive EBG Structure
and Metamaterial Superstrate for Microstrip Antenna
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Dr. N. Granpayeh
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Improved Plasmonic Splitters and Demultiplexers
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M. Khatir
Dr. N. Granpayeh

An Exact Analysis Method of SPP Propagation
in the Anisotropic Magneto-Optic Slab Waveguides:
I. Transversal Configuration
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F. Davoodi
Dr. N. Granpayeh

All Optical Logic Gates: a Tutorial

44

A. Dolatabady
Dr. N. Granpayeh

All Optical Logic Gates Based on Two Dimensional
Plasmonic Waveguides with Nanodisk Resonators

45

H. Lotfi
Dr. N. Granpayeh
S.A. Schulz

Photonic Crystal Waveguides with Ultra-Low Group
Velocity

46

S.M. Hosseini
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Weighted Sum Throughput Maximation for Downlink
Multi-Cell OFDMA Systems
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Two Bit All-Optical Analog-to-Digital Converter Based
on Nonlinear Kerr Effect in 2D Photonic Crystals
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Moghaddesi
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PRI Modulation Type Recognition Using Level
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American Journal of Signal
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B. Youssefi
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Channel State Information

11

M. Sabzinejad
Dr. M. Ahmadian

An ID-Based Key Agreement Protocol Based on ECC
Among Users of Separate Networks

12

V. Jamali
B. Golkar
Dr. S. Salari
Dr. M. Ahmadian
E. Sousa

Cooperative Spectrum Sensing with Per-User Power
Constraints

13

E. Soleimaninasab
Dr. M. Ardebilipour

On the Performance of Multi-Antenna AF Two-Way
Relaying over Nakagami-m Fading Channels

14

M. Khosravi
Dr. R.A. Sadeghzade
Dr. M.S.
Abrishamian
Y. Eghbali
H. Hasani
Dr. M. Ahmadian
Dr. M. Ardebilipour
S.H. Safavi
Dr. M. Ardebilipour
H. Jamali
Dr. M. Ahmadian
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 مکان و زمان،كنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr. T. Pakizeh

Optical Interaction of Metal Nanoparticles and Its
Applications in

15

H. Noori
Dr. T. Pakizeh

Analysis of Strong Optical Interaction of Plasmonic
Nanoparticles

16

An Ultra Wideband 1 to 4 Wilkinson Power Divider
with high Q Band-Notched Using Symmetric Defected
Ground Structure

17

A UWB 1 to 4 Wilkinson Power DividerWith Triple
High-Q Band-Notched CharacteristicUsing U-Shaped
DGS

18

Dr. A. Khaleghi
R. Chávez-Santiago
I. Balasingham

An Improved Ultra Wideband Channel Model Including
the Frequency-Dependent Attenuation for in-Body
Communications

19

7th International Conference
on Body Area Networks
Brussels, Belgium,
2012

A. Khaleghi
R. Chávez-Santiago
I. Balasingham

On the Use of a Dielectric Matching Layer for Ultra
Wideband Medical Applications

21

5th International conference
on New Technology Mobile
turkey
2012

S.M. Rezvani
S.M. Safavi
Dr. R.A. Sadeghzade
A. Haghbin
R. Davarpanah

Relay Power Minimization Approach Based on General
Rank Beamforming for Multi Antenna Relaying
Schemes

21

Progress In Electromagnetics
Research Symposium
Russia
2012

H. Sarbandi farahani
Dr. R.A. Sadeghzade

A Novel Compact High-Gain Dual-Band Circularly
Polarized Antenna for Base-Station Application

22

Progress In Electromagnetics
Research Symposium
Russia
2012

R. Kazemi
Dr. R.A. Sadeghzade

Dielectric Rod Antenna Array with SIW Feed Network
for Radar Imaging System

23

M. Karami
H. Sarbandi farahani
Dr. R.A. Sadeghzade

A Novel Approach for Implementing High Speed pulse
Compression Based on Linear Frequency Modulation

24

M. Khosravi
Dr. R.A. Sadeghzade
Dr. M.S.
Abrishamian

Vertical Prolate Spheroids with a Center Gap as
Nanoantenna

25

H. Sarbandi farahani
Dr. R.A. Sadeghzade
R. Khaleghi

A Novel Method for Implementation of the Waveguide
Filters with Prescribed Transmission Zeros Using
Metamaterial-Based Structures

26

M. Sharifi Sorkherizi
H. Saeedi Manesh
Dr. R.A. Sadeghzade

Design of a Feed Antenna Based on NRD-Guide
Structure for Millimeter-Wave Applications

27

The 1st Asian Conference
on Applied Electromagnetics
and Wave Optics
Iran
2012
The first Iranian Conference
on Engineering
Electromagnetics
Iran
2012
20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012
IEEE International
Conference
on Ultra-Wideband (ICUWB)
Syracuse, NY
2012
34th Annual International
Conference of the IEEE
EMBS
San Diego, California 2012

IEEE Asia-Pacific Conference
on Applied Electromagnetics
(APACE)
2012
Melaka
2012
The 4th International
Conference on Metamaterials,
Photonic Crystals and
Plasmonics
United Arab Emirates
2013
The 4th International
Conference on Metamaterials,
Photonic Crystals and
Plasmonics
United Arab Emirates
2013
9th International Conference
on Communications (COMM)
Bucharest
2012

F. Khajeh Mirzaee
Dr S.A. Mirtaheri
Dr. S. Chamani
S.H. Ramazannia
S.H. Ramazannia
Dr. S. Chamani
Dr S.A. Mirtaheri
F. Khajeh Mirzaee
M. Yazdani
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 مکان و زمان،كنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M. Farahani
Dr. N. Granpayeh
M. Rezvani

Broadband Zero Reflection MIM Plasmonic Junctions

28

M. Khamri
Dr. N. Granpayeh

An Ultra-Compact Electro-Optic Plasmonic Switch

29

A. Doolatabadi
Dr. N. Granpayeh

A Novel Multichannel Demultiplexer in Two
Dimensional Plasmonic Waveguides with Nanodisk
Resonators

31

M.H. Moghaddam
Dr. K. Mohamedpour
M. Hoseini

Power Allocation in Multi-Cell Decode-and-forward
Relaying Cellular Networks in the Presence
of Interference Channel

31

M. Sadeghi
Dr. K. Mohamedpour
M. Hoseini

Joint Scheduling and Power Allocation in Cellular
OFDMA Systems for Target SINR Provision

32

M. Sadeghi
Dr. K. Mohamedpour
M. Hoseini

Joint Scheduling and Power Allocation in Cellular
OFDMA Systems for Target SINR Provision

33

M.H. Moghaddam
Dr. K. Mohamedpour
M. Hoseini

Recourse Allocation in Multi-cell Decode-and-Forward
Relay OFDMA Cellular Networks in Presence
of Multi-cell Interference

34

20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012

M. Bahrami panah
A.R. Mahigir
Dr. M.S.Abrishamian
Dr. S.A. Mirtaheri

Tuning the Focus of a Plasmonic Lens by Anisotropic
Material

35

20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012

S. M. Mousavi
A. jafargholi
Dr. S.A. Mirtaheri
Dr. M. Kamyab

Easily Implemented Miniaturized ENZ Metamaterial
Medium Using Spiral Inductors

36

20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012

S. H. Ramazannia
Dr. S. Chamaani
Dr. S. A. Mirtaheri
F. Khajeh Mirzaee

An Ultra Wideband 1 to 4 Wilkinson Power Divider
with High Q Band- Notched Using Symmetric Defected
Ground Structure

37

Progress In Electromagnetics
Research Symposium
Russia
2012

M. Haghparast
Dr. S. A. Mirtaheri
Dr. M.S.Abrishamian

Reconstruction of 1-D Dielectric Scatterer with Cosine
and Spline Expansions Using Differential Evolution and
Particle Swarm Optimization

38

Progress In Electromagnetics
Research Symposium
Russia
2012

M. Haghparast
Dr. S. A. Mirtaheri
Dr. M.S.
Abrishamian

Comparison of Different Metaheuristic Optimization
Methods' Capability in Two Dimensional Inverse
Scattering

39

Progress In Electromagnetics
Research Symposium
Russia
2012

M. Haghparast
Dr. S. A. Mirtaheri
Dr. M.S.Abrishamian

Localization and Electrical Parameters Estimation
of a 2D Mass Using a 2 Step Method Using FDTD

41

17th Optoelectronics
and Communications
Conference
Bexco, Busan, Korea
2012
17th Optoelectronics and
Communications Conference
Bexco, Busan, Korea
2012
20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012
1st IEEE International
Symposium
on Telecommunication
Technologies
Tehran, Iran
2012
1st IEEE International
Symposium
on Telecommunication
Technologies
Tehran, Iran
2012
1st IEEE International
Symposium
on Telecommunication
Technologies
Tehran, Iran
2012
1st IEEE International
Symposium
on Telecommunication
Technologies
Tehran, Iran
2012

81

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1311دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

كنفرانس ،مکان و زمان

41

High 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

42

High 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

بررسي رفتار واگرايي ميدان هاي الكترومغناطيسي در گوه هاي

مجيد رسولي ديسفاني

پالسموني

دکتر محمدصادق ابريشميان

طراحي يك سوئيچ نوري براي پنجره سوم مخابرات نوري با روش

حامدرضا شوريان

ايران

نوين نور تراديس

دکترمحمدصادق ابريشميان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

43

بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران
تهران
1391
نوزدهمين کنفرانس اپتيك و فتونيك

44

1391
معصومه کوچك شوشتري
45

دکتر محمود احمديان

ارائه يك سيستم رمز کليد عمومي مبتني بر کد

دکتر محمدرضا عارف

نهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز
ايران
تبريز
1391
اولين کنفرانس الكترومغناطيس

46

تاثير زاويه تمايل يك نانوديسك پالسموني با سطح مقطع بيضوي بر

دکتر توکل پاکيزه

پاسخ نوري آن

مهندسي
تهران
1391

47

سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي از ديدگاه انتقال موثر فناوري

48

شبيه سازي خطاي ردگيري زاويه و برد در رادار مونوپالس

49

تصحيح خطاي حرکت  SARبا استفاده از تقريب مسيرهاي خطي

51

استفاده از جاذب براي کاهش امواج نشتي از مايكروفر

51

بررسي عملكرد STAPدر تضعيف کالتر داراي توزيع ويبول

محدثه کوشا

نخستين همايش ملي آينده پژوهشي

پوريا حسيني

تهران

دکتر رمضانعلي صادق زاده

1391

دکتر رمضانعلي صادق زاده
محمدفضلالهپور
محمدرضا سهيليفر
مرتضي والئي
دکتر رمضانعلي صادق زاده
رضا فاطميمفرد

دومين همايش سراسري فناوري
سيستمهاي راداري

تهران دانشگاه جامع امام حسين (ع)
1391
دومين همايش سراسري فناوري
سيستمهاي راداري

تهران دانشگاه جامع امام حسين (ع)
1391
اولين کنفرانس الكترومغناطيس

راضيه نريماني

مهندسي

دکتر سيدعبداله ميرطاهري

تهران
1391

مهدي کريمي
دکتر کمال محامدپور

82

دومين کنفرانس رادار
تهران دانشگاه جامع امام حسين (ع)
1391
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كتب منتشر شده گروه مخابرات
نویسندگان

ردیف

عنوان

1

A Chapter of: Optimum Design of Hybrid EDFA/FRA
by Particle Swarm Optimization

2

A Chapter of: Photonic Crystal, Optical Properties,
Fabrication and Applications

3

مسائل الكترومغناطيس

دکتر محمد صادق ابريشميان

4

الكترومغناطيس پشرفته

دکتر محمد صادق ابريشميان

5

پردازش سيگنال هاي ديجيتال

دکتر کمال محامدپور

6

اصول مخابرات بيسيم و سيار

دکتر کمال محامدپور

A. Mola
Dr. N. Granpayeh
A. Rastegari Hormozi
M. Javid
B. Saghirzadeh
Dr. M.S. Abrishamian
Dr. N. Granpayeh

ناشر
IGI Global

Nova Science Publishers Inc

انتشارات دانشگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
انتشارات دانشگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
انتشارات دانشگاه نهران
انتشارات دانشگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

پایاننامههای دوره كارشناسیارشد (دفاع شده) گروه مخابرات
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

عنوان
طراحي و شبيه سازي ساختار پالسمونيك براي کنترل فعال پرتو نور با
استفاده از محيطهاي غيرخطي با روش تفاضا متناهي در حوزه زمان
تحليل و شبيه سازي فيلتر شكافي پالسمونيك ميان گذر با قابليتهاي
انتخابگري باند عبور و جداکنندگي طيفي
بررسي پديده تشديد فانو در نانو ذرات پالسموني و کابردهاي آن در
حسگرها
بهينه سازي احتمال آشكارسازي در سنجش مشارکتي طيف با کاربرد
راديوي شناختي
کدگذاري منابع وابسته با کمك اطالعات جانبي جهت ارسال روي
شبكه هاي اطالعاتي
بررسي ،شبيه سازي و بهبود قابليت اعتماد پخش پيام هاي ايمني در
شبكه هاي خودروئي بي سيم چندراهه
تحليل و شبيه سازي کران هاي باال و پائين ظرفيت امن در مدل هاي
کليد توافقي
کران هاي ظرفيت هماهنگي در شبكه هاي اطالعاتي به کمك توليد
متغيرهاي تصادفي همبسته
سنجش طيف مشارکتي به وسيله آشكارساز انرژي بهبود يافته در
شبكه راديو شناختي
طراحي کدينگ و مدوالسيون مناسب براي کانال رله با استفاده از
کدهاي LDPC

تحليل عملكرد يك شبكه راديو شناختي چند پرشي و تخصيص توان
بهينه
شبيه سازي و تحليل مسير يابي و تخصيص توان توام در شبكه هاي رله
چند پرشيد در کانال هاي با محو شدگي سريع

83

دانشجو

استاد راهنما

حديپه ناساري

دکتر محمد صادق ابريشميان

فاطمه محرمي

دکتر محمد صادق ابريشميان

مريم عباسي

دکتر محمد صادق ابريشميان

وحيد جماليکوشكقاضي

دکتر محمود احمديان

محمد نصيرائي
نيلوفر طورچي
حسن زيوري فرد
محمد ياعلي جهرمي

دکتر محمود احمديان
دکتر محمدرضا عارف
دکتر محمود احمديان
دکتر محمود احمديان
دکتر محمدرضا عارف
دکتر محمود احمديان
دکتر محمدرضا عارف

حميد حسني

دکتر محمود احمديان

حسين محسنيان

دکتر محمود احمديان

مرضيه نجفي

دکتر مهرداد اردبيلي پور

فائزه احمديان مرج

دکتر مهرداد اردبيلي پور
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ردیف
13

14

15

16

17
18
19

21
21
22

23

24
25
26
27
28
29
31

31

دانشجو

استاد راهنما

عنوان

مهدي انوري

دکتر مهرداد ارد بيلي پور

سيد حميد صفوي

دکتر مهرداد اردبيلي پور

حامد نوري پورازگمي

دکتر توکل پاکيزه

ميالد شريفي

دکتر علي خالقي

مجتبي ولي بيگلو

دکتر علي خالقي

هادي سعيدي منش

دکتر علي خالقي

محمد فضلاله پور

رمضانعلي صادق زاده دکتر

اميد نخستين

دکتر رمضانعلي صادق زاده

مرتضي والئي

دکتر رمضانعلي صادق زاده

محبوبه خمري

دکتر نصرتاله گرانپايه

رضا برهاني

دکتر نصرتاله گرانپايه

پوريا ديده ور

دکتر نصرتاله گرانپايه

محمد حسين مقدم

دکتر کمال محامدپور

احمد کسائيان

دکتر کمال محامدپور

زهرا محسن پور

دکتر کمال محامدپور

مهدي کريمي

دکتر کمال محامدپور

سيدمصطفي موسويرکنآبادي

دکتر سيدعبداله ميرطاهري

علي وزيري

دکتر سيدعبداله ميرطاهري

تحليل عملكرد و تخصيص بهينه توان در يك شبكه رله انتخابي با
فيدينگ ناکاگامي در نسبت سيگنال به نويز باال
تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو در شبكه هاي دو طرفه شناختگر
مبتني بر رله
تحليل و شبيه سازي آرايه هاي نانوآنتن نوري در بازه ي طول موج
 1511-511نانومتر
طراحي و ساخت فيلتر چند باندي ميانگذر با استفاده از تكنولوژي
 Ridge Gapدر باند Ku

طراحي ،شبيه سازي ،و ساخت آنتن پهن باند رفلكتوري براي تشعشع
کننده پالسي
طراحي و شبيه سازي آنتن رفلكتور شكل داده شده براي ماهواره
GEO

تحليل عملكرد و شبيه سازي يك رادار ردگير منو پالس و ارائه طرح
بهبود
طراحي شبيه سازي و ساخت آرايه فراکتال فعال گيرنده  UWBبا دو
قطبش
طراحي و شبيه سازي رادار  SARبراي پهپاد
تحليل و شبيهسازي سوئيچ الكترواپتيك برپايه موجبر پالسمونيك T

شكل به روش تفاضل محدود در حوزه زمان
تحليل ،شبيه سازي سه بعدي و بهينه سازي افزايش ميدان روي يك
فلز مخروطي در حضور بهره
مدل کردن و محاسبه رسانايي گرافن باياس شده با روش تفاضل
محدود در حوزه زمان
تحليل و شبيه سازي اثر رله در بهبود کارائي شبكه سلولي مشارکتي
تحليل و شبيه سازي تخصيص منابع با حداقل تداخل کاربران در شبكه
هاي سلولي چند کاربره
شبيه سازي تخمين کانال  MIMOلينك تله متري فضائي
طراحي و شبيهسازي گيرنده رادار هوايي با استفاده از پردازش تطبيقي
مكان -زمان
طراحي ،شبيهسازي و ساخت آنتن آرايه بازتابي با پرتو شكل دادهشده
طراحي و ساخت آنتن ارايه اي چند اليه ميكرواستريپ صفحه اي با
دو پالريزاسيون در باند  5گيگاهرتز با بهره حداق 25
طراحي ،شبيه سازي و ساخت بخش  RFرادار M-sequence UWB

جليل حيدري

براي تخمين پارامترهاي ديوار

84

دکتر سيدعبداله ميرطاهري
دکتر سيد آرش احمدي
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پایاننامههای دوره دكتری (دفاع شده) گروه مخابرات
استاد راهنما

دانشجو

دکتر محمد صادق ابريشميان

محسن بهرامي پناه

دکتر محمود احمديان

حسن توکلي

دکتر مهرداد اردبيلي پور

محمد علي محمدي

دکتر نصرتاله گرانپايه

مهدي خطير

دکتر سيدعبداله ميرطاهري

محسن کابلي

عنوان
انحراف دهي باريكه نور با ساختارهاي پالسموني بر پايه مواد غير
همسانگرد
استفاده از روش هاي بهينه سازي به منظور بهبود طراحي و تحليل
LDPC کدهاي

تخصيص بهينه منابع در سيستم هاي مخابرات هميار در شبكه هاي
اقتضائي
تحليل موجبرهاي سه اليه شامل پالسمون پالريتون هاي سطحي در
حضور اثرات مگنت و اپتيك
 بهينه سازي و ساخت آرايه آنتن سه باندي دوقطبي با انحراف،طراحي
 گيگاهرتز4  تا1/8 الكتريكي پرتو در محدوده فرکانسي

ردیف
1
2
3
4
5

سمینارها و نشستهای تخصصی گروه مخابرات
زمان و مکان برگزاری
دانشكده مهندسي برق
1391

ارائه دهنده

 همایش،سمینار

ردیف

دکتر کمال محامدپور

 و باند پهن و تاثير آن در توسعه اقتصادي4 مخابرات بي سيم سيار نسل

1

گروه مکاترونیك
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مکاترونیك
نام و شماره مجله
Neurocomputing
Vol. 91, , pp. 29-47
2012

نویسندگان
H. AbbasiNozari
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

S. Simani
H. DehghanBanadaki

عنوان مقاله

ردیف

Model-Based Robust Fault Detection and Isolation
of an Industrial Gas Turbine Prototype Using Soft
Computing Techniques

1

HomoTarget: A new algorithm for prediction
of microRNA targets in Homo sapiens

2

Specificity Enhancement in Classification of Breast
MRI Lesion Based on Multi-Classifier

3

Modified Projective Synchronization of Chaotic
Dissipative Gyroscope Systems Via Backstepping
Control

4

Short-Term and Long-Term Thermal Prediction
of a Walking Beam Furnace Using Neuro-Fuzzy
Techniques

5

H. Ahmadi
Dr. A. Ahmadi
Genomics
2012

Neural
Computing & Applications
pp. 1-11
2012
Indian Journal of Physics
Vol. 86, Issu.10, pp. 901-906
2012
Thermal Science
Vol. 16, Issu.10, pp. 210-228
2012

S.Azimzadeh
jamalkandi
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

A. Salehzadeh Yazdi
Gh. Bidkhori
A. Masoudi Nejad
F. Keyvanfard
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. M. Teshnehlab
K. Nie
M.Ying Su
F. Farivar
Dr. M. A. Nekoui
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. M. Teshnehlab
H. Dehghan Banadaki
H. Abbasi Nozari
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

85

 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-1311 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

نام و شماره مجله
International Review
of Automatic Control
Vol. 5, Issu.3, pp. 309-315
2012
IEEE Transactions on Control
Systems Technology
Vol. 99, Issu.1, pp. 1-6
2013
Iranian Journal of Electrical
& Electronics Engineering
Vol. 8, Issu.3, pp. 227-233
2012
Applied Mechanics
and Materials
Vol. 110-116, pp. 4255-4262
2012
SPE Drilion and Completion
Vol. 27,Issu. 4, pp. 586-595
2012
Abstract and Applied
Analysis
Vol. 2012, 14 pages
2012
Majlesi Journal
of Mechatronic Systems
Vol. 1, Iss. 4, pp. 1-4
2012

نویسندگان
Ghaniee
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. M. Teshnehlab
F. Farivar
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. M. A. Nekoui
Dr. M. Teshnehlab
M. Maboodi
M.S. Ashtari
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

M. Noruzi
S.M. Razeghi
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. M. Teshnehlab
R. Jahanshahi
R. Keshavarz
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

A. Emamzadeh
Z. Yaghoubi
H. Zarabadipour
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

A. R. Zare Bidaki
Y. Valehsaber
S. M. Kargar

عنوان مقاله

ردیف

Fault Detection of Nonlinear System Based on Takagi
Sugeno Fuzzy Models by Parity Relation

6

Synchronization of Underactuated Unknown Heavy
Symmetric Chaotic Gyroscopes via Optimal Gaussian
Radial Basis Adaptive Variable Structure Control

7

An Under Load Servo Actuator Identification and
Comparison Between the Results of Different Methods

8

Fault Detection in Tennessee Eastman Process Using
Fisher’s Discriminant Analysis and Principal
Component Analysis Modified by Genetic Algorithm

9

Intelligent Prediction of Differential Pipe Sticking
by Support Vector Machine Compared with
Conventional Artificial Neural Networks: An Example
of Iranian Offshore Oil Fields

11

Energy Reduction with Anticontrol of Chaos
for Nonholonomic Mobile Robot System

11

Velocity Control of an Electro Hydraulic Servo System
Using Fuzzy Controller Based on FEL Method

12

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

مكانيك سازه ها و شاره ها

مجيد مرادي

31-43 : صفحات،2 : نسخه،2 :جلد

محمد مهدي فاتح

1391

دکتر مهديعلياريشورهدلي

 تطبيقي غير مستقيم ربات هاي با مفاصل قابل2-کنترل فازي نوع
انعطاف

13

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه مکاترونیك
 مکان و زمان،كنفرانس
20th

Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012
20th Iranian Conference
on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2012
9th International Conference
of ELEKTRO
Rajeck Teplice, Slovakia
2012
third IFAC CHAOS
Conference
Cancún
México
2012
11th Iranian Conference
on Intelligent Systems
Iran
2013

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M. Adeli
H. Zarabadipour

Design of an Optimal Fuzzy LQR Controller Using
Genetic Fuzzy Rule Set Selection for an Overhead
Crane

1

Fault Detection and Isolation of Visbreaker Unit in Oil
Refinery using Multistage Gath-Geva Clustering

2

Design and Validation of Real Time Neuro Fuzzy
Controller for Haptic Scissors

3

Inverted Pendulum Fault Tolerant Control Based on
Fuzzy Backstepping Design and Anti-Control of
Chaos

4

Cartesian Genetic Programming with Crossover
for Solving Elliptic Partial Differential Equations

5

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

M. Mokhtare
S. Hekmati Vahed
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

Dr. A. Fatehi
S. Partovian
M. Goli
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

A. Saedian
H. Zarabadipour
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

F. Farivar
M. Abdollahi
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

6

The Presentation of an Anti-Noise Defuzzifier
to Improve the Performance of the Interval Type-2
Fuzzy Controller

Q. Kerchi
A. Shahmansorian

7

V94.2 Gas Turbine Identification Using Neural
Network

8

Quadruple Tank Identification using MLP, RBF
and LLM

9

Model-Based Fault Detection using RBF Networks
and Extended Kalman Filter

11

The Flame Fault in Combustion Chamber of Gas
Turbine

Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

M. Yari
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

I. Yousefi
F. Bakhshandeh
F. Adib Yaghmaie
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

E. Amini
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

H. Tolouei
M. Mansouri
S. Hojjatinia
Dr. A. Khaki Sedigh
Dr.M.Aliyari Shoorehdeli

I. Yousefi

11

12

13

14

کنترل مفصل انعطاف پذير با روش فازي  -بازگشت به عقب و ضد
کنترل آشوب

ميثم زماني پدرام
اميرمبرهني
دکتر مهدي عليار شورهدلي

حل مساله  SLAMبا روش هوشمند و شبيه سازي بر روي ربات
Khepera II

مرتضي حسني سعدي
دکتر محمد تشنه لب
دکتر مهدي علياريشورهدلي

آموزش سيستم فازي سلسله مراتبي با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن
توسعه يافته براي شناسايي سيستم غيرخطي و پيش بيني سري زماني

طراحي و پياده سازي کنترل کننده مدلزشي فازي براي سيستم بازوي
انعطاف پذير

محمد منثوري
دکتر مهدي علياريشورهدلي
دکتر محمد تشنه لب
مهدي پورافضل
دکتر محمد تشنه لب
دکتر مهدي علياريشورهدلي

كنفرانس ،مکان و زمان
International Conference
on Robotics and Mechatronics
Iran
2013
International Conference
on Robotics and Mechatronics
Iran
2013
International Conference
on Robotics and Mechatronics
Iran
2013
International Conference
on Robotics and Mechatronics
Iran
2013
International Conference
on Robotics and Mechatronics
Iran
2013

دومين کنفرانس بين المللي
آکوستيك و ارتعاشات
ايران
1391
يازدهمين کنفرانس سيستم هاي
هوشمند ايران
ايران
1391
يازدهمين کنفرانس سيستم هاي
هوشمند ايران
ايران
1391
يازدهمين کنفرانس سيستم هاي
هوشمند ايران
ايران
1391

پایاننامههای دوره كارشناسیارشد (دفاع شده) گروه مکاترونیك
ردیف
1
2
3
4

عنوان
پايش وضعيت حرارتي توربين گازي با استفاده از سنسور نرم و روش
آستانه تطبيقي
طراحي و ساخت گوي معلق مغناطيسي
طراحي يك سيستم هوشمندترکيبي با روش sobelجهت تشخيص
لبه در تصاوير دوربين ربات
جبران سازي هوشمند خطا در کنترل آرايش رابت هاي متحرک
همكار

87

دانشجو

استاد راهنما

مصطفي ياري

دکتر مهدي علياري شوره دلي

ياسر صفري سياهكل

دکتر محمد تشنه لب

سوگند مجد

دکتر محمد تشنه لب

هادي زارع جعفري

دکتر محمد تشنه لب
دکتر مهدي علياري شوره دلي
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ردیف

عنوان

دانشجو

5

طراحي خلبان خودکار براي يك پرنده هوا به زمين

محمدجواد شياسي اراني

6
7

شناسايي ديناميكي غيرخطي توربين گاز به صورت Black Box

وطراحي کنترل کننده براي آن با کمك شبكه عصبي

محمد عبداللهي

دکتر مهدي علياري شوره دلي

برنامه نويسي ژنتيك کارتزين

احمد دهقانزاده سورکي

ساز رانندگي اتوبوس
9
11
11

طراحي بهينه چند هدفه ربات هاي کابلي بر اساس معيارهاي

سيد احمد خليل پورسيدي

حساسيت سينماتيكي و فضاي کاري کنترل پذير

دکتر مهدي علياري شوره دلي

سيد محسن نكويي

تحليل تاثير مصرف مواد محرک آمفتامين بر رفتار رانندگي با استفاده
8

دکتر جعفر حيراني نوبري

دکتر مهدي علياري شوره دلي

حل تحليلي معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با کمك

از ترکيب اطالعات حسگرهاي پايش راننده و خودرو به کمك شبيه

استاد راهنما

تحليل و آزمايش اثرات مصرف مواد محرک آمفتامين بر عملكرد

سميرا تيموري

راننده در شبيهساز رانندگي با استفاده از منطق فازي

امير مبرهني

برنامه ريزي عملياتي ربات سيار با استفاده از نقشه معنايي محيط

دکتر علي نحوي
دکتر مهدي علياري شوره دلي
دکتر حميدرضا تقي راد
دکتر مهدي علياري شوره دلي
دکتر دکتر علي نحوي
دکتر حميد خالوزاده
دکتر حميدرضا تقي راد
دکتر عليرضا فاتحي

گروه مهندسی پزشکی
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی پزشکی
نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

A Hybrid Motion and Appearance Prediction Model
for Robust Visual Object Tracking

2

Optic Disc Localization in Retinal Images Using
Histogram Matching

3

Optimization of a Nonlinear Electrical-Thermal Model
of the Skin

S. R. Molaei
R. Jafari
S. Jafari

4

A 3D Hybrid BE-FE Solution to the Forward Problem
of Electrical Impedance Tomography

P. Ghaderi
Daneshmand
Dr. R. Jafari

5

A Combined Wavelet Based Mesh Free Method
for Solving the Forward Problem in EIT

M.R. Yousefi
Dr. R. Jafari
Dr. H. Abrishami
Moghaddam

6

Improving Linear Discriminant Analysis with Artificial
Immune System-Based Evolutionary Algorithms

M. Mohammadi
B. Raahemi
A. Akbari
Dr. B. Nassersharif
H. Moeinzadeh

7

شبيهسازي تحريك الكتريكي سلولهاي گانگيون در پروتزهاي بينايي

H. Jahandideh
Dr. K. Mohamedpour
Dr. H. Abrishami
Moghaddam
A. Dehghani
Dr. H. Abrishami
Moghaddam
Dr. M.S. Moin

شبنم نوين
دکتر حميد ابريشمي مقدم
دکتر اميرمسعود سوداگر
امين مهنام

88

نام و شماره مجله
Pattern Recognition Letters
Vol. 33, pp. 2192-2197
2012
EURASIP Journal on Image
and Video Processing
Vol. 5, Issu. 4, pp. 1-11
2012
Biomedical Engineering:
Applications, Basis and
Communications,
Vol. 25, Issu. 3, 7pages
2013
Engineering Analysis
with Boundary Elements
Vol. 37, pp. 757–764
2013
IEEE Transactions
on Instrumentation
and Measurement
pp. 1-10
2013
Information Sciences
Vol. 189, pp. 219-232
2012

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي
جلد ،14 :نسخه ،3 :صفحات25-41:
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مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه مهندسی پزشکی
 مکان و زمان،كنفرانس
IEEE-International
Conference on Biomedical
and Health Informatics
(BHI)
Hong Kong
2012
IEEE International
Symposium on Medical
Measurements and
Applications Proceedings
(MeMeA)
Budapest
2012
IEEE International
Symposium on Medical
Measurements and
Applications Proceedings
(MeMeA)
Budapest
2012
IEEE International
Symposium on Medical
Measurements and
Applications Proceedings
(MeMeA)
Budapest
2012
20th Iranian Conference
on Electric Engineering
Iran
2012
20th Iranian Conference
on Electric Engineering
Iran
2012
the 16th symposium
on Artificial Intelligence
& Signal Processing
Shiraz, Iran
2012
the 16th symposium
on Artificial Intelligence
& Signal Processing
Shiraz, Iran
2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

S. Novin
Dr. H. Abrishami
Moghaddam
Dr. A.M. Sodagar
A. Mahnam

3D Computational Modeling of Epiretinal Prosthesis
Stimulation of the Ganglion Cell

1

M.R. Yousefi
Dr. R. Jafari
Dr. H. Abrishami
Moghaddam

A Combined Wavelet Based Mesh Free Method for
Solving the Forward Problem in Electrical Impedance
Tomography

2

S.R. Molaei
Dr. R. Jafari
S. Jafari

Study of the Nonlinear Behavior of the Electrode-Skin
Interface Using Silicon and Ag/AgCl

3

M.R. Yousefi
Dr. R. Jafari
Dr. H. Abrishami
Moghaddam

A Combined Wavelet Based Mesh Free Method
for Solving the Forward Problem in Electrical Impedance
Tomography

4

S. Jalalvand
A. Akbari
Dr. B. Nasesharif

A Classifier Combination Approach for Farsi Accents
Recognition

5

R. Abdipour
A. Akbari
M. Rahmani
Dr. B. Nasesharif

Two-Microphone Speech Enhancement Using a Learned
Binary Mask

6

M. Rajabzadeh
S. Tabibian
A. Akbari
Dr. B. Nasesharif

Improved Dynamic Match Phone Lattice Search Using
Viterbi Scores and Jaro Winkler Distance for Keyword
Spotting System

7

S. Tabibian
A. Akbari
Dr. B. Nasesharif

A Fast Search Technique for Discriminative Keyword
Spotting

8

يك روش ترکيبي غيرخطي تبديل ويژگي براي بازشناسي گفتار

9

کنفرانس برق مجلسي

صونا قوينلي کر

شهر مجلسي استان اصفهان

بابك ناصرشريف

1391

جليل هرسيني

بيستمين کنفرانس بين المللي
مهندسي برق ايران
تهران
1391

حامد داننده حصار

رديابي و استخراج خط سير چند هدف از نوع اسپرماتازوييد براي

دکتر حميد ابريشمي مقدم

تخمين پارامتر تحرک با استفاده از فيلتر

مينا امير مزلقاني

Gaussian Mixture Probability hypothesis density

11

پایاننامههای دوره كارشناسیارشد (دفاع شده) گروه مهندسی پزشکی
استاد راهنما

دانشجو

دکتر داود آسماني

اباذر عرب عامري

عنوان
مدل سازي رياضي فرايند تكثير و کنترل سلول هاي سرطاني بر اساس
مكانيزم ايمونولوژي

89

ردیف
1
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ردیف
2
3
4
5
6
7

عنوان
مدلسازي روشهاي ايمونوتراپي و رشد سلولهاي سرطاني با استفاده از
روشهاي آماري و هوش مصنوعي
طبقه بندي بافت ريه در تصاوير  HRCTاز بيماران مبتال به سيستيك
فيبروز
ارائه الگوريتمي به منظور انطباق بين شيوهاي و بين سوژهاي تصاوير
 MRIو  CTسر نوزادان
طراحي و ساخت برد تصويرگر فراصوتي بر پايه کامپيوتر شخصي
طراحي الگوريتم تشخيص خواب آلودگي راننده توسط روش هاي

دانشجو

استاد راهنما

محمد مهريان

دکتر داود آسماني

سعيده مقاره عابد

دکتر حميد ابريشمي مقدم

پريسا طحافچي

دکتر حميد ابريشمي مقدم

نشميل يوسفي

حميد ابريشمي مقدم

عادل زارع ملكي

تشخيص الگو و پياده سازي آن در شبيه ساز رانندگي
طراحي ،ساخت و پياده سازي تجهيزات ايمني الكتريكي روي يك

عبداله محمدي ابهري

دستگاه مقطع نگاري امپدانس الكتريكي

علي نحوي دکتر
دکتر حميد ابريشمي مقدم
دکتر رضا جعفري
دکتر محمد تشنه لب

9

تشخيص و طبقه بندي سرطان سينه بر اساس شبكه هاي عصبي کانولوشن

رضا راستي بروجني

11

پايانه ثبت سيگنال هاي عصبي

مهدي نكويي شهرکي

دکتر اميرمسعود سوداگر

مصطفي ايرانمنش پاريزي

دکتر محمد تشنه لب

11

ارائه مدلي براي پيشبيني رابطه بين آلودگي هوا و بيماريهاي قلبي و
تنفسي و روشهاي افزايش سالمتي ،توسط شبكهي عصبي مصنوعي

دکتر رضا جعفري

قطبهای علمی دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

قطبکنتـرل صنعتي

دکتر حميد خالوزاده

1391

2

قطب محاسبه و مشخصهيابي افزارهها و زير سيستمهاي الكترومغناطيسي

دکتر نصرتالهگرانپايه

1391

پژوهشکده علمی دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر قطب

سال تصویب

1

پژوهشـكده فناوري اطالعات IT

دکتر علي احمدي

1388

مراكز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
ردیف

نام مركز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

1

آزمايشگاه خواص الكترونيكي مواد

دکتر فرامرز حسين بابائي

1364

2

آزمايشگاه اليه نازک

دکتر فرشيد رئيسي

1381

3

آزمايشگاه ابررسانايي

دکتر رئيسي

1384

4

آزمايشگاه قطعات نيمه هادي VLSI

دکتر عليرضا صالحي

1379

5

آزمايشگاه ادوات نيمه رسانا

دکتر فرهاد اکبري برومند

1389

6

آزمايشگاه ادوات نوري و پرتوها

دکتر فرهاد اکبري برومند

1391

7

آزمايشگاه مرکز محاسبات ميكروالكترونيك

دکتر ابراهيم نديمي

1391

8

آزمايشگاه ( FPGAآموزشي – تحقيقاتي)

مهندس حسين حسينينژاد

1382

9

آزمايشگاه سيگنالها و سيستمهاي الكترونيكي

دکتر داود آسماني

1388

11

آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك

دکتر حسين شمسي

1387

11

آزمايشگاه مدارها و سيستمهاي مجتمع

دکتر اميرمسعود سوداگر

1387
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ردیف

نام مركز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

12

آزمايشگاه مدارات فرکانس باال

دکتر مهدي احسانيان

1391

13

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

دکتر احمد رادان

1382

14

آزمايشگاه توان راکتيو وکيفيت توان (توان باال)

دکتر محمد توکليبينا

1385

15

آزمايشگاه توان راکتيو وکيفيت توان (توان پايين)

دکتر محمد توکليبينا

1385

16

آزمايشگاه ماشين و محرکههاي الكتريكي

17

آزمايشگاه پيل سوختي و آزمايشگاه BPLC

18

آزمايشگاه مديريت سيستم هاي انرژي و توزيع

دکتر محمد اردبيلي
دکتر کريم عباسزاده
دکتر سيدمحمدتقي بطحايي
دکتر مسعود مقدستفرشي
دکتر مسعود علياکبرگلكار

1383
1387
1389

19

آزمايشگاه فشـار قـوي

دکتر اصغر اکبريازيراني

1381

21

آزمايشگاه ماشينهاي مخصوص

دکتر شكراله شكري

1381

21

آزمايشگاه رله و حفاظت

دکتر مسعود علياکبرگلكار

1385

22

آزمايشگاه کنترل کامپيوتري

دکتر جعفر حيراني نوبري

1384

23

آزمايشگاه کنتـرل صنعتي

دکتر حميدرضا تقيراد

1376

24

آزمايشگاه اتوماسيون پيشرفته

دکتر عليرضا فاتحي

1382

25

آزمايشگاه سيستمهاي کنترل پيشرفته

دکتر علي خاکيصديق

1384

26

آزمايشگاه روباتيك

دکتر حميدرضا تقيراد

1381

27

آزمايشگاه سيستمهاي هوشمند

دکتر محمد تشنهلب

1378

28

آزمايشگاه مدلسازي و شناسائي سيستمها ديناميكي

دکتر حميد خالوزاده

1384

دکتر محمود احمديان

1382

31

آزمايشگاه سيستمهاي طيف گسترده

دکتر مهرداد اردبيليپور

1384

31

آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP

دکتر کمال محامدپور

1377

32

آزمايشگاه تحقيقاتي شبيهسازي الكترومغناطيس

دکتر محمدصادق ابريشميان

1387

33

آزمايشگاه تست شرايط محيطي

دکتر امير موسوينيا

1387

34

آزمايشگاه سنجش کيفيت ترمينـالهاي بدون سـيم با استفــاده از چمبـر
انعـكاسي

دکتر علي خالقي

1389

35

آزمايشگاه تحقيقاتي رادار

دکتر رمضانعلي صادقزاده

1391

36

آزمايشگاه فيبر و مخابرات نوري

دکتر نصرتالهگرانپايه

1378

37

آزمايشگاه سيستمهاي مخابراتي

29

آزمايشگاه شناسه و رمز و تشخيص ارزيابي امنيت سختافزاري
ماژولهاي رمزنگاري

دکتر آرش احمدي
مهندس ميرزاحسيني

1391

38

آزمايشگاه مهندسي پزشكي

دکتر حميد ابريشميمقدم

1379

39

آزمايشگاه اندازهگيري بيومديكال

دکتر رضا جعفري

1389

41

آزمايشگاه اندامهاي مصنوعي بيوالكتريك

مدير گروه مهندسي پزشكي

1381

41

آزمايشگاه پردازش موازي

دکتر امير موسوي نيا

1385

42

آزمايشگاه پردازش هوشمند اطالعات

دکتر علي احمدي

1388

43

آزمايشگاه سيستمهاي چندرسانهاي

دکتر عبدالرسول قاسمي

1391

44

تشخيص و شناسايي خطا

دکتر مهدي علياريشورهدلي

1388
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آمار كلی پژوهشی دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضاي هيأتعلمي دانشكده

68

2

طرحهاي پژوهشي مصوب (داخلي)

41

3

طرحهاي پژوهشي مصوب (برون دانشگاهي)

39

4

مقاالت در مجالت

162

5

مقاالت در کنفرانس ،همايش و ...

191

6

کتب منتشر شده

12

7

پاياننامههاي دوره کارشناسي ارشد دفاع شده

152

8

پاياننامههاي دوره دکتري دفاع شده

21

9

سمينارها ،نشستهاي تخصصي

5

11

طرحهاي پژوهشي به اتمام رسيده برتر

-

11

دستاوردها و اختراعات

-

12

قطبهاي علمي دانشكده

2

13

پژوهشكده علمي دانشكده

1

14

مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاههاي دانشكده

44

15

رقم طرحهاي پژوهشي برون دانشگاهي دانشكده (ريال):

22/195/796/151

92

دانشکده مهندسی صنایع

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع
معاون پژوهشی :دکتر امیرعباس نجفی
کارشناس پژوهش :مهدی لبافی
تلفن60436633 :
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گزارش عملکرد پژوهشی سال 9319
اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع
ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

عبداله

آقائی

استاد

دکترا

انگلستان

برنامهریزی و تحلیل سیستمها و فناوری اطالعات

2

محمد جعفر

تارخ

دانشیار

دکترا

انگلستان

فناوری اطالعات

3

رسول

شفایی

دانشیار

دکترا

انگلستان

تولید صنعتی و MBA

4

حمید

شهریاری

دانشیار

دکترا

آمریکا

برنامهریزی و تحلیل سیستمها

5

احمد

اصلحداد

استادیار

دکترا

انگلستان

برنامهریزی و تحلیل سیستمها و مهندسی مالی

6

رضا

بشیرزاده

استادیار

دکترا

آمریکا

تولید صنعتی

7

منیره

حسینی

استادیار

دکترا

ایران

فناوری اطالعات

8

فرید

خوشالحان

استادیار

دکترا

ایران

تولید صنعتی و فناوری اطالعات

9

عماد

روغنیان

استادیار

دکترا

ایران

برنامهریزی و تحلیل سیستمها و MBA

11

مصطفی

ستاک

استادیار

دکترا

ایران

برنامهریزی و تحلیل سیستمها وMBA

11

حامد

سلمانزاده

استادیار

دکترا

آلمان

تولید صنعتی

12

یاسر

صمیمی

استادیار

دکترا

ایران

برنامهریزی و تحلیل سیستمها

13

مصطفی

عابدزاده

استادیار

دکترا

انگلستان

تولید صنعتی

14

سمیه

علیزاده

استادیار

دکترا

ایران

فناوری اطالعات و مهندسی مالی

15

سعیده

غالمی

استادیار

دکترا

ایران

تولید صنعتی و مهندسی مالی

16

شهریار

محمدی

استادیار

دکترا

انگلستان

فناوری اطالعات

17

امیرعباس

نجفی

استادیار

دکترا

ایران

تولید صنعتی و مهندسی مالی
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تولیدات علمی دانشکده مهندسی صنایع
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروهها
ردیف

عنوان

مجری

1

نظریه دورنما :کاربرد زیانگریزی در بازار مصرف

دکتر عبداله آقایی

2

ارایه چارچوب پیادهسازی پروژههای مهندسی مجدد فرآیندها

دکتر مصطفی عابدزاده

3

هماهنگسازی در زنجیره تأمین

دکتر محمدجعفر تارخ

4

مدلهای تصمیمگیری اخالقی

دکتر فرید خوشالحان

5

ارزیابی پروژههای مدیریت تغییر سازمانی

دکتر رسول شفایی

6

پیشنهاددهی صفحات وب به کاربران با استفاده از متدهای وبکاوی کاربردی به صورت آنالین

دکتر شهریار محمدی

7

توسعه روش گسترش عملکرد کیفیت در شرایط عدم قطعیت و پویایی در نیازهای مشتریان و رفتار رقبا

دکتر عماد روغنیان

8

مفاهیم و بازسازی برند

دکتر مصطفی ستاک

9

کاربرد دادهکاوی در بیماریهای قلب و عروق

دکتر سمیه علیزاده

11

درنظرگیری رویکرد بنیادین در تشکیل سبد مالی

دکتر امیرعباس نجفی

11

مدلسازی برند بر مبنای رفتار مشتری

دکتر منیره حسینی

12

بررسی فرصتهای خلق ارزش در بازاریابی اینترنتی

دکتر منیره حسینی

13

ارزیابی عوامل مؤثر ارگونومیکی ،اقتصادی و فنی در استفاده از اتصاالت کلیپسی برای خطوط مونتاژ اتومبیل

دکتر حامد سلمانزاده

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی)
ردیف

1

2

عنوان

تدوین و ارائه راهکار اجرائی سیستم مدیریت امور مشترکین (دانش)
در مخابرات موردکاوی مخابرات استان خراسان رضوی
بررسی ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روشهای دادهکاوی
موردکاوی :اداره مخابرات استان آذربایجان غربی

مجری

کارفرما

دکتر محمدجعفر تارخ

مخابرات استان خراسان رضوی

دکتر محمدجعفر تارخ

مخابرات استان آذربایجان غربی

تحقیق و بررسی در خصوص تدوین برنامه اجرایی ایجاد نظام مدیریت
3

دکتر سمیه علیزاده

خدمات با تکیه بر رعایت حقوق مشترکین و ارائه مدل
توافقنامه سطح خدمت
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گروه برنامهریزی و تحلیل سیستمها
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه برنامهریزی و تحلیل سیستمها
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Communication in Statistics –
Simulation and Computation
Vol. 40, No. 10
2012
Amirkabir Journal of Science
and Technology
Vol. 44, No.2
Fall, 2011
Modern Manufacturing
Engineering
Vol. 2, No. 3
Dec, 2011
The International Journal of
Strategic Decision
Vol. 52
Nov, 2012
Iranian Journal of Operation
Research
Vol. 3, No. 1
2012
Quality and Reliability
Engineering International
Vol. 28, No. 10
Oct, 2011
International Journal of Virtual
Communities and Social
Networking
Mar, 2011
Intenational Journal of
Business and Management
Vol. 7, No. 17
2012
Iranian Journal of
Management Studies
Sep, 2011
Iranian Journal of Operations
Research
Vol. 3, No. 2
2012
Quality & Quantity
International Journal of
Methodology
Vol. 44, No.1
Jan, 2013
Quality & Quantity
International Journal of
Methodology
Vol. 44, No.1
Jan, 2013

S. Asadzadeh
Y. Zerehsaz
A. Sagaei
Dr. A. Aghaie

Compound-Estimator Based Cause-Selecting Control
Chart for Monitoring multistage processes

1

E. Shadkam
Dr. A. Aghaie

The IUFP Algorithm for Generating Simulation Heart

2

Tian Qing
Zhou Ming Jian
Dr. A. Aghaie

Research of Discount Interval Based on Asymmetric
Information

3

M. Moradi
Dr. A. Aghaie
Dr. M. Hoseini

An Agent-Based Knowledge Management Framework for
Marketing-mix Decision Making

4

F. Etebari
Dr. A. Aghaie
Dr. F. Khoshalhan

A Genetic Algorithm for Choice-Based Network Revenue
Management

5

S. Asadzadeh
Dr. A. Aghaie

Improving the Product Reliality in Multistag
Manufacturing and Service Operations

6

N. Jafari
Dr. A. Aghaie
Dr. S. Alizadeh

Identifying Opinion Learders for Marketing by Analyzing
Online Social Networks

7

M. Gahremani
Dr. A. Aghaie
Dr. M. Abedzadeh

Capital Budgeting Technique Selection Through Four
Decades: With a Great Focus on Real Option

8

S. Imam
Dr. A. Aghaie

Customer Portfolio Management: A Stochastic
Segmentation Approach

9

Y. Samimi
Dr. A. Aghaie
Dr. H. Shahriari

Customer Relationship Termination Problem
for Beta-Geometric/Beta-Binomial Model of Customer
Behavior

11

S. Asadzadeh
Dr. A. Aghaie
Dr. H. Shahriari

Using Frailty Models to Account for Heterogeneity
in Multistage Manufacturing and Service Processes

11

S. Asadzadeh
Dr. A. Aghaie
T. Akhavan

AFT Regression-Adjusted Monitoring of Reliability Data
in Cascade Processes

12
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

E. Nabipor
Dr. E. Roghanian
Dr. A. A. Najafi
M. Mazinani

A Multi-Mode Resource-Constrained Discrete Time–Cost
Tradeoff Problem Solving Using an Adjusted Fuzzy
Dominance Genetic Algorithm

13

Middle East Journal
of Scientific Research
Vol. 2, Issue 9
2012

R. Farahani
Dr. E. Roghanian
M. Tavakoli

Application of Data Mining and FMEA Techniques in
Maintenance System to Improve Equipments Performance

14

Archives Des Sciences Journal
Vol. 65, Issue 9
Sep, 2012

A. Rahmandost
Dr. E. Roghanian

Presenting a Model to Predict the Expenses of the
Projects, Case Study: The Saveh Shen Company
University Estate Asphat and Roadbed Project

15

Management Science Letters
Vol. 2, Issue 9
2012

Z. Afrandkhalilabad
Dr. E. Roghanian

A Fuzzy Decision Making Method for Outsourcing
Activities

16

International Journal
of Industrial Engineering
Computations
Vol. 2, Issue 9
2012

Dr. E. Roghanian
K. Kamandanipour

A Fuzzy-Random Programming for Integrated ClosedLoop Logistics Network Design by Using Priority-Based
Genetic Algorithm

17

Journal of Optimization
in Industrial Engineering
Vol. 2, Issue 8
2012

S. Naderabadi
Dr. E. Roghanian
H. Aghassi

A Multi-Mode Resource-Constrained Optimization of
Time-Cost Trade-off Problems in Project Scheduling
Using a Genetic Algorithm

18

Management Science Letters
Vol. 2, Issue 9
2012

N. Nobakht
Dr. E. Roghanian

A Fuzzy-AHP-QFD Approach for Achieving Lean
Attributes for Competitive Advantages Company

19

World Applied Sciences
Journal
Vol. 18, Issue 1
2012

Dr. M. Setak
S. Sharifi
A. Alimohamadian

Supplier Selection and Order Allocation Models in Supply
Chain Management: A Review

21

International Journal
of Production Research
Vol. 1, Issue 1
2012

H. Abbasimehr
Dr. M. Setak
J. Soroor

A Framework for Identification of High-Value Customers
by Including Social Network Based Variables for Churn
Prediction Using Neuro-Fuzzy Techniques

21

World Applied Sciences
Journal
Vol. 1, Issue 12
2012

Dr. M. Setak
M. H. Gorji

Optimal Order Allocation and Supplier Selection with
Imperfect Quality Products and Financial Constraint

22

Procedia Information
Technology & Computer
Science
Vol. 1, No. 1
2012

H. Abbasimehr
Dr. M. Setak
Dr. M. J. Tarokh

The Application of Neuro-fuzzy Classifiers on Customer
Churn Prediction

23

Journal of Communication in
Statistics-Theory and Methods
Aug 2012

N. Shariati
Dr. H. Shahriari
Dr. R.Shafaie

Parameter Estimation of Autoregrassive Models Using
Interatively Robust Filtered Fast T-Method

24

Scientia Iranica
Vol. 20, Issue 3
June, 2013
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نام و شماره مجله

نشریه تخصصی مهندسی صنایع
2  شماره، 46 دوره
1391 مهرماه

نویسندگان

عنوان مقاله

نیوشا جعفری ممتاز

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

دکتر عبداله آقائی

مرور ادبیات

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

معصومه مهر علی دهنوی

66  شماره،17 سال

دکتر عبداله آقائی

1392 بهار

دکتر مصطفی ستاک

نشریه تخصصی مهندسی صنایع
2  شماره، 46 دوره
1391 مهرماه
نشریه تخصصی مهندسی صنایع
1  شماره، 46 دوره
1391 فروردین
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی
26 شماره
1391 پائیز

دکتر عبداله آقائی
فرشید زندی

مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی
بر تئوری مقدار فرین

تحلیل و بهینهسازی زنجیرهی تأمین دوالیه با برگشت غیر قطعی کاال

لیال نظری

اندازه گیری پدیده شالقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک

دکتر عبداله آقائی

محصول

دکتر عماد روغنیان

تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی

فاطمه مجیبیان

ذوزنقهای جدید

ردیف

25

26

27

28

29

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه برنامهریزی و تحلیل سیستمها
 مکان و زمان،کنفرانس
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
1th International Conference
on Quality Engineering
Tehran, Iran
Sep, 2012
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
International Conference
on Nonlinear Modeling
& Optimization
Amol, Iran
Aug, 2012
6th International Conference
of Iranian Operations
Research Society,
Tehran, Iran,
May, 2013
1th International Conference
on Quality Engineering
Tehran, Iran
Dec, 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

S. Asadzadeh
Dr. A. Aghaie
T. Akhavan

Monitoring Autocorrelated Reliability Data in Multistage
Processes

1

S. Asadzadeh
Dr. A. Aghaie
Dr. H. Shahriari

Cause-Selecting Charts Based on Proportional Hazards and
Binary Frailty Models

2

Dr. E. Roghanian
M. Attarpour
M. Habibi

A New Approach for Ranking Fuzzy Numbers Based on
Centroid Point Index and Shifting Origin

3

Dr. M. Setak
A. Jafari
A. Sadegi
F. mosavinejad
M. Salehishahrabi

Simultaneous Production Scheduling and Vehicle Routing
Problems to Minimize Response time

4

E. Jolodari
Dr. M. Setak

A New Mathematical Model for Multi Objective Periodic
Location-Routing Problem Based on Simultaneous Delivery
and Pick up With Time Windows

5

M. R. Nabatchian
Dr. H. Shahriari
Dr. R.Shafaie

Solving Quality Engineering Problems Using Response
Surface Methodology

6
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ردیف

7

8

9

عنوان مقاله

نویسندگان

تحلیل ابعاد پیاده سازی هوشمندی تجاری ) (BIدر یک سازمان با

سینا سلطانی مالیعقوبی

بهرهگیری از رویکرد فرآیند سلسله مراتبی فازی )(FAHP

دکتر عماد روغنیان
افروز رحماندوست

بکارگیری سری زمانی در پیشبینی هزینه و زمان پروژهها

دکتر عماد روغنیان

کنفرانس ،مکان و زمان

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
تهران ،ایران
اردیبهشت ماه 1391
سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
تهران ،ایران
اردیبهشت ماه 1391
سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

رتبهبندی تامینکنندهها با بهرهگیری از روش جمع موزون )(SAW

مرجان رئوفی نیا

در منطق فازی شهودی

دکتر عماد روغنیان

ارائه روشی نوین جهت آنالیز حاالت بالقوه خرابی با استفاده از تکنیک

پویان حمیدی نژاد

برق و فناوری اطالعات

تلفیقی FMEA, DEA , K-MEAN

دکتر عماد روغنیان

خمین ،ایران

ارائه مدلی جدید جهت رتبهبندی شاخصها در قالب رویکرد فرایند تحلیل

فریبا بدیعی

شبکهای در منطق فازی شهودی

دکتر عماد روغنیان

تهران ،ایران
اردیبهشت ماه 1391
دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر،

11

خردادماه 1391
11

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
تهران ،ایران
اردیبهشت ماه 1391
اولین همایش ملی مهندسی تخریب در

12

بررسی روشهای فرا ابتکاری برای مدیریت پروژهها و عملیات تخریب

13

ارزیابی ریسک با بهرهگیری از طراحی بدیههگرا در منطق فازی شهودی

افروز رحماندوست

صنعت ساختمان

دکتر عماد روغنیان

تهران ،ایران
مهرماه 1391

14

15

16

17

به کارگیری تلفیق مدل متمرکز تحلیل پوششی دادهها و کارت امتیازی
متوازن جهت ارزیابی کارائی واحدهای سازمانی

ارائه مدلی برای طراحی شبکه نقاط محوری با تصمیمگیری روی ظرفیتها

بررسی و مقایسه انواع روشهای حل در مساله مکانیابی -مسیریابی
()LRP

بررسی انواع روشهای حل برای برداشت و تحویل در مساله مسیریابی
وسایل نقلیه

100

مرجان رئوفی نیا
دکتر عماد روغنیان

هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه
تهران ،ایران
آبانماه1391

دکتر عماد روغنیان

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

پروین سلیمانی دارانی

تهران ،ایران

فاطمه طارمی

بهمن ماه 1391

دکتر مصطفی ستاک

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

سینا راستانی

تهران ،ایران

حسین کریمی

بهمن ماه 1391

دکتر مصطفی ستاک

اولینکنفرانس ملیمهندسی صنایع وسیستمها

سهیل جلیلی بوالحسنی

نجفآباد ،ایران

حسین کریمی

آذرماه 1391

دکتر مصطفی ستاک

اولینکنفرانس ملیمهندسی صنایع وسیستمها

وحید عزیزی

نجفآباد ،ایران

حسین کریمی

آذرماه 1391
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ردیف

کنفرانس ،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

بهینهسازی استوار مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظرگرفتن داده بازهای

حسین کریمی

زنجیره تأمین

برای زمان سفر

دکتر مصطفی ستاک

تهران ،ایران

سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و
18

آذرماه 1391

19

21

21

22

مدل موجودی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن کیفیت ناقص و
تقاضا وابسته به قیمت

مطالعه و بررسی انواع شبکههای حمل و نقلی در مساله مکانیابی نقاط
محوری

ارائه مدل کاهش تداخالت دارویی با استفاده از روش سطح پاسخ

بهبود شاخص قابلیت عملکرد فرایند  CPMبه کمک طراحی پارامترها و
روش سطح پاسخ

23

روش مبتنی بر اصول سطح پاسخ برای حل مسایل مربوط به مهندسی کیفیت

24

طراحی نمودار کنترل استوار در حضور مشاهدات خود همبسته

25

26

27

بررسی عملکرد مشخصههای کیفی محصول در محیط مصرف براساس
شاخص قابلیت فرآیند

معرفی روشی جهت تعیین تعداد نقاط و فاصله زمانی بهینه بازرسی
مشخصههای کیفی زمان محور

منا احمدیراد

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دکتر فرید خوشالحان

تهران ،ایران

دکتر مصطفی ستاک

بهمن ماه 1391

دکتر مصطفی ستاک

اولینکنفرانس ملیمهندسی صنایع وسیستمها

سینا راستانی

نجفآباد ،ایران

حسین کریمی

آذرماه 1391

محمدرضا نباتچیان

اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی کیفیت

دکتر حمید شهریاری

تهران ،ایران

دکتر رسول شفایی

آذرماه 1391

محمدرضا نباتچیان

اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی کیفیت

دکتر حمید شهریاری

تهران ،ایران

دکتر رسول شفایی

آذرماه 1391

محمدرضا نباتچیان

اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی کیفیت

دکتر حمید شهریاری

تهران ،ایران

دکتر رسول شفایی

آذرماه 1391

نیما شریعتی

اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی کیفیت

دکتر حمید شهریاری

تهران ،ایران

دکتر رسول شفایی

آذرماه 1391

محمدرضا نباتچیان

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر حمید شهریاری

تهران ،ایران

دکتر رسول شفایی

بهمن ماه 1391

محمدرضا نباتچیان
دکتر حمید شهریاری
دکتر رسول شفایی

ارائه یک الگوریتم جستجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مساله
چیدمان

101

هفتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت
و عیب یابی
کیش ،ایران
اسفندماه 1391

نجمه بزرگی

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر مصطفی ستاک

تهران ،ایران

دکتر فرید خوش الحان

بهمن ماه 1391
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پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه تجزیه و تحلیل سیستمها
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

ارزیابی اختیارات واقعی در بازار انرژی

مارال قهرمانی

دکتر عبداله آقائی

مریم شفیعی

دکتر عبداله آقائی

محسن شائیان

دکتر عبداله آقائی

4

بکارگیری عاملها در بازاریابی با رویکرد مدیریت دانش

معصومه مرادی

دکتر عبداله آقائی

5

ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل تبلیغات در فضای آنالین -الکترونیکی

وجیهه ناجی مقدم

دکتر عبداله آقائی

6

ارائه یک مدل  AHPدر محیط فازی شهودی

مهدی عطارپور

دکتر عماد روغنیان

7

کاربرد نظریه بازیها در مقوله تبلیغات در زنجیره تامین

محمد ابراهیم اربابیان

دکتر عماد روغنیان

آرش نوبری

دکتر عماد روغنیان

کیوان کمندانیپور

دکتر عماد روغنیان

زهرا افرند

دکتر عماد روغنیان

الهام نبیپورافروزی

دکتر عماد روغنیان

مجید حبیبی

دکتر مصطفی ستاک

محمد حسین گرجی

دکتر مصطفی ستاک

14

مساله مکانیابی – مسیریابی -موجودی با در نظرگرفتن کاالهای فاسدشدنی

امید طایی

دکتر مصطفی ستاک

15

طراحی استوار پارامترهای محصول با استفاده از مفهوم تابع بهبود کیفیت

مهدی جانی زاده حاجی

دکتر حمید شهریاری

16

بهکارگیری و استفاده از مفهوم  BSCدر ارزیابی پروژه

رامین جوادی مرند

دکتر احمد اصل حداد

17

بررسی روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط فازی

سیدحمید خاتمی

دکتر احمد اصل حداد

2
3

8
9
11
11
12
13

شناخت و به کارگیری روش حاکمیت شرکتی در سیاستگذاری بخش
انرژی با تاکید بر انرژیهای تجدیدپذیر
شناخت درآمد و کاربرد آن در اقتصاد مهندسی
مطالعه موردی :تفکیک ارزش افزوده محصوالت

قیمتگذاری در روابط عناصر زنجیره تأمین با بهرهگیری از مفهوم
تئوری بازیها
طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته با رویکرد برنامهریزی فازی احتمالی
ارائه یک مدل برای انجام فرآیند برونسپاری در سازمان با استفاده از
منطق فازی
حل مساله کنترل پروژه چندهدفه با قابلیت انجام فعالیتها در حالتهای
مختلف و در شرایط محدودیت منابع
مساله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان در گراف چندگانه
مسئله مقدار سفارش اقتصادی با محدودیتهای ظرفیت برای سفارش چند
قلم کاال در زنجیره تأمینی دو سطحی

گروه تولید صنعتی
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه تولید صنعتی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

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

Dr. M. Abedzadeh
M. Mazinani
N. Moradinasab
Dr. E. Roghanian

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

3

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

M. Eghbalizarch
Dr. M. Abedzadeh
Dr. M. Setak
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نام و شماره مجله
International Journal
of Advanced Manufacturing
Technology
Vol. 20, Issue 10
May, 2012
Caspian Journal of Applied
Sciences Research
Vol. 1, Issue 13
2012
International Journal
of Industrial Engineering
Computations
Vol. 4, Issue 10
2013
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

N. Moradinasab
Dr. R.Shafaie
M. Rabiee
P. Ramezani

No-Wait Two Stage Hybride Flow Shop Scheduling with
Genetic and Adaptive Imperialist Competitive Algorithms

4

R. Sadegin
Dr. F. Khoshalhan
S. Homayon

A Website Evaluation of Travel Agencies In Iran:
An Adoption Level and Value Creationapproach

5

M. Najafi
Dr. A. A. Najafi
M. A. AfsharKazemi

Choose the Best Way of Measuring Robustness in Resource
Constrained Project Scheduling Problem by TOPSIS

6

R. S. Aboutalebi
Dr. A. A. Najafi
B. Ghorashi

Solving Multi-Mode Resource-Constrained Project
Scheduling Problem Using Two Multi Objective
Evolutionary Algorithms

7

N. Zoraghi
Dr. A. A. Najafi
S. T. Akhavanniaki

An Integrated Model of Project Scheduling and Material
Ordering: A Hybrid Simulated Annealing and Genetic
Algorithm

8

Dr. A. A. Najafi
H. Karimi
A. Chambari
F. Azimi

Two Metaheuristics for Solving the Reliability Redundancy
Allocation Problem to Maximize Mean Time to Failure of a
Series–Parallel System

9

International Journal
of Information Technology
Vol. 1, No. 4
2012

M. Rabiee
P. Ramezani
Dr. R. Shafaei

An Efficient Simulated Annealing Algorithm for a No-Wait
Two Stage Flexible Flexible Flow Shop Scheduling
Problem

11

مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف

آرش تکلیف

1  شماره28 دوره

بابک عباسی

1391

دکتر امیرعباس نجفی

Journal of Experimental
& Thearetical Artificial
Intelligence
Vol. 1, Issue 10
2012
International Journal
of Advanced Information
Technology
Vol. 2, No. 6
Dec, 2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 1
2012
African Journal of Business
Management
Vol. 6, Issue 11
Mar, 2012
Journal of Optimization
in Industrial Engineering
Vol. 5, Issue 19
2012
Scientia Iranica
Vol. 20, Issue 3
June 2013

بهکـارگیری بانک داده به منظور تحلیل کـمی ریسک طرحهای
سرمایهگذاری صنعتی با کمک روش تاپسیس

11

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه تولید صنعتی
 مکان و زمان،کنفرانس
9th

International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
5th International Conference
of Iranian Operations
Research Society
Tabriz, Iran
May, 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M. Eghbali
Dr. M. Abedzadeh
Dr. M. Setak

Multi-Objective Multiple Allocation Hub Covering
Location With Tree Hub Network Using NSGA-II

1

Dr. R. Bashirzadeh
S. Zandkarimkhani

An Effective Hybrid Optimization Algorithm for
Scheduling of Virtual Manufacturing Cells

2

M. Elyasi
Dr. F. Khoshalhan
H. Jafarzadeh

A Non-Cooperative Game Theoretic Model for EOQ Model

3
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 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

E. Torkizadeh
Dr. F. Khoshalhan

A Conceptual Model of Trust and Distrust

4

M. Elyasi
H. Jafarzadeh
Dr. F. Khoshalhan

An Economic Order Quantity Model for Items with
Imperfect Quality: A Non-Cooperative Dynamic Game
Theoretical Model

5

M. Salehishahrabi
Dr. S. Gholami

Profit Maximizing in a Healthcare System by Using M/M/1
Queing Model

6

Dr. S. Gholami
S. Sotodeh
N. Babaee

Pure Cycles in Dual Gripper Robotic Cells

7

E. Egbali
Dr. M. Abedzadeh
Dr. M. Setak

Reliable Hub Covering Location

8

G. Nikfarjam
Dr. A. A. Najafi

A Simulated Annealing Algorithm for Fuzzy Portfolio
Selection Using Credibility Approach

9

Dr. H. Salmanzadeh
R. Sadr

Classification of Job Satisfaction Theories and Implication
of a Questionnaire

11

16th

International Business
Research Conference
Dobai, UAE
April, 2012
5th International Conference
of Iranian Operations
Research Society,
Tabriz, Iran,
May, 2012
5th International Conference
of Iranian Operations
Research Society,
Tabriz, Iran,
May, 2012
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
The IEEE International Conference
on Industrial Engineering and
Engineering Management

Bangkok, Thailand
Dec, 2013
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012
9th International Conference
on Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دکتر رضا بشیرزاده

 ایران،تهران

یاسر قربانی

1391 بهمنماه

ساسان مظاهری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
 ایران،تهران
1391 آذرماه

ایمان رضائی

پیادهسازی تفکر ناب با استفاده از کارت امتیازی متوازن

محمدرضا کالنتری ثقفی

 شرکت سیم و کابل مازندران:مطالعه موردی

 ایران،تهران

دکتر رضا بشیرزاده

1391 بهمنماه

ابوالفضل آدرسی

1391 بهمنماه
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
 ایران،تهران
1391 بهمنماه

11

12

امیر صفرپور

سعید طسوجی حسنپور

 ایران،تهران

سفارش به تأمینکنندگان

دکتر رضا بشیرزاده

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

ارائه مدلی مبتنی بر کارایی واحدهای تصمیمگیری به منظور تخصیص

حل مساله زمانبندی سلولهای تولیدی مجازی با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی کلونی مورچگان

محسن الله

مدیریت ریسک در زنجیره تأمین

دکتر رسول شفایی
محسن الله

رویکردی یکپارچه برای طراحی و مدیریت زنجیرههای تأمین تحت ریسک

دکتر رسول شفایی

CVAR با استفاده از مقیاس
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14
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ردیف

16

نویسندگان

عنوان مقاله

طراحی شبکه لجستیک چند دورهای چند محصولی و احتمالی
به صورت یکپارچه

مرتضی الیاسیفر
دکتر فرید خوشالحان
مرتضی قمیاویلی

17

مطالعه و بررسی هماهنگی زنجیره تأمین با رویکرد نظریه بازیها

18

مدل موجودی زنجیره تأمین دو سطحی

19

هماهنگی قیمتگذاری و تبلیغات همکارانه در زنجیره تأمین دو سطحی

21

استفاده از الگوریتم مورچگان در سلولهای ساخت و تولید مجازی

امین علیرضایی
دکتر فرید خوشالحان

پنجمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات
تبریز ،ایران
اردیبهشتماه 1391

اولینکنفرانس ملیمهندسی صنایع وسیستمها
نجفآباد ،ایران
آذرماه 1391

منا احمدیراد

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دکتر فرید خوش الحان

تهران ،ایران

دکتر مصطفی ستاک

بهمنماه 1391

امین علیرضایی
دکتر فرید خوشالحان
حسن جعفرزاده
دکتر سعیده غالمی
محمد ابراهیم اربابیان

21

کنفرانس ،مکان و زمان

ارائه مکانیزم ابتکاری برای جستجوی همسایگی در الگوریتم فرا ابتکاری

امیرعباس کنعانینژاد

 SAبرای حل مسأله زمانبندی ماشینهای موازی غیر وابسته با زمانهای

مهیار مهرنگار

آمادهسازی وابسته به توالی کارها

دکتر سعیده غالمی

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تهران ،ایران
بهمنماه 1391
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات
تبریز ،ایران
اردیبهشت ماه 1391

پنجمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی
تحقیق در عملیات
تبریز ،ایران
اردیبهشت ماه 1391

اولین همایش ملی توسعه پایدار،
22

فرآیند تولید بیو دیزل فرصتها وچالشها با نگاهی به ارزیابی اقتصادی آن

23

بهینهسازی پرتفوی چند دورهای با استفاده از الگوریتم PSO

پدرام سامانی

سوخت سبز (بیو دیزل)

دکتر سعیده غالمی

اصفهان ،ایران
بهمن ماه 1391

24

سیامک موشخیان

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر امیرعباس نجفی

تهران ،ایران

جالل باقرزاده

بهمن ماه 1391

کاربرد الگوریتم ممتیک در مسئله زمانبندی پروژه با لحاظ محدودیت منبع

آرمان غمگینزاده

و ارزش زمانی پول

دکتر امیرعباس نجفی

هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروزه
تهران ،ایران
آبانماه 1391
پنجمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی

25

بهینهسازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامهریزی آرمانی

علیرضا قهطرانی

تحقیق در عملیات

دکتر امیرعباس نجفی

تبریز ،ایران
اردیبهشت ماه 1391
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ردیف

عنوان مقاله

26

بهینهسازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد M-MAD

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی
علیرضا قهطرانی

تحقیق در عملیات

دکتر امیرعباس نجفی

تبریز ،ایران
اردیبهشت ماه 1391

27

28

29

31

31

تعیین میزان بهینه سرمایهگذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طال
و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک

علی پیروی

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

مصطفی گرگانی

تهران ،ایران

دکتر امیرعباس نجفی

اردیبهشت ماه 1391

بررسی ویژگیها و مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه مختص سازمان با

فرشته عزیز محمدی

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دکتر امیرعباس نجفی

ارزیابی ارگونومیکی حمل و جابجایی بار در نمونهای از کارهای ساختمانی
با تلفیق روش  LMMو روش تصمیمگیری فازی FGDM

مطالعه و بررسی انواع شبکههای توزیع و روشهای حل

ارائه یک الگوریتم جستجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسأله
چیدمان تسهیالت پویا

سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تهران ،ایران
اردیبهشت ماه 1391

دکتر حامد سلمانزاده

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

میالد رحمانی

تهران ،ایران

فرشته عالیی

بهمنماه 1391

محسن آزادی

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها

دکتر مصطفی عابدزاده

نجفآباد ،ایران

امیرحسین براهیمی

آذرماه 1391

نجمه بزرگی

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دکتر مصطفی عابدزاده

تهران ،ایران

دکتر فرید خوشالحان

بهمنماه 1391

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه تولید صنعتی
ردیف

1
2

عنوان

مدلسازی و حل مساله موجودی  -مسیریابی پویا در زنجیره تامین چند
محصولی و چند سطحی
مدت ارزیابی هوشمند پیشنهادات تامینکنندگان در هماهنگسازی
زنجیره تامین غیر متمرکز

دانشجو

استاد راهنما

نورالدین دبیری

دکتر محمدجعفر تارخ

جواد سرور

دکتر محمدجعفر تارخ

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه تولید صنعتی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

برنامه زمانبندی تولید کارگاهی در حالت عدم قطعیت زمان پردازش کارها

محمدرضا آل آقا

دکتر رضا بشیرزاده

یاسر قربانی

دکتر رضا بشیرزاده

محمد فضایلی

دکتر رضا بشیرزاده

4

مدیریت ریسک در انتخاب و پیادهسازی تکنولوژی

هژیر سیفاللهیان

دکتر رضا بشیرزاده

5

بررسی زمانبندی گروهی در مساله جریان کارگاهی انعطافپذیر

امیر اشهری

دکتر رسول شفایی

2
3

ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از تلفیق روش های  BSCو
 DEAدر شرایط عدم قطعیت
مساله زمانبندی تولید در شرایط قطعیت در خرابی ماشینآالت و زمان
انجام کار
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

6

کاهش ریسک در زنجیره تأمین

محسن الله

دکتر رسول شفایی

میالد الیاسی

دکتر فرید خوش الحان

8

حل مدل لجستیک معکوس با استفاده از روش فرا ابتکاری

مرتضی الیاسیفر

دکتر فرید خوش الحان

9

ارائه روش حل برای مسئله تخصیص مازاد سیستم های  kاز n

سید محمود قاضی میرسعید

دکتر امیرعباس نجفی

11

ارائه روش برای مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه

مریم بشیری برازنده

دکتر امیرعباس نجفی

امیر معینی زند

دکتر مصطفی عابدزاده

12

قابلیت اطمینان در زنجیره تامین همراه با تصمیمات مکانیابی تسهیالت

الهام تقی زاده

دکتر مصطفی عابدزاده

13

بهینه سازی شبکه های لجستیک معکوس با الگوریتم های فراابتکاری

مینا علوی نائینی

دکتر مصطفی عابدزاده

14

تحلیل شبکه لجستیک معکوس در شرایط احتمالی و غیر قطعی

راهله ایرجی

دکتر سعیده غالمی

15

طراحی مسیر حرکت روبات در شرایط محیطی پویا

حسن جعفرزاده

دکتر سعیده غالمی

سینا ستوده

دکتر سعیده غالمی

فواد فتحی

دکتر سعیده غالمی

فرزانه رجائی ابیانه

دکتر سعیده غالمی

7

11

16
17
18

هماهنگی زنجیره تامین مبتنی بر مفاهیم نظریه بازیها با فرض
کیفیت نامرغوب

انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره تامین در محیط ساخت
بر مبنای سفارش

مساله سلول روباتیک با دو نگهدارنده در محیط چرخه خالص در
حالت دو معیاره
تحلیل حرکت یک روبات با دو نگهدارنده در یک سلول روباتیک
انعطافپذیر با قطعات متفاوت
تحلیل مساله زمانبندی سیستم جریان کارگاهی انعطافپذیر و ارائه
الگوریتمهای حل آن

گروه IT
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه IT
ردیف

عنوان مقاله

1

Intelligent Evaluation of Supplier Bids Using a Hybrid
Technique in Distributed Supply Chains

2

Automated Bid Ranking for Decentralized Coordination
of Construction Logistics

3

Efficient Business Process Reengineering
with Crowd Sourcing

H. Javadikhasraghi
Dr. M. J. Tarokh

4

A Review of Enterprise Performance: Concepts
and Frameworks

S. Piroozfar
Dr. M. J. Tarokh
E. Nazemi

5

Survey of Business Process Re-Engineering Experiencein
Iranian Travel Agencies

Dr. M. J. Tarokh
S. Homayon
R. Sadegin
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نویسندگان

نام و شماره مجله

J. Soroor
Dr. M. J. Tarokh
Dr. F. Khoshalhan
S. Sajadi
J. Soroor
Dr. M. J. Tarokh
Dr. M. Abedzadeh

Journal of Manufacturing
Systems
Vol. 31, Issue 2
April, 2012
Automation in Construction
Vol. 24
July, 2012
International Journal of Applied
Information Systems
Vol. 2, No.1
May 2012
African Journal of Business
Management
Vol. 6, No. 21
2012
International Journal of
Applied Information Systems
Vol. 3, No. 3
Jul, 2012
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نام و شماره مجله
Transportation Research
Journal
Vol. 2, No. 1
Spring, 2012
African Journal of Business
Management
Vol. 6, Issue 21
2012
International Journal of
Managing Value and Supply
Chains
Vol. 3, No. 3
Sep, 2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 10
2012
Business Intelligence Journal
Vol. 5, No. 2
July, 2012
International Journal
Research in Industrial
Engineering
Vol. 1, No. 2
2012
AWER Procedia Information
Technology & Computer
Science
Vol. 1
2012
International Journal of
Strategic Decision Sciences
Vol. 3, Issue 4
Dec, 2012
Journal of Industrial
Engineering International
Vol. 8, Issue 10
2012
Journal of Industrial
Engineering International
Vol. 8, Issue 13
2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 11
2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 3, Issue 2
2013
International Journal
Research in Industrial
Engineering
Vol. 1, No. 3
2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

N. Dabiri
Dr. M. J. Tarokh
Dr. M. Setak

A Constructive Heuristic for Multi-Product Inventory
Routing

6

J. Soroor
Dr. M. J. Tarokh
H. Shariffard

Smart Supplier Selection Based on Voice of Customer
Using an Integrated Bidding Mechanism in Real Time

7

S. Azadmanesh
Dr. M. J. Tarokh

Labeling Customers Using Discovered Knowledge
Case Study: Automobile Insurance Industry

8

S. Piroozfar
Dr. M. J. Tarokh
E. Nazemi
M. M. Sedighi

Knowledge -Intensive Enterprise Systems:
A Novel Concept

9

Dr. M. J. Tarokh
E. Teymournejad

Using Association Rules for Evaluating and Predicting Risk
Factors in Business Intelligence System

11

P. Moghaddam
Dr. M. J. Tarokh

Customer Involvement in Innovation Process Based on
Open Innovation Concepts

11

A. Parvaneh
H. Abbasimehr
Dr. M. J. Tarokh

Data Mining Application in Retailer Segmentation Based on
LRFM Variables

12

S. Golara
N. Mousavi
Mohammad
Dr. M. J. Tarokh
M.Hosseinzadeh

Closed-Loop Supply Chain Network Design With Recovery
of Glass Containers

13

M. Ghane
Dr. M. J. Tarokh

Multi-Objective Design of Fuzzy Logic Controller in
Supply Chain

14

M. Bahri
Dr. M. J. Tarokh

A Seller-Buyer Supply Chain Model with Exponential
Distribution Lead Time

15

S. Piroozfar
Dr. M. J. Tarokh
E. Nazemi
H. Mohajeri

A Review: Enterprise Resource Planning Impacts on
Innovation Types in SMEs

16

S. Homayoun
Dr. M. J. Tarokh

Time Reduction on Dispensing Prescription Medicine in
Iranian Phaemacies Through a Hybrid Approach

17

E. Teymournejad
Dr. M. J. Tarokh

Simulation in Citizen Relationship Management

18
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نام و شماره مجله
International Journal
Research in Industrial
Engineering
Vol. 2, No. 1
2013
Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in
Business
Vol. 4, No. 9
Jan, 2013
International Journal of
Industrial Engineering &
Production Research
Vol. 24, Issue 1
Mar, 2013
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 3, Issue 2
2013
Journal of Optimization in
Industrial Engineering
Vol. 5, No. 11
Summer, 2012
Cities
Vol. 31
April, 2013
British Food Journal
Vol. 115, No. 4
2013
HEALTH MED
Vol. 7, No. 4
2013
International Journal of
Computer Application
Vol. 50, No. 2
July 2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 9
2012
Innova Ciencia
Vol 4, No. 3
Mar 2012
Science Series Data Report
Vol 4, No. 3
Mar 2012
Journal of Information
Security
Vol. 3, Issue 2
2012
International Journal of Fuzzy
System Applications
Vol. 2, Issue 1
March 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

A. Mesforoush
Dr. M. J. Tarokh

Customer Profitability Segmentation for SMEs
Case Study: Network Equipment Company

19

Dr. M. J. Tarokh
S. E. Shojaie

Developing New Strategies for Improvement of ElectronicCRM Factors Using Quality Fuction Deployment Model

21

Dr. M. J. Tarokh
P. Motamedi
F. Bagheri

Optimizing Setup Time Reduction Rate in an Integrated JIT
LOT-Splitting Model by Using PSO and GS Algorithm for
Single and Multiple Delivery Policies

21

A. Sheykhan
Dr. M. J. Tarokh
S. Gheitasy

Effect of Enterprise Resource Planning on Supply Chain
Management in Iranian Companies

22

Integrating AHP and DATA Mining for Effective Retailer
Segmentation Based on Retailer Lifetime Value

23

FTiS: A New Model for Effective Urban Management: A
Case Study of Urban Systems in Iran

24

A New Model for Assessment Fast Food Customer
Behaviour Case Study: An Iranian Fast-Food Restaurant

25

Coronary Artery Disease Predictionand Rule Extract with
Data Mining-Classification Techniques

26

J. Karimpour
A. Noroozi
Dr. S. Alizadeh

Web Spam Detection by Learning from
Small Labeled Samples

27

S. S. Hosseini
Dr. S. Mohammadi

Review Banking on Biometric in the World’s Banks and
Introducing a Biometric Model for Iran’s Banking System

28

Dr. S. Mohammadi
M. Khaghanimilani
V. Allahvakil

XML Firewall Anomaly Detection of Web Services Attacks

29

Dr. S. Mohammadi
M. Khaghanimilani

An Architecture for XML/Web Service Firewall Module

31

Dr. S. Mohammadi
V. Allahvakil
M. Khaghanimilani

Effect of Network Traffic on IPS Performance

31

Dr. S. Mohammadi
S. Golara
N. Mousavi

Selecting Adequate Security Mechanisms in E-Business
Processes Using Fuzzy TOPSIS

32

A. Pravaneh
H. Abbasimehr
Dr. M. J. Tarokh
E. Akhondzadeh
Dr. S. Alizadeh
A. M. Ahmadvand
B. Minaeibidgoli
N. Jafari
Dr. S. Alizadeh
M. Sharifvagefi
P. Rezaei
M. Ahmadi
Dr. S. Alizadeh
F. Sadughi
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نام و شماره مجله
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 11
2012
American Journal
of Scientific Research
Vol. 1, Issue 76
Sep, 2012
American Journal
of Scientific Research
Vol. 1, Issue 81
Nov, 2012
International Journal
of Computer Science,
Engineering and Applications
(IJCSEA)
Vol.2, No.6
Dec, 2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 9
2012
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
Vol. 2, Issue 12
2012
International Journal
of Computer Applications
Vol. 52, No.4
Aug, 2012
American Journal
of Scientific Research
Vol. 1, Issue 80
Nov, 2012
International Journal of
Modeling and Optimization
Vol. 2, No. 3
June 2012
WULFENIA Journal
Vol. 19, Issue 9
Sep, 2012
Security and Communication
Networks
Vol. 6, Issue 2
2012
Amirkabir International
Journal of Electrical and
Electronics Engineering
Vol. 44, No. 1
Spring, 2012
Amirkabir International
Journal of Electrical and
Electronics Engineering
Vol. 44, No. 1
Spring, 2012
International Journal Applied
Systemic Studies
Vol. 5, No. 1
2013

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

E. Fathikiadehi
Dr. S. Mohammadi

Cloud ERP: Implementation of Enterprise Resource
Planning Using Cloud Computing Technology

33

S. Heidari
Dr. S. Mohammadi

A New Model for Information Security Management in
Service-Oriented Enterprise Architecture

34

S. Heidari
E. Torkizadeh
S. Homayoun
Dr. S. Mohammadi

Implementation of a New Method for Files Copyright
Protection in Client-Server Networks

35

Dr. S. Mohammadi
S. Homayoun
E. Torkizadeh

Grid Computing: Strategic Decision Makingin
Resource Selection

36

S. S. Hosseini
Dr. S. Mohammadi

Review Banking on Biometric in the World’s Banks and
Introducing a Biometric Model for Iran’s Banking System

37

S. S. Hosseini
Dr. S. Mohammadi

Acceptance of Banking on Biometric in Iran’s Banking
System Case Study of Saman Bank

38

H. Javadikhasraghi
Dr. S. Mohammadi

An Innovative Crowdsourcing Approach for Amazon
Mechanical Turk

39

A. Mirzaei
Dr. S. Mohammadi

Use of Honeypots along with IDS in Cluster-Based
MANETs

41

E. Saboori
Dr. S. Mohammadi

Anonymous Communication in Peer-to-Peer Networks for
Providing more Privacy and Security

41

M. Shahpasand
Dr. S. Mohammadi
H. Ghavamipoor

An Improvement Over Chang and Lee’s
Electronic Voting Scheme

42

Dr. S. Mohammadi
M. H. Sherkat

A Taxonomy Framework Based on ITU-TX-805 Security
Architecture for Quantitative Determination of Computer
Network Vulnerabilities

43

V. Zangeneh
Dr. S. Mohammadi

Ad Hoc On-Demand Node-disjoint Multipath Distance
Vector Routing Protocol with Low Overhead

44

V. Zangeneh
Dr. S. Mohammadi

Multipath Node-Disjoint Routing with Backup List Based
on the AODV Protocol

45

A. Bazyar
Dr. S. Mohammadi
E. Teimoury
M. N. Fesharaki

Exploring the Relationship Between Governance, Tie
Strength, and NPD Performance

46
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ردیف

47

48

49

عنوان مقاله

نویسندگان

حداقل کردن هزینه های توزیع زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد

دکتر محمدجعفر تارخ

الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی

امیر ناصری

بررسی شکافهای پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش با استفاده از

دکتر محمد جعفر تارخ

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعت

تکنیک آنالیز فاصله

رحمت میرزایی

سال نهم ،شماره 25

(موردکاوی :شرکت ایران خودرو)

نغمه الوندی

تابستان 1391

سامان سیادتی

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

دکتر محمدجعفر تارخ

سال هفتم ،شماره پنجم

مریم سلیمانی

زمستان 1391

دکتر محمد جعفر تارخ

نشریه تخصصی مهندسی صنایع

مهسا اسمعیلی گوکه

دوره  ،46شماره 2

شهره ترابی

مهرماه 1391

پروانه کاظمی

فصلنامه نظم و امنیت انتظامی

دکتر سمیه علیزاده

سال چهارم ،شماره 4

حمیدرضا اسکندری

زمستان 1391

نیما شریعتی

مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

حسن شوندی

سال سوم ،شماره دهم

دکتر سمیه علیزاده

بهار 1391

هاله منشگر

مجله طب نظامی

دکتر شهریار محمدی

دوره  ،13شماره 4

دکتر سیدجالل مدنی

زمستان 1391

بکارگیری متد دادهکاوی به منظور افزایش میزان ایمنی
فرآورده های غذایی دامی

51

مدل کلی بهینهسازی طراحی شبکه لجستیک معکوس تحت عدم قطعیت

51

کاربرد دادههای کاوی در شناسایی و کشف الگوهای پنهان جرم سرقت

52

تحلیل سبد بازار و بهینهسازی مدل پیشنهادی

53

مدل ارزیابی سامانه پایش سالمت کارکنان بخش بهداشت و درمان

54

محاسبات ابری ،رویکردی نوین در معماری فضای اطالعاتی

55

56

امین حکیم
دکتر شهریار محمدی

ارائهی یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

دکتر شهریار محمدی

و مقایسهای آن با مدلهای مطرح جهانی

ساجده کارخانه

پروتکلی دفاعی جهت امنسازی پیام های کوتاه در مناطق عملیاتی

111

دکتر شهریار محمدی
فرزاد توکلی

نام و شماره مجله

مجله مهندسی صنایع دانشگاه تهران
دوره  ،46شماره 1
فروردین ماه 1391

مجله سیاست دفاعی
سال  ،21شماره 79
تابستان 1391
مجله مدیریت بازاریابی
شماره 16
پاییز 1391
مجله سیاست دفاعی
سال  ،21شماره 79
تابستان 1391
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه IT
ردیف

1

عنوان مقاله

نویسندگان

Locating Centers with Incentive Under a Pick-up Policy for

Dr. N. Dabiri
S. Azadmanesh

the Entire Return Products

کنفرانس ،مکان و زمان
International Conference on
Industrial Engineering

9th

Dr. M. J. Tarokh

Tehran, Iran
Jan, 2012

M. Baboli
E. Zanganeh
Dr. S. Alizadeh
M. R. Seyyedmajidi

9th International Conference on
Industrial Engineering
Tehran, Iran
Jan, 2012

معصومه مرادی

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر عبداهلل آقایی

تهران ،ایران

دکتر منیره حسینی

بهمن ماه 1391

2

Presenting a Statical Model Based on Bayes Net Algorithm
to Study Incorrect Use of Drug Regimen of Helicobacter
Pylori Disease

3

بکارگیری سیستم چندعامله هوشمند در مدیریت دانش

4

نقش راهبردی فناوری اطالعات در پیشرفت اسالمی -ایرانی

دکتر منیره حسینی

تحلیل راهبردی تجارت در دنیای مجازی زندگی دوم :نقاط قوت و

دکتر منیره حسینی

اقتصاد الکترونیکی

ضعف ،فرصتها و تهدیدها

نرگس آقابیگی

مشهد ،ایران

مدل کسب و کاری باز پیشنهادی برای بکارگیری در شرایط

پریسا مقدم

اقتصاد مقاومتی

دکتر منیره حسینی

دومین کنگره پیشگامان پیشرفت
تهران ،ایران
آذرماه 1391
ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و
5

اردیبهشت ماه 1391

6

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
گیالن ،ایران
اسفندماه 1391
پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس

7

وب هوشمند :ابزاری برای تولید و انتشار دانش ضمنی زنجیره تامین

8

انتشار دانش زنجیره تامین با بهرهگیری از نظریه بازی بر ساخت وب معنایی

9

مدیریت زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر معماری سازمانی سرویسگرا

مریم عاشوری

بینالمللی لجستیک و زنجیره تامین

دکتر محمدجعفر تارخ

تهران ،ایران
آذرماه 1391

مریم عاشوری
صابر رستاد
دکتر محمدجعفر تارخ

112

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس
بینالمللی لجستیک و زنجیره تامین

تهران ،ایران
آذرماه 1391

صفیاله حیدری

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر محمدجعفر تارخ

تهران ،ایران

صادق حیدری

بهمن ماه 1391
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ردیف

11

11

عنوان مقاله

توسعه استراتزیک منابع انسانی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در
سازمانهای فاوا

بررسی تاثیر نام و نشان تجاری در سبد خرید مشتری :موردکاوی مشتریان
یک فروشگاه زنجیرهای

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

سامان سیادتی

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر محمدجعفر تارخ

تهران ،ایران

امیر قضاتی

بهمن ماه 1391

دکتر سمیه علیزاده

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

عرفانه غروی

تهران ،ایران

معصومه مرادی

بهمن ماه 1391

وجیهه ناجی مقدم
12

استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی در پیشبینی تعداد قرص مصرفی دیابت

13

استفاده از درخت تصمیم در بهبود خدمترسانی در مدیریت شهری

14

فاکتورهای استراتژیک موثر در تعیین امنیت وب سایتها

15

ارائه مدلی جهت هوشمندسازی و یکپارچهسازی سیستم بلیط در ایران

16

کاربرد تکنیکهای دادهکاوی جهت تشخیص آدرسهای فیشینگ

17

سمت و سوی آینده وب ،انتظارات ما از نسلهای بعدی وب

مریم عاشوری
دکتر سمیه علیزاده
مهسا صفی

ششمین کنفرانس دادهکاوی ایران
تهران ،ایران
آذرماه 1391

مینا سلیمانی

ششمین کنفرانس دادهکاوی ایران

دکتر سمیه علیزاده

تهران ،ایران

مهسا صفی

آذرماه 1391

صفیاله حیدری
دکترشهریار محمدی
صادق حیدری

کنفرانس ملی فناوری اطالعات و
جهاد اقتصادی
کازرون ،ایران
اسفندماه 1391
یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی

شیما حسن زاده

حمل و نقل ترافیک

دکتر شهریار محمدی

تهران ،ایران
اسفندماه 1391
کنگره ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و

عرفانه غروی

فناوری اطالعات

دکتر شهریار محمدی

مشهد ،ایران
آبانماه 1391

کمال رمضانی

نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع

دکتر شهریار محمدی

تهران ،ایران

ماجد موسوی

بهمن ماه 1391

کتب منتشر شده گروه IT
ردیف

عنوان

1

برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات

نویسندگان

ناشر

دکتر شهریار محمدی
مونا جام پراز می

انتشارات دانشگاه صنعتی

محمد حسین شرکت

خواجه نصیر الدین طوسی

اسماعیل صالحی پروین
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ردیف

عنوان

نویسندگان

2

سازمان و فرآیندها

دکتر شهریار محمدی

3

هوش تجاری :نگرشی پویا در عرصهی کسب و کار

ناشر

انتشارات دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدجعفر تارخ

انتشارات دانشگاه صنعتی

حسین مهاجری

خواجه نصیر الدین طوسی

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه IT
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

ارائه مدلی جامع برای فهم سرمایه برند مشتری محور

محسن امیر

دکتر منیره حسینی

محمد دانیالی

دکتر محمدجعفر تارخ

2
3
4

ارایه چارچوبی در کالبد شکافی دیجیتال به منظور کاهش و پیگیری
جرائم مجازی
تدوین و ارایه راهکارهای اجرایی سیستم مدیریت امور مشترکین (دانش)

سیدابوالقاسم خورسندی

در مخابرات

یزدانیان

الگوی خرید مشتریان به منظور انتخاب استراتژی فروش و بازاریابی

دکتر محمدجعفر تارخ

سجاد همایون

دکتر محمدجعفر تارخ

5

بررسی ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روشهای دادهکاوی

معصومه زیب ارزانی

دکتر محمدجعفر تارخ

6

مدیریت رویگردانی مشتری با استفاده از ارزش طول عمر مشتری

عرفانه غروی

دکتر محمدجعفر تارخ

سینا گل آرا

دکتر محمدجعفر تارخ

سمیرا روزبهانی

دکتر محمدجعفر تارخ

مهسا صفی

دکتر سمیه علیزاده

الهام رحیمی

دکتر سمیه علیزاده

محسن اصغری

دکتر سمیه علیزاده

12

ارائه یک مدل توصیفی بررسی دادههای ناباوری بیمارستان صارم

نرگس آقابیگی

دکتر سمیه علیزاده

13

ارائه یک مدل پیشبینی بر روی دادههای ناباروری بیمارستان صارم

محمد کاظم حسینی

دکتر سمیه علیزاده

یلدا مظاهر

دکتر سمیه علیزاده

مرجان هادیزاده

دکتر سمیه علیزاده

16

ارائه مدلی برای مدیریت اطالعات در معماری سازمانی سرویسگرا

صفیاله حیدری

دکتر شهریار محمدی

17

ایجاد مدلی برای امن سازی وب سرویسها

مجتبی خاقانی میالنی

دکتر شهریار محمدی

18

ترکیب  ITو اطالعات پایگاه دادهای ازمایشگاه الکتروکاردیوگرافی

مسعود عرفانیان

دکتر شهریار محمدی

7
8
9
11
11

14

15

در صنعت دارو

طراحی و بهینهسازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و لجستیک معکوس
در سازمانهای کوچک و متوسط
ارایه مدلی جهت حداقل کردن هزینه های لجستیک معکوس
در زنجیره تامین سبز
ارائه یک چارچوب ترکیبی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای
تصمیمگیرنده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها و داده کاوی
ارائه روشی برای پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از دادهکاوی
(مطالعه موردی بیماران بیمارستان شهید مدنی)
ارائه یک مدل تشخیصی مبتنی بر سی بی آر با استفاده از دادههای ناباروری
بیمارستان صارم

ارائه مدل جدیدی برای پیشبینی تاخیر قطار
مطالعه موردی :شرکت قطارهای مسافربری رجاء

ارائه مدل برای بررسی میزان تاثیر داروهای درمان ناباروری
در بیماران نابارور
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دانشجو

استاد راهنما

ردیف

مسعود مرداننیا

دکتر شهریار محمدی

وحیداله وکیل

دکتر شهریار محمدی

وحید زنگنه

دکتر شهریار محمدی

22

بهکارگیری فناوری اطالعات به منظور کاهش قیمت و افزایش فروش

محمد راهرواحمدی

دکتر احمد اصل حداد

23

بکارگیری عاملها در بازاریابی با رویکرد مدیریت دانش

معصومه مرادی

دکتر عبداله آقائی

24

ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری برای مساله حراج دوطرفه پیوسته

سارا همایونی پور

دکتر فرید خوش الحان

25

ارزیابی اعتماد برای اشتراک دانش در سازمانهای دانش محور

مریم محسنی

دکتر فرید خوش الحان

26

ارزیابی آمادگی و پذیرش الکترونیکی در گردشگری الکترونیکی

رایکا صادقین

دکتر فرید خوش الحان

رسول سنایی

دکتر فرید خوش الحان

28

ارزیابی اعتماد وب معنایی با رویکرد کیفیت اطالعات

ابراهیم ترکیزاده

دکتر فرید خوش الحان

29

طراحی صفحه شخصیسازی شده برای کاربر براساس سیستمهای توصیهگر

مژگان کریمی

دکتر مصطفی ستاک

31

ارزش درک شده توسط مشتری در صنعت توریسم

سارا صدریزادگان

دکتر مصطفی ستاک

19

21

21

27

عنوان

طرحی جامع برای پیادهسازی و اجرای یک شبکه ملی هانی پاتی(هانی نت)
برای ایران
مدلی برای تحلیل رفتار کاربران در بستر وب با استفاده از
روشهای وبکاوی
ارزیابی و بهبود روشهای مسیریابی چند مسیره مبتنی بر پروتکلهای بر
حسب تقاضا در شبکههای ادهاک )(ADHOC

ارائه الگوریتمی مبتنی بر روش های فرا ابتکاری برای مساله جذب زمینی
تاخیرات پرواز در مدیریت جریان ترافیک هوایی

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه مهندسی مالی
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

الهام فرخ نژاد

دکتر امیرعباس نجفی

2

به کارگیری بهینهسازی استوار در مساله انتخاب سبد سرمایه

علیرضا قهطرانی

دکتر امیرعباس نجفی

3

تعبیه سبد بهینه سرمایهگذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

سید احمد حسینی ایمنی

دکتر امیرعباس نجفی

4

ارائه روشی برای بازنگری سبد سرمایه گذاری

نجمه مقیسه

دکتر امیرعباس نجفی

1

عنوان

ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه به روش تحلیل پوششی دادهها و بررسی
تاثیر متغیرهای محیطی بر کارایی

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه MBA
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

میثم کاشیپور

دکتر یاسر صمیمی

2

تدوین برنامه بازاریابی فروشگاههای زنجیرهای اتکا در استان بوشهر

سیدسجاد طاهرزاده موسویان

دکتر محمدجعفر تارخ

3

بررسی نقش ارتباطات در مدیریت بحران

سید امیرحسین نقیبی

دکتر محمدجعفر تارخ

4

ارائه چهارچوب جهت انتخاب روش توسعهی بیرونی

سارا حسین نژاد

دکتر مصطفی ستاک

5

ارائه چهارچوبی جهت انتخاب روش مناسب توسعه سازمان

میرفخار عطیه سادات

دکتر مصطفی ستاک

1

عنوان

ارائه مدل شناسائی و اصالح تابع ریسک سرمایهگذار براساس تحلیل
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

6

بررسی میزان اثر بخشی شیوهها و راهبردهای ارتباطی در سازمانهای مجازی

مونا فاتحی

دکتر رسول شفایی

7

بررسی و ارزیابی پروژه های تغییر سازمانی بر اساس مدل Adkar

فرزان فرزانه

دکتر رسول شفایی

8

ارزیابی وضعیت رقابتپذیری در سطح ملی برای صنعت پتروشیمی کشور

حامد گلرخساری

دکتر رسول شفایی

9

ارائه چارچوبی برای آینده پژوهی همراستای نقشه استراتژی

علی مرحمتی

دکتر رسول شفایی

11

توسعه برند با رویکرد بازاریابی عصب پایه

معصومه منصوری

دکتر منیره حسینی

مهنوش ماهری

دکتر منیره حسینی

12

مدیریت نوآوری مطالعه بر روی نقش عوامل تغییرات درونی

عطیه حجاریان کاشانی

دکتر عبداله آقائی

13

نظریه دورنما :کاربرد ویژگی زیانگریزی در بازار تولید و مصرف

الهام پارساپور

دکتر عبداله آقائی

14

بر رفتار مصرفکننده  CRMبررسی اثر

مهدی نظامی

دکتر عماد روغنیان

15

بررسی اثربخشی کمپینهای تبلیغاتی در شرکت همراه اول

محسن ولوی

دکتر امیرعباس نجفی

رامین الهیاری

دکتر امیرعباس نجفی

17

طبقه بندی روش های ارزشگذاری نام تجاری

سمیه یوسفیدارستانی

دکتر امیرعباس نجفی

18

برنامهریزی استراتژیک بازاریابی در زمینه انرژیهای نو

محمدحسین فضلی

دکتر مصطفی ستاک

19

بررسی رفتار خرید مشتریان ایرانی از برندهای لوکس مشهور

ساناز عینالهی

دکتر محمدجعفر تارخ

11

16

بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر برند در ایران:
شبکهنگاری یک تاالر گفتگوی اینترنتی

بررسی تطبیق نظرات مدیرن و مشتریان خدمات آموزشی شرکت آریانا
درخصوص اولویتهای عوامل آمیخته بازاریابی

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده مهندسی صنایع
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

1

آزمایشگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت

دکتر رسول شفائی

1388

2

آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته و رباتیک

دکتر رضا بشیرزاده

__

3

آزمایشگاه سیستمهای صنعتی و اتوماسیون

دکتر مصطفی عابدزاده

__

4

آزمایشگاه شبیهسازی کامپیوتری

دکتر عبداله آقائی

1387

5

آزمایشگاه فنآوری اطالعات

دکتر شهریار محمدی

1388

6

آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

دکتر حامد سلمانزاده

1386

7

گروه تحقیقاتی دادهکاوی

دکتر سمیه علیزاده

1388
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آمار کلی پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضای هیأتعلمی دانشکده

17

2

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)

13

3

طرحهای پژوهشی مصوب (بروندانشگاهی)

__

4

مقاالت در مجالت

111

5

مقاالت در کنفرانس ،همایش و ...

74

6

کتب منتشر شده

3

7

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد دفاع شده

113

8

پایاننامههای دوره دکتری دفاع شده

2

9

سمینارها و نشستهای تخصصی

1

11

طرحهای پژوهشی به اتمام رسیده برتر

__

11

دستاوردها و اختراعات

__

12

قطبهای علمی دانشکده

__

13

پژوهشکده علمی دانشکده

__

14

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده

7

15

رقم طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده (ریال):

117

__

داوشکدٌ علًم

معايوت پژيهشی داوشکدٌ علًم
معاين پژيهشی :دکتر کًريش وًريزی
کارشىاس پژيهش :حمیدٌ خدابىدٌ
تلفه88235222 :
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گزارش عملکرد پژوهشی سال 9319

اعضای هیأتعلمی دانشکده علوم
ردیف

نام

نامخانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

سعید

بالالیی

استاد

دکتری

ایران

شیمی

2

محمد

بهرامی

استادیار

دکتری

ایران

شیمی

3

علی

جباری

استاد

دکتری

ایران

شیمی

4

مجید

جعفریان

استاد

دکتری

فرانسه

شیمی

5

سیفاله

جلیلی

استاد

دکتری

ایران

شیمی

6

فلورا

حشمتپور

استادیار

دکتری

آلمان

شیمی

7

فاطمه

درویش

استادیار

دکتری

فرانسه

شیمی

8

شهناز

رستمیزاده

استاد

دکتری

انگلستان

شیمی

9

سعید

رعیتی

دانشیار

دکتری

ایران

شیمی

11

احمد

روحالهی

دانشیار

دکتری

ایران

شیمی

11

جهانبخش

قاسمی

استاد

دکتری

ایران

شیمی

12

برهمن

موثق

استاد

دکتری

انگلستان

شیمی

13

بدری زمان

مؤمنی

دانشیار

دکتری

ایران

شیمی

14

محمدقاسم

مهجانی

استاد

دکتری

ایران

شیمی

15

شهرام

صیدی

استادیار

دکتری

ایران

شیمی

16

عظیم

امینعطائی

دانشیار

دکتری

هندوستان

ریاضی

17

هاشم

پروانهمسیحا

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

18

محمدرضا

پیغامی

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

19

ملیحه

حسینی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

21

حسن

حقیقی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

21

علی

ذاکری

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

22

فرزانه

رمضانی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

23

امیر

رهنمای برقی

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

24

سعید

شهبازی

استادیار

دکتری

استرالیا

ریاضی

25

کمال

عقیق

استادیار

دکتری

هندوستان

ریاضی

26

سید مسعود

فاطمی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

27

ابراهیم

قربانی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

28

فریده

قریشی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

29

شعبان

قلندرزاده

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

31

محمد

مسجدجامعی

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی
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ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

31

علیرضا

مقدمفر

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

32

فرشته

ملک

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

33

کوروش

نوروزی

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

34

محمدجواد

نیکمهر

استادیار

دکتری

ایران

ریاضی

35

محمود

هادیزادهیزدی

دانشیار

دکتری

ایران

ریاضی

36

سیدمقتدی

هاشمیپرست

دانشیار

دکتری

انگلستان

ریاضی

37

رضا

افضلزاده

دانشیار

دکتری

هندوستان

فیزیک

38

رضا

افضلی

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

39

اعظم

ایزدی

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

41

محمود

جعفری

دانشیار

دکتری

فرانسه

فیزیک

41

حسین

حمزهپور

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

42

محمدمحسن

حاتمی

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

43

سید محسن

صالحکوتاهی

استادیار

دکتری

امریکا

فیزیک

44

محمود

صداقتی زاده

استادیار

دکتری

هندوستان

فیزیک

45

محمود

صمدپور

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

46

سیدفرهاد

مسعودی

دانشیار

دکتری

ایران

فیزیک

47

حجت

مریجی

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

48

مجید

واعظزاده

دانشیار

دکتری

فرانسه

فیزیک

49

مهدی

واعظزاده

استادیار

دکتری

فرانسه

فیزیک

51

مهدی

هرزچی

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

51

هادی

هدایتیخلیلآباد

استادیار

دکتری

ایران

فیزیک

52

مرتضی

قراییگرگانی

استادیار

دکتری

ایران

معارف

53

علیاصغر

کاملی

استادیار

دکتری

ایران

معارف

54

محمدصادق

کوشکی

استادیار

دکتری

ایران

معارف

55

حمیدرضا

نوری

مربی

فوق لیسانس

ایران

معارف

56

صدیقه

یگانه

مربی

فوق لیسانس

ایران

معارف

57

محمدمهدی

امامی

مربی

فوق لیسانس

ایران

معارف

58

سوگند

نوروزیزاده

استادیار

دکتری

ایران

زبان

59

معصومه

مرادی

استادیار

دکتری

ایران

زبان

61

حمیدرضا

حمیدی

مربی

لیسانس

ایران

تربیت بدنی

61

افشار

هنرور

استادیار

دکتری

ایران

تربیت بدنی

62

حجتاله

لطیفی

مربی

فوق لیسانس

ایران

تربیت بدنی

63

شعله

خداداد

استادیار

دکتری

ایران

تربیت بدنی
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تولیدات علمی دانشکده علوم
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه ریاضی
مجری

عنوان

ردیف

دکتر فریده قریشی

حل عددی معادالت دیفرانسیل تصادفی توسط روش اسپکترال کالوکیشن

1

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه فیزیک
مجری

عنوان

ردیف

دکتر اعظم ایزدی

تأثیر نظریات تعمیمیافته گرانشی در فرمالیزم پالتینی بر دادههای مشاهداتی کیهان

1

دکتر حجت مریجی

LOCVاثر تکانه فرمی قطع بر انرژی بستگی هستههای پوسته پر با کمک برهمکنش مؤثر برآمده از روش

2

دکتر هادی هدایتیخلیلآباد

بررسی فیزیک رعد و برق از منظر پرتوهای کیهانی

3

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی
نام و شماره مجله
Comptes Rendus Chimie
Vol.15

Helvetica Chemica Acta
Vol.95

Helvetica Chemica Acta
Vol.95
Helvetica Chemica Acta
Vol.95
Combinatorial Chemistry and
High Thoughpuf Screening
Vol.15
International Journal
of Organic Chemistry
Vol.2
International Journal
of Organic Chemistry
Vol.2
International Journal
of Organic Chemistry
Vol.2
International Journal Pept Res
Ther
Vol. 18

Oriental Journal of Chemistry
Vol.28

نویسندگان
Dr. S. Balalaie
A. Poursaeed
M. Javan Khoshkholgh
H.R. Bijanzadeh
Dr. E. Wolf
Dr. S. Balalaie
M. Javan Khoshkholgh
H.R. Bijanzadeh
M.R. Hosseindokht
M.R. Bozorgmehr
Dr. S. Balalaie
H.R. Bijanzadeh
Y. Haghighatnia
Dr.S.Balalaie
Y.Haghighatnia
H.R. Bijanzadeh
Dr. S. Balalaie
Sh. Abdolmohammadi
Dr. S. Balalaie
Sh. Abdolmohammadi
Dr. S. Balalaie
Dr.F. Darviche
F.Chadegani
Dr. S. Balalaie
Sh. Abdolmohammadi
B. Soleimanifard
Z.Rezaee
A. Arabanian
Dr. S. Balalaie
A. Ahmadiani
S. Nasoohi
J. Azizian
A. Shameli
Dr.S. Balalaie
Sh. Zomorodbakhsh
M.M. Ghanbari
M. Bagheri
G. Fakhrpour

عنوان مقاله

ردیف

Zirconium oxide (NP) - ionic liquid as an efficient media
for the domino Knoevenagel hetero Diels-Alder reaction
with unactivated alkynes

1

Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]
pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino
Knoevenagel/Hetero-Diels

2

Efficient Synthesis of Novel Coumarin-3-carboxamides
(¼2-Oxo-2H-1- benzopyran-3-carboxamides) Containing
Lipophilic Spacers

3

Designing and Synthesis of Novel Amidated Fentanyl
Analogs

4

A clean procedure for synthesis of pyrido[d]pyrimidine
derivatives under solvent-free conditions catalyzed by zro2
nanoparticles
An Efficient Synthesis of Pyrido[2,3-d]pyrimidine
Derivatives via One-Pot Three-Component Reaction
in Aqueous Media

5
6

A New and Efficient Method for the Synthesis
of Pyrimido[2,1-b]benzothiazole Derivatives

7

Facile One-Pot Synthesis of Novel
Hexahydro-2-quinolinecarboxylic Acids under Solvent-Free
Reaction Conditions

8

Semicarbazide Substitution Enhances Enkephalins
Resistance to Ace Induced Hydrolysis

9

The One-Pot Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidinone
Derivatives with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane in Aqueous
Media

11
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نام و شماره مجله
Oriental Journal of Chemistry
Vol.28

Research Article
Vol.18

Tetrahedron
Vol.68
Tetrahedron Letters
Vol.53
Combinatorial Ghemistry
& high Thrughput Screening
Vol.16
Green Chemistry Letters and
Reviews
Vol.6
Tetrahedron
Vol.69

Tetrahedron
Vol.69

Catalysis
Vol.3
Materials Chemistry and
Physics
Vol.134
Biosensors and
Bioelectronics
Vol.39
Analyst
Vol.137

Journal of Chromatography A
Vol.1283

Microchem Acta
Vol.177

نویسندگان
J. Azizian
A. Shameli
Dr.S. Balalaie
Sh. Zomorodbakhsh
Z.Rezaee
A. Arabanian
Dr. S. Balalaie
A. Ahmadiani
S. Nasoohi
L. Khalaj
Dr.S. Balalaie
Dr. F. Heshmatpour
R. Abazari
Dr.S. Balalaie
D. Tahmassebi
M. Bararjanian
H.R. Bijanzadeh
S. Abdolmohammadi
M. Barari
Dr.S. Balalaie
F. Romminger
Dr.S. Balalaie
M. Mehrazar
Y.Haghighatnia
Dr.S. Balalaie
L. Baoosi
F. Tahoori
F. Romminger
H.R. Bijanzadeh
Sh. Maghari
S. ramezanpour
Dr.S. Balalaie
Dr. F. Darvish
F. Romminger
H.R. Bijanzadeh
Dr.S. Balalaie
Dr. F. Heshmatpour
R. Abazari
H.Yadegari
Dr. A. Jabbari
H.Heli
A. Mehdinia
Dr. A. Jabbari
M.O. Azizzanjani
M. Ahmadifar
A. Mehdinia
Dr. A. Jabbari
M.O. Azizzanjani
M. Ahmadifar
M. Hashtroudi
A. Mehdinia
Dr. A. Jabbari
M.O. Azizzanjani
T. Baradaran
E. Ziaei
A. Mehdinia
Dr. A.Jabbari
F. Bashour
F. Roohi

عنوان مقاله

ردیف

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

11

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

12

Preparation of monometallic (Pd, Ag) and bimetallic
(Pd/Ag, Pd/Ni, Pd/Cu) nanoparticles via reversed micelles
and their use in the Heck reaction
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
Three-Component Green Reaction of Arylaldehydes,
6-Amino-1,3- Dimethyluracil and Active Methylene
Compounds Catalyzed by Zr(HSO4)4 Under Solvent-Free
Conditions
Efficient synthesis of 2-amino-4-aryl-8-[(E)arylmethylidene]-5, 6, 7, 8-4H pyrano [3, 2-c]pyridine in
green media

13

14

15

16

Synthesis of polysubstituted 1,4-dihydropyridines via
three-component reaction

17

A new and efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazole
derivatives using TBTU

18

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

19

Graphene nanosheets-poly(o-aminophenol) nanocomposite
for supercapacitor applications

21

Design
andsynthesisofmolecularlyimprintedpolypyrrolebased
on nanoreactorSBA-15forrecognitionofascorbicacid

21

Selective adsorption of 2,4-dinitrophenol on molecularly
imprinted nanocomposites of mesoporous silica SBA15/polyaniline

22

Magnetic molecularly imprinted nanoparticles based on
grafting polymerization for selective detection of
4-nitrophenol in aqueous samples

23

A strategy to enhance the thermal stability of
a nanostructured polypyrrole-based coating for solid phase
microextraction

24
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Synthetics Metals
Vol.162
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Chemistry Res Chinese
University
Vol.28
Journal of Electrochemical
Science and Technology
Vol.3
Science China Chemistry
Vol.55
Anti-Corrosion Methods
and Materials
Vol.59
Molecular Physics
Vol.110
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Theoretical Chemistry
Vol.989
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عنوان مقاله
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M. Sarkhosh
Dr. A. Jabbari
A. Mehdinia
Y. Yamini
Dr. G.B. Ghasemi
E. Aghaee
Dr. A. Jabbari
S. Majdi
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V. Sharifi
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A. Ehsani
Dr. M.G. Mahjani
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Dr. S. Rayati
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I.Danee
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M. Sharafi
Dr. M.G.Mahjani
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Dr. M. Jafarian
M. Sharafi
F. Gobal
Dr. M. Jafarian
A. Mirzapoor
I. Danaee
S. A. Shahnazi
F . Gobal
E. Saebnoori
T. Shahrabi
A. Sabour rouhaghdam
Dr. M. Jafarian
Dr. S. Jalili
A. Jaberi
Dr. M. G. Mahjani
Dr. M. Jafarian
R.Habibpour
A.Zeini Isfahani
Dr. S. Jalili
Dr. S. Jalili
M. Jamali

Determination of Biphenyl and Biphenyl Oxide in Aqueous
Samples by Headspace Single Drop Microextraction
Coupled to Gas Chromatography

25

Docking, CoMFA and CoMSIA Studies of a Series of NBenzoylated Phenoxazines and Phenothiazines Derivatives
as Antiproliferative Agents

26

Supercritical Fluid Extraction of Tobacco Seed Oil and its
Comparison with Solvent Extraction Methods

27

Investigation of anomalous diffusion and multifractal
dimensions in polypyrrole film

28

Electrosynthesis of polypyrrole composite film
and electrocatalytic oxidation ofethanol

29

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

31

DFT and Experimental Study of the Host−Guest
Interactions Effect on the Structure, Properties,
and Electro-Catalytic Activities of N2O2−Ni(II) SchiffBase Complexes Incorporated into Zeolite

31

Electrochemical Impedance of Ethanol Oxidation in
Alkaline Media

32

A Kinetic Investigation of Ethanol Oxidation on a Nickel
Oxyhydroxide Electrode

33

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

34

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

35

Molecular dynamics simulations of hydrogen
adsorption/desorption by palladium decorated single-walled
carbon nanotube bundle

36

Atomic oxygen adsorption on Au (1 0 0) and bimetallic
Au/M (M = Pt and Cu) surfaces

37

The structural and electronic properties of monovalent
sidewall functionalized double-walled carbon nanotubes

38

Journal of Computational and
Theoretical Nanoscience
Vol.9

Dr. S. Jalili
A. Vaez

Ab Initio Study of Defected Single Walled Carbon
Nanotubes

39

Physical Chemistry
Vol.116

Dr. S. Jalili
J. Schofield
M. Akhavan

Study of electronic and structural properties of BC3
nanotubes with defects

41
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Powder Technology
Vol.224
Catalysis Communications
Vol.26
Current Nanosclence
Vol.5
Green Chemistry Letters
and Reviews
Vol. 5
Manatsh Chemistry
Vol.144
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Dr. F. Heshmatpour
Z. Khodaiy
R.BabadiAghaKhanpour
Dr. Sh. Rostamizadeh
N. Shadjou
M. Azad
N. Jalali
Dr. Sh. Rostamizadeh
N. Shadjou
A. Fazelzadeh
G.H .Mahdavinia
Dr. S. Rostamizadeh
A.M. Amani
M. Mirzazadeh
Dr. S. Rostamizadeh
M. Z. Kassaee
N. Shadjou
H. Zandi

Comptes Rendus Chimie
Vol.15

Dr. S. Rayati
F. Ashouri

Inorganic Chemistry
Communications
Vol.29

Dr. S. Rayati
P. Jafarzadeh
S. Zakavi

Journal of Molecular
Catalysis A
Vol.363

Dr. S. Rayati
S. Zakavi
A.Ghanbelanie Mojarad

Applied Catalysis A
Vol.452

Dr. S. Rayati
Dr. B. Movassagh
M. Navidi

Russian Journal of
Coordination Chemistry
Vol.38
Acta Crystallogr E
Vol. E68

Acta Crystallogr E
Vol. E68

Dr. S. Rayati
A. Ghaemi
B. Jahanpanah
H. Khavasi
Dr. S. Rayati
A. Ghaemi
K. Fayyazi
S. Weng Ng
E. Tiekink
Dr. S. Rayati
A. Ghaemi
K. Fayyazi
S. Weng Ng
E. Tiekink

عنوان مقاله
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Synthesis and characterization of pure tetragonal
nanocrystalline sulfated 8YSZ

41

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

42

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

43

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

44

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

45

Pronounced catalytic activity of oxo-vanadium(IV) Schiff
base complexes in the oxidation of cyclooctene and styrene
by tert-butyl hydroperoxide
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
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
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

46

47

48

49

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

51

Di-l-azido-j4N:N-bis({2-[(3-amino-2,2dimethylpropyl)iminomethyl]-6-methoxyphenolato1j3N,N0,O1}copper(II))

51

{l-2-[(3-Amino-2,2-dimethylpropyl)- iminomethyl]-6methoxyphenolato- 1:2j5O1,O6:N,N0,O1}{2-[(3-amino2,2-dimethylpropyl)iminomethyl]-6-methoxyphenolato1j3N,N0,O1}-l-azido-

52

Applied Catalysis A
Vol.456

Dr. S. Rayati
P. Abdolalian

Sonochemical syntheses of nano-sized dioxomolybdenum
complexes: An efficient, selective and reusable
heterogeneous nanocatalyst for oxidation of alkenes

53

TALANTA
Vol. 108

Dr. M. Jafarian
M. Rashvand avei
M. Khakal
F. Gobal
Dr. S. Rayati
Dr. M. G. Mahjani
S. Etezadi

Zeolite encapsulatedNi(II)-Schiff-basecomplex:
Anovelsize-selective electro-catalyst for the determination
of the purity of stevioside

54

Medicinal Chemistry
Research
Vol. 22

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

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

55
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Medicinal Chemistry Research

Dr. J. B. Ghasemi
M. Nori

Docking and CoMFA study on novel human CCR5 receptor
antagonists

56

Dr. J. B. Ghasemi
F. Shiri

Molecular docking and 3D-QSAR studies of falcipain
inhibitors using CoMFA, CoMSIA, and Open3DQSAR

57

Docking and 3D-QSAR study of stability constants of
benzene derivatives as environmental pollutants with
a-cyclodextrin

58

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

59

Vol. 22
Medicinal Chemistry
Research
Vol. 21
Journal of Inclusion
Phenomenia and Macrocyclic
Chemistry
Vol. 73
Fullerenes Nanotubes and
carbon Nanostructeres
Vol. 21

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

Molecular Informatics
Vol.31

Dr. J.B. Ghasemi
S. Pirhadi

Environ Monit Assess
Vol. 185

E. Zolfonoun
Dr. J.B. Ghasemi

ENVIRON MONIT ASSESS
Vol.184

E. Zolfonoun
Dr. J.B. Ghasemi

Bull. Korean Chem. Soc
Vol. 33

E. Zolfonoun
Dr. J.B. Ghasemi

Scientia Pharmaceutica
Vol.80

Dr. J.B. Ghasemi
H. Tavakoli

Chemistry Central Journal
Vol. 6

Dr. J.B. Ghasemi
M. Sarkhosh
M. Ayati

Journal of Iranian
ChemicalSociety
Vol. 9
Curr Anal Chem
Vol. 9
Journal of Iranian
ChemicalSociety
Vol. 5
Journal of Enzyme
Inhibitional Chemistry
Vol. 28
Synthetic Commonications
Vol. 42
Chinese Chemical Letters
Vol. 23
International Journal
of Organic Chemistry
Vol. 2

Dr. J.B. Ghasemi
B. Hashemi
M. Shamsipur
Dr. J.B. Ghasemi
T. Asadolahi
A. M H Shabani
S. Dadfarnia

61
61

62

63
64
65
66

Applications of chemometrics methods for the simultaneous
determination of zinc znc copper...

67

Dr. J. B. Ghasemi
V. Davoudian

Use of Volsurf approach for pharmacokinetic optimization
of β-carboline derivatives as antitumor agents

68

N. Meftahi
Dr. J. B. Ghasemi

Docking, CoMFA and CoMSIA studies of a series of
sulfonamides derivatives as carbonic anhydrase I inhibitors

69

Dr. B. Movassagh
A. Rakhshani
Dr. B. Movassagh
M. Navidi

ZrCl4-Catalyzed synthesis of Beta-aminosulfides from
aziridines and thiols
A simple and effective approach to the synthesis of alkynyl
selenides from terminal alkynes
A facile and efficint one-pot regioselective synthesis of
2-hydroxyalkyl dithiocarbamates under catalyst-free
conditions

71

Triphenylphosphine dibromide: A useful reagent for
conversion of aldoximes into nitriles

73

A mild and highly efficient one-pot synthesi
s of 1,3,5-triary-2-pyrazolines

74

P-Dodecylbenzenesulfonic Acid: A Highly Efficient
Catalyst for One-Pot Synthesis of α-Aminophosphonates
in Aqueous Media

75

Dr. B. Movassagh
B. Shokri

Chemistry Of Heterocyclic
Compounds
Vol. 48

Dr. B. Movassagh
Dr. F. Darvish
M. Erfani
Dr. B. Movassagh
H. Rooh
H.R. Bijanzadeh

Heteroatom Chemistry
Vol. 24

Dr. B. Movassagh
S. Alapour

Arabian Journal of chemistry
Vol. 2012

Pharmacophore Identification, Molecular Docking, Virtual
Screening, and In Silico ADME Studies of Non-Nucleoside
Reverse Transcriptase Inhibitors
Simultaneous spectrophotometric determination of trace
amount of polycyclic aromatic hydrocarbons in water
samples after magnetic solid-phase extraction by using
projection pursuit regression
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
A New Variable Selection Method Based on Mutual
Information Maximization by Replacing Collinear
Variables for Nonlinear Quantitative Structure-Property
Relationship Models
Improvement of the Prediction Power of the CoMFA and
CoMSIA Models on Histamine H3 Antagonists by
Different Variable Selection Methods
A quantitative structure- property relationship of gas
chromatographic/mass spectrometric retention data of 85
volatile organic compounds as air pollutant materials by
multivariate methods
Simultaneous spectrophotometric determination of uranium
and zirconium using cloud point extraction and multivariate
methods
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Chinese Chemical Letters
Vol. 24
Journal Of Sulfur Chemistry
Vol. 34

Dr. B. Movassagh
M. Moradi
Dr. B. Movassagh
S. Alapour
Dr. B. Z. Momeni
R. Kia
S. Ghanbarzadeh
Dr. B. Z. Momeni
S.Mohammad Jebraeil
B. O. Patrick
S. Abd- El- Aziz

One-pot synthesis of selenocarbamates from isocyanates
and diselenides using the Zn/AlCl3 system
K3PO4-mediated one-pot synthesis of symmetrical
trithiocarbonates
Reactivity of diorganotin(IV) dichlorides towards N,P
and O-donor ligands: crystal structure
of [SnMe2Cl2(phendione)]

76

Manatsh Chemical
Vol. 143
Polyhedron
2012
Vol. 55

Synthesis and structural characterization
of the dimethyltin(IV) complexes based on functionalized
pyridyl ligands

77
78
79
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ردیف

mathematical and computational
applications
vol.17

S. Karimi Vanani
Dr. A. Aminataei

On the numerical solution of fractional partial differential
equations

1

S. Karimi Vanani
Dr. A. Aminataei

A numerical algorithm for the space and time fractional
Fokker-Planck equation

2

M.A. Jafari
Dr. A. Aminataei
S. Karimi Vanani
Dr. A. Aminataei

Method of successive approximations for solving
the multi-pantograph delay equations
Numerical solution of fractional Fokker-Planck equation
using the operational collocation method

Dr. H. P.Masiha

Extreme point in the set of topological left invariant
means on locally compact semigroups

5

Some Explicit Class of Hybrid Methods for Optimal
Contro of Volterra Integral Equationsl

6

A limited memory trust-region approach using adaptive
radius for large-scale unconstrained optimization

7

Optimal rate irregular low-density parity-check codes in
binary erasure channel

8

Dr. A. Zakeri
M. Asadi Abchobeh

Solving an Elliptic Optimal Control Problem with BEM
and FEM

9

Dr. K. Aghigh
A. Nikseresht

On extensions of semilocal prufer domains

11

Dr. E. Ghorbani

Graphs With Few Matching Roots

11

Dr. E. Ghorbani
A.Mohammadian
B.tayfeh Rezaie

Maximum order of trees and bipartite graphs with a given
rank

12

F. Ghanbari
Dr. F. Ghoreishi

Convergence Analysis Of The Pseudospectral Method
For Linear Daes Of Index-2

13

S. Pishbin
Dr. M. Hadizadeh
Dr. F. Ghoreishi

On the Convergence Analysis of The Spline Collocation
Method for System of Integral Algebraic Equations of
Index-2

14

B. Fakhr Kazemi
Dr. F. Ghoreishi

Error estimate in fractional differential equations using
multiquadratic radial basis functions

15

International Journal
of Numarical Methods for Heat
& Fluid Flow
Vol.22
Gen. Math. Notes
Vol.8
Appl Compyt Electrom
Vol.12
Far East Journal of Mathematical
Sciences

Vol.70
Journal of Information
and Computing Science
Vol.7
Optimization
2012
Vol.00
Published in IET
Communications
Vol.0
The Journal of Mathematics
and Computer Science
Vol.4
Communications in Algebra
Vol.2012
Graph Combinator
Vol.2012
Discrete Mathematics
Vol.312
International Journal
of Computational Methods
Vol.9
International Journal
of Computational Methods
Vol.9
Journal of Computational
and Applied Mathematics
Vol.245

Dr. M.R. Peyghami
Dr. M. Hadizadeh
A. Ebrahimzadeh
Dr. M.R. Peyghami
M. Ahookhosh
K. Amini
M. kimiaei
H. Tavakoli
M. Ahmadian Attari
Dr. M.R. Peyghami
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Journal of Computational and
Applied Mathematics
Vol.245
Mathematical Communications
Vol.18
Filomat
Vol. 2012
The Korean Mathematical
Society
Vol. 2012
Journal of Inequalities And
Applications
Vol.2012
Abstract and Applied Analysis
Vol.2012
Complex Variables and Elliptic
Equations
Vol.2012
Applicable Analysis
Vol.2012
Journal of Mathematical
Analysis and Applications
Vol.399
Journal of Difference Equations
and Applications
Vol.2012
Numerical Functional Analysis
and Optimization
Vol.34
Journal of Inequalities and
Applications
Vol.2013
International Journal of Algebra
and Computation
Vol.22
Journal of Algebra and Its
Applicatins
Vol.11
Mediterranean Journal
Mathematics
Vol.10
Facies
Vol.2012
Bulletin of Mathematical
Analysis and Applications
Vol.4
PanAmerican Mathematical
Journal
Vol.23
Journal of Algebra and Its
Applicatins
Vol.12
Ukrainian Mathematical Journal
Vol.64

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

S. Pishbin
Dr. M. Hadizadeh
Dr. F. Ghoreishi
F. Goodarzi
Dr. M. Hadizadeh
Dr. F. Ghoreishi
Dr.D. F. Anderson
Dr.Sh. Ghalandarzadeh
S. Shirinkam
P. Malakooti Rad
Dr.Sh. Ghalandarzadeh
S. Shirinkam
P. Malakooti Rad

The Semi-Explicit Volterra Integral Algebraic Equations
With Weakly Singular Kernels: The Numerical
Treatments

16

An Interval solution for the the order linear ODEs with
interval initial conditions

17

On the diameterof thegraph Gamma_I®

18

The connected subgraph of the torsion graph of a module

19

Dr. M. Masjed Jamei
N. Hussain

More results on a functional generalization of the
Cauchy-Schwarz inequality

21

Dr. M. Masjed Jamei
A. Kutbi
N. Hussain
Dr. M. Masjed Jamei
F.Marcellan
E.J. Huertas
Dr. M. Masjed Jamei
Dr. W. Koepf

Some New Estimates for the Error of Simpson
Integration Rule

21

A Finite Class of Orthogonal Functions Generated by
Routh-Romanovski Polynomials

22

Two finite classes of orthogonal functions

23

Dr. M. Masjed Jamei
Dr. I.Area

A basic class of symmetric orthogonal polynomials
of a discrete variable

24

Dr. M. Masjed Jamei
Dr. I.Area

A Symmetric Generalization of Sturm-Liouville
Problems in Discrete Spaces

25

Dr. M. Masjed Jamei

On orthogonal polynomials and quadrature rules related
to second kind of Beta distribution

26

Dr. M. Masjed Jamei
N. Hussain

A certain class of weighted approximations for integrable
functions and applications

27

B. Akbari
Dr.A.R.Moghaddamfar

Recognizing By Order And Degree Pattern Of Some
Projective Special Linear Groups

28

M. Kheirabadi
Dr.A.R.Moghaddamfar

Recognizing Some Finite Simple Groups By
Noncommuting Graph

29

Dr. F. Malek
M.B. Kazemi balkeshir

Slant Submanifolds of Almost Contact Metric 3-Structure
Manifolds

31

Dr. K. Nourouzi
A.Aghanians
K. Fallahi

Fixed points of G-contractions on uniforms spaces
endowed with a graph

31

F. Lael
Dr. K. Nourouzi

Fixed points of mappings defined on probabilistic
modular spaces

32

An Entourage Approach to the Contraction Principle in
Uniform Spaces Endowed with a Graph

33

Some results on the intersection graphs of ideals of rings

34

Weak a-skew Armendariz ideal

35

Dr. K. Nourouzi
A.Aghanians
K. Fallahi
Dr. S. Akbari
Dr. M.J. Nikmehr
R. Nikandish
Dr. M.J. Nikmehr
H.A. Tavallaee
M. Pazoki
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Acta mathematica Hangar
Vol.139
Soytheast Asian Bullrtin
of Mathematics
Vol.36
Computer and Mathematics
With Applications
Vol.64

Dr. M.J. Nikmehr
F. Heydari

The Unit Graph of a Left Artinian Ring

36

Dr. M.J. Nikmehr
F. Shaveisi

T-Dimension and (n+1/2, T)-Projective Modules

37

Dr. M. Hadizadeh
N. Shayanfar

Lambda-matrix formulation applied to the Hertz contact
problem with finite friction

38

Dr. M. Hadizadeh
N. Shayanfar
A.Amir Aslani

Integral operator acting as variables of the matrix
polynomial: Application to system of integral equations

39

Dr. M. Hadizadeh
S. Yazdani

Piecewise constant bounds for the solution of nonlinear
Volterra-Fredholm integral equations

41

Dr. M. Hadizadeh
H. Laeli Dastjerdi
F.M. Maalek Ghaini
H. Fallahgoul
Dr.S.M. Hashemiparast
F. J. Fabozzi
Y. Shin Kim
H. Fallahgoul
Dr.S.M. Hashemiparast
F. J. Fabozzi
Y. Shin Kim
S.T. Rechev

A meshless approximate solution of mixed
Volterra–Fredholm integral equations

41

Multivariate stable distributions and generating densities

42

Approximation of Stable and Geometric

43

دکتر عظیم امین عطائی

تحلیل انتقال و نفوذ در بسترهای مو یرگ

44

دکتر عظیم امین عطائی

مطالعه عددی و تحلیلی مخلوط گازی در مجاری تنفسی

45

Annual of Functional Analysis
Vol.3
Computational and Applied
Mathematics
Vol.31
International of Journal
Computer Mathematics
Vol.2012
Applied Mathematics Letters
Vol. 26
Journal of Statistical
and Econometric Methods
Vol. 1

) دانشگاه الزهرا(س-علوم پایه
23 شماره
) دانشگاه الزهرا(س-علوم پایه
23شماره
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Sh. Norouzian
M. Mojtahedzadeh
Dr. R. Afzalzadeh
A. Kazemi
M.R. Abadyan
Dr. R. Afzalzadeh

Effect of nitrogen flow ratio on structure and properties of
zirconium nitride films on Si(100 ) prepared by ion beam
sputtering

1

ZnO nanoparticles as Ethanol Gas Sensors and the Effective
Parameters on The Performance

2

Dr. R. Afzali

Application of Boltzmann Equation on Spin Diffusion of
Ferromagnetic Superfluid 3He: Near Critical Temperature

3

Phisics C
Vol. 480

N. Ebrahimian
M.Mehrafarin
Dr. R. Afzali

Dependence of interface conductivity on relevant physical
parametersin polarized Fermi mixtures

4

General Relativity
Gravitation
Vol.45

Dr. A. Izadi
A. Shojai

Measurement of the space–time interval in modified gravity
theories in Palatini formalism

5

Dr. M. Jafari
Z. Sohrabikia
H. Galavani
Dr. M. Jafari
H. Jamnezhad
L. Nazarzadeh
Dr. M. Jafari
S. Ebrahimi
I. Hadi
A.Dalafi
T. Dalafi

Pressure dependence of the optical properties of α, β and ω
phases of titanium

6

Electronic Properties of Titanium using density functional
theory

7

Computer study of critical exponents in two-dimensional
systems of circular and sticklike nanoparticles

8

Bull. of Material Science
Vol.35
Materials Science &
Technology
Vol.2013
Journal of Stat Physics
Vol. 147

Physica Scripta
Vol.86
Iranian Journal of Science &
Tecnology
Vol.A4
Computational Materials
Science
Vol. 68

130

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

نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Physics of Plasmas
Vol.19
Physics of Plasmas
Vol.20
Physics of Plasmas
Vol.20
Astrophys Space Sci
Vol.341
Iranian Journal of Medical
Physics
Vol.9

Dr. M.M. Hatami
B. Shokri

Dr. M.M. Hatami
B. Shokri
M. Khoramabadi
Dr. S.F. Masudi

Bohm’s criterion in a collisional magnetized plasma
with thermal ions
Charged particle density distributions in multi-component
plasmas with two species of warm positive ions
Sheath formation criterion in magnetized electronegative
plasmas with thermal ions
The effects of the polytropic coefficient on plasma sheath
in two cases isothermal and adiabatic ion thermal flow

Dr. S.F. Masudi
F. Rasouli

Simulation of the BNCT of Brain Tumors Using MCNP
Code: Beam Designing and Dose Evaluation

13

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

14

International Journal
of Radiation Biology
Vol.89
Journal of Applied Physics
Vol.112
Applied Radration
and Isotopes
Vol.70
Thin Solid Films
Vol.522
The Journal of Chemical
Physics
Vol.137
Annals of Nuclear Energy
Physica E
Vol.48
Physical Review B
Vol.87

Journal of Crystal Grouth
Vol. 368
Chinese Journal of Physics
Vol. 51
Chinese Journal of Physics
Vol. 51

مجله پژوهش فیزیک ایران
12 جلد

Dr. M.M. Hatami

Dr. S.F. Masudi
G.R. Raisali
L. Mirzakhanian
F. Semsarha
S.S. Sayoufjahromi
Dr. S.F. Masudi
F.S. Rasouli
Dr. S.F. Masudi
Zh. Ebrahiminejad
Dr. S.F. Masudi
G.R. Jafari
R.S. Dariani
Zh. Ebrahiminejad
Dr. S.F. Masudi
R.S. Dariani
S.S. Jahromi
F. Torabi
Dr. S.F. Masudi
F.Rahmani
Zh. Ebrahiminejad
Dr. S.F. Masudi
R.S. Dariani
S.S. Jahromi
M. Kargarian
Dr. S.F. Masudi
Dr. P. Schemitt
H.Shahrokhabadi
M.d. Saeidi
Dr. M. Vaezzadeh
H. Shahivandi
M. Salehian
S. Moslemizadeh
Dr. M. Vaezzadeh
H. Jamnezhad
Z.Atabaki
Dr. M. Vaezzadeh
A.Poorhashemi

ردیف

9
11
11
12

One directional polarized neutron reflectometry
with optimized reference layer method
Design and optimization of a beam shaping assembly
for BNCT based on D–T neutron generator and dose
evaluation using a simulated head phantom

15

Effects of self-affine roughness characteristics on electron
transmission through tunneling structures

17

Thin film growth by deposition of randomly shaped clusters

18

Photoneutron production by a 25 MeV electron linac
for BNCT application

19

The study of transport properties in rough ferromagnetic
semiconductor rough junctions

21

Robustness of a topological phase: Topological color code
in a parallel magnetic field

21

Base-growth mechanism of double-walled carbon nanotube
in chemical vapor deposition

22

UV-Blue Up-Conversion Phenomena in Nd3+ Doped CaCl2
Nano-Crystals

23

Optical Properties of Nd3+/Ho3+ Codoped Oxy uoride
Glass Ceramics

24

اثرات سایة مشخصة سطوح در پدیدة پراکندگی از سطوح ناهموار

25

16

فرزانه صالحی
دکتر سید فرهاد مسعودی
غالمرضا جعفری
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه عمومی

نام و شماره مجله

نویسندگان

پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم

دکتر هاشم کوزهچیان

حرکتی

مهدی خطیب زاده

1 جلد

دکتر افشار هنرور

عنوان مقاله

ردیف

نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

1
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شیمی
 مکان و زمان،نام کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr. S. Balalaie

Gically Active Compounds Based on Multicomponent
Reactionsynthesis of Novel Biolo

1

An Efficient One-Pot Synthesis of Tetrasubstituted Pyrroles

2

Novel One-Pot Three-Component Reaction
for the Synthesis of Thiopyrimidones

3

Efficient Multicomponent Synthesis of Thiosemicarbazides
and their Applications for the Construction of Oxadiazoles

4

Rapid Mercury Removal from Aqueous Samples
By Thiol- Functionalisedmesoprous Silica - Coated
Magnetitenanoparticlles

5

A.Mehdinia
Dr. A. Jabari
E. Ziaei

Application of MWCNT/Sno2 Nanocomposite as an Anode
Material for Microbial Fuel Cells

6

M.A. Haghighatbin
Dr. M. Jafarian

Conductive Polymeric
meso- tetra(p-carboxyphenyl)Porphyrin Film electrode
for Trace Determination of Nickel

7

R. Moshrefi
A. Sharify
Dr. M.G. Mahjani
M. Jafarian

Electrochemical Noise Analysis of Pitting Corrosion
of Aluminum 7075

8

S.A.Mousavi
Dr. M. Jafarian

Aluminum/Copper oxide Batteries in Alkaline Electrolyte

9

S. Miandari
Dr. M. Jafarian

Deposition of nano structural PbS film by UPD:
surface and photo- electrochemical studies

11

Dr. M. Jafarian
A. Heidaripour
Dr. M. G. Mahjani

Water cleavage by positive Schottky diode (Pb/PbS)

11

M. Soleymani
Dr. S. Jalili

Nonequilibrium electronic transport properties of Diphenyl
ethynylene: Effect of anchoring groups

12

Sh. Jamshidi
Dr. S. Jalili
H. Rafii Tabar

Molecular Dynamics Simulation of Inhibition of Orotidine
5’-Monophosphate Decarboxylase Protein
by 6-Hydroxy-UMP (BMP) Drug

13

Dr. S. Jalili
F. Molani

Effect of doping and defects on the electronic structure
of graphane: A first-principles Study

14

19th

Iranian Seminar
on Organic Chemistry
Vali-e-Asr University
of Rafsanjan
5-7 Sep 2012
1st National Conference on
Multi-Component Reactions
Kerman
30-31 May 2012
1st National Conference on
Multi-Component Reactions
Kerman
30-31 May 2012
1st National Conference on
Multi-Component Reactions
Kerman
30-31 May 2012
19th Iranian Seminar
of Analytical Chemistry
Mashhad
28 Feb 2013
19th Iranian Seminar
of Analytical Chemistry
Mashhad
28 Feb 2013
15th Iranian Seminar
of Physical Chemistry
University Tehran
3-6 Sep 2012
15th Iranian Seminar
of Physical Chemistry
University of Tehran
3-6 Sep 2012
8th annual seminar
of electrochemistry of Iran
University of Mazandaran
30-31 January 2013
8th annual seminar
of electrochemistry of Iran
University of Mazandaran
30-31 January 2013
8th annual seminar of
electrochemistry of Iran
University of Mazandaran
30-31 January 2013
15th Iranian Physical
Chemistry Conference
University of Tehran
3-6 Sep 2012
15th Iranian Physical
Chemistry Conference
University of Tehran
3-6 Sep 2012
15th Iranian Physical
Chemistry Conference
University of Tehran
3-6 Sep 2012

E. Ghabraie
H.R. Bijanzadeh
Dr. S. Balalaie
M. Bararjanian
F. Rominger
A. Latifi
E. Ghabraie
H.R. Bijanzadeh
Dr. S. Balalaie
Dr. S. Balalaie
S. Ramezanpoor
H.R. Bijanzadeh
Dr. F. Darvish
Sh. Maghari
M. Akbari
A. Mehdinia
T. Baradaran
Dr. A. Jabari
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 مکان و زمان،نام کنفرانس
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012
1st National Conference on
Multi-Component Reactions
Kerman
30-31 May 2012
16th electronic conference on
synthetic organic chemistry
Spania
26 October 2012
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012
International Conference on
Modern Applications of
Nanotechnology
Minsh0 Belarus
27-29 June 2012
International Conference on
Modern Applications of
Nanotechnology
Minsh0 Belarus
27-29 June 2012
CMA4CH
Italy
27-30 May 2012
1st National Conference on
Multi-Component Reactions
Kerman
30-31 May 2012
18th Iranian Seminar
of Organic Chemistry
Zahedan
7-9 March 2012
16th Electronic conference on
synthetic organic chemistry
Espania
1-30 November 2012
xxv International Conference
on Organometallic
Porteghal
2 October 2012
14th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Tehran
28-29 August 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr. F. Heshmatpour
N. Tayebi Sabet

Synthesis and Characterization of magnetic core-shell
Fe304@YSZ

15

Dr. F. Heshmatpour
S. Rakhshani

Elaboration and Investigation of Doped Effects of TiO2
on Optical and

16

Dr. F. Heshmatpour
H. Saeedazari

Synthesis and characterization of pure tetragonal sulfated
10%Ti-YSZ

17

Dr. F. Darvish
Dr. Sh. Rostamizadeh
F. Abbasnajand

MCM-41-NH2 catalyzed solvent-free one-pot Synthesis of

18

Dr. B. Movassagh
Dr. S. Rayati
M. Nvidi

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

19

Dr. S. Rayati
P. Abdolalian

Sonocatalytic oxidation of olefins
with tert-buthylhydroperoxide in the presence
of molybdenum(VI) Schiff base complexes

21

Dr. S. Rayati
E. Bohloulbandi

catalytic activity in a series of artially clorinated
meso-etraphenylporphyrins in the oxidation of rganic
sulfides with tetrabutylammonum periodate:a comparative
study

21

Dr. S. Rayati
P. Jafarzadeh

Porphyrin-Based Nanocomposites: Synthesis
and Their Application as Biomimetic Catalysts in Oxidation
of Alkenes

22

Dr. S. Rayati
P. Abdolalian

Heterogeneous Schiff Base Nanocatalysts for Epoxidation
of Olefins

23

S. Pirhadi
Dr. J. B Ghasemi

Molecular Docking, Pharmacophore Modeling and Virtual
Screening for the Discovery of New RT Inhibitors

24

Dr. B. Movassagh
F. Talebsereshki

Nano-Fe3O4: An efficient catalyst for synthesis
of Beta-acetamido ketones

25

Dr. B. Movassagh
M. Novidi

A simple and effective approach to the synthesis of alkynyl
selenides from terminal alkynes

26

Dr. B. Movassagh
M. Novidi

A Copper-, phosphorous- and solvent-free coupling of acyl
halides with terminal alkynes catalyzed by palladiumcryptand-22 complex under aerobic conditions

27

Dr. B.Z. Momeni
M. Jebraeil

Synthesis, characterization and crystal structure of the novel
substituted pyridyl and terpyridyl derivatives of demethyltin
dichloride

28

Dr. B.Z. Momeni
S. M. Jafari

Oxidative addition of dibromoalkanes
to dimethylplatinum(II) complexes

29
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه ریاضی
 مکان و زمان،کنفرانس
43rd Annual Iranian
Mathematics Conference
Tabriz
27-30 August 2012
43rd Annual Iranian
Mathematics Conference
Tabriz
27-30 August 2012
The 5th mathematics
conference of Payame Noor
University
Shiraz
24-25 October 2012
The 5th mathematics
conference of Payame Noor
University
Shiraz
24-25 October 2012
The 20th Seminar on
Mathematical Analysis And
Its Applications
Maraghe
9-11 Jully 2012
The 20th Seminar on
Mathematical Analysis And
Its Applications
Maraghe
9-11 Jully 2012
3rd Conference on Financial
Mathematics & Applicat
semnan
2013
International conference on
operations research an
Operations Research and
Optimization
Tehran
19-20 January 2013
Second Seminar on Algebra
and its Applications
University of Mohaghegh
Ardebili
30 August- 1 September 2012
The 9th Seminar on
Commutative Algebra
and Related Topics
Ferdowsi University
of Mashhad
7-8 November 2012
ICTP-IPM Workshop and
Conference in Combinatorics
Italy
3-4 September 2012
The First Conference on
Combinatorics and its Appl
Khansar
18-19 May 2012
6th Conference & Workshop
on Mathematical Chemistr
Boshehr
14 Feb 2012
Algorithmic Problems in
Group Theory and Related
Russia
30 July-10 August 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Z. Soori
Dr. A. Amin Ataei

A well-posedness of the sine-gordon equation using
homotopy perturbation method

1

M. Sarboland
Dr. A. Amin Ataei

Multivariate quasi-interpolation scheme for solving the twodimensional burger's equations

2

M. Sarboland
Dr. A. Amin Ataei

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

3

T. Nasiri
Dr. A. Amin Ataei

Stability solutions of fractional mixed volterra-fredholm
integro-differential equations

4

Dr. H. P. Masiha

The Characterizations of Extreme Points in Amenable
Locally Compact Semigroups

5

Dr. H. P. Masiha
F. Sabetghadam

Some fixed point results on partial metric spaces

6

N. Motamedi
Dr. M. Hadizadeh
Dr. M.R. Peyghami

Numerical method for an Optimal Repair Replacement
Model in Mathematical Economics

7

Z. Akbari
R.Yousefpour
Dr. M.R. Peyghami

A new nonsmooth trust region method for unconstraint
locally Lipschitz optimization problems

8

H. Haghighi

Linear subsapce arrangement and its applications

9

A. Nikseresht
Dr. K. Aghigh

A characterization of distinguished pair

11

Dr. A. Ghorbani
A. Mohamadiyan
B. Tayefe Rezaei

Maximum order of triangle-free graphs with a given rank

11

Dr. E. Ghorbani

Spanning trees and the spectrum of line graphs

12

Dr. E. Ghorbani

Seidel energy of graphs and Haemers’ conjecture

13

Dr. A. Moghadamfar
S. Rahbariyan

On the Power Graph Associated with a Finite Group

14
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 مکان و زمان،کنفرانس
Fifth International Group
Theory Conference
Mashhad
13-15 March 2013
Fifth International Group
Theory Conference
Mashhad
13-15 March 2013
Fifth International Group
Theory Conference
Mashhad
13-15 March 2013
43th Annual Iranian
Mathematics Conference
Tabriz
27-30 August 2012
20th Seminar
on Mathematical Analysis
and Applicat
Maraghe
9-11 July 2012
20th Seminar on
Mathematical Analysis and
Applicat
Maraghe
9-11 July 2012
43th Annual Iranian
Mathematics Conference
Tabriz
27-30 August 2012
ICAAA
Turky
2012
ICAAA
Turky
2012
ICAAA
Turky
2012
3rd Conference on Financial
Mathematics & Applications
Semnan
30 January 2013
Applied Mathematics Letters
Tehran
2012

پنجمین همایش ملی تخصصی
ریاضی دانشگاه پیام نور
شیراز
91/8/3

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr. A. Moghadamfar
S. Rahbariyan

A Quantitative Characterization of Some Finite Simple
Groups and Their Automorphism Groups

15

Dr. A. Moghadamfar
S. Rahbariyan

Characterizability of Some Linear Groups by order
and degree pattern

16

Dr. A. Moghadamfar
S. Rahbariyan

OD-Characterizatation of some finit simple groups

17

A. Aghaneans
Dr. K. Nourouzi

Some coincidence point results for E-contractions
in uniform spaces

18

M. Aghajani
Dr. K. Nourouzi

Iteration semigroup of linear set-valued functions

19

A. Aghaneans
Dr. K. Nourouzi

Fixed points of mappings in metric and uniform spaces
endowed with a graph

21

A. Broomandnia
Dr. K. Nourouzi

Fixe points of G- contractions in metric spapces endowed
with a graph

21

Dr. M.J. Nikmehr
M. Pazoki

On Skew Armendariz Rings

22

Dr. M.J. Nikmehr
R. Nikandish

Asspciated prime submodules

23

Dr. M.J. Nikmehr
N.Rasta

Weak a-skew Armendariz ideal

24

N.Motamedi
M.Hadizadeh
M.R. Peyghami

Numerical method for an optimal repair replacement model
in mathematical economics

25

H. Fallahgol
S.M. hashemiparast

maltivariate stable distribution

26

معصومه سرو جهانی

روش تجزیه آدومیان اصالح شده برای حل مسئله مقدار مرزی دو نقطهای با

دکتر عظیم امین عطائی

شرایط مرزی نیومن

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران

سجاد فتحی هقشجانی

تبریز

دکتر محمدرضا پیغامی

91/6/6

لیال شیروانی

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران
تبریز
91/6/9

یک روش نقطه درونی بر اساس تابع هسته مثلثاتی برای بهینهسازی خطی

دکتر علی ذاکری

یک روش پیش شرطیسازی شده برای حل یک مساله سهموی غیرخطی

امیرحسین صالحی

در فضای دوبعدی
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28

29
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 مکان و زمان،کنفرانس

بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
بیرجند
91/12/16
پنجمین همایش تخصصی ریاضی
دانشگاه پیام نور
شیراز
91/8/3

نویسندگان

دکتر علی ذاکری
هدا رادبان طهرانی
دکتر عظیم امین عطایی
دکتر علی ذاکری

عنوان مقاله

ردیف

 اسپالین در تقریب سطوح دو بعدی-T کاربرد روش

31

حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل جبری کسری معکوس با استفاده از روش
آنالیز هموتوپی

لیال احفادی

31

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزیک
 مکان و زمان،کنفرانس
The 19th international
conference on magnetism
Korea
8-13 July 2012
The 1st International
Conference on Nanomaterials
Slovakia
3-6 October 2012
The 1st International
Conference on Nanomaterials
Slovakia
3-6 October 2012
15th Iranian Physical Chemistry
Conference
University of Tehran
3-6 September 2012
International Cong. on Nanosci.
& Nanotech (ICNN20)
Kashan
8-10 September 2012
VII International Conference
on Plasma Physics a
Belarus
2012
20th international IUPAP
Conference on few body Pr
Prague
2012/6/20
25th Symposium on Plasma
Physics and Technology
Prague
2012/6/20

یازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن
فیزیک ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود
91/11/8

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

N. Ebrahimian
Dr. R. Afzali

Phase transition of heavy fermion superconductor in a
high magnetic field : entanglement analysis

1

Dr. M. Jafari
H. Jamnezhad
H. Galavani

Optical properties of Zigzag and Ladder Titanium
Nanochains using Density Function Theory

2

S. Ghanad
Dr. M. Jafari

First principle calculations of Optical Properties of TiC
Nanowire

3

H. Galavani
Dr. M. Jafari

Magnetic properties of zigzag and ladder Ti nanochains
under pressure: An ab-initio study

4

M. Asadpour
Dr. M.Jafari
M.Faghihnasiri

Electrical and Optical Properties of Graphdiyne Nano
Ribbon

5

Dr. M.M. Hatami
A.R. Niknam

Characteristics Of Multi-Component Plasma Sheath
Consisting Two Species Of Warm Positive Ions

6

M. Harzchi
N. Alinejad

Helicity Formalism for 3N Bound State Without Partial
Wave Decomposition

7

M. Harzchi
N. Alinejad

Magnetic Island Widths in Flux Coordinate System

8

دکتر رضا افضلی

 در فرکانسهایYBCO وابستگی دمایی رسانایی نوری ابررسانای

عمید علیزاده

مختلف میدان خارجی

عبدالقادر بازوند
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9
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ردیف

11

نویسندگان

عنوان مقاله

معادالت کوهن -شم اتالفی با در نظرگرفتن جرم مؤثر برای سیستمهای
فرمیونی اندرکنشی

دکتر رضا افضلی
عمید علیزاده
اصغر محجوب

کنفرانس ،مکان و زمان

یازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن
فیزیک ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود
91/11/8
سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک

11

اثر میدان مغناطیسی بر جریان در نانو سیمهای کوانتومی

12

در هم تنیدگی سه بخشی برای ابرسانا وارتباط آن با طول همدوسی

13

توان جذب برای ابر رسانای شبه دوبعدی مدل موج s+d

14

اثر میدان مغناطیسی بر نوفه در نانو سیمهای کوانتومی

15

دمای گذار برای ابز رسانای شبه دوبُعدی موج S+d

دکتر رضا افضلی

ایران و سومین کنفرانس فیزیک و

دکتر محسن صالح کوتاهی

آزمایشگاه

حمیده جباری

دانشگاه زنجان
1391
هجدهمین گرد همایی ماده چگال

دکتر رضا افضلی

فیزیک ایران

عمید علیزاده

تحصیالت تکمیلی زنجان
1391
سومین کنفرانس ملی پیشرفت های

دکتر رضا افضلی

ابررسانایی

عمید علیزاده

دانشگاه کاشان
1391

16

17

18

19

دکتر رضا افضلی

دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو

دکتر محسن صالحکوتاهی

دانشگاه تهران

حمیده جباری

1391

دکتر رضا افضلی
عمید علیزاده

تأثیر نظریات تعمیم یافته گرانش در فرمالیزم پاالتینی بر دادههای

دکتر اعظم ایزدی

مشاهداتی

شادی ساجدی شاکر

بررسی ساختار الکترونی نانولوله کربنی چند دیواره طول کوتاه خالص
سازی شده در محیط اسیدی غلیظ

دانیال حیدری
دکتر محمود جعفری
پدرام ابراهیم نژاد

کنفرانس فیزیک ایران
دانشگاه تهران
1391
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
تهران دانشگاه شهید بهشتی
1391
اولین کنفرانس ملی نانو الکترونیک ایران

دانشگاه آزاد اسالمی ایران واحد علوم
و تحقیقات کرمانشاه
1391

محمد اسدپور

کنفرانس فیزیک ایران

دکتر محمود جعفری

دانشگاه یزد

مهدی فقیه نصیری

1391

اتصال نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن بر سطح نانو لوله کربنی

دانیال حیدری

چهارمین همایش دانشجویی وپژوهشی

چند دیواره طول کوتاه به عنوان افزلیش دهنده کنتراست  MRIو نانو

پدرام ابراهیمنژاد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حامل داروهای ضد سرطان

دکتر محمود جعفری

1391

دینامیک یونها در پالسماهای گرم و غیر برخوردی مغناطیده

دکتر محمدمحسن حاتمی

بررسی خواص الکتریکی نانو ریبان های گرافین

کنفرانس فیزیک ایران
21

دانشگاه یزد
1391
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین همایش ساالنه نوآوری ها در

21

بررسی عددی تأثیر فشار بر توزیع چگالی و انرژی جنبشی یونهای مثبت
و گسیل الکترونهای ثانویه در چشمههای پالسمایی

پردازش الیههای نازک و مشخصههای آنها

دکتر محمدمحسن حاتمی

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی
و فناوری پیشرفته کرمان
1391

22

23

24

اثر میدان مغناطیسی قوی بر ویژگیهای ذرات باردار در پالسمای

دکتر محمدمحسن حاتمی

هیدروژنی ضعیف یونیزه

سارا ملکگودار

مدلسازی حرکت سیکلوترونی یونها در پالسمای مغناطیده در حضور

دکتر محمدمحسن حاتمی

یونهای دو بار یونیزه

بررسی عددی پخش ولگشت تصادفی در محیطهای ترکدار دو بعدی

دکتر حسین حمزهپور
مهدی خوشحالی

یزد

مهدی رمضانی

1391

بررسی دامنه ی موج آکوستیک در محیطهای ترک دار دو بعدی
ناهمسانگرد

مهدی پورعلی

اثر شعاع باریکه ی الکترونی بر لیزر الکترون آزاد با ویگلر
مغناطیسی طولی

28

بررسی پدیده الکترواسمزی در محیط ترک دار دو بعدی

29

مطالعه افت دامنه امواج آکوستیک در محیط های ترک دار بی نظم

31

سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی  :مزایا و چالش ها

کنفرانس فیزیک ایران
یزد
1391

محمد بهمنی

کنفرانس فیزیک ایران

علی حسن بیگی

یزد

دکتر حسین حمزه پور

1391

فاطمه اکبر اشرفی
27

دانشگاه فردوسی مشهد
کنفرانس فیزیک ایران

دکتر حسین حمزه پور

شبیه سازی شارش سیال دو فازی در محیط های متخلخل ترک دار

1391

1391

محمد خوشحال
26

دانشگاه فردوسی مشهد
کنفرانس هستهای ایران

مهدی خوشحالی
25

کنفرانس هستهای ایران

دکتر حسین حمزه پور
محمد رضا رسایی

هجدهمین گردهمایی فیزیک ماده
چگال
زنجان
1391
هجدهمین گردهمایی فیزیک ماده

عسل عطاخانی

چگال

دکتر حسین حمزه پور

زنجان
1391

31

فاطمه حق شنو کاسانی

کنفرانس فیزیک ایران

دکتر حسین حمزه پور

دانشگاه ارومیه

رضا سپهری نیا

1391

دکتر محمود صمدپور
پریسا پرند

افزایش بازدهی سلول خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی مبتنی بر نقاط
کوانتومی با استفاده از صفحات گرافن
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سلولهای خورشیدی نانوساختاری
تهران دانشگاه صنعتی شریف
1391

فرزانه سادات قریشی

سلولهای خورشیدی نانوساختاری

وحید احمدی

تهران دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود صمدپور

1391
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ردیف

32

33

نویسندگان

عنوان مقاله

انرژی بستگی هسته های پوسته پُر سنگین نامتقارن با کمک برهمکنش
موثر میانگین وابسته به چگالی در تقریب چگالی ناحیه ای

نوزدهمینکنفرانس انجمن هستهای ایران
دکتر حجت مریجی

بررسی امکان استفاده از چشمه های  D-Tبرای آشکارسازی

مسعود قشمی

مین های زمینی

دکتر سید فرهاد مسعودی

اثر سایه در زوایای تابشی مختلف بر روی شدت موج پراکنده شده

فرزانه صالحی

از سطوح زبر فراکتالی

غالمرضا جعفری
دکتر سید فرهاد مسعودی

35

بررسی تأثیر میزان حضور نوترونهای سریع بر طیف تابشی به فانتوم

فاطمه سادات رسولی

بر محاسبات دوزیمتری در روشBNCT

دکتر سید فرهاد مسعودی

36

سنتز نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت و بررسی خواص مغناطیسی آنها

37

سنتز و بررسی رشد بلوری نانو ذرات مغناطیسی منگنز فریت

38

39

41

دانشگاه فردوسی مشهد
1391

مجید اسالمی
34

کنفرانس ،مکان و زمان

کنفرانس بینالمللی فیزیک
دانشگاه یزد
1391
کنفرانس بین المللی فیزیک
دانشگاه یزد
1391
کنفرانس هسته ای ایران
دانشگاه یزد
1391

علی محمدی

نونزدهمین کنفرانس بهاره فیزیک

دکتر مهدی واعظزاده

تهران پژوهشکده فیزیک نظری IPM

عادله مخلص گرامی

1391

علی محمدی

دومین کنفرانس رشد بلور ایران

دکتر مهدی واعظ زاده

دانشگاه سمنان

عادله مخلصگرامی

1391

کاربرد پتانسیل موثر تکانه پایین  V_lowkحاصل از پتانسیلهای مدرن

دکتر مهدی هرزچی

هسته ای در حالت مقید دوترون

شهریا بایگان

محاسبه سهم نیروی سه نوکلئونی در سطح مقطع پراکندگی تفکیک

حسن قاسمی

پروتون-دوترون در انرژیهای باال

دکتر مهدی هرزچی

فرمولبندی پراکندگی سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی با

حسن قاسمی

در نظر گرفتن نیروی سه نوکلئونی

دکتر مهدی هرزچی

کنفرانس فیزیک ایران
دانشگاه یزد
1391
نوزدهمین کنفرانس هستهای ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
1391
کنفرانس فیزیک ایران
دانشگاه یزد
1391

کتب منتشر شده گروه شیمی
نویسندگان

ردیف

عنوان

1

مولکولهای دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص

محمد روف درویش
دکتر فاطمه درویش

ناشر

دانشگاه تهران

کتب منتشر شده گروه ریاضی
ردیف

عنوان

1

محاسبات عددی برای علوم و مهندسی

2

هندسه دیفرانسیل مقدماتی

نویسندگان

دکتر علی ذاکری
دکتر عبدالساده نیسی
دکتر فرشته ملک
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ناشر

دانشگاه عالمه طباطبایی
انتشارات علمی و فنی
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پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه شیمی
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

لیال بااوسی

دکتر سعید بالالیی

ارزو لطیفی

دکتر سعید بالالیی

مهناز ربانی زاده

دکتر سعید بالالیی

4

سنتز هیدرازیدهای نوین و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی

شکوفه مقاری

دکتر سعید بالالیی

5

روش مؤثر در سنتز ترکیبات چند عاملی دارای اسکلت ایندول

ناهید صادقیعلویجه

6

کاربرد نانو ساختار ها در پیلهای سوختی میکروبی دریایی

مینو دخت دژآلود

دکتر علی جباری

توحید برادرانکیال

دکتر علی جباری

8

مطالعه وبررسی پیل  Al-AgOو آلیاژ های مختلف آلومینیوم

حامد مقنی باویل

دکتر مجید جعفریان

9

استخراج مس از کالکوپیریت به روش هیدرو متالورژی

حبیب آقاباباییدهکردی

دکتر مجید جعفریان

11

مطالعه و بررسی الکترواکسایش الکل ها توسط یون های نیکل

فرشته حمیدی

دکتر مجید جعفریان

11

بررسی و مقایسه باتری روی -اکسید مس و روی  -اکسید نقره

امیر حکیمی آسیابر

دکتر مجید جعفریان

12

بررسی خواص الکترونی نانوسیمسلنیم با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی

فاطمه سادات علوی

دکتر سیفاله جلیلی

13

مطالعه رسانشالکتریکی در مولکولها با استفاده از روشهای مکانیککوانتومی

مریم سلیمانی

دکتر سیفاله جلیلی

14

مطالعه ترمیم  DNAبا استفاده از شبیهسازیهای دینامیک مولکولی

بنفشه مهرآزما

دکتر سیفاله جلیلی

زهرا فخرپور

دکتر سیفاله جلیلی

حانیه سعید آذری

دکتر فلورا حشمتپور

سجاد رخشانی

دکتر فلورا حشمتپور

18

سنتز لیگند باز شیف بیس اتیلن تیا تتراتیافولوالن

مهدیه درودی

دکتر فاطمه درویش

19

سنتز هیدرازیدهای نوین و کاربرد آن ها در سنتز ترکیبات آلی

شکوفه مقاری

دکتر فاطمه درویش

محمد ازاد

دکتر شهناز رستمیزاده

الیاس عیسی پور

دکتر شهناز رستمیزاده

مینا رزقی

دکتر شهناز رستمیزاده

پیام عبدوالعلیان

دکتر سعید رعیتی

فرزانه روحانی

دکتر سعید رعیتی

1
2
3

7

15
16
17

21
21
22
23
24

عنوان

سنتز مشتقات متیل-3-آریلیدن پیروات و کاربرد آنها در سنتز اسکلتهای
هتروسیکل و پپتیدهای نوین
طراحی واکنشهای چند جزیی نوین بر پایه ایزوتیوسیاناتها
سنتز کومارین -3-کربوکسیلیک اسید و استفاده از آن در واکنشهای چند
جزیی تک ظرفی

اندازهگیری برخی آالینده های زیست محیطی آلی با استفاده از استخراج فاز
جامد توسط نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده با پلیمرهای قالب مولکولی پل

مطالعه پایداری و خواص ترمودینامیکی نانوساختارهای کربنی تحت شرایط
فیزیکی سخت
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت TiO2- YSZسولفاته به روش سل  -ژل و
بررسی اثر افزایش تیتانیا بر خواص ساختاری
سنتز ،شناسایی وبررسی شفافیت نوری ورسانایی الکتریکی الیه های نازک نانو
ساختار ) ITO:M(M=Ti,Zrبه روش سل  -ژل

سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از نانو کاتالیزور  .MCM-41مغناطیس دار
شده
روشهای سبز سنتز ترکیبات هتروسیکل حاوی نیتروزن هتروسیکل با استفاده از
کاتالیست های نانو
سنتز ترکیبات تری اریل پیریدین با استفاده از نانو  MCM-41کاتالیزور و
بازیاسیدی  MCM-41کاتالیزو
اکسایش ترکیبات آلی کاتالیست شده به وسیله کمپلکسهای نانوساختار
لیگندهای باز شیف چهار دندانه
تثبیت کمپلکسهای فلزی پورفیرین روی سطوح سیلیکای اصالح شده وفعالیت
کاتالیزوری آنها در واکنشهای اکسایش
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دکتر سعید بالالیی
دکتر شهناز رستمی زاده
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دانشجو

استاد راهنما

ردیف

آناهیتا اردکانی

دکتر جهانبخش قاسمی

26

سنتز آلفا-آمینو فسفوناتها به روش جدید

صبا عالپور

دکتر برهمن موثق

27

سنتز ساده و یک ظرفی بتا-استامیدو کتونها

فرزانه طالب سرشکی

دکتر برهمن موثق

28

سنتز و شناسایی کمپلکسهای بیس (پیریدیل استخالف دار) قلع

مژگان قارائی

دکتر بدری زمان مومنی

29

بررسی محصوالت افزایشی لیگاندهای پیریدینی و ترکیبات قلع

سمیه سیرانی

دکتر بدری زمان مومنی

31

بررسی امپدانش پلیمرهای هادی

سحر نظری

دکتر محمدقاسم مهجانی

25

عنوان

مطالعه فارماکوفور الحاق کردن و غربالگری مجازی بعضی از بازدارندههای
اینتگراز

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه ریاضی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل جبری کسری با استفاده از روش آنالیز همو تو پی

لیال احفادی

دکتر عظیم امینعطائی
دکتر علی ذاکری

2

حل تقریبی تحلیلی معادالت دیفرانسیل از مرتبه کسری خطی و غیر خطی

معصومه سرو جهانی

دکتر عظیم امینعطائی

3

برخی روش های عددی حل معادالت دیفرانسیل-انتگرالی

طیبه نصیری

دکتر عظیم امینعطائی

4

کاربرد روش اختالل همو تو پی برای مسائل مقدار اولیه کسری

زینب چیستان آسیابری

5

کاربرد های توابع پایه ای شعاعی در تقریب جواب معادالت دیفرانسیل

میثم بابایی زاده کشتلی

6

برخی روش های عددی برای حل معادالت تاخیری پنتوگراف

فاطمه خباز پور صالحی

8

قضیه نقطه ثابت برای نگاشت های زامفیرسکیوی ضعیف

رقیه شوقی آبکنار

دکتر هاشم پروانه مسیحا

9

تعمیم قضیه نقطه ثابت کاریستی برای فضاهای متریک برداری مقدار

علی توکلی ولیکچالی

دکتر هاشم پروانه مسیحا

11

الگوریتم نقطه درونی پیشگو-اصالحگر ناشدنی برای مساله برنامه ریزی مخروط درجه دوم

سجاد فتحی هفشجانی

دکتر محمدرضا پیغامی

11

کران های برنامه ریزی نیمه معین برای پهنای باند گراف

مینا لطفی

دکتر محمدرضا پیغامی

12

رهیافتی جدید بر اساس ناحیه اعتماد مخروطی برای حل مساله بهینه سازی نامقید

مظاهر حبیبی

دکتر محمدرضا پیغامی

13

کاربرد پایه های گروبنر در کدهای هندسه جبری

سهیال ترابی

دکتر حسن حقیقی

14

پایه های گروبنر و تجزیه و تحلیل سیستم های رمزنگاری

فرزانه امینی

دکتر حسن حقیقی

15

حمله به رمزهای رشته ای با استفاده از پایه گروبنر

بنت الهدی بینایی

دکتر حسن حقیقی

18

کاربرد  T-اسپالین های دوبعدی در روش اجزای محدود برای حل مسایل سهموی

هدا رادبان طهرانی

دکتر علی ذاکری

19

بدوضعی مسائل سهموی معکوس و برخی روش های عددی پایدار در حل آن ها

عبدالرضا امیری

دکتر علی ذاکری

21

حل عددی مسایل غیرخطی بیضوی با استفاده از عملگرهای پیش شرطی

امیرحسین صالحی

دکتر علی ذاکری

21

زیر میدان های ارزش دار هنسلی

فرشته عباسی

دکتر کمال عقیق

زهرا خوش مسلک

دکتر کمال عقیق

23

روش شبه طیفی در حل مسائل کنترل بهینه کسری

زهرا قربانی وحید

دکتر فریده قریشی

24

مسائل کنترل بهینه درگیر با معادالت انتگرال ولترا و فردهلم

سیما آغچی

دکتر فریده قریشی

25

روشهای عددی در حل معادالت انتگرال نوع سوم

شیوا گلعلی زاده

دکتر فریده قریشی

26

درباره ایدهآل های دوجذبی از حلقههای جابجایی

فاطمه آشوری

دکتر شعبان قلندرزاده

22

ثابت ها و دستگاه سیستم اکید چندجمله ای های تحویل ناپذیر روی میدان های
ارزش دار هنسلی
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دکتر عظیم امینعطائی
دکتر محمد مسجد جامعی
دکتر عظیم امینعطائی
دکتر فریده قریشی
دکتر عظیم امینعطائی
دکتر محمود هادیزاده یزدی
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

27

کران های خطا در انتگرالگیری عددی

فاطمه سلیمان

دکتر محمد مسجدجامعی

28

انتگرالگیری عددی با استفاده از مشتقات تابع

مرجان صادقی

دکتر محمد مسجدجامعی

31

بررسی توابع فوق هندسی و توسیع های آن

فاطمه بوتیمار

31

محاسبه دترمینانهای ماتریس های پیچشی توسط توابع مولد

مریم طالع ماسوله

دکتر علیرضا مقدم فر

32

تجزیه های مختلط اعداد فیبوناچی و لوکاس

مریم یگانه محمدی

دکتر علیرضا مقدم فر

33

مانیفلدهای (y,n+m)-اینشتنی

سارا فدایی

دکتر فرشته ملک

34

رده هایی از منیفلدهای تقریبا" سایا

محمدصادق علیبیگیطریی

دکتر فرشته ملک

35

خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت های چند مقداری غیر انبساطی

مینا دیناروند

دکتر کوروش نوروزی

36

قضایای نقطه ثابت برای انقباض های تعمیم یافته در فضاهای متریک دارای یک گراف

علی برومند نیا

دکتر کوروش نوروزی

37

برخی قضایای نقطه ثابت در *C-جبرها و جبرهای باناخ

فاطمه قاسمی

دکتر کوروش نوروزی

38

حلقه های شبه آرمنداریز ضعیف

میالد حکیمی قلعه صفا

دکتر محمدجواد نیک مهر

39

بررسی مدول های ضربی و هم ضربی

اسماعیل حسینی

دکتر محمدجواد نیک مهر

41

زیر مدولهای اول از مدولهای آرتینی

محمد ساالری

دکتر محمدجواد نیک مهر

41

کاربرد روشهای مقدار اولیه و مرزی چندگامی خطی برای معادالت اپراتوری

پیام راضی اغول بیک

دکتر محمود هادیزاده یزدی

42

معادالت انتگرال مرتبه دوم و کاربردهای آن

جعفر اقدمی

دکتر محمود هادیزاده یزدی

43

مساله کار فرما-کارگزاز

کاظم صفری

دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

دکتر محمد مسجدجامعی
دکتر محمود هادیزاده یزدی

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه فیزیک
ردیف

عنوان

دانشجو

1

بررسی عملی و محاسباتی حرکت ذرات فلز در سرامیک متخلخل

مرضییه مرزوقی

2

تخمین غلظت آهن موجود در کبد به روش پذیرفتار سنجی غیر تهاجمی

هدی کعابی حمیدی

دکتر رضا افضلزاده

3

بررسی نظری خواص اپتیکی نانو دانه های ابررسانا

عبدالقادر بازوند

دکتر رضا افضلی

4
5
6
7

تهیه و سنتز نانولوله کربنی دارای گروههای عاملی فوالت ،آهن و  PEGجهت
دارورسانی هدفمند داروهای ضد سرطان
محاسبه نوارهای انرژی و بررسی ساختار الکترونیکی نانو سیمTiC

بررسی خواص الکتریکی واپتیکی نانو ریبان های گرافین و اثر جایگزیدگی بور و
نیتروژن بر روی آن
محاسبه و بررسی جریا های گردابی ناشی از پروب دارای هسته ی  Iشکل واقع شده
در باالی صفحه رسانای چند الیه ای دارای نقص زیرسطحی هم محور با پروب

دانیال حیدری

استاد راهنما

دکتر رضا افضلزاده
دکتر حسین حمزه پور

دکتر محمود جعفری
دکتر پدرام ابراهیم نژاد

سارا قناد

دکتر محمود جعفری

محمد اسدپور

دکتر محمود جعفری

مونا رجبعلی

دکتر محمود جعفری
دکتر حسین بیانی

8

توصیف والسوف ازلیزر الکترون آزاد با ویگلر موج الکترومغناطیسی

محمد بهمنی

دکتر حسین حمزه پور

9

مطالعه خواص الکترو استاتیکی محیط های باردار بی نظم

الناز ماه گرفته

دکتر حسین حمزه پور

11

بهینه سازی آینه ضد بازتاب لیزرهای  Nd:YAGبا استفاده از امواج حاصل از تابش
لیزر اگزایمر به روشLSP

ساناز عباسی

11

بررسی جذب گاز روی صفحه گرافن آالئیده

روح انگیز اشتری فارغ

12

بررسی لیزرهای فیبری پالسی مورد استفاده در گداخت هسته ای

افسانه کربالییآقایی
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دکتر مجید واعظ زاده
دکتر محمد هادی ملکی
دکتر مجید واعظ زاده
دکتر مجید واعظ زاده
دکتر علیرضا بنانج
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

13

تولید و بررسی خواص فیزیکی مشتقات اکسید آهن به صورت نانو ذرات مغناطیسی

علی محمدی

دکترمهدی واعظزاده

14

بررسی خواص مغناطیسی نیمه رساناهای رقیق شده

زینب السادات معافی
مدتی

دکترمهدی واعظزاده

15

بررسی اتالف در اتصال جوش فیبرهای نوری دو غالفی و فاکتورهای بهینه

مریم رسول زاده

16

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمه رساناهای آالئیده شده به فلزات با ابعاد نانو

عادله مخلصگرامی

دکتر مهدی واعظ زاده

حسن قاسمی

دکتر مهدی هرزچی

17

محاسبه سه بعدی اثر نیروی سه نوکلئونی  Tucson-melborneدر فرآیند تفکیک
پروتون -دوترون

دکتر مهدی واعظ زاده
دکتر علیرضا بنانج

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه شیمی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

استفاده از فعالسازی پیوند  C-Hدر سنتز ترکیبات دارای اسکلت اکسیندول

المیرا غبرایی

دکتر سعید بالالیی

2

سنتز مطالعه خواص الکترو شیمیایی برخی نانو کامپوزیت ها

حسین یادگاری

دکتر علی جباری

3

سنتز و مطالعه خواص نیمه هادی پلی ارتوآمینوفنل و نانو کامپوزیت های آن

علی احسانی

دکتر محمدقاسم مهجانی

سمیه میانداری

دکتر مجید جعفریان

4

سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نیمه رسانا در تهیه سلول های خورشیدی بر
پایه PbS

شبیه سازی دینامیک مولکولی مولکولهای زیستی بر روی سطوح و درون
5

غشاها :جذب و الگوی تشکیل بازهای دی .ان .ای بر روی سطح ( ) 111

افسانه مالکی

دکتر سیف اله جلیلی

طال و پپتید آمیلین در درون غشا دوالیههای دی اولوئیل فسفاتیدیل کولین
6
7
8
9
11
11
12
13

مطالعه خواص الکترونی نانولوله های کربنی عاملدار شده
مطالعه برهمکنش ) Proline-Rich Homeodomain (PRHبا DNA

با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
مطالعه نانو نیمه هادیها با استفاده از روش های محاسباتی
سنتز ترکیبات هتروسیکل جو ش خورده با استفاده از دی انونها در
حضورو کا تالیستهای نانو
اکسایش و کاهش برخی ترکیبات آلی بر پایه کاتالیزورهای مدل زیستی
متالوپورفیرینی
کاربرد روشهای چدید کمومتریکس در مدلسازی پیش تغلیظ و
اندازهگیری آالینده های زیست محیطی
توسعه و کاربرد روشهای آماری چندمتغیره در مدلسازی مولکولی و
اندازه گیری ترکیبات دارویی
مطالعه ارتباط کمی ساختار  -فعالیت و  molecular dockingبعضی از
ملکواهای مهم بیولوژیکی و ارائه راهکارهای جدید

مریم جمالی

دکتر سیف اله جلیلی

لیال کرمی

دکتر سیف اله جلیلی

فرزاد موالنی

دکتر سیف اله جلیلی

نسرین شادجو

دکتر شهناز رستمیزاده

الهه بهلول بندی

دکتر سعید رعیتی

احسان ذوالفنون

دکتر جهانبخش قاسمی

حسین توکلی

دکتر جهانبخش قاسمی

الهام آقایی

دکتر جهانبخش قاسمی

طراحی و سنتز کاتالیزورهای سولفونیک اسیدی و فلزی نانو ساختار جدید
14

بر پایه ترکیبات ارگانو سیلیکا مزو حفره تناوبی و نانو ذرات مغناطیسی

اکبر مبارکی

دکتر برهمن موثق

Fe3O4و کاربرد آنها در برخی تبدیالت شیمیایی
15

نانو کاتالیزورهای عامل دار شده اسیدی بر پایه  SBA15:تهیهو شناسایی و
کاربرد های آن در سنتز ترکیبات آلی
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لیلی طاهر شمسی

دکتر برهمن موثق
دکتر شهناز رستمیزاده
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عنوان

دانشجو

استاد راهنما

ردیف

16

نانوتیوبهای کربن و استفاده از کمپلکس  C22با فلزات واسطه به عنوان
کاتالیزورهای ناهمگن

نسرین رضایی

دکتر برهمن موثق

17

توسعه روشهای نوین در شیمی ترکیبات آلی سری کالکوژنها

علی یوسفی

دکتر برهمن موثق

وحید نوروزی چرندابی

دکتر بدری زمان مومنی

کاربردهای سنتزی کمپلکس فلزات با بازهای شیف قالب شده بر روی

18

سنتز و شناسایی برخی کمپلکسهای قلع و پالتین حاوی لیگاندهای
نیتروژندار

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه ریاضی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

برخی قضایای نقطه ی ثابت توابع چند مقداری در فضاهای متریک مرتب

فاطمه ثابت قدم

دکتر هاشم پروانه مسیحا

2

الگوریتم های ناحیه اعتماد برای حل دستگاه معادالت و نامعادالت غیرخطی

زینب سعیدیان

دکتر محمدرضا پیغامی

3

طرح و تحلیل الگوریتم های بهینه سازی هموار غیرخطی با استفاده از فیلتر

فرشید ارزانی

دکتر محمدرضا پیغامی

4

بررسی حوزه های پروفر

آزاده نیک سرشت

دکتر کمال عقیق

5
6

یررسی و تحلیل همگرایی برخی روشهای هم محلی برای معادالت

سعید پیشبین

جبری-انتگرال نیمه صریح
بررسی و تحلیل همگرایی برخی روشهای طیفی برای حل معادالت

دکتر فریده قریشی
دکتر محمود هادیزاده یزدی

پیام مختاری اقدمی

دکتر فریده قریشی

7

گراف مقسوم علیه صفر وابسته به ایدهآل پوچ ساز مدول

سارا شیرین کام

دکتر شعبان قلندرزاده

8

تعمیم برخی قضایای نقطه ثابت برای توابع چند مقداری

فاطمه لعل دولت آباد

دکتر کوروش نوروزی

معصومه آقاجانی

دکتر کوروش نوروزی

11

تعمیم برخی از قضایای نقطه ثابت در فضاهای یکنواخت

کمال فالحی

دکتر کوروش نوروزی

11

گراف های وابسته به حلقهها

رضا نیک اندیش

دکتر محمدجواد نیک مهر

12

بررسی ساختارجبری حلقه ها با استفاده از گراف های جهت دار و غیر جهتدار

فرزاد شاه ویسی

دکتر محمدجواد نیک مهر

نیکتا شایان فر

دکتر محمود هادیزاده یزدی

مهدی سبزواری

دکتر سید مقتدی هاشمی پرست

9

13
14

دیفرانسیل کسری

بررسی ویژگی نگاشت های خطی چند مقداری پیوسته در فضاهای برداری
توپولوژیک

کاربرد برخی فرم های کانونی چندجمله ای های ماتریسی برای حل دستگاه
معادالت انتگرالی

تعمیم مساله درشکستگی

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه فیزیک
ردیف

عنوان

دانشجو

1

تحلیل و کنترل فرایند سنتز نانوساختار های  ZnOتحت تابش فراصوت و
بررسی ویژگی های حسگری گاز و آنتی باکتریال

اباذر حاج نوروزی

دکتر رضا افضلزاده

2

افت و خیزهای اسپین ذاتی در ابررساناهای کپه ای و نانومقیاس نامتعارف

عمید علیزاده

دکتر رضا افضلی

حسن جم نژاد

دکتر محمود جعفری

محمد رضا سعیدی

دکتر مجید واعظزاده

سمیه اسدی

دکتر مهدی واعظزاده

3
4
5

رهیافت محاسباتی و تجربی بر ویژگی های ساختاری و الکترونی انبوهه و
نانو ذرات اکسید گادلینیوم
مدل سازی نظری و بهینه سازی عوامل موثر در رشد نانولوله های کربنی
به روش رسوب بخار شیمیایی
بررسی اثرات نانو ذرات در بهینه سازی پرتو درمانی تومور با استفاده از
شبیهسازی مونت کارلو
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استاد راهنما
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سمینارها و نشستهای تخصصی گروه ریاضی
ردیف

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

زمان و مکان برگزاری

1

چهارمین کارگاه بهینهسـازی و کاربردهای آن

دکتر محمدرضا پیغامی

 27اردیبهشت  91دانشکده علوم

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده علوم
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

مرکز پژوهشی سیستمهای پیچیده

دکتر محمد قاسم مهجانی

1384

2

مرکز تحقیقاتی نانو

دکتر سیف اله جلیلی

1386

3

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

دکتر برهمن موثق

1381

4

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

دکتر بدری زمان مومنی

1381

5

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

دکتر جهانبخش قاسمی

1381

6

آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی

دکتر مجید جعفریان

1371

7

آزمایشگاه تحقیقاتی پپتید

دکتر سعید بالالیی

1385

8

آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو

دکتر جهانبخش قاسمی

1387

9

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی

دکتر سیف اله جلیلی

1381

11

آزمایشگاه محاسبات علمی در بهینهسازی و مهندسی سامانهها ( اسکوپ)

دکتر محمدرضا پیغامی

1391

11

آزمایشگاه فیزیک 1

دکتر رضا افضلی

1317

12

آزمایشگاه فیزیک 2

دکتر محمود صداقتیزاده

1317

13

آزمایشگاه فیزیک 3

دکتر مهدی واعظزاده

1317

14

آزمایشگاه فیزیک جدید

دکترسید فرهاد مسعودی

1379

15

آزمایشگاه حالت جامد

دکتر محمود جعفری

1376

16

آزمایشگاه اپتیک ( نور)

دکتر حسین حمزهپور

1317

17

آزمایشگاه تبخیر در خالء و الیه نازک

دکتر رضا افضلزاده

1379

18

مرکز فناوری اطالعات

مهندس آرزو مهندسی

1364
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آمار کلی پژوهشی دانشکده علوم

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضای هیأتعلمی دانشکده

63

2

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)

41

3

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی)

___

4

مقاالت در مجالت

151

5

مقاالت در کنفرانس ،همایش و ...

111

6

کتب منتشر شده

3

7

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد دفاع شده

91

8

پایاننامههای دوره دکتری دفاع شده

37

9

سمینارها ،نشستهای تخصصی

1

11

طرحهای پژوهشی به اتمام رسیده برتر

11

دستاوردها و اختراعات

12

قطبهای علمی دانشکده

13

پژوهشکده علمی دانشکده

___

14

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده

18

15

___
___
___

رقم طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده (ریال):

146

411/111/111

دانشکده مهندسی عمران

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
معاون پژوهشی :دکتر منصور فخری
کارشناس پژوهش :رقیه رمضانی
تلفن88687885 :

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

گزارش عملکرد پژوهشی سال 9319
اعضای هیأتعلمی دانشکده مهندسی عمران
ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

علیرضا

باقری

استادیار

دکترا

انگلستان

سازه

2

مصطفی

برقی

استادیار

دکترا

علم و صنعت

سازه

3

بهرام

بهشتیاول

دانشیار

دکترا

صنعتی شریف

سازه

4

سعید

قرهباغیاصل

استادیار

دکترا

صنعتی شریف

سازه

5

اکبر

خلیفهلو

مربی

فوق لیسانس

علم و صنعت

سازه

6

مهدی

خانعلیپور

مربی

فوق لیسانس

امیر کبیر

سازه

7

حسن

میرزابزرگ

استادیار

دکترا

شریف

سازه

8

سعید رضا

صباغ یزدی

استاد

دکترا

انگلستان

سازه

9

امیرپیمان

زندی

مربی

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

سازه

11

مصطفی

زینالدینی

دانشیار

دکترا

انگلستان

سازه

11

نادر

فنایی

استادیار

دکترا

ایران

سازه

12

وحید

جعفریآزاد

استادیار

دکترا

ایران

سازه

13

کوروش

نصرالهزاده

استادیار

دکترا

ایران

سازه

14

بهروز

عسگریان

دانشیار

دکترا

تربیت مدرس

زلزله

15

فخرالدین

احمدیدانشآشتیانی

دانشیار

دکترا

انگلستان

زلزله

16

رضا

کرمیمحمدی

استادیار

دکترا

شریف

زلزله

17

مسعود

میرطاهری

دانشیار

دکترا

آمریکا

زلزله

18

سعید

صبوری قمی

استاد

دکترا

انگلستان

زلزله

19

محمود

یحیایی

دانشیار

دکترا

هندوستان

زلزله

21

محمد رضا

ذوالفقاری

استادیار

دکترا

انگلستان

زلزله

21

امیرالدین

صدرنژاد

استاد

دکترا

انگلستان

خاک و پی

22

ناصر

مقدستفرشی

دانشیار

دکترا

امیرکبیر

خاک و پی

23

فرزین

کالنتری

استادیار

دکترا

انگلستان

خاک و پی

24

محمود

قضاوی

دانشیار

دکترا

استرالیا

خاک و پی

25

حسن

قاسمزاده

استادیار

دکترا

فرانسه

خاک و پی

26

محمود رضا

عبدی

دانشیار

دکترا

انگلستان

خاک و پی

27

امیدرضا

بارانی

استادیار

دکترا

ایران

خاک و پی

28

کوروش

حجازی

استادیار

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

آب

29

محمدرضا

کاویانپور

دانشیار

دکترا

انگلستان

آب

31

حمید

شاملو

استادیار

دکترا

کانادا

آب

31

محسن

سلطانپور

دانشیار

دکترا

ژاپن

آب

32

فرهاد

یکه یزدان دوست

دانشیار

دکترا

انگلستان

آب

33

داود

احمدیار

مربی

فوق لیسانس

ایران

آب

34

نجمه

مهجوری مجد

استادیار

دکترا

ایران

منابع آب
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ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

35

علیرضا

برهانی داریان

دانشیار

دکترا

آمریکا

منابع آب

36

مرتضی

موسوی

استادیار

دکترا

ایران

منابع آب

37

سیامک

بوداقپور

استادیار

دکترا

ژاپن

محیط زیست

38

مجید

احتشامی

استادیار

دکترا

آمریکا

محیط زیست

39

احمد

میرباقری

استاد

دکترا

آمریکا

محیط زیست

41

محمدرضا

صبور

استادیار

دکترا

کانادا

محیط زیست

41

فریدون

وفایی

دانشیار

دکترا

استرالیا

محیط زیست

42

منصور

فخری

استادیار

دکترا

استرالیا

راه و ترابری

43

منصور

حاجیحسینلو

استادیار

دکترا

ژاپن

راه و ترابری

44

سعید

منجم

استادیار

دکترا

رومانی

راه و ترابری

45

علی

ادریسی

استادیار

دکترا

ایران

راه وترابری

تولیدات علمی دانشکده عمران
طرح های پژوهشی مصوب (داخلی)
ردیف

عنوان

مجری

1

بررسی عملکرد لرزهای قابهای با بادبندی دروازهای

دکتر نادر فنایی

2

ارائه روشی برای طراحی لرزه ای بهینه قاب های  EBFبه صورت همزمان در دو سطح عملکرد

دکتر رضا کرمی محمدی

3

مدلسازی سه بعدی ترک چسبنده در محیط متخلخل غیراشباع

دکتر امیدرضا بارانی

4

ارائه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی المان تیر -ستون مبتنی بر نیرو در فضای حالت

دکتر وحید جعفریآزاد

5

مدیریت و پیشگیری از بحران در مواقع زلزله با رویکرد عملکرد یکپارچه و هماهنگ ارگان های مسئول

دکتر علی ادریسی

6

ارزیابی کارایی روش چانه زنی بازگشتی در مدیریت کیفی رودخانه ها

دکتر نجمه مهجوری مجد

7

کاربرد های خرده و تریشه الستیک در پروژه های عمرانی به منظور حفظ محیط زیست

دکتر محمود رضا عبدی

8

توسعه شبیهساز مسایل دریایی نرم افزار  NASIRبا تلفیق تحلیلگرهای جریان دو بعدی (میانگین عمقی)
و سه بعدی (تراکم ناپذیر)

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

9

طراحی لرزه ای ساختمانهای متداول در ایران بر اساس فرآیند عملکردی ATC58

دکتر سیدبهرام بهشتی

11

آینده ی فرو نشست زمین در ایران در اثر استخراج بی رویه آب زیرزمینی در مقیاس کشوری

دکتر سیدمرتضی موسوی

11

بررسی اثر عمق مدفون بر رفتار بستر مسلح با ژیوسل

دکتر سیدناصر مقدستفرشی

12

بررسی سرعت و استهالک امواج برشی و فشاری در خاک اشباع

دکتر حسن قاسم زاده

13

بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش یادگیری تقویتی

دکتر علیرضا برهانی داریان

14

طراحی میراگر سیلندری اصطکاکی هوشمند

دکتر مسعود میرطاهری

15

بررسی مکانیسم پخش آلودگی حرارتی در دریا

دکتر فریدون وفایی

16

ارزیابی رفتار اتصال تیر به پایه عرشه سکوهای دریایی در آتش سوزی

دکتر مصطفی زینالدینی

17

مدیریت ریسک انعطاف پذیر سیالبهای شهری

دکتر فرهاد یزدان دوست

18

بررسی هندسی پروفیلهای  IPEاستاندارد و نیمه سبک با گریدهای مختلف فوالد

دکتر سعید صبوری

19

برآورد شیب طولی بهینه در مسیریابی راهآهن ایران

دکتر محمدسعید منجم
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ردیف

عنوان

مجری

21

طبقه بندی زیست محیطی رودخانه ها

دکتر حمید شاملو

21

اندرکنش امواج نامنظم -گل سیال

دکتر محسن سلطانپور

22

ارائه مدلی برای تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها

دکترنجمه مهجوری مجد

23

بررسی اثرات مخرب زیست محیطی بر مدیریت پساب صنعت تولید فرآورده های لبنی

دکتر سیامک بوداقپور

24

بررسی اثر ریز ساختار روی جمع شدگی ناشی از خشک شدن مواد پایه سیمانی

دکتر علیرضا باقری

25

بررسی رفتار سیستم مهاربند قطری باپانل برشی جاذب انرژی

مهندس سید اکبر خلیفه لو

26

تعیین روش بهینه تصفیه فاضالب های انتی بیوتیک با استفاده از سیستم غشایی ROو  Nanoو لجن فعال

دکتر سید احمد میرباقری

27

بررسی ایمنی ترافیک در راه های درون شهری

دکتر منصور حاجی حسینلو

28

بررسی تاثیر انعطاف پذیری اتصاالت سکوهای فلزی دریایی در تحلیل خستگی

دکتر بهروز عسگریان

29

بررسی میدان جریان پیرامون تخلیه کننده های تحتانی مستغرق

دکتر محمدرضا کاویانپور

31

ارزیابی علل عدم تطبیق نتایج ابزار دقیق در سدهای خاکی با نتایج تحلیل های عددی

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

31

بررسی اثر بار قائم بر رفتار غیرخطی لرزه ای هسته اتصال در قاب خمشی فوالدی

دکتر فخرالدین احمدی دانش

32

ارزیابی سطح عملکرد لرزهای قابهای خمشی بتن آرمه طراحیشده براساس ویرایش سوم استاندارد2811

دکتر مصطفی رضوانیشریف

33

بررسی رفتار ستونهای سنگی

دکتر محمود قضاوی

34

مدلسازی خسارات لرزه ای به شبکههای گازرسانی شهری

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

35

بررسی فنی گزینههای مختلف روسازی در مناطق جنوبی کشور

دکتر منصور فخری

36

پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نشت فسفر

دکتر مجید احتشامی

گروه سازه
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

9

The Pozzolanic Preactivity of Ponodispersed Nanosilica
Hydrosols and Their Influence on The Hydration
Charactereistics of Portland Cement

2

The Influence of Different Preparation Methods on The
Aggregation Status of Pyrogenic Nanosilicas Used in
Concrete

3

Mechanical and Durability Properties of Ternary Concretes
Containing Silica Fume and low Reactivity Blast Furnace
Slag

H.madani
Dr.A.bagheri
T.parhizkar
Dr.A.bagheri
T.parhizkar
H.madani
A.m.raisghasemi
Dr.A.bagheri
Hamed zanganeh
Mohamad mehdi
moalemi

Cment Concrete Research
Volume 42 – Issue 12
Pages: 1563-1570

4

Comparison of Rapid Tests for Evaluation of Chloride
Resistance of Concretes With Supplemanary Cementitious
Materials

151

Dr.A.bagheri
Hamed zanganeh

Materials and Structures
Volume 46 - Issue 1
Pages:135-143
Cement and Concrete
Composites
Volume 34 - Issue 5
Pages: 663-670
Journal of Materials Civil
Engineering
Volume 24 – Issue 9
Pages: 1175-1182
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نام و شماره مجله
Tall and special buildings
Manuscript
Earthquake Engineering
and Engineering Vibration
International Journal of civil
Engineering
Volume 10 – Issue 4
Pages: 280-290
The Structural Design of Tall
and Special Bailding
Volume 21 – Issue 1
Pages:48-61
Archive of Applied
Mechanics
Volume 82 – Issue 12
Pages: 48-61
Meccanica
Volume 60 – Issue 6
Pages: 556-575
Smart Structures& System
Volume 11 – Issue 1
Pages:35-51
Water Science and
Technology
Volume 66 – Issue 9
Pages:909-917
Water Science
and technology
Volume 13 – Issue 1
Pages: 166-177

نویسندگان
R Rajabi
Dr.M. Barghi
R Rajabi
Dr.M. Barghi
R.Falah
Dr.Mostafa Barghi
F.baktash

عنوان مقاله

ردیف

Investigation of Park-Ang Damage Index Model For
Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Columns

5

Investigation of Infill Effect on Seismic Behavior of Steel
Eccentrically Braced Frames Systems
Assessing the Effect of Masonry Infill Walls on Natural
Period of Rc Buildings With Moment Resisting Frame

6
7

Dr.S B. Beheshti aval

Strength Evaluation of Concrete-Filled Steel Tubes
Subjected to Axial-Flexural Loading by Aci and Aisc-Lrfd
Codes

8

H. alinoori
Dr. F.ahmadi danesh
Dr.s.b.beheshti

Effect of Soft-storey Mechanism Caused by Infill
Elimination on Displacement Demand in Nonlinear Static
Procedure Using Coefficient Method

9

Dr.S.B.Beheshti-aval
M.lezgy-nazargah

A Coupled Refined High-order Global-local Theory and
Finite Element Model For Static Electromechanical
Response

11

Dr.S.B.Beheshti-aval
M.lezgy-nazargah

Coupled Refined Layerwise Theory for Dynamic Free and
Forced Response of Piezoelectric Laminated Composite

11

Some Precautions to Consider in Using Wavelet
Transformation for Damage Detection Analysis of Plates

12

Numerical Simulation of Undular Jumps on Graveled Bed
Using Volume of Fluid Method

13

Discharge Coefficient of a Broad Crested Side Weir in an
Earthen Channel

14

Dr.S.B.Beheshti
M. Taherinasab
M. Noori
F Rostami
Dr. S. R Sabbagh
Yazdi
MD Azlin MD Said
M. Sharokhi
M. R. Namaee
M. S. Jalaedini
M. Habibi
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
M. G. Aza

Soil Dynamics and
Earthquake Engineering
Volume:43
Pages:355-365

M. A. Goudarzi
Dr.S. R. Sabagh Yazdi

Investigation of Nonlinear Sloshing Effects in Seismically
Excited Tanks

15

Water and Environment
Journal

M. Shahrokhi
F. Rostami
Md Azlin Md Said
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
Syafalni Syafalni

Computational Investigations of Baffle Configuration
Effects on The Performance of Primary Sedimentation
Tanks

16

MA Goudarzi
Dr.S. R. Sabagh Yazdi

Analytical and Experimental Evaluation on The
Effectiveness of Upper Mounted Baffles With Respect to
Commonly Used Baffles

17

Advanced Stable Explicit Solution of Transient Flow
Equations

18

Experimental Investigation of The Influence of Baffle
Position on the Flow Field, Sediment Concentration and
Efficiency of Rectangular Primary Sedimentation Tanks

19

Unstructured Finite Volume Method for Matrix Free
Explicit Solution of Stress–strain Fields in Two
Dimensional Problems With Curved Boundaries in
Equilibrium Condition

21

Ocean Engineering
Volume:42
Pages:205-217
Indian Journal of
Science&Technology
Volume 5 – Issue 12
Pages:8-20
Journal of Hydrolic
Engeenering
Volume 139 – Issue 1
Pages: 85-91
Applied Mathematical
Modelling
Volume 36 – Issue 5
Pages: 224-226

K. Mazaheri
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
A. Shamsai
M. Abbasi Fard
M. Shahrokhi
F. Rostami
Md Azlin Md Said
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
Dr.S. R. Sabbagh-Yazdi

S. A.-Mohammad
M.K. Pipelzade

152

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

نام و شماره مجله

عنوان مقاله

ردیف

Canadian Journal of Civil
Engineering
Volume:39
Pages:293-303

M. Shahrokhi
F. Rostami
S. Md Azlin Md
Dr.S.R. Sabbagh Yazdi
S.Syafalni
R. Abdullah

The Effect of Baffle Angle on Primary Sedimentation Tank
Efficiency

21

Applied Mathematical
Modelling
Volume 31 – Issue 1
Pages: 87-101

Dr.S.R. Sabbagh Yazdi
T.Amiri
S. Abadi

GFV Solution on UTE Mesh for Transient Modeling
of Concrete Aging Effects on Thermal Plane Strains During
Construction of Gravity Dam

22

Experimental Investigation on Discharge Coefficient of Side
Weir in Floodwater Spreading Systems

23

The effect of Number of Baffles on The Improvement
Efficiency of Primary Sedimentation Tanks

24

Equilibrium Condition Nonlinear Modeling of a Cracked
Concrete Beam using a 2D Galerkin Finite Volume Solver

25

An Investigation on Discharge Coefficient of a Side Weir
in Floodwater Spreading System

26

Advanced stable algorithm for an explicit solution of steady
incompressible flow

27

S. Sharbaty
Dr.S. R. Sabagh Yazdi

2D Numerical Modeling of Tidal Currents in the Gheshm
strait

28

Dr.M. Zeinoddini
G.A.R. Park
S.M. Sadrossadat

Free-Spanning Submarine Pipelines Response to Severe
Ground Excitations: Water/Pipeline Interactions

29

Dr.M. Zeinoddini

In-Situ Quasi-Static and Dynamic Behavioural Response
of Steel Tubular Frames Subjected to Lateral Impact Loads

31

Endurance Wave Analysis (EWA) and Its Application for
Assessment of Offshore Structures under Extreme Waves

31

Wave–flow Coupling Effects on Spatiotemporal Variations
of Flow and Salinity in a Large Hypersaline Marine System:
Lake Urmia, Iran

32

Effects of Repair Weld on Residual Stress Distributions
in Offshore Pipelines

33

Disaster Advances

Applied Mathematical
Modelling
Volume 36 – Issue 8
Pages: 3725-3735
Computional metods in civil
engineering
Volume 3 – Issue 1
Pages: 63-67
International geoinformatics
research and development
journal
Volume 3 – Issu 3
Pages: 47-57
Agriculture&Environment
Volume 11 – Issue 1
Pages:700-708
Canadian Journal on
Computing in Mathematics
Volume 3 – Issue 1
Pages:26-29
Journal of Pipeline Systems
Engineering and practice
Volume 3 – Issue 4
Pages:135-149
Latin American journal
of soilds and structures
Volume 9 - Issue 3
Pages:383-400
Applied Ocean Research
Volume 37 - Issue 3
Pages: 98-110
Limnology
Volume 37 – Issue 1
Pages: 77-95
Journal of Applied Mechanics
and Materials
Volume 249
Pages: 1057-1069

نویسندگان

M. R. Nemaie
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
M.S Jalalediny
Habibi M
M. Gafouri Azar
M.Shahrokhi
F.Rostami
Md Azlin Md Said
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
S Syafalni
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
M. Bayatlou
M.R. Namaee
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
M. Habibi
M.S Jalalediny
M.Ghafouri Azar
K. Mazaheri
Dr.S. R. Sabagh Yazdi
A.Shamsai
M. H. Fattahi

Dr.M. Zeinoddini
H. Matin Nikoo
H. Estekanchi
Dr.M. Zeinoddini
A. Bakhtiari
M.Ehteshami
Dr.M. Zeinoddini
S. Arnavaz
S.A. Arnavaz

153

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

ردیف

عنوان مقاله

34

Structural Post-fire Behaviour of the Steel I-Shape
Beams-to-Cylindrical Columns

35

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه ای قابهای مهار بندی همگرا

36

ارزیابی مدل سازی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد  FRPبا نرم افزار SAP

37

مقایسه رفتار تیر بتنی مسلح شده با میلگرد  FRPبا رفتار تیر بتنی مسلح شده
با میلگرد فوالدی

38

بررسی سیستم مهاربند قطری با پانل برشی جاذب انرژی

دکتر سعید صبوری قمی
حدیث محمد مرادی
مهندس سید اکبر خلیفه لو
بهنام سعادتی

مدلسازی توزیع هوای وارد شده از سطح جریان در تنداب با استفاده از

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

تحلیلگر میانگین عمقی NASIR

حبیب رضایی مانیزانی

مدلسازی عددی انرژی جنبشی آشفتگی جریان دو بعدی افقی برای شبیه

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

سازی آبشستگی بسترهای رسی و ماسه ای اطراف پایه های دایره ای

رضا دهقان نیری

تحلیل مسایل تنش صفحهای به روش بینیاز از عملیات ماتریسی گالرکین

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

حجم محدود

سمیرا علیمحمدی

39

41

41

42

43

44

45

46

47

نویسندگان
Dr.M. Zeinoddini
S.A.M Hosseini
S.Arnavaz

مدلسازی دو بعدی جریان و آبشستگی بستر رسی اطراف پایه دایرهای با
کاربرد احجام محدود همپوشان بیساختار

احمدرضا محمدعلی
دکتر مصطفی رضوانی شریف

1391
مجله مدرس عمران
1391
مجله مدرس عمران
1391

کاوه کشمیری
دکتر مصطفی رضوانی شریف

کاوه کشمیری
دکتر مصطفی رضوانی شریف

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی
رضا دهقان نیری

پاسخ لرزهای سازه شمع و عرشه چنددهانه به تحریکات افقی حوزه نزدیک

امیر محمد دواچی

و دور

دکتر مصطفی زینالدینی

دریاچه ارومیه

مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصاالت عرشه سکوهای نفتی در آتش سوزی

مدل المان الیافی برای مدلسازی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح
قدیمی با آرماتور ساده

مجله اساس
مجلد  31نسخه 4
صفحه  5تا 15
مجله مدرس عمران
مجلد  11نسخه 1
صفحه  1تا 15
مجله مهندسی عمران و نقشه برداری
مجلد  45نسخه 5
صفحه  541تا 553
مجله امیرکبیر (عمران محیط زیست)
مجلد  43نسخه 2
صفحه  1تا 8
مجله امیرکبیر
مجلد  42نسخه 1
مجله علمی -پژوهشی مدرس
مجلد  12نسخه 2
صفحه  111تا 111

آرش بختیاری

مجله علمی -پژوهشی هیدرولیک

دکتز مصطفی زین الدینی

مجلد  6نسخه 3

محمد علی توفیقی

صفحه  83تا 93

دکتر مصطفی زین الدینی

مجله علمی پژوهشی مهندسی دریا

احمد حسینی

مجلد  8نسخه 15

محمد رضا بهاری

صفحه  1تا 15

علی دبیری

مجله مهندسی عمران شریف

دکتر مصطفی زین الدینی

مجلد  27نسخه 4

جعفر کیوانی

صفحه  29تا38

تعیین ضریب رفتار سیستم مهاربندی دروازهای با استفاده از روش تحلیل

ساسان عزت شعار

دینامیکی افزایشی

نادر فنائی

154

Journal of Applied Mechanics
and Materials
Volume 249
Pages: 284-290

مجله مدرس عمران

سید سعید اشرف واقفی

تاثیر کاهش حجم آب ورودی بر تراز آب ،ریخت شناسی و رژیم شوری

نام و شماره مجله

نشریه علمی و پژوهشی سازه و فوالد

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

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سازه
 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

9th International Congress
on Civil Engineering
Iran
1391
9th International Congress
on Civil Engineering
Iran
1391
10 International Congress on

Dr.A.bagheri
H.zanghane
M.shahmoradi
A.tadaion
Dr.A.bagheri
H.zanghane
M.A.saifi
M.J.saneie

Advances in Civil Engineering

Metu
2012
6th International Symposium
On Rcc Dams
Spain
2012
3Ist International Conference
on ocean
Brazil
2012
14th Marine Industries
Conference
Iran
1391
1th International Conference
on Offshore
Brazil
2012
1th International Conference
on Offshore
Brazil
2012
9th International Conference
on Coasts
Iran
1391
3rd International Conference
on Materials Heat Treatment
Iran
1391
3rd International Conference
on Materials Heat Treatment
Iran
1391
10th International Congress on
Advances in Civil Engineering
Turkey
2012

عنوان مقاله

ردیف

The Influence of New Generation of Polymer Fibers
(Macrofibers) on Concrete Flexural Toughness

1

Investigation on the Effect of Maximum Permissible Cement
Content on Durability of Concrete in Marine Environment

2

M. Amiri
Dr.S.R Sabbaghyazdi
S. Eshghi

Added Mass Approach for Time History Analysis of Dome
Roof

3

Ehsan Khoddam
Dr.S.R Sabbaghyazdi
N.Taleb beydokhti

Finite Element Investigation on Influence of Exposed
Horizontal Bars on Rcc Dams Thermal Stresses

4

H.Matin Nikoo
Dr.M.Zeinoddini
H.Estekanchi
M. Golestani

Integrating Constrained Random Waves in Endurance Time
Analysis of Offshore Structures Subjected to Sea Waves

5

Dr.M. Zeinoddini
V. Tamimi
M.S.Seif

WIV of Two Tapered Circular Cylinders in Tandem
Rangement

6

V Tamimi
Dr.M. Zeinoddini
A.Bakhtiary
M.Golestani

3D Simulation of Vortex Shedding Pass Tapered Circular
Cylinders in Subcritical Reynolds Numbers

7

M. Golestani
Dr.M. Zeinoddini

Wave Data Assimilation Using Support Vector Regression
(SVR) Model and Ensemble Kalman Filter (EnKF)

8

M. Ezzati
Dr.M. Zeinoddini

Experimental Study of WIV of Uniform Cylinders in
Tandem Arrangement

9

S.Arnavaz Yamchi
Dr.M. Zeinoddini
S. Kazembakhshi

Decrease of Inappropriate Effects of Repair Weld by Means
of Heat Treatment Method

11

S.Arnavaz Yamchi
Dr.M. Zeinoddini
S. Kazembakhshi

Adverse Effects of the Repair Weld on the Structural
Integrity and the Residual Stress Fields in the Oil/Gas
Pipelines

11

Dr.M. Zeinoddini
V. Tamimi
S.Shahvaghar Asl

A Comparison Between 3D LES of Vortex Shedding of
Uniform and Tapered Cylinders in Subcritical Reynolds
Number

12

155

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

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

13

Theoretical Assessment of Wire Rope Bracing System with
Soft Central Cylinder

Dr.N.fanaei
S.Aghajani
SH.Shamloo

14

Wire- Rope Bracing System With Central Cylinder, Finite
Element Based Application

Dr.N.fanaei
S.Aghajani

15

Studying Eismic behavior of Mixed Structures in Height

Dr.N.fanaei
SH.Shamloo

دکتر علیرضا باقری
16

فعالیت پوزوالنی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف و تأثیر

طیبه پرهیزکار

آنها بر خواص کامپوزیت های سیمانی

سید حسام مدنی
امیر مازیار رئیس قاسمی

17

کنفرانس ،مکان و زمان
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on EarthquakeEngineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineerin
Portugal
2012

چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن
ایران
1391

دکتر علیرضا باقری

دهمین همایش بین المللی سواحل،

مقایسه عملکرد بتنهای توانمند سه جزئی و دوجزئی جهت ساخت

حامد زنگانه

بنادر و سازه های دریایی

سازههای بندری در شرایط محیطی خلیج فارس

محمد شاکری نیا

ایران

هادی علیزاده

1391
دومین کنفرانس ملی

18

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزهای قابهای مهاربندی واگرا ( )EBF

دکتر مصطفی رضوانی شریف

سازه -زلزله -ژئوتکنیک

روزبه فالح

ایران
1391

19

21

21

ارزیابی زمان تناوب طبیعی ساختمانهای بتن آرمه با در نظرگرفتن تأثیر

دکتر مصطفی رضوانی شریف

میانقاب

فرشید بکتاش

مقایسه اتالف انرژی ،زوال مقاومت ،افت سختی و شکل پذیری در انواع

دکتر مصطفی رضوانی شریف

مختلف سیستم CBF

داریوش مزرعه جهانی
دکتر مصطفی رضوانی شریف

مقایسه زمان تناوب اصلی سیستم های مختلف CBF

داریوش مزرعهجهانی

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
ایران
1391
سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
ایران
1391
سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
ایران
1391
چهارمین کنفرانس صنعت

22

مقایسه فنی و اقتصادی بین برجهای خنککن با پوسته بتنی وسازه فلزی و

دکتر سیدبهرام بهشتیاول

نیروگاههای حرارتی

ارائه روشهای نوین در اجرای نوع فلزی

خلیل بهبهانی

ایران

معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطکاک-تسلیم

حمیدرضا ماه بانویی

فوالد

دکتر سیدبهرام بهشتیاول

1391
23

156

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391

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

ردیف

عنوان مقاله

24

برآورد طول مفصل پالستیک در ستونهای بتن آرمه

25

26

27

نویسندگان

دکتر سید بهرام بهشتیاول
احسان احمدیان

بررسی نتایج آنالیزهای دینامیکی و استاتیکی بارافزون در قابهای در

مهرانگیز محمد زاده

قابهای فلزی پر شده با میانقابهای مصالح بنایی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

مطالعه عددی رفتار میراگر مایع هماهنگ شده با سقف شناور

زهرا نقیبی
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

پیشنهاد تجهیزات فوقانی برای کاهش خروج هوا از باالی برجهای

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

خنککن هلر در هنگام وزش باد

سعید قره جانلو

آشنایی با انواع تونل باد و آزمایشات مدلسازی در آن

دکتر سعیدرضا صباغیزدی

مدلسازی رفتار اتصاالت تیر  Iشکل به ستون لولهای عرشه سکوهای نفتی

سید احمد حسینی

در برابر آتش سوزی

دکتر مصطفی زینالدینی

تأثیر ناراستیهای هندسی بر رفتار اعضای لولهای سازههای فراساحل تحت

مهدی عزتی

بارگذاری یکسویه

دکتر مصطفی زینالدینی

ارزیابی آزمایشگاهی روابط نیرو -تغییرمکان آیین نامه  APIبرای قرشدگی

مهدی عزتی

اعضای لوله ای ساز ههای فراساحل

دکتر مصطفی زینالدینی

کنفرانس ،مکان و زمان
دومین کنفرانس ملی سازه و ژئوتکنیک

ایران
1391
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391
چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاهی
ایران
1391
همایش تونل باد

28

ایران
1391

29

31

چهاردهمین همایش صنایع دریایی
ایران
1391
چهاردهمین همایش صنایع دریایی
ایران
1391

31

32

33

ارزیابی استحکام لرزه ای یک سکوی فلزی ثابت فراساحلی قدیمی با هدف
افزایش عمر بهرهبرداری

ایران
1391

علی گلباز

جهاردهمین همایش صنایع دریایی

حمید گلپور

ایران

دکتر مصطفی زینالدینی

1391

ارزیابی احتماالتی سکوهای دریایی نوع جاکت به کمک روش تحلیل

حمید متین نیکو

امواج تصادفی افزایشی

دکتر مصطفی زینالدینی

157

چهاردهمین همایش صنایع دریایی

چهاردهمین همایش صنایع دریایی
ایران
1391

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

کتب منتشر شده گروه سازه
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود

دکتر سید بهرام بهشتی اول

2

اصول کاربردی مهندسی ارزش

3

بانک سؤاالت آزمون محاسبات

4

بانک سؤاالت آزمون نظارت

5

تحلیل سازهها

6

بارگذاری سازهها

7

سازههای فوالدی

8

سازههای بتنی

دکتر سعیدرضا صباغیزدی
امین ولی پور
علی اصغر سلطانی

ناشر
انتشارات دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
انتشارات دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر نادر فنائی
ندا بزرگی
احمد جوزدانی

انتشارات سری عمران

مهدی اژدرنژاد
حمیده آسوده
دکتر نادر فنائی
امیر رضایی صامتی
دکتر نادر فنائی
احمد جوزدانی
دکتر نادر فنائی
ندا بزرگی
دکتر نادر فنائی
حمیده آسوده
دکتر نادر فنائی
ندا بزرگی

انتشارات سری عمران
انتشارات سری عمران
انتشارات سری عمران
انتشارات سری عمران
انتشارات سری عمران

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه سازه
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبند شورون زانویی

مهدی فرحانینژاد

دکتر نادر فنایی

ابراهیم افسردیزج

دکتر نادر فنایی

حمید رعیتی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

فاطمه درخشان

دکتر بهروز عسگریان

2
3
4
5

مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب معمولی و مهاربندهای
کمنانش بهینه شده
بهینهسازی و فرقهای مرکب الیهای به وسیله الگوریتم ژنتیک
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازههای بلند با سیستم ترکیبی قاب خمشی و
مهاربند کمانش تاب
ارزیابی و توسعه ضوابط آیین نامه  2811در خصوص رفتار لرزهای قابهای
خمشی بتن آرمه دارای میانقاب
مطالعات تجربی و عددی ساخت ،آزمایش و کاربرد جداسازهای

فرشید بکتاش

دکتر مصطفی رضوانی شریف
دکتر سعید رضا صباغ یزدی

حمیدرضا علینژادلشکریانی

مهندس پیمان زندی

7

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزهای قابهای مهاربندی واگرا

روزبه فالح

دکتر مصطفی برقی

8

بررسی نوع سیستم  CBFبر رفتار لرزهای قابهای فوالدی

داریوش مزرعهجهانی

دکتر مصطفی برقی

مجتبی رفیعی

دکتر مسعود میرطاهری

6

9

اصطکاکی اونگی از نوع نواری دوجهته در بهسازی لرزه ای مخازن

تعیین ضریب رفتار سازههای فوالدی مجهز به میراگرهای اصطکاکی
سیلندری
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ردیف

11
11
12

عنوان

تولید توابع شتاب روش زمان دوام برای حوزه های نزدیک گسل و تحلیل
سازه های با پریود باال تحت این توابع شتاب
جستجوی آشوب در سازه های سه بعدی با مصالح غیر خطی و سختی
برشی ،تحت تحریک دو بعدی زلزله
بررسی لرزهای مهاربندهای واگرا با ورق فوالدی در گوشه ها
اثر زهکش دودکشی بر پایداری شیب باالدست سدهای خاکی غیر همگن

دانشجو

استاد راهنما

بهزاد قهرمانپور سومایی

دکتر نادر فنایی

محمدمهدی عدنان عبدالرزاق

دکتر سعید اصیل قرهباغی

سعید رحیمی گندشمین

دکتر سعید صبوری قمی
مهندس سید اکبر خلیفهلو

مجید جربان

دکتر سعید رضا صباغ یزدی

زینب قلی نیا همدانی

دکتر بهروز عسگریان

سیدمحمدرسول سیدی

دکتر فریدون وفایی

معین الدین حسینی

دکتر حسن میرزابزرگ

امیرحسین شرقی

دکتر رضا کرمی محمدی

مازیار پشت دار

دکتر بهروز عسگریان

آیدا صمدیان

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

مسعود حسن زاده

دکتر محمود یحیایی

کاوه کشمیری

دکتر مصطفی رضوانی شریف

22

بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزهای قابهای مهاربندی همگرا

احمدرضا محمدعلی

دکتر مصطفی رضوانی شریف

23

آنالیز ریسک لرزهای سدهای بتنی قوسی

سجاد موالئی

13
14
15
16
17
18
19
21
21

تحت شرایط تخلیه سریع مخزن
بررسی گسیختگی پیشرونده در قابهای خمشی با شکلپذیریهای مختلف
در ویرایشهای مختلف استاندارد  2811ایران
ارائه مدل ارزیابی مخاطرات فرسایش سواحل
(مطالعه موردی سواحل استان هرمزگان محدوده بندر جاسک تا بندر لنگه)
پایداری گوههای تکیه گاه سدهای بتنی قوسی تحت اثر بارهای لرزهای
بررسی نحوه اصالح الگوی بارگذاری لرزهای آییننامهای با رویکرد تعینی
و احتماالتی
تحلیل تیرهای باربر ( )RAFTERفوالدی سرد نورد شده تحت خمش و
نیروی محوری
مدلسازی عددی تاثیرات تغییرات گشودگی دریچه بر تغییرات فشار روی
بستر بتنی سرریزهای آزاد
بررسی رفتار ستون های فوالدی با تغییر شکل اولیه در حرارت باال
مقایسه رفتار تیر بتنی مسلح شده با میلگرد  FRPبا تیر بتنی مسلح شده با
میلگرد فوالدی

دکتر حسن میرزابزرگ
دکتر نادر فنایی

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه سازه
ردیف

1
2
3
4
5

عنوان

توسعه مدلهای عددی برای در نظرگرفتن انعطافپذیری و تسلیم اتصاالت
لولهای سکوهای فلزی دریایی
مدلسازی خزش در مخازن زیرزمینی گاز در حفرههای نمکی و طراحی
بهینه
بررسی تأثیر نوع و ابعاد (سطح ویژه) نانو ذرات سیلیسی بر خواص مقاومتی
و دوام بتن و مواد پایه سیمانی
ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر ترکیبی برای استفاده در قابهای
فلزی مهاربندی شده همگرا
پایش سالمتی مدل آزمایشگاهی سکوی ثابت فلزی دریایی
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دانشجو

استاد راهنما

پژمان النجری

دکتر بهروز عسگریان

علی نورزاد

دکتر حسن میرزابزرگ

سید حسام مدنی

دکتر علیرضا باقری

علی جالئی فر

دکتر بهروز عسگریان

حامد رحمن شکرگزار

دکتر بهروز عسگریان
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گروه خاک و پی
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه خاک و پی
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Springer
Volume 26
Pages:2661-2672

M. H. Jahangir
Dr.S. A .Sadrnejad

A New Coupled Heat, Moisture and Air Transfer Model
In Unsaturated Soil

1

Petroleum Science
Volume 9- Issue 4
Pages:485-497

Dr.S.A.Sadrnejad
Dr.H.Ghasemzadeh
S.A. Ghoreishian. Amiri
S.A Montazeru

A Control Volume Based Finite Element Method
for Simulating Incompressible two Phases

2

Dr.S.A.Sadrnejad
M. Nikbakhsh
M.Memarianfard

Fault And Damage Pro-Elasticity Model in Multi-Plane
Framework

3

Gh.Tavakoli
Dr.S.N. Moghadass
A Dawson

Combined Use of Geocell Reinforcement and RubberSoil Mixtures to Improve Performance of Buried Pipes

4

Dr.S.N. Moghadass
Gh.Tavakoli
A.G.Dawson

Buried Pipes in Rubber-Soil Backfilled Trenches Under
Cyclic Loading

5

Dr.S.N. Moghadass
A.R. Dawson

A Comparison of Static and Cyclic Loading Responses
of Foundations on Geocell-Reinforced Sand

6

Dr.S.N. Moghadass
A.H. Norozi

Bearing Capacity of a Square Model Footing on Sand
Reinforced With Shredded Tire – An Experimental
Investigation

7

A.Asakere
Dr.S.N. Moghadass
M.Ghazavi

Strip Footing Behavior on Reinforced Sand With Void
Subjected to Repeated Loading

8

Dr.F.Kalantari
A.Kordnaeg

Prediction of Compression Index Using Artificial Neural
Network

9

J.Sadoghi
Dr.F.Kalantari
H.Sadoghi.Yazdi

Prediction of Liquefaction Potential Based
on Cpt Up-Sampling

11

J.Sadoghi
Dr.F.Kalantari
H.Sadoghi.Yazdi

Calibration of Soil Model Parameters Using Particle
Swarm Optimization

11

H.Shavardi
R.Taha
Dr.F.Kalantari

Evolution Offabric in the Shearing Process Based
on Micromechanics

12

Dr.M. Ghazavi
O.Tavassoli

Characteristics of Non-Uniform Cross-Section Piles
in Drivability

13

I.Mehdipour
Dr.M. Ghazavi
Ziaie Moayed.R

Numerical Study on Stability Analysis of Geocell
Reinforced Slopes by Considering the Bending Effect

14

Dr.M. Ghazavi
M. Roustaie

Freeze–Thaw Performance of Clayey Soil Reinforced
With Geotextile Layer

15

International Journal of Civil
Engineering
Volume 13
Pages:293-307
Geotext Geomembranes
Volume 34
Pages:116-130
Journal of Geotechnical
and Geoenvironmental
Engineering
Volume 138 –Issue 11
Pages:1346-1356
Geotext And Geomembranes
Volume:32
Pages:55-68
Construction Building
Materials
Volume 35
Pages:547-556
Geothermics
Volume 10-Issue 2
Pages:139-152
Electronic Journal
of Geotechnical Engineering
Volume 7
Pages:2835-2848
Computers And Geoscience
Volume 44
Pages:10-23
International Journal
of Geomechanics
Volume 12
Pages:229-238
Constitutive Modeling
of Geomaterials
Pages:469-475
Soil Dynamics and Earth
Uake Engineering
Volume 43-Issue 2
Pages:287-299
Geotext and Geomembranes
Volume 37 Issue 1
Pages:23-34
Cold Regions Science
and Technology
Volume 89
Pages:22-29
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نام و شماره مجله

نویسندگان

Journal of Scientific and
Industrial Research
Volume 1- Issue 62
Pages:1003-1010
Petroleum Science and
Technology
Volume 30-Issue:19
Pages:2066-2075
Journal of Hydrology
Volume 460- Issue 461
Pages:110-116

Javadi
D.H.ghasemzadeh
Hasebi
Rahemi
M.Salarian
A.Mirzaghorbanali
Dr.H.Ghasemzadeh
S.Sadeghian

دانشگاه جامع امام حسین
9 مجلد
161  تا151 صفحه
نشریه علمی و پژوهشی سازه و فوالد
7 مجلد
41  تا33 صفحه
مجله مهندسی عمران شریف
2  نسخه11 مجلد
152  تا139 صفحه

عنوان مقاله

ردیف

Real Time Dielectric and Water Content Measurement
Using Capacitance Method

16

Well Bore Stability Using a New Dynamic Model

17

Dr.H.Ghasemzadeh
A. A.Abounouri

Effect of Subsurface Hydrological Properties on Velocity
and Attenuation of Compressional and Shear Wave
in Fluid-Saturated Viscoelastic Porous Media

18

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

بررسی اثرانفجار برعملکرد اتصاالت تیر به ستون سپری پیچی با فرض

مسعود ضیائی

خرابی دیوارهای آجری محصورکننده

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

بررسی اثرانفجار برعملکرد اتصال تیربه ستون

مسعودضیائی
محمد حسین جهانگیر

تحلیل لرزهای سپر مهارشده با پای مفصلی در خاک دانهای بهروش شبه

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی

استاتیکی

19

21

21

مجله مهندسی زمین شناسی
تربیت معلم

دکتر حسن قاسم زاده

2  نسخه5 مجلد

علی نوری

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای حائل بنایی غیر وزنی

22

1312  تا1287 صفحه
نشریه مهندسی عمران
2  نسخه23 مجلد
131  تا115 صفحه

دکتر حسن قاسم زاده

بررسی تأثیرخطای برآورد ورودیهای طراحی روسازی بر روی خطای

غنی زاده

پیشبینی عمر روسازی با استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو

23

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه خاک و پی
 مکان و زمان،کنفرانس
The International Conference
on Advance
PERTH
Australia
2012
The International Conference
on Advance
PERTH
Australia
2012
4th International conference
on seismic retrofitti
Iran
1391
9th INTernational congress
on civil engineering
Iran
1391

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M. Jahangir
Dr.S.A.Sadrnejad

Evaluation of Lateral Earth Pressure on Unbraced Sheet
Pile

1

M. Jahangir
Dr.S.A.Sadrnejad

A new heat and Mass Transfer Modelfor Ground Source
Heat Pumps

2

Dr.S.A.Sadrnejad
M.ziaei

Behavior of Bolted end Plate connections Under Internal
Blast Load

3

M.ziaei
Dr.S.A.Sadrnejad

Behavior of T-stub Bolted Connection Under Blast
Loading

4
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 مکان و زمان،کنفرانس
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conferenc
e on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
International Conference on
New Developments in Soil
Mechanics and Geotechnical
Engineering
Turkey
2012
9th Int Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
9th Int Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
9th Int Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
9th Int Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
Proceedings of the Twentysecond (2012) International
Offshore and Polar
Engineering Conference
Greece
2012
9th Int Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
Symposium on Ground
Improvement IS-G
Belgium
2012

سومین کنفرانس ملی کاربرد
فوالدهای پر استحکام در صنعت
ایران
1391

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr.S.N.moghadass
O.khalaj

Repeated Load Response of Square Footings on Geocell:
Comparing Use of Single and Multiple Layered Geocells

5

GH.tavakoli.mehrjardi
Dr.S.N.moghadass
A.R. Dawson

Influence of Geocell Reinforcement on Damping
properties of Trench Properties of Trench With Pipe

6

Dr.S.N.moghadass
M.rahimi

A Simplified Pseudo-Dynamic Method of Reinforced
Retaining-Wall Subjected to Seismic Loads

7

Dr.S.N.moghadass
A.R. Dawson

Laboratory Tests of Footing Supported
on Geotextile-reinforced sand Reinforced Sand Under
Repeated Loading

8

M. S. Rajabi
N.Nikookar
Dr.F.Kalantari

Deep Excavation and Stabilization of Excavation Walls
of Central Branch of KarAfarin Bank

9

Dr.M. Ghazavi
P. Ravanshenas

Kinematic Response of Batter Pile Under Vertical
Earthquake Excitation

11

Dr.M. Ghazavi
P. Ravanshenas
A. Moghadam

Pile-soil Interaction Under Vertical Harmonic Vibration
in Layered Soil

11

H. Esmaeilzadeh
I. Shooshpasha
Dr.M. Ghazavi

Estimating Internal Friction Angle of Soil Using Standard
Penetration Test Data: A Case Study in Babolsar City

12

Dr.M. Ghazavi
A. salmani

A Limit Equilibrium Epproach for Determination
of Bearing Capacity of Strip Footings
oN Frictional-Cohesive Soil

13

M Ahmadi
Dr.M. Ghazavi

Effect of Skirt Geometry Variation on Uplift Capacity
of Skirted Foundation

14

Dr.H.ghasemzadeh
A.A.Abounoori

Full Frequency – range Wave Propagation and
Attenuation in Fluid saturated Porous Media

15

H. Mirzaeifar
Dr.M.R.abdi

Stabilizing Clays Using Basic Oxygen Steel Slag (BOS)

16

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

ارزیابی عددی همسازی دال بتنی محاط کننده ستون با اتصاالت نیمه

بهرام گراوند

صلب

جواد آزادبخت

162

17

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

ردیف

18

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

عنوان مقاله

سیدعلی قریشیان امیری

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی

حل عددی معادالت جریان در مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش

دکتر حسن قاسم زاده

شیمی ایران

حجم

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

ایران

غالمحسین منتظری

1391
دومین همایش و نمایشگاه

19

ارزیابی نشست زمین در محل تقاطع غیرهمسطح تونلهای مترو شهر

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

سد و تونل ایران

تهران با استفاده از روش اجزاء محدود

سید امیر طباطبایی

ایران
1391

21

بررسی مقاومت مکانیکی خاک رس بنتونیت اصالح شده با نانو سیلیس

21

استفاده از تکنولوژی مواد بیولوژیکی در ژئوتکنیک

22

23

بررسی عددی تأثیر اندرکنش پتوی زهکش افقی و دیوارآب بند
بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاکی همگن

تعیین در صد خرده الستیک در ماسه جهت بهبود رفتاد مکانیکی آن با
استفاده از ازمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس

دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد
محمد ابوالحسنی
دکتر محمود قضاوی
نیما مهران نیا

26

27

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391

ایمان مهدیپور

ایران

سجاد عبدالعلیزاده

1391

علیرضا شکوه فر
دکتر محمود قضاوی

پدرام روانشناس
سینا محمودپور

25

1391

دکتر محمود قضاوی

دکتر محمود قضاوی
24

ایران

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

سیدعباس حسینی

بررسی اثرمؤلفه قائم زلزله بر روی سازههای ژئوتکنیکی

همایش مالی نانو بیوتکنولوژی

دومین کنفرانس ملی
سازه ،زلزله ،ژئوتکنیک
ایران
1391
دومین کنفرانس ملی
سازه ،زلزله ،ژئوتکنیک
ایران
1391

محسن قدردان

دومین کنفرانس برنامه ریزی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آالینده گازوئیل بر مقاومت فشاری محدود

دکتر حسن قاسمزاده

و مدیریت محیط زیست

نشده خاک کائولینیت

دکتر محمدرضا صبور

ایران

الهه خسروی

1391

رهیافتی بر چرایی و چگونگی حصول نتایج مختلف و متغیر در بررسی

مهران کنگانی

خواص ژئوتکنیکی خاکهای آلوده به آالیندههای نفتی

دکتر حسن قاسمزاده

بررسی تأثیر انتخاب مدل رفتاری بر عملکرد شیروانی خاکی
میخکوبیشده
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نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391

دکتر حسن قاسمزاده

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

امیرعلی ابونوری

ایران

علیرضا ایروانی

1391
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ردیف

عنوان مقاله

28

شبیهسازی عددی گروه شمعهای مایل و تعیین اندرکنش بین شمعها

29

بررسی اندرکنش مخلوط های ماسه  -خرده الستیک و ژئوگرید

31

تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان
نهمین همایش بین المللی

دکتر حسن قاسمزاده

سواحل ،بنادر و سازه های دریایی

محسن ترزبان

ایران
1391

31

32

دکتر محمود رضا عبدی
مینا فرید
دکتر محمود رضا عبدی
مهدی رفیعی نیا

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391

بررسی تاثیر تسلیح خاک کائولنیت با الیاف پلی پروپیلن تحت شرایط

دکتر محمود رضا عبدی

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

آزمایش سه محوری تحکیم  -یافته زهکشی شده ()CD

علی ملکی

1391

تأثیر دانهبندی ماسه اطراف ژئوگرید بر روی پارامترهای مقاومت برشی

دکتر محمود رضا عبدی

خاک رس مسلح

محمد علی ارجمند

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

ایران
1391

کتب منتشر شده گروه خاک و پی
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

آبراهه های با پوشش فوالدی در سدها

دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد

2

آزمایش های ژئوتکنیکی درجا قابل استفاده برای دانشجویان ،اساتید و
مهندسین مشاور ژئوتکنیک

ناشر
انتشارات دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمود رضا عبدی
حسین ملک زاده

انتشارات نیکان کتاب

مهدی رفیعی نیا

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه خاک و پی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی با سرستون بتنی و بالشک ماسه ای

سجاد عبدالعلی زاده

دکتر محمود قضاوی

2

بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط ماسه  -خرده الستیک مسلح شده با
ژئوسل

بهزاد نوری

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی

3

تحلیل تنش قائم وارد بر مجاری مدفون در خاک مسلح

ندا افشار کاوه

4

بررسی تحلیلی ظرفیت باربری پی واقع بر بستر مسلح شده با ژئوسل

طاهره شقاقی

5

مطالعه و بررسی اثر محصور شدگی و نرخ بارگذاری بر اندرکنش

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی
دکتر سید ناصر مقدس تفرشی

محمود معمارزاده

دکتر محمودرضا عبدی

6

بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک و خرده پالستیک

املیال نجف زاده

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی

7

بررسی اثر عمق ،شکل و همجواری پی ها بر ضریب عکس العمل بستر

تابش اسالمی شهربابکی

دکتر محمود قضاوی

خاک  -ژئوسنتتیک ها (ژئوگرید ژئوتکستایل)

164

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

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه خاک و پی
استاد راهنما

دانشجو

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

محمد حسین جهانگیر

عنوان

 ذخیره سازی و انتقال انرژی تابشی خورشید،ارزیابی عددی فرآیندها جذب
در خاک به منظور امکان سنجی استفاده از آن در انتقال ابرها

ردیف

1

گروه زلزله
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه زلزله
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Advances in Structural
Engineering
Volume 15- Issue 8
Pages:1439-1453

Dr.B. Asgarian
A. Norouzi
P. Alanjar
Dr.M. Mirtaheri

Evaluation of Seismic Performance of Moment Resisting
Frames Considering Vertical Component of Ground
Motion

1

The structural designof Tall
and special buildins
Volume 6- Issue 6
Pages:1453

Dr.B. Asgarian
R.M Nojoumi
P. Alanjari

Performance-based Evaluation of Tall buildings Using
Advancedintensity Measures (Sase Study: 30-Story Steel
Structure Withframed-tube System

2

International journal of steel
structures
Volume 12-Issue 3
Pages:363-379

Dr.B. Asgarian
H.Khazaee
M.Mirtaheri

Performance Evaluation of Different Types of Steel
Moment Resisting Frames Subjected to Strong Ground
Motion through Incremental Dynamic Analysis

3

Lateral-torsional Buckling of Tapered Thin
Walledbeamswitharbitrarycross-sections

4

Effect of Soil Pile Structure Interaction on Dynamic
Characteristics of Jacket Type Offshore Platforms

5

A. Jalaeefar
Dr.B. Asgarian

A simple Hybrid Damping Device with Energy-dissipating
and Re-centering Characteristics for Special Structures

6

Dr.B. Asgarian
H.R.shokrghozar

Assessment of Seismic Confidence Level of Steel Jacket
Platform with Float Over Deck Systems

7

Dr.R.karami.mohammadi
F.nikfar
V.akrami

Estimation of Required Slack for Conductors Connecting
Substation Equipment Subjected to Earthquake

8

Dr.R.karami.mohammadi
V.Akrami
F.Nikfarc

Dynamic Properties of Substation Support Structures

9

Thin Wall Structures
Volume 62-Issue 1
Pages:96-108
Tecno press
Volume 1-Issue 4
Pages:381-395
The structural designof Tall
and special buildins
Volume 21- Issue 10
Pages:1-17
Civil Engineering
Volume 3- Issue 5
Pages:377-387
Ieee Transactions on Power
Delivery
Issue 27- Issue 2
Pages:709-717
Journal of Constructional
Steel Research
Volume 780
Pages:173-182

Dr.B. Asgarian
M.soltani
Mohari
Dr.B. Asgarian
H.R.shokrghozar
Shahgeraghi
Dr.H.ghasemzade
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Journal of Constructional
Steel Research
Volume 75
Pages:152-159

Dr.S.Sabouri
S.R.Asad sajadi

Experimental and Theoretical Studies of Steel Shear Walls
With and Without Stiffeners

11

Journal of Constructional
Steel Research
Volume 79
Pages:91-100

Dr.S.Sabouri
A.Ahori
S.R.Sajadi
Alavi
R.GarineJad

Stiffness and Strength Degradation of Steel Shear Walls
Having an Arbitrarily-located Opening

11

P.abadi
Dr.S.Sabouri

Conceptual Study of X-Braced Frames with Different Steel
Grades Using Cyclic Half-Scale Tests

12

P.abadi
Dr.S.Sabouri

Guided Local Bucking (GLB) Theory for short Braces

13

Dr.S.Sabouri

Discussion of “Cyclic Behavior of Shear Links of Various
Grades of Plate Steel” by peter Dusicka, Ahmad M.Itani,
and lan G. Buckle

14

دکتر رضا کرمیمحمدی

استفاده از طیف شتاب زلزله برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای

محمد محمدی

غیرسازهای

Journal of Earthquake
Engineering
Volume:11
Pages:313-329
Steel Research International
Volume12- Issue 2
Pages:175-189
Journal of Structural
Engineering
Volume 136-issue 4
Pages:370-378

مجله عمران مدرس
مجله علمی و پژوهشی شریف
مجله اساس
31  نسخه13 مجلد
12  تا5 صفحه

دکتر رضا کرمیمحمدی
محمد محمدی

15

مطالعه پارامتری اثر عوامل مختلف بر نیروی وارد بر اجزای غیرسازهای

16

بررسی سیستم مهاربند قطری با پانل برشی جاذب انرژی

17

دکتر سعید صبوری
حدیث محمد مرادی
مهندس سید اکبر خلیفهلو
بهنام سعادتی
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه زلزله

 مکان و زمان،کنفرانس
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
Advances in Civil,
Environmental and Materials
Research
Korea
2012
Advances in Civil,
Environmental, and Materials
Re
Korea
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

A. Jalaeifar
Dr.B.Asgarian

Seismic Assessment of Innovative Hybrid Bracing System
Equipped with Shape Memory Alloy

9

Dr.B.Asgarian
H.R.shokrgozar

Seismic Performance Evaluation of Steel Jacket Platform
with Float over Deck Systems

2

Daghegh
S.Tehrani
Dr.B.Asgarian
Keyaei

Nonlinear Dynamic Analysis of Jackup Platforms
Considering Soil Structure Interaction

3

Dr.B.Asgarian
H.R.shokrgozar
Shahcheraghi
Dr.H.ghasemzade

Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic
Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform
by Experimental and Numerical Investigation

4

Dr.R.Karami.mohamadi
Z.S.Mosavi.nadoshani

Optimum Design of Eccentrically Braced Frames Using
Endurance Time Method

5
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 مکان و زمان،کنفرانس
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
3th National Conference
on Earthquake&Structure
Iran
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
4th International Conference
On Seismic Retrofitting
Iran
1391
4th International Conference
On Seismic Retrofitting
Iran
1391
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
15th World Conference
on Earthquake Engineering
Portugal
2012
4th Iran-US Joint Seismic
Workshop
Iran
1391

سومین کنفرانس ملی سازه و فوالد
ایران
1391
نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران

ایران
1391
نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران

ایران
1391

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr.R.Karami.mohamadi
M.Mohammadi

Estimating Floor Acceleration in Nonlinear Multi-story
Moment-resisting Frames

6

Dr.R.Karami.mohamadi
A.H. Sharghi
A.H. SadeghiR

Optimazation of EBF Frames Using Uniform Deformation
Theory

7

Dr.M.Yahyaei
B.Hassanpour.ghamsari

Behaviour of Continuous Beam to Column Connections

8

B.Hassanpour.ghamsari
Dr.M.Yahyaei

Modelling of Continuous Beam to Column Connections
in Post Earthquake Fire

9

Dr.M.R.Zolfaghari
SH.Mahbubi

Estimation of Financial Loss for Buildings Before and after
Seismic Retrofitting

11

Dr.M.R.Zolfaghari
Sh Jahanbakhsh

Development of Seismic Fragility Curves for Hospital

11

Dr.M.R.Zolfaghari
Sh. Mahboubi
E. Peyghaleh

Estimation of Financial Added Value for Retrofitted
Buildings

12

Dr.M.R.Zolfaghari
M. Mogheisi

Probabilistic Seismic Damage Assessment
for UrbanTransportation Network

13

Dr.M.R.Zolfaghari

Design and Implementation of Risk Transfer Mechanism in
Developing Countries Using Catastrophe Risk Models

91

Dr.M.R.Zolfaghari

Design and Development of Real Time Seismic Damage and
Casualty Estimation Tools towards Urban Disaster
Management

15

دکتر بهروز عسگریان

برآورد میانگین فراوانی سالیانه وقوع حالت حدی در قابهای خمشی

معصومه بابایی

فوالدی

16

دکتر بهروز عسگریان
حسین غالمی کلیشمی

بررسی رفتار سکوهای ثابت فلزی دریایی در برابر گسیختگی پیشرونده

17

معرفی دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکلههای بنادر ایران

18

فرشاد هاشمی رضوانی
دکتر بهروز عسگریان
ایرج رحمانی
سید حامد بدری
جواد مهدوی
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ردیف

عنوان مقاله

19

بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی سختی افقی جداسازهای الیهای

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین کنفرانس ملی مدیریت
پویا حیاتی

بحران  -نقش فناوریهای نوین

دکتر رضا کرمیمحمدی

ایران
1391

21

21

بررسی احتماالتی مودهای خرابی در تجهیزات متصل به هم در پستهای

دکتر رضا کرمیمحمدی

برق

علی پورکاشانی طهرانی

بررسی رفتار دیوارهای برشی فوالدی به هم پیوسته

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

ایران
1391

دکتر سعید صبوری قمی

نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران

صدف مرکباتچی

ایران

پیمان موسوی

1391
اولین کنفرانس ملی مدیریت

22

مدلسازی رفتار اتصال تیر به ستون در حرارتهای باال ناشی از آتشسوزی

بنفشه حسن پور

بحران :زلزله و آسیب پذیری

بعد از زلزله

دکتر محمود یحیایی

ایران
1391

23

24

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

تعیین ضریب رفتار سازههای بتنی قالب تونلی

مهران ساالریان

توسعه منحنی های تردی برای سازه های بتنی قالب تونلی با استفاده از تحلیل

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

IDA

مهران ساالریان

نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران

ایران
1391
نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران

ایران
1391

کتب منتشر شده گروه زلزله
ردیف

عنوان

1

طراحی لرزهای پستهای انتقال نیرو

2

مهندسی ایمنی سازهها در آتش

نویسندگان

دکتر رضا کرمیمحمدی
فرزاد نیکفر
وحید اکرمی

3

امیر ساعدی داریان
دکتر محمود یحیائی

ناشر

انتشارات دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

انتشارات مهندسین داریان

ترجمه استاندارد ( IEEE STD 693مجموعه الزامات مورد نیاز برای

دکتر رضا کرمی محمدی

انتشارات دانشگاه

طراحی لرزه ای تجهیزات فشار قوی پستهای انتقال نیرو)

وحید اکرمی

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
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پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه زلزله
ردیف

1

2

3

4

5

دانشجو

عنوان

بررسی نشست غیر یکنواخت در برج های خنک کننده ی فوالدی تحت اثر
بارهای باد و ثقلی
بررسی تغییر ابعاد المانهای سخت کننده بر رفتار برج های خنک کننده ی
فوالدی
آنالیز خطر پذیری و آسیب پذیری شریان های حیاتی در مقیاس بزرگ
(سیستم انتقال جریان برق)
ارزیابی خسارت لرزه ای احتمالی شبکه راه های بین شهری
ارزیابی احتماالتی عملکردسیستم های سازه ایSCBF ،و  BRBFساخته

سعید مومنی

جعفر ساعدی

خیام دیدار
احمد شیرزاده گشت
رودخانی

استاد راهنما

دکتر سعید صبوری قمی
مهندس سید اکبر خلیفه لو
دکتر سعید صبوری قمی
مهندس سید اکبر خلیفه لو
دکتر محمدرضا ذوالفقاری

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

الهام صالحی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

امیر معصومی ورکی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

رضا دربانیان

دکتر سید بهرام بهشتی اول

8

مدل سازی منابع لرزه ای ایران در جهت پهنه بندی خطر زلزله

عاطفه درزی

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

9

ارزیابی احتماالتی ساختمانهای متصل شده با میراگرهای اصطکاکی

احمد فالح عباس آبادی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

ندا ساالری

دکتر بهروز عسگریان

سید علی منتظری

دکتر محمود یحیایی

جواد عبادی جامخانه

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

علی پورکاشانی طهرانی

دکتر رضا کرمیمحمدی

6

7

11

11

12

13

شده از مصالح فوالد نرمه و آلیاژی حافظه دار
طراحی بر اساس عملکرد از طریق اعمال فرآیند  ATC58بر یک سازه
متداول (قاب خمشی و مهاربندی) در ایران
مقایسه نیازهای لرزه ای سازههای قاب خمشی و بادبندی محوری تحت
رکوردهای دور از گسل حاوی لرزش اصلی و پسلرزه

بررسی رفتار لرزه ای مدل هیبریدی آلیاژ حافظه دار در ساختمان های
مهاربندی شده
بررسی دینامیکی اثر وضعیت تکیه گاهی بر روی تیرهای فوالدی در معرض
آتش
ارزیابی عددی مقاوم سازی بناهای خشتی و گلی در برابر بار دینامیکی زلزله
با استفاده از الیاف پلیمری مسلح کننده
بررسی تغییر رفتار لرزه ای تجهیزات پست های فشار قوی در اثر اتصال به
تجهیزات مجاور

دستاوردها و اختراعات گروه زلزله
ردیف

نام دستاورد

9

سیستم مهاربندی کشویی

سازمان تایید کننده

سازمان
ثبت مالکیتهای صنعتی
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گروه آب
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آب
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Prediction of the Cavitation in a Chute Spillway Using
a Fuzzy System

K.Nazokkar
Dr.M.R.Kavianpour
S.Nazary.Moghadam

2

Optimum Algorithm for Channel Flow Analysis in Direct
Numerical Simulation Method

Dr.M.R.Kavianpour
E.Rajabi

3

Controlling Rooster Tail Development in Gated Tunnels

M.R.Najafi
R.Roshan
Dr.M.R.Kavianpour
A.R.Zarati

4

Unsteady Phenomena of Flow Over Open Channe
Backward Facing Step

Dr.H.Shamloo
H.Bazorghian

5

A Shoreline Management Plan for Iranian Coastlines

M Dibajnia
Dr.M.Soltanpour
F Vafaei
S.M Jazayeri
A Kebriaee

6

مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب

7

امید امین ارعایایی
دکتر محمدرضا کاویانپور

تحلیل عددی تأثیر هندسه مجرا بر هوادهی جریان در تخلیه کننده تحتانی
سد

نام و شماره مجله
Indian Journal
of Sience&Technology
Volume 5-Issue 9
Pages:3255-3259
International Journal of Civil
Engineering
Volume 10-Issue 4
Pages:337-344
International Water
Power & Dam Construction
Volume 1
Pages:70-75
International Review of Civil
Engineering
Volume 4
Pages 122-127
Ocean Coastal Management
Volume 63
Pages:1-15

نشریه علمی پژوهشی هیدرولیک
مجلد  6نسخه 4
صفحه  77تا 91

فاطمه غزالی

نشریه انجمن علمی برق آبی ایران

سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری

مجلد  1نسخه 1

دکتر محمدرضا کاویانپور

صفحه  23تا 27

دکتر حمید شاملو
8

کاربرد مدلهای کنارجداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جداشده

حسین بزرگیان

به روش LES

نغمه پیشگو

مجله علمی پژوهشی هیدرولیک

سینا تقی زاده
9

11

بررسی عددی هیدرولیک آبگیرهای جانبی رودخانه ای با استفاده از مدل

دکتر حمید شاملو

عددی SIM2

عادل اثنی عشری

بررسی نقش جایگاه ورودی جریان و فاصله و ارتفاع تیغه جداکننده در
جریان حوضچه ته نشینی
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بهاره پیرزاده
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 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

O.A.Alroaeiaei
Dr.M.R.Kavianpour

Experimental Investigation of Entering Flow Effects
on the Intensity of Pressure Fluctuations Over
Compound Flip Bucket

1

F.Ghazali
S.Naeshabouri
Dr.M.R.Kavianpour

Numerical Analysis of Geometry Effects on Aeration
in Bottom Outlets

2

S.Haghighi
Dr.M.R.Kavianpour
K.Nasiri

Experimental Investigation of Vertical Distribution of
Suspended Sediment After Hydraulic Jump

3

Dr.M.R.Kavianpour
S.Haghighi

Experimental Investigation of Sediment Effects on
Hydraulic Jump Characteristics

4

Dr.H.Shamloo
S.Hoseini
Dr.M.R.Kavianpour

Experimental Study on The Effects of Inlet Flows on
Aeration in Chute Spillway (Case Study: Jare Dam
Iran

5

Dr.H.Shamloo
Sh.Aknooni

3D-Numerical Simulation of Pool and Weir Fishways

6

Dr.H.Shamloo
Sh.Aknooni

3D-Numerical Simulation of the Flow in Pool and
Weir Fishways

7

Dr.M.Soltanpour
S.A.Haghshenas
T. Shibayama

A Laboratory and Field Study on 2DH Spectral Wave
Transformation in Muddy Environments

8

H.Vaisi
Dr.M.Soltanpour

Wave-Induced Fluidization of Cohesive Sediment
Beds

9

S.A.Haghshenas
F.Samsami
A.Razavi.Arab
Dr.M.Soltanpour
Mike Risk

Sediment Constituent Analysis; Application of a New
‘Toolbox’ for the Study of Iranian Coastlines

11

Dr.F.Yazdandoost

Flood Risk Analysis Using Fuzzy Logic

11

Dr.F.Yazdandoost
J.Mobaraki

Determination of Effective Components on Integrated
Water Resources Management by Analytical Hierarchy
Process (Ahp)

12

Dr.F.Yazdandoost

Investigation of Overtopping Flows Over Protective
Asphaltic Embankments

13

Dr.F.Yazdandoost

Investigation of Ecological Performance of Bottom
Intakes

14

Dr.F.Yazdandoost
Y.Tahmasbi.Baeragani
M.Moghaddam

Stormwater Management Based on Resilient Urban
Drainage Strategies

15

Dr.F.Yazdandoost

Qanat, A Source of Sustainability in Arid
and Semi-Arid Regions

16

9th

International Congress on Civil
Engineering
Iran
1391
10th International Congress
on Advances in Civil Engineering
Turkey
2012
10th International Congress
on Advances in Civil Engineering
Turkey
2012
10th International Conference
on Hydroinformatics
Germany
2012
10th International Congress
on Advances in Civil Engineering
Turkey
2012
10th International Congress
on Advances in Civil Engineering
Turkey
2012
XIX International Conference
on Water Resources
USA
2012
Coastal Engineering Conference
Spain
2012
10th International Conference
on Coasts, Ports and Marine
Structures Iran
1391
10th International Conference
on Coasts, Ports and Marine
Structures Iran
1391
10th International Conference
on Hydroin
Germany
2012
Iahr-Apd 2012
Korea
2012
4th International Conference
on Estuaries
Vietnam
2012
ICWR2012, 2nd International
Conference on Water Resures
Malaysia
2012
10International Conference
on Hydroscie
USA
2012
Groundwater Modeling and
Management Under Uncertainty
Kuwait
2012
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دکتر محمدرضا کاویانپور
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بررسی اندرکنش رودخانه و روش های توسعه کم اثر در محدوده

احسان دوزالی

حوزه شهری رودخانه کن

ابوالفضل مقیمی
مجید جاللوندی
دکتر محمدرضا کاویانپور
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عرفان فتاحی
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ایجاد شده

سیاوش حقیقی

مطالعه و تحلیل آزمایشگاهی تغییرات پروفیل غلظت ناحیه زیر

سیاوش حقیقی

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

بحرانی بعد از پرش هیدرولیکی ایجاد شده در جریان حاوی رسوبات

دکتر محمدرضا کاویانپور

ایران

ریزدانه

هادی شمس نیا

1391

افت فشار و کاویتاسیون در عملکرد توام دریچه سرویس و اضطراری

ایمان جعفری

تخلیه کننذه تحتانی (مطالعه موردی سد سیازاخ)

دکتر محمدرضا کاویانپور

ارزیابی معادالت حاکم بر آبشستگی در پایین دست پرتابه های جامی
شکل با به کارگیری داده های میدانی و آزمایشگاهی

ایران
1391

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ایران
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مانی مهرکیا
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محمدرضا مجدزاده
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دکتر محمدرضا کاویانپور

1391

بررسی عددی روند تغییرات فشار استاتیک در طول سرریزهای

محسن محبی

پلکانی با استفاده از نرم افزار Fluent

دکتر محمدرضا کاویانپور

بررسی عددی تاثیر شیب سرریز در تغییرات مقادیر حداکثر فشار

محس محبی

وارد بر کف پله در سرریزهای پلکانی

دکتر محمدرضا کاویانپور

مطالعه آزمایشگاهی میدان فشار در حوضچه های آرامش با جت

شاهو مولودی

ورودی مستغرق

عرفان فتاحی
سارا کاویانپور

26

سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دکتر محمدرضا کاویانپور

دکتر محمدرضا کاویانپور
25

کنفرانس ،مکان و زمان

بررسی عددی تاثیر شیب سرریز در نوسانات فشار و احتمال وقوع

دکتر محمد رضا کاویانپور

کاویتاسیون در سرریز های پلکانی

محسن محبی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر بلوکهای میانی حوضچه آرامش در

کیوان نصیری

استهالک انرژی جریان

دکتر محمدرضا کاویانپور
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

محمدحسین نیک اندام
28

بررسی سیستم جمع آوری آبهای سطحی سازگار با محیط زیست و

دکتر محمدرضا کاویانپور

مدل سازی آن با استفاده از مدل SWMM5

محمدعلی پورحسن
مجید جاللوندی

29

31

بررسی میزان خسارات جانی و مالی سیالب بر روی رودخانه های
مخروط افکنه ای با استفاده از نرم افزار Arc GIS

مدیریت سیالب و برآورد خسارت مالی در رودخانه های مخروط
افکنهای (مطالعه موردی :رودخانه جاماش در بندرعباس)

32

پروانه نیکرو
محمدعلی پورحسن

1391

دکتر محمدرضا کاویانپور

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

پروانه نیکرو

ایران

محمدعلی پورحسن

1391

رژیمهای مختلف جریان

امین حسنعلی پور شهرآبادی

مهدی اژدری مقدم
دکتر محمدرضا کاویانپور

1391

محیط زیست

ابوالفضل مقیمی
سارا کاویانپور

34

35

36

37

38

1391

سروناز حسینی غفاری

ایران

دکتر محمدرضا کاویانپور

1391

مستطیلی تحت تاثیر باد

دکتر حمید شاملو

یازدهمین کنقرانس هیدرولیک ایران
ایران
1391

دکتر حمید شاملو

یازدهمین کنقرانس هیدرولیک ایران

نغمه پیشگو

ایران

بهاره پیرزاده

1391

بررسی اثرات حذف اصطکاک ناماندگار بر نتایج بررسی اثرات

دکتر حمید شاملو

حذف اصطکاک ناماندگار بر نتایج

مریم موسوی فرد

مدلسازی عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگذار تحت

دکتر حمید شاملو

تاثیـر تیغه

حسن نوروزی
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ایران

دکتر حمید شاملو

بررسی عددی میدان هیدرولیک جریان در حوضچه ته نشینی

پیچیده به روش شبیهسازی گردابه های بزرگ

اولین همایش بین المللی بحران های زیست

یازدهمین کنقرانس هیدرولیک ایران

حسن نوروزی

بررسی مدلهای کنارجداره در حل جریان کانالهای باز با هندسه

1391

ایران

بررسی اثرات کاربرد روش های توسعه کم اثر ( )LIDدر بهبود

شوت(مطالعه موردی سرریز سد جره)

ایران

امین حسنعلی پور شهرآبادی

احسان دوزالی

بررسی تاثیر دبی ورودی بر عملکرد هواده های مستقر در سرریزهای

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

محمدرضا کاویانپور
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1391

ایران

ارزیابی توزیع فشار بر روی کف پلههای سرریس پلکانی در

( )Transition Flowدر سرریزهای پلکانی

ایران

دکتر محمدرضا کاویانپور

دکتر محمدرضا کاویانپور

بررسی آزمایشگاهی آستانه باال و پائین جریان انتقالی

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مهدی اژدری مقدم
31

کنفرانس ،مکان و زمان

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
ایران
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نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
ایران
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ردیف

عنوان مقاله

39

مدلسازی عددی پخش لکه نفتی در نواحی کم عمق نزدیک ساحل

41

بررسی و تحلیل ریخت شناسی دلتای رودخانه مند

41

مدیریت انعطاف پذیر ریسک سیستمهای زهکشی شهری

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

زهره حاجی سلیمی

دهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل

دکتر محسن سلطانپور

ایران
1391
دهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل،

دکتر محسن سلطانپور

بنادر و سازه

سید عباس حقشناس

ایران

آرام کهنه پوشی

1391

مجید گتمیری

کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضالب
ایران

دکتر فرهاد یزدان دوست

1391
42

43

بررسی اثرات توسعه بر رفتار هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوضه

دکتر فرهاد یزدان دوست

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یاسرطهماسبی بیرگامی

ایران

مانی مقدم

1391

شهری در شرایط عدم قطعیت بارش ،مطالعه موردی منطقه  22تهران
بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی پارامترهای مدل

دکتر فرهاد یزدان دوست

ماسکینگام دررودخانه زرینه رود

جلیل مبارکی

نهمین سمیناربین المللی مهندسی رودخانه
ایران
1391

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه آب
ردیف

1
2
3
4

عنوان

تعیین پارامترهای انعطاف پذیری برای مدیریت پایدار ریسک در شبکه های
زهکشی شهری
مدل مدیریت رسوب مخزن بر مبنای اصول توسعه پایدار با استفاده از
روشهای تصمیم گیری چند معیاره
مدل مدیریت بهم پیوسته پارامترهای مؤثر در تخمین عملکرد حوضههای
خشک و نیمه خشک
مدل بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت به هم پیوسته سیالب شهری

دانشجو

استاد راهنما

مانی مقدم

دکتر فرهاد یزدان دوست

شاهین بحرائی

دکتر فرهاد یزدان دوست

شیما شاهین تاج

دکتر فرهاد یزدان دوست

سید محمد مهدی مالئکه پور

دکتر فرهاد یزدان دوست

علی کاظمی حاتمی

دکتر فریدون وفایی
دکتر فرهاد یزدان دوست

5

بررسی مکانیزم پخش آلودگی حرارتی در دریا

6

مدل به هم پیوسته مدیریت کیفیت رودخانه

حسن فراهانی

7

بررسی روش های توسعه کم اثر بر رواناب شهری

احسان دوزالی

دکتر محمدرضا کاویانپور

عرفان فتاحی

دکتر محمدرضا کاویانپور

شاهو مولودی

دکتر محمدرضا کاویانپور

محمد حسین نیک اندام

دکتر محمدرضا کاویانپور

8
9
11

بررسی میـدان جریان در پیرامون دریچههای تخلیهکننده تحتانی مستغرق
سدها
بررسی میدان جریان ناشی از جت مستغرق در حوضچه های تخلیه کننده
تحتانی
مدیریت آب های سطحی شهری با استفاده از روش های سازگار با
اکولوژی
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دکتر محمدرضا کاویانپور

الهام رجبی

مدلسازی هوشمند جریان کانال آشفته بر پایه داده های شبیه سازی عددی
مستقیم

1

دکتر محسن سلطانپور

سیدعباس حق شناس

مدل سازی دو بعدی اندرکنش موج رسوبات چسبنده

2

دکتر محسن سلطانپور

فرزین صمصامی

تحلیل طیف موج بر روی بستر چسبنده

3

گروه منابع آب
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه منابع آب
نام و شماره مجله
Engineering Applications of
Artifical Inteligence
Volume-26- Issue 4
Pages:1301-1321
Water Resources
Management
Volume: 27-Issue 7
Pages:2125-2136
Environmental Earth
Sciences
Water Resources
Management
Volume:27 Issue 7
Pages:2577-2594

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

S.M.Ashrafi
Dr.A.B.Darianei

Performance Evaluation of An Improved Harmony
Searchalgorithm for Numerical Optimization: Melody
Search

1

Dr.N.Mahjouri.Majd
M.Bizhani Manzar

Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining

2

M.Memarzadeh
Dr.N.Mahjouri.Majd
R.Kerachian

Evaluating Sampling Locations in River Water Quality
Monitoring Networks: Application of Dynamic Factor
Analysis and Discrete Entropy Theory

3

M.R.Nikoo
Dr.N.Mahjouri.Majd

Water Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector
Machines and Self- Organizing Maps

4
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 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

10th International Congress
on Advances in Civil
Engineering
Turkey
2012

Dr.A.B.Darianei
F.Karami

Comparison of Hedging Policies in Reservoir Management
Under Drought Condition

1

10th International Congress
on Advances in Civil
Engineering
Turkey
2012

Dr.A.B.Darianei
Sh.Azimy

River Flow Forecasting Using Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System and Wavelet

2

Dr.A.B.Darianei
M.M.Javadyan Zade

Development of Rainfall-Runoff Model Using System
Dynamics (SD) Analysis
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A.M.Moradi
Dr.A.B.Darianei
M.Teshnehlab

Monthly River Flow Forecasting Using Cmac and Mlp
Neural Networks, Case Study: Dez Reservoir
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10th International Congress
on Advances in Civil
Engineering
Turkey
2012
9th International Congress on
Civil Engineering
Iran
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International Congress on
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9th International River
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9th International River
Engineering Conference
Iran
1391
9th International River
Engineering Conference
Iran
1391
6th International Perspective
on Water Resources and the
Environment
Turkey
2013
6th International Perspective
on Water Resources and the
Environment
Turkey
2013

نهمین کنگره بین المللی مهندسی
عمران
ایران
1391

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr.A.B.Darianei
A.R.Zakeri Nezhad
M.Dehghani

Estimation of Snow Water Equivalent Using SSM/I Passive
Microwave Data in Tehran

5

Dr.A.B.Darianei
L.Imen
S.Shamshiry
S.Asadzadeh

Evolutionary Neural Networks Water Balance Model for
Estimating Monthly Basin Discharges in Urmia Lake Basin,
Iran

6

S.Sarany
Dr.A.B.Darianei

Using Cat Swarm Optimization in A Reservoir Operation
Problem

7

R.Asmaeilzade
Dr.A.B.Darianei

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System For Long-Term
Streamflow Forecasts Using K-Fold Cross-Validation:
Taleghan Basin, Iran

8

Dr.N.Mahjouri.Majd
M.Bizhani Manzar

Waste Load Allocation in Rivers Using Fallback Bargaining

M.R.Nikoo
A.Karimy
Dr.N.Mahjouri.Majd

Reservoir-River-Groundwater System Considering Water
Quality Targets: Application of SVR Mode

دکتر علیرضا برهانی داریان
رضا اسمعیل زاده
جمال ظاهرپور

بررسی مقایسه ای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از داده های
 حوزه آبریز طالقان: مطالعه موردیAVHRR/3  وMODIS ماهواره ای

9

11

11

نهمین کنگره بینالمللی مهندسی
عمران

محمد اشرفی

کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهیابی بهره برداری از مخازن چند

ایران

دکتر علیرضا برهانی داریان

هدفه

12

1391
کنفرانس ملی مهندسی آب
و فاضالب
ایران
1391

دکتر علیرضا برهانی داریان
احمدرضا ذاکری نژاد
مریم دهقانی

 در حوزهSSM/I برآورد آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای
آبریز طالقان

13

نهمین سمینار بینالمللی مهندسی
رودخانه
ایران
1391

دکتر علیرضا برهانی داریان

همایش ملی جریان و آلودگی آب
ایران
1391
یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ایران
1391

کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی در مدیریت بهینه مخزن دز

فرزانه کرمی

دکتر نجمه مهجوری مجد

تدوین قواعد تخصیص آب با توجه به اهداف مربوط به کمیت و کیفیت
 کاربرد ماشینهای بردار پشتیبان:آب

14

15

سید ناصر باشی ازغدی
دکتر نجمه مهجوری مجد
رضا کراچیان

 مرور یک تجربه عملی:تدوین قواعد بهره برداری بهینه از مخازن سدها

محمدرضا نیکو

176

16

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

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه منابع آب
استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

دکتر علیرضا برهانی داریان

فرزانه کرمی

بهره برداری از مخازن با استفاده از روش جیره بندی

1

دکتر نجمه مهجوری مجد

محمد بیژنی منظر

مدیریت کیفی آب رودخانه ها یا کاربرد تئوری چانه زنی

2

دکتر علیرضا برهانی داریان

شیما عظیمی

پیشبینی جریان فصلی رودخانه با استفاده از سیستمهای هوشمند

3

گروه محیط زیست
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه محیط زیست
نام و شماره مجله

نویسندگان

International Journal of
Geology
Volume 6 –Issue 2

Dr.S. Boudaghpour
N. Biglari Joo

Pages: 62-67
Journal of Water Sciences
Research
Volume 3- Issue 1
Pages:27-35
Waste Management
Volume 32-Issue 10

S. Ahmadi

Dr.S. Boudaghpour

M.Ghanbarzadeh Lak
Dr. M. R Sabour

عنوان مقاله

ردیف

A Review on the Existence of Chrome in Cement and
Environmental Remedies to Control Itst Effects

9

The Effect of Pollutants Dissolved Oxygen and Temperature
Change (Case Study Ghezel-Ozen River

2

Application of Quadratic Regression Model for Fenton
Treatment of Municipal Landfill Leachate

3

Pages: 1895-1902

A. Amiri
O. Rabbani

Iosr Journal of Environmental
Science, Toxicology and
Food Technology
Volume 1-Issue 3
Pages:27-32

H. Morabi. Heravi
M. Bakri Ishak
A. M. Hj Abdullah
A. H. Mahvi
Dr. M. R Sabour
A. Ramdzani

Study of Influencing Factors of the Consumer Separation
Behavior

4

H Morabi Heravi
Dr.M.R.Sabour

Waste Source Separation Management for Urban Mining: a
Change Strategy to Improve Quality

5

Dr.F.Vafaei
V.Hadipour
A.Hadipour

Determinaton of Shoreline Sensitivity

6

Dr.F.Vafaei
S.A.Fatemi
H.Bressers

Assessment of Environmental Flow Requirement Effects At
an Estuary

7

به کارگیری ابزار مدیریتی در مسیر توسعه پایدار

8

International Journal of
Computational Engineering
Research
Volume 2- Issue 5
Pages:1516-1520
Ocean & Coastal
Management
Volume 71
Page:123-130
Journal of Water
Management
Pages:1-11

فصلنامه راهبرد
1  نسخه62 مجلد
218  تا195 صفحه

دکتر مجید احتشامی
عطیه اکرامی
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نام و شماره مجله

نویسندگان

مجله بهداشت و توسعه

سعید سبحان

4 مجلد

شیرین ایت االهی

274  تا265 صفحه

دکتر مجید احتشامی

پژوهشی آب و فاضالب-علمی
84  نسخه23 مجلد
115  تا116 صفحه

عنوان مقاله

بررسی کارایی گیاه لویی در تاالب مصنویی زیر سطحی در تصفیه فاضالب
شهری یزد

ردیف

9

مرتضی شُکری
دکتر محمدرضا صبور

بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل

حبیباله بیات

سنگریزهای

11

جالل صادقیان
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه محیط زیست

 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

1st International Conference
environmental crisi
Iran
1391

Dr.S Boudaghpour

Mathematical Prediction model of Pollutions Quality
Changse in Ghare Suo River in Iran

1

Desalination of Brackish, Sea
Water and Wastewater
Treatment
Iran
1391

A.Salami
Dr.M.Ahteshami

Sensitive Analysi Persian Gulf Water

2

A.Salami
Dr.M.Ahteshami

Behavior Modeling Neural Network

3

M.Neli
N.Beglarijo
Dr.S.A.Mirbagheri

A Review on the Use of Various Kinds of Debris and
Demolitions in Concrete and Mortar Mixes

4

F.Samadi
Dr.S.A.Mirbagheri

Optimization of Cost Factors in Desalination by Reverse
Osmosis Method

5

Dr.S.A.Mirbagheri
F.Samadi

Effects of Wastwater by Products on the Movement of
Heavy Metals and Content of Soils, Crops and Groundwater

6

Dr.F.Vafaei
S.Mahdizadeh

Effect of Sea Level Rise on Saltwater Intrusion
in an Unconfined Coastal Aquifer

7

H.Hajimirza
Dr.F.vafaei

Distribution of Dredged Material After Disposal

8

Desalination of Brackish, Sea
Water and Wastewater
Treatment
Iran
1391
10th International Congress
on Advances in Civil
Engineering
Turkey
2012
6th International Perspective
on Water Resources
Turkey
2012
6th International Perspective
on Water Resources
Turkey
2012
international conference
on coasts,ports and marine
structures
Iran
1391
International conference
on coasts,ports and marine
structures
Iran
1391

نهمین سمینار بینالمللی
مهندسی رودخانه

دکتر سیامک بوداقپور

ایران

مجید باقری

استفاده از مدل های استوکاستیک در مدل سازی و بررسی تغییرات کل
جامدات معلق و رسوب در رودخانه
)(مطالعه موردی حوضه آبریز لیقوان چای

1391
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ردیف

کنفرانس ،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

بررسی اثرات زیست محیطی وقوع سیالب با استفاده از روش پهنه بندی

دکتر سیامک بوداقپور

رودخانه

سیالب (مطالعه موردی رودخانه و حوضه آبریز هلیل رود)

مجید باقری

ایران

نهمین سمینار بینالمللی مهندسی
11

1391
اولین همایش بین المللی بحران های
11

ارزیابی فنادری جذب و ذخیره دی اکسید کربن و مسیر پیش روی آن

میثم یوسفی

زیست محیطی و راهکارها

دکتر مجید حتشامی

ایران
1391

12

13

14

رضا قناتیان

هجدهمین همایش ملی -منطقه ای

تعیین معیار های مراکز دفع پسماند شهری و مکان یابی نقاطی با کمترین

دکتر مجید احتشامی

انجمن متخصصان محیط زیست

خطرات زیست محیطی به روش GIS

دکتر محمدرضا صبور

ایران

مهدی قنبرزاده

1391

استفاده از زئولیت در مخلوطهای سیمانی به عنوان پوزوالن و بکارگیری آن
به عنوان جاذب در تصفیه آب و فاضالب

دکتر سید احمد میرباقری
سیاوش احمدی
نادر بیگلری جو

ششمین همایش ملی و نمایشگاه
تخصصی مهندسی محیط زیست
ایران
1391

دکتر سید احمد میرباقری

ششمین همایش ملی و نمایشگاه

مروری بر استفاده از جاذبهای کربن فعال ،زئولیت و رزینها در تصفیه آب و

مریم سینایی نژاد

تخصصی مهندسی محیط زیست

فاضالب

نادر بیگلری جو

ایران

سیاوش احمدی

1391
ششمین همایش ملی و نمایشگاه

15

مقایسه ی روش های  SBR،MBRو لجن فعال در فاضال بهای شهری و

دکتر سید احمد میرباقری

تخصصی مهندسی محیط زیست

صنعتی و تعیین روش بهینه

فرهیخته صمدی

ایران

مطالعه و ارزیابی فرایند دفع فلزات سنگین ازستون خاک در اثر نفوذ جریان

علی سالمت منش

تخصصی مهندسی محیط زیست

فاضالب

دکتر سید احمد میرباقری

ایران

بررسی آلودگی آب های زیرزمینی بر اثر انتقال شیرابه

سعیده آقا زیارتی فراهانی

تخصصی مهندسی محیط زیست

(مطالعه موردی سایت لندفیل  ،Bhalsw aدهلی نو)

دکتر محمد رضا صبور

ایران

1391
ششمین همایش ملی و نمایشگاه
16

1391
ششمین همایش ملی و نمایشگاه
17

1391

18

تعیین ارتفاع خورشید در نقاط مختلف ایران و مکانیابی برای استفاده
انرژی خورشیدی در سلولهای خورشیدی

ریحانه آقازیارتی فراهانی
سعیده آقازیارتی فراهانی
دکتر محمدرضا صبور

179

ششمین همایش ملی و نمایشگاه
تخصصی مهندسی محیط زیست
ایران
1391

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

ردیف

19

نویسندگان

عنوان مقاله

بررسی  EVAدر کپسوله کردن سلول های خورشیدی سیلیکونی چند
بلوری

ریحانه آقازیارتی فراهانی
سعیده آقازیارتی فراهانی
محمدرضا صبور

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین کنفرانس برنامه ریزی و
مدیریت محیط زیست
ایران
1391
دومین کنفرانس برنامه ریزی و

21

بررسی مناسبترین روش جهت پاکسازی گل حفاری از مواد نفتی و مدیریت

سعیده آقازیارتی فراهانی

مدیریت محیط زیست

پسماند های ناشی از حفاری

دکتر محمدرضا صبور

ایران
1391

21

مدلسازی پخش آلودگی ناشی از پساب کارخانجات آب شیرینکن
در دریا

22

ارائه مقررات زیست محیطی در حین اجرا

23

استفاده و ارزیابی چند معیاره جهت تعیین حساسیت

41

بررسی اثر جاذب های نفت در ستون خاک

سمیه محمدی
آرش بختیاری
دکتر فریدون وفایی

همایش بین المللی سواحل ،بنادر و
سازه های دریایی
ایران
1391

مسعود پوراصغر

همایش بین المللی سواحل ،بنادر و

دکتر فریدون وفایی

سازه های دریایی

سید امیر دوازده امامی

ایران

سیدشمس الدین موسوی

1391

وحید هادی پور
دکتر فریدون وفایی
ابوذر هادی پور
حمید باقری
دکتر فریدون وفایی
دکتر سیامک بوداقپور
دکتر سید احمد میرباقری

همایش بین المللی سواحل ،بنادر و
سازه های دریایی
ایران
1391
همایش بین المللی آب ،خاک ،هوا
ایران
1391

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه محیط زیست
ردیف

1
2
3
4
5
6

عنوان

تصفیه فاضالب های آغشته به مواد نفتی به کمک تماس دهنده های
بیولوژیکی دوار (راکتور )RBC
بررسی عوامل ایجاد نشت و راهکارهای کنترل و کاهش آن در شبکه توزیع
آب شهری و ارزیابی انتشار آالینده ها
بررسی و آنالیز توزیع کلروفیل  -آ در دریاها با استفاده از شبکه عصبی
تعیین روش بهینه در تصفیه فاضالبهای آغشته به مواد آنتی بیوتیکی با
استفاده از لجن فعال و سیستم های غشایی  ROو  NFبا فاکتورهای شیمیایی
و بیولوژیکی
کاربرد روش  ANPدر مقایسه با  AHPدر مکان یابی موقعیت هایی با
کمترین خطرات زیست محیطی شهری
مدیریت زیست محیطی ضایعات تولیدی در صنایع سنگ ساختمانی

180

دانشجو

استاد راهنما

حمزه میرخلیلی

دکتر سید احمد میرباقری

سپیده معمارزاده زنجانی

دکتر سیامک بوداقپور

هاجر علی زاده مقدم

دکتر سیامک بوداقپور

محمود محقق

دکتر سید احمد میرباقری

رضا قناتیان

دکتر محمدرضا صبور

اسماعیل یعقوب نیا

دکتر مجید احتشامی

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

دانشجو

استاد راهنما

ردیف

فرهیخته صمدی

دکتر سید احمد میرباقری

مهدیه راجی اسدآبادی

دکتر سید احمد میرباقری

9

تصفیه فاضالب های آغشته به مواد نفتی به وسیله صافی چکنده

حسین دارابی

دکتر سید احمد میرباقری

11

نحوه انتشار فسفر در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی اراضی شالیزاری
شمال کشور)

سیاوش دولتی

11

تعیین پارامتر های بهینه در تصفیه شیرابه مراکز دفن به روش فتوفنتون و به
کمک رویه پاسخ سطح (مطالعه موردی :مرکز دفن آراد کوه تهران)

الناز غفاری

12

بررسی پخش و آثار کاهش آلودگی سرب در خاک کناره بزرگراه ها

میثم یوسفی

13

تصفیه آلودگی های ارگانیک کلرینه در خاک با استفاده از نانو ذرات آهن

علی ایرانی شمیرانی

دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

14

بررسی تأثیر جزایر گرمایی شهری بر مکانیزم پخش آالینده ها در هوا
مطالعه موردی :شهر تهران

کیان براری

دکتر فریدون وفایی

15

الگوسازی ریاضی آالینده های نفتی حاصل از فاضالب با بررسی چاهها
مشاهدهای پاالیشگاه تهران

مهسا طاهری تفرشی

7
8

عنوان

بررسی هضم بی هوازی لجن فاضالب های آغشته به مواد نفتی با هدف
بازیافت گاز متان و انرژی
تصفیه پیشرفته هوازی  -بی هوازی فاضالب شهری با هدف حذف
آمونیاک ،نیترات و فسفر

دکتر محمد رضا صبور
دکتر مجید احتشامی
دکتر محمدرضا صبور
دکتر مجید احتشامی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

دکتر سید احمد میرباقری
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد

گروه راه و ترابری
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

1

Comparing 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

2

Evaluation 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

5

Developing 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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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

7

Optimizing Longitudinal Alignment in Tailway with Regard
to Construction and Operating Costs

M.baba baik
Dr.M.S.monajjem

8

A Multi-Agent Optimization Formulation of Earthquake
Disaster Prevention and Management

Dr.A.Adrisi
H.Pour zahedi
H.Nasiry
M.Norinezhad

بررسی تأثیر دانهبنـدی و ایجاد بافت درشت به روش شیار زدن بر مقاومت

دکتر منصور فخری

لغزندگی روسازیهای بتنی راه

میالد طاری بخش

9

دکتر منصور فخری

11

توسعه برنامه ای جهت تحلیل غیرخطی انعطاف پذیر

11

مقایسه هزینه اجرای انواع روسازی بنادر و ارائه گزینه مناسب برای ایران

12

علیرضا غنی زاده
دکتر منصور فخری
علیرضا غنی زاده

بررسی عوامل مؤثر در استفاده رانندگان خودرو از کمربند ایمنی در

دکتر منصور حاجیحسینلو

شهرستان خوی

محمد سلیمان نژاد

نام و شماره مجله
Journal of Transportation
Engineering
Volume 138 –Issue 11
Pagess:1388-1395
European Journal of
Operetional Research
Volume 229- Issue 1
Pages:261-275

پژوهشنامه حمل و نقل
مجلد  9نسخه 3
صفحه  293تا 312
مهندسی حمل و نقل
مجلد  93نسخه 3
صفحه  245تا 257
مجله جاده
نسخه 71
صفحه  175تا 186
فصل نامه دانش انتظامی
مجلد 14
صفحه  5تا 22

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

1

Effect 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

بررسی تأثیر عوامل جوی بر مقدار شاخص نا همواری راه برای نواحی آب و

دکتر منصور فخری

عمران

هوایی ایران با استفاده از نرم افزار HDM-4

محسن حسینی

ایران

بررسی اثر جوان کننده سایکلوژن بر قیر بازیافتی از مخلوط های آسفالتی

دکتر منصور فخری

عمران

مناطق جنوبی کشور در عملیات باز یافت گرم درجا

احسان حقیقت خرازی

ایران

نهمین کنگره بین المللی مهندسی
2

1391
نهمین کنگره بین المللی مهندسی
3

1391
دکتر منصور فخری
4

امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی ماندگار

منیره ذکایی
سعید رحیمی نژاد

182

کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و
نقل
ایران
1391
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

5

تاثیر سرعت و دما بر کرنش کششی و عمر خستگی الیه های آسفالتی

دکتر منصور فخری
علیرضا غنیزاده
سرو ش ناجی الماسی

کنفرانس ،مکان و زمان

کنفرانس ملی زیرساخت های
حمل و نقل
ایران
1391
کنفرانس ملی زیرساخت های

6

کاربرد خطوط لرزاننده وسایل نقلیه و نقش آن در افزایش کنترل و ایمنی

دکتر منصور فخری

حمل و نقل

تردد در آزاد راههای برون شهری

سید محمد رضا موسوی

ایران

ارزیابی اثرات کنترل تقاطعهای با زمانبندی ثابت و هوشمند بر جریان

دکتر منصور حاجی حسینلو

ترافیک و آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری با استفاده از

سید علی قایمی

شبیهسازی

عماد سخاوتی

1391

7

8

9

11

بررسی تأثیر سیستم پرداخت جاده ای بر ترافیک در بزرگراههای درون
شهری به روش مقایسه زوجی و آنالیز انتخاب گسسته

علی نادی
دکتر منصور حاجی حسینلو
سعید نادی

مهندسی حمل و نقل و ترافیک
ایران
1391
دوازدهمین کنفرانس بین المللی
مهندسی حمل و نقل و ترافیک
ایران
1391

عماد سخاوتی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی

بررسی تأثیر فاکتورهای شرایط روشنایی طبیعی مسیر و شرایط جوی و آب

دکتر منصور حاجیحسینلو

مهندسی حمل و نقل و ترافیک

و هوایی ،در پیشبینی تعداد تصادفات وسایل نقلیه سنگین

رضا ایمانی نسب

ایران

سید علی قایمی

1391

سید علی تقی زاده

دوازدهمین کنفرانس بین المللی

وزندهی پارامترهای مؤثر در انتخاب سامانه ی حمل ونقل عمومی مناسب

دکتر منصور حاجی حسینلو

مهندسی حمل و نقل و ترافیک

برای دسترسی به فرودگاه بینالمللی ساری در شرایط تصمیمگیری فازی

محمود صفارزاده

ایران

کیان براری

1391

دکتر منصور حاجی حسینلو
11

دوازدهمین کنفرانس بین المللی

بررسی آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری با استفاده از شبیه سازی

سید علی قایمی
سلمان عقیدی

اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های
حمل و نقل
ایران
1391

کتب منتشر شده گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان

نویسندگان

ناشر

1

راهسازی

دکتر محمد سعید منجم

انتشارات انگیزه
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پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

اولویت بندی نقاط حادثه خیز با به کارگیری تکنیک های تصمیمگیری
چند معیاره

رامین عابدیان

دکتر محمد سعید منجم

2

پیش بینی تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه سنگین در راههای برون شهری

عماد سخاوتی

دکتر منصور حاجی حسینلو

3

تعیین محدویت سرعت بهینه بر اساس معیارهای ایمنی ترافیک

سلمان عقیدی خیرآبادی

دکتر منصور حاجی حسینلو

4

ارزیابی شرایط روسازی بر هزینه های عملیاتی وسایل نقلیه با استفاده از
 HDM-4در شبکه راه های استان خوزستان

ابراهیم شورمیج

دکتر منصور فخری

5

ارزیابی فنی و اقتصادی مخلوط های آسفالتی گرم WMA

علی علیزاده

دکتر محمد سعید منجم

علی قائمی

دکتر منصور حاجی حسینلو

سید علی تقی زاده

دکتر منصور حاجی حسینلو

مهران نباتی

دکتر منصور حاجی حسینلو

مریم دولتعلی زاده

دکتر منصور فخری

11

بررسی اثر مشخصات بارگذاری بر مدول ارتجاعی مخلوطهای آسفالتی

امین تناکی زاده

دکتر منصور فخری

11

تأثیر فرکانس بارگذاری و زمان استراحت بر رفتار خستگی مخلوط های
آسفالتی اصالح شده با پلیمر

کاوه حسنی

دکتر منصور فخری

6
7
8
9

بررسی آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری بر اساس شبیه سازی
ترافیکی
بررسی و انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی مناسب برای دسترسی به
فرودگاه
مطالعه و بررسی سیستم اتوبوس های تندرو ( )BRTبا استفاده از تحلیل
ارزش شبیه سازی ترافیکی
بررسی تأثیر مشخصات پالس پاسخ کششی بر روی رفتار خستگی
مخلوطهای آسفالتی

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده عمران
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

1

آزمایشگاه بتن

دکتر باقری

1358

2

آزمایشگاه خاک و پی

دکتر عبدی

1358

3

آزمایشگاه قیر و آسفالت

دکتر فخری

1358

4

آزمایشگاه هیدرولیک

مهندس وکیلزاده

1371

5

آزمایشگاه هیدرولوژی

دکتر برهانی

1358

6

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دکتر صدرنژاد

1378

7

آزمایشگاه محیطزیست

دکتر میرباقری

1371

8

آزمایشگاه سازه

دکتر یحیایی

1389

9

آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی

دکتر کاویانپور

1389

11

مرکز تحقیقات زیرساختهای صنعت حمل ونقل کشور

دکتر فخری

1389
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آمار کلی پژوهشی دانشکده عمران
ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضای هیأتعلمی دانشکده

45

2

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)

36

3

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی)

9

4

مقاالت در مجالت

123

5

مقاالت در کنفرانس ،همایش و ...

183

6

کتب منتشرشده

14

7

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد دفاع شده

72

8

پایاننامههای دوره دکتری دفاع شده

9

9

سمینارها و نشستهای تخصصی

-

11

طرحهای پژوهشی به اتمام رسیده برتر

-

11

دستاوردها و اختراعات

1

12

قطبهای علمی دانشکده

-

13

پژوهشکده علمی دانشکده

-

14

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده

11

15

رقم طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده (ریال):

6/491/342/265

185

دانشکده مهندسی مکانیک

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
معاون پژوهشی :دکتر شهرام آزادی
کارشناس پژوهش :معصومه غفوری
تلفن77288888 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1931دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش عملکرد پژوهشی سال 1931
اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

علی

اشرفیزاده

دانشیار

دکتری

کانادا

حرارت و سیاالت

2

سیروس

آقانجفی

دانشیار

دکتری

آمریکا

حرارت و سیاالت

3

مجید

بازارگان

دانشیار

دکتری

کانادا

حرارت و سیاالت

4

سیدعلی

جزایری

دانشیار

دکتری

کانادا

حرارت و سیاالت

5

محمدحسین

حامدی

استاد

دکتری

فرانسه

حرارت و سیاالت

6

مجید

سلطانی

مربی

دکتری

کانادا

حرارت و سیاالت

7

عبداله

شادآرام

دانشیار

دکتری

ایران

حرارت و سیاالت

8

محمدرضا

شاه نظری

دانشیار

دکتری

ایران

حرارت و سیاالت

9

مهرزاد

شمس

دانشیار

دکتری

ایران

حرارت و سیاالت

11

مسعود

ضیاءبشرحق

دانشیار

دکتری

انگلستان

حرارت و سیاالت

11

مجید

قاسمی

استاد

دکتری

آمریکا

حرارت و سیاالت

12

علی

کشاورزولیان

دانشیار

دکتری

آمریکا

حرارت و سیاالت

13

شهرام

آزادی

استادیار

دکتری

ایران

خودرو

14

امیرحسین

شامخی

استادیار

دکتری

ایران

خودرو

15

محمد

شرعیات

دانشیار

دکتری

ایران

خودرو

16

رضا

کاظمی

دانشیار

دکتری

ایران

خودرو

17

جمال

زمانی اشنی

دانشیار

دکتری

ایران

ساخت و تولید

18

مهدی

ظهور

دانشیار

دکتری

انگلستان

ساخت و تولید

19

مجید

قریشی

دانشیار

دکتری

انگلستان

ساخت و تولید

21

مهرداد

کازرونی

استادیار

دکتری

استرالیا

ساخت و تولید

21

فرهنگ

هنرور

دانشیار

دکتری

کانادا

ساخت و تولید

22

مهرداد

وحدتی

استادیار

دکتری

ژاپن

سا خت و تولید

23

سیدعلی

بهبهانی نیا

استادیار

دکتری

ایران

سیستم های انرژی

24

حسین

صیادی

دانشیار

دکتری

ژاپن

سیستم های انرژی

25

مجید

عمیدپور

دانشیار

دکتری

انگلستان

سیستم های انرژی

26

فرشاد

ترابی

استادیار

دکتری

ایران

سیستم های انرژی

27

امید

پورعلی

استادیار

دکتری

ژاپن

سیستم های انرژی

28

علی اصغر

جعفری

دانشیار

دکتری

استرالیا

طراحی جامدات

29

سیدمحمدرضا

خلیلی

استاد

دکتری

هندوستان

طراحی جامدات

31

سیدحسین

ساداتی

استادیار

دکتری

آمریکا

طراحی جامدات

31

امیررضا

شاهانی

استاد

دکتری

ایران

طراحی جامدات

32

فرهاد

شاهوردی

مربی

فوق لیسانس

ایران

طراحی جامدات

33

علی

شکوه فر

استاد

دکتری

انگلستان

طراحی جامدات
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ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

34

علی

غفاری

استاد

دکتری

آمریکا

طراحی جامدات

35

رحمت اله

قاجار

استاد

دکتری

ژاپن

طراحی جامدات

36

سیدعلی اکبر

موسویان

استاد

دکتری

آمریکا

طراحی جامدات

37

فرید

نجفی

دانشیار

دکتری

روسیه

طراحی جامدات

38

علی

نحوی

استادیار

دکتری

آمریکا

طراحی جامدات

39

محمدرضا

همایی نژاد

استادیار

دکتری

ایران

طراحی جامدات

41

سهیل

نخودچی

استادیار

دکتری

انگلستان

طراحی جامدات

41

رضا

اسالمی

استادیار

دکتری

ایران

مواد

42

مهرداد

آقایی

دانشیار

دکتری

ایران

مواد

43

حمید

خرسند

استادیار

دکتری

ایران

مواد

44

سیدمحمدحسن

سیادتی

استادیار

دکتری

آمریکا

مواد

45

کیوان

نارویی

استادیار

دکتری

ایران

مواد

46

آزاده

شهیدیان

استادیار

دکتری

ایران

سیستمهای انرژی

47

اکرم

عوامی

استادیار

دکتری

ایران

سیستمهای انرژی

48

محمدمهدی

هیهات

استادیار

دکتری

ایران

حرارت سیاالت

49

عباس

منتظری هدش

استادیار

دکتری

ایران

طراحی جامدات

51

مسعود

عسگری

استادیار

دکتری

ایران

خودرو

51

عبدالحسین

جاللی

استادیار

دکتری

ایران

ساخت و تولید

52

سعید

خدایگان

استادیار

دکتری

ایران

ساخت و تولید

تولیدات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
طرح های پژوهشی مصوب (داخلی) گروه
ردیف

عنوان

مجری

1

توسعه سیستمهای کنترلی خودرو

دکتر رضا کاظمی

2

تحلیل ارتعاشی استوانه جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند دو بعدی

دکتر مسعود عسگری

3

طراحی سیستم پارک اتوماتیک خودروهای مفصلی

دکتر شهرام آزادی

4

تحلیل خزش در اتصاالت چسبی لب به لب تقویت شده با سیستمهای حافظه دار

دکتر سید محمدرضا خلیلی

5

بررسی موضعی شدن تغییر فرم با استفاده از مکانیک محیط های پیوسته کسرات در المان محدود

دکتر کیوان نارویی

6

بررسی روش دیوار تروب در ساختمان ها

دکتر سید علی بهبهانی نیا

7

تولید آب شیرین کن از هوای مرطوب با سیستم سرمایش زیر زمینی

دکترمحمدحسین حامدی

8

طراحی مفهومی ،مدل سازی و بهینه سازی سیکل پتروشیمی کلر ،مس تولید هیدروژن همراه با حداکثر بازیابی حرارتی

دکترمحمدحسین صیادی

9

بررسی و مطالعه کانال کاتد جهت افزایش قابلیت کاردهی از پیل سوختی خاص پلیمری

دکتر سیروس آقانجفی

11

طرح جامع آموزش رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به کمک شبیه ساز رانندگی

دکتر علی نحوی

11

تحلیل ضربه کم سرعت بر روی ورق ساخته شده از مواد هدفمند)(FGM

دکتر محمد شرعیات

12

طراحی فرایند ماشینکاری نانومتری با استفاده از سیال هوشمند مغناطیسی

دکتر مهرداد وحدتی
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ردیف

عنوان

مجری

13

مطالعه اثر کاهش قطر ناشی از تراش چرخ بر ناپایداری بوژی مسافری

دکتر رحمت اله قاجار

14

شبیه سازی امپدانس الکتروشیمیایی پیل سوختی اکسید جامد

دکتر مجید قاسمی

15

توسعه یک الگوریتم عددی برای آنالیز آتروترمودینامیکی توربین های جریان محوری

دکتر علی اشرفی زاده

16

تحلیل و کنترل ربات کابلی چهار درجه آزادی

دکتر فرید نجفی

17

بررسی و تعمیم روش خطی سازی پایداری لیاپاتوف

دکتر علی غفاری

18

طراحی و بهینه سازی سیستم های تبرید خورشیدی

دکتر مجید بازارگان

19

مدلسازی چند مقیاسی جهت بررسی ثوابت االستیک نانو کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با گرافن

دکتر عباس منتظری هدش

21

بررسی تولید نانو کامپوزیت W-ZRC

دکتر حمید خرسند

21

ساخت موتور پالس جت در مقیاس آزمایشگاهی

دکتر امید پورعلی

22

طراحی و ارزیابی اقتصادی واحد تولید  ETBEزیستی از اتانول زیستی

دکتر اکرم عوامی

23

تحلیل خستگی و عمر چرخ هواپیما

دکتر مهرداد آقایی

24

ارزیابی غیر مخرب مواد با استفاده از روش پراکندگی صوتی

دکتر فرهنگ هنرور

25

تاثیر سیکل کاری در عملگرهای پالسمایی بر روی بهبود توزیع فشار حول ایرفولNLF0414

دکتر عبداله شادآرام

26

احتراق در محیط متخلخل

دکتر سیدعلی جزایری

27

طراحی مفهومی و انتگراسیون سیستم تولید همزمان از محصوالت سنگین نفتی

دکتر مجید عمیدپور

28

بررسی اثر پارامترهای آب و هوایی بر چیدمان توربین های بادی

دکتر مهرزاد شمس

29

کنترل و شبیه سازی خودرو پیل سوختی

دکتر امیرحسین شامخی

31

تاثیر نوع الکترود جوشکاری قوس بر خوردگی فوالد کربنی

دکتر رضا اسالمی

31

مدل سازی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در طراحی پره توربین بادی

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

32

بررسی پارامترهای موثر در ماشین کاری شیمیایی فوالد ضد زنگ

دکتر مجید قریشی

33

دینامیک و کنترل ربات دو چرخ

دکتر سیدعلی اکبر موسویان

34

مطالعه پارامترهای فرایند برش فوالد با جت آب و ذرات ساینده

دکتر مهدی ظهور

35

روش اندازه گیری موج انفجار

دکتر جمال زمانی

36

بررسی و تحلیل آزمونهای کارایی نیروگاههایی بخار قدیمی

دکتر محمد رضا شاه نظری

37

تحلیل تنشهای حرارتی

دکتر امیررضا شاهانی

38

تخمین و جبران خطاهای تولید با اصالح مسیر ابزار برش و طرح فیکسچرطی فرآیندهای ماشینکاری

دکتر سعید خدایگان

39

بررسی برگشت فنری در فرایند خمکاری لوله های دو الیه فلزی

دکتر عبدالحسین جاللی
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گروه حرارت سیاالت
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه حرارت سیاالت
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Optimal Design of Radiation Paint Cure Ovens Using
a Novel Objective Function

1

Journa of Fluid Engineering
ASME
Vol.41,No.4

Mehdipour
Dr.C.Aghanajafi
Dr.A.Ashrafizadeh
Z.Baniamerian
Dr.C.Aghanajafi
R.Mehdipour

Analytical Simulation of Annular Two Phase Flow
Considering the Four Involved Mass Transfer

2

ARCH APPL MECH
Vol.65,No.6

A.Maroufi
Dr.C.Aghanajafi

Numerical Modeling of 2 - Dsolidification Using Lattice
Boltzman Method With Vary Boundary Condition

3

ARCH APPL MECH
Vol.134,No.8

A.Salimi
Dr.C.Aghanajafi

Heat Transfer Simulation From a Horizontal Triangular Fin
Array by Natural Convection

4

Mechanical Engineering
Vol.46,No.5
International Journal
of Scientific & Engineering
Vol.3,No.6
Journal of Quantitative
Spectroscopy and Radiative
Transfer
Vol.116,No.1

M.M.Namazi
Dr.C.Aghanajafi

Blood Flow Simulation in Magnetic Bearing Centrifugal
Pump

5

A.Kashi
Dr.C.Aghanajafi

Thermo Economic Analysis of a Desalination Device From
the Second Law of Thermodynamics

6

A. Maroufi
Dr.C.Aghanajafi

Analysis of Conduction Radiation Heat Transfer During
Phase Change Process of Semitransparent Materials

8

Meccanica
Vol.47,No.8

Dr.C.Aaghanajafi
A.Abjadpour

Solution to Radiative Transfer Equation in a Three
Dimensional Enclosure Due to Heat Flow

9

Journal of Polymer
Engineering
Vol.32,No.8

Daneshmand
Dr.C.Aghanajafi
Shahverdi
Z.Baniamerian
Dr.C.Aghanajafi
R.Mehdipour
H.Ghalami
S.Khamis Abadi
M.H.Khoshgoftar
T.Sadi
Dr.M.H.Hamedi
Dr.M.Mirzaei
A.Shams Taleghani
Dr.A.Shadaram
S.Tabatabaeian
Dr.M.Mirzaei
A.Sadighzadeh
V.Damideh
Dr.A.Shadaram
M. Ebrahimi
Dr.Ali Keshavarz
A. Jamali
M. Abolghasemi
Ali Keshavarz
Ali Mehrabian
Dr.Ali Keshavarz
M. Abolghasemi
Dr.Ali Keshavarz
Dr.Ali Mozaffari
Mehrabian

Investigation of Rapid Manufacturing Technology With ABS
Material For Wind Tunnel Models

11

Eentrainment Mass Transfer in Flow Regime of Two Phase
Cabon Dioxides

11

Steam Turbin Network Synthesis Using Total Site Analysis
and Exergoeconomic Optimization

12

Experimental Study of Vortex Shedding Control Using
Plasma Actuator

13

Experimental Investigation of the Effects of Various Plasma
Actuator Configuration on Lift and Drag Coef of a Circular
Cylinder Includingthr Effects of the Electrode

14

Energy and exergy analyses of a micro-steam CCHP cycle
for a residential building

15

Thermodynamic Analysis of a Thermal Storage Unit Under
the Influence of Nano-Particles Added to the Phase Change
Material and or the Working Fluid

16

Heat Transfer Enhancement of a Thermal Storage Unit
Consisting of a Phase Change Material and Nano-Particles

17

M. Ebrahimi
Dr.Ali Keshavarz

Climate Impact on the Prime Mover Size and Design
of a CCHP System for the Residential Bulding

18

Pigment & Resin Technology

AAPG BULL
Vol.7,No.49
Chemical Engineering
Transactions
Vol.29
Applied Mechanics
and Materials
Vol.186,No.6
Chinese Journal
of Aeronautics
Vol.25
Energy and Buildings
Vol.45
Heat and Mass Transfer
Vol.40
Renewable and Sustationable
Energy
Vol.4
Energy and Buildings
Vol.54
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نام و شماره مجله
Experimental Thermal and
Fluid Science
Vol.44
Energy and Buildings
Vol.55
Ocean Engineering
Vol.59,No.1,pp.152-163
Institution of Mechanical
Engineers
No.1
Mechnical Science and
Technology
No.1
Numer Heat Tr A-Appl
Vol.62,No.5
Applied Thermal Engineering
Vol.40
Applied Thermal Engineering
Vol.41,No.4
World Applied Sciences
Journal
Vol.16,No.5
Comput Fluids
Vol.60
International Journal Heat
Mass Tran
Vol.2013
AAPG BULL
Vol.24,No.4
International Journal
Numerical Method H
Vol.23No.4
SAE International
International Journal
of Automotive Engineering
Vol.3,No.1
Iranian Journal of Chemical
Engineering
Vol.9
Journal of Mechanical
Research and Application
Vol.9
Journal Porous Media
Vol.14,No.3
IRAN Journal
ScienceTechnology
Vol.9

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Experimental Investigation of Pool Boiling Heat Transfer
Enhancement of Alumina-Water-Ethylene Glycol Nanofluids

19

Prime Mover Selection for a Residential Micro-CCHP by
Using two Multi-Criteria Decision-Makiing Methods

21

A. NematiHayati
S.M.Hashemi
Dr.M.Shams

A Studyonthebehind-Hull Performance of Marine Propeller
Sastern Autonomous Under Water Vehiclesatdiverseangles of
Attack

21

A. N. Hayati
S. M. Hashemi
Dr.M.Shams
A. Bangian Tabrizi
Dr.M. Shams
Dr.R.Ebrahimi
M.Nik Aein
Dr.A.Ashrafizadeh
Estephan Tourk
Dr.A.Ashrafizadeh
R.Mehdipour
Dr.C.Aghanajafi
R.Mehdipour
Dr.C.Aghanajafi
Dr.A.Ashrafizadeh

A Study on The Effect of The Rake Angle on the
Performance of Marine Propellers

22

Numerical Study of Gas-Solid Reactive Flow in a Cylinder

23

An Alternative Strategy For The Solution of Heat and
Incompressible Fluid Flow Problems Via Finite Volume
Method

24

A Hybrid Optimization Algorithm for the Thermal Design of
Radiation Paint Cure Ovens

25

Optimum Design of Radiation Paint Cure Ovens Using a
Novel Objective Function

26

S.Defaei Rad
Dr.A.Ashrafizadeh

An Approach for the Numerical Simulation of Heat Transfer
in an Arc-Welding Electrode Curing Furnace

27

M.Mohseni
Dr.M. Bazargan

Algebraic Zero-Equation Versus Complex Two-Equation
Turbulence Modeling in Supercritical Fluid Flows
Development of a Thermal Lattice Boltzmann Method to
Simulate Heat Transfer Problems with Variable Thermal
Conductivity

M. R. Raveshi
Dr.Ali Keshavarz
M. Salemi Mojarrad
Shayan Amiri
M. Ebrahimi
Dr.Ali Keshavarz

M.Varmazyar
Dr.M. Bazargan
M.Miralam
Dr.R.Ebrahimi
Dr.M.Shams
M. Y. Abdollahzadeh
Jamalabadi
Dr.M.Ghassemi
Dr. M. H. Hamedi
M.Bidarvatan
Dr.M.Shahbakhti
Dr.S.A.Jazayeri
M.Eftekhar
Dr.A.Keshavarz
A.Ghassemiyan
J.Mahdavi niya
Dr.M. R. Shahnazari
Dr.R.Eslami
Sh. Rezazadeh

28
29

Numerical Simulation of Spherical, Cylindrical and Axial
Bubble Clouds Collapse

31

Numerical Investigation of Thermal Radiation Effects on
Open Cavity with Discrete Heat Sources

31

Model-Based Control of Combustion Phasing in an HCCI
Engine

32

The Impact of Nano-fluid Concentration Used as an Engine
Coolant on the Warm-up Timing

33

Instability Analysis of Miscible Displacements

34

Dr.M.R.Shahnazari

Repowering as a Competitive Technology for Upgrading The
Existing Pover Plants

35

Dr.M. R. Shahnazai
A.Vahabikashi

Permeability Prediction of Porous Media

36

Dr.M.R.Shahnazari

A Novel Homotopy Perturbation Method: Koroush

37
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

38

Numerical and Experimental Evaluation of Dispersion
Coefficient for Resin Transfer Modeling

39

Impedance Simulation of a Solid Oxide Fuel Cell Anode
in Time Domain

Dr.M.R.Shahnazari
A.AbbasNejad
R.Mohammadi
Dr.M.Ghasemi
Y.Mollayi Barzi
Dr.M.H.Hamedi

Transport Porous Media

41

آشنایی با فرایند فشار باال برای تولید نانو ساختارها

41

42

43
44
45

46

Solid State Electrochem
Vol.3275

مهدی کتبی

فناوری نانو

دکتر سیروس آقانجفی

مجلد ،21شماره12

بهینه سازی سیستمهای ژنراتور الکتریکی تک مرحلهای و چند مرحلهای با

حامد عالمی

مهندسی مکانیک

اتصال الکتریکی

دکتر سیروس آقانجفی

مجلد ، 83شماره21

عادل امین

بررسی تجربی میزان اثر تغییر شکل ورق بر زمان پخت در روش

دکتر سیروس آقانجفی

ترموفورمینگ – وکیوم فورمینگ

محمدحسن نوبختی

مهندسی مکانیک ایران
مجلد ، 84شماره21

آنالیز و بهینهسازی موتور استرلینگ نوع بتا با درنظر گرفتن اثرات افتهای

دکتر مسعود ضیاءبشرحق

مهندسی مکانیک مدرس

حرارتی و هیدرولیکی بازیاب غیرایدئال

مصطفی محمودی

مجلد ، 12شماره2

ابراهیم محمد پور

مکانیک هوافضا

دکترمسعود ضیاء بشرحق

مجلد ، 9شماره1

حل عددی موتور استرلینگ نوع بتا با اعمال بازیاب حرارتی برای افزایش

دکتر مسعود ضیاءبشرحق

مهندسی مکانیک ایران

راندمان و توان حرارتی

مصطفی محمودی

مجلد ، 2شماره25

سیدآرش سیدشمس طالقانی

فصلنامه علمی پژوهشی مکانیک

دکتر عبداله شادآرام

سیاالت و آیرودینامیک

دکتر مسعود میرزایی

مجلد ، 8شماره1

بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پالسمایی بر کارایی ایرفویل

دکتر عبداله شادآرام

مهندسی مکانیک مدرس

 NLF0414در زوایای پس از واماندگی

دکتر مسعود میرزایی

مجلد ، 12شماره6

مدل سازی رفتارگذرای بویلر بازیاب در حالت کارکرد جزیرهای

مطالعه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پالسمایی برای جابجایی
زاویه واماندگی یک ایرفویلNACA0012

عاطفه سلماسی
47

آرش شمس طالقانی
48

49

مطالعه تجربی تأثیر پارامترهای هندسی و الکتریکی در مشخصه های جریان
یونی القایی توسط عملگرهای پالسمایی
بهبود خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق تغییر الگوی ورودی
خنک کننده

آرش سید شمس طالقانی
دکتر عبداله شادآرام
دکتر مسعود میرزایی

مهندسی مکانیک مدرس
مجلد ، 12شماره6

علی قاسمیان

مدل سازی در مهندسی  -دانشگاه

دکتر علی کشاورز

سمنان

مهدی کاظمی

مجلد ، 9شماره25

دکتر عبداله شادآرام
51

بررسی عددی تأثیر مکان قراردهی عملگر پالسمایی در افزایش کارایی

سید آرش شمس طالقانی

مجله علمی پژوهشی شریف

ایرفویل

دکتر مسعود میرزایی

مجلد4

عاطفه سلماسی
51

52

تحلیل عملکرد ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی یک سیستم تولید همزمان
مقیاس کوچک با مولد پیل سوختی اکسید جامد
بررسی تجربی وابستگی عدد اشتروهال و پسای میانگین به چیدمان برای
سیلندر استوانه ای پشت ایرفویل
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جاماسب پیرکندی

نشریه علمی پژوهشی سوخت و

دکتر مجید قاسمی

احتراق

دکتر محمدحسین حامدی

مجلد  ، 4شماره 2

دکتر عبداله شادارام

فصلنامه علمی پژوهشی سیاالت و

سیما باجالن

آیرودینامیک

سید آرش شمس طالقانی

مجلد  ،1شماره2
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

مهندسی مکانیک مدرس

علی اصغر صدیقی

تاثیر آرایش دهانه خروجی دودکش ها و برج های خنک کننده بر میدان

2  شماره، 13مجلد

دکتر مجید بازارگان

جریان و توزیع دود

نشریه علمی پژوهشی سوخت و

آرش محمدی

احتراق

دکتر سید علی جزایری

1 شماره، 5مجلد

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

ردیف

53

شبیه سازی احتراق در موتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل

54

مدلسازی جریان ابر کاواک اطراف رونده های زیر سطحی

55

شبیه سازی موتور تزریق مستقیم با استفاده از محیط متخلخل

56

علی چراغی
مکانیک هوافضا

دکتر رضا ابراهیمی

4 شماره، 7مجلد

سجاد محمدی بازرگانی
دکتر مهرزاد شمس

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات

آرش محمدی

موتور

دکتر مسعود ضیاءبشرحق

23مجلد

دکتر سید علی جزایری
مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه حرارت سیاالت

 مکان و زمان،کنفرانس
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دو مداره متفاوت بر نیروگاه های ترکیبی زمین گرمایی
بهینهسازی سیکل سه طبقه  LNGبا مبرد مختلط و راهبرد ترمواکونومیکی
شناسایی ،انتخاب و بهینه سازی پارامترهای مؤثر در طراحی یک سیستم
تولیـد قدرت پراکنده

مطالعه شکلگیری جت مخلوط سوخت در یک موتور تزریق مستقیم
مخلوط اتانول
ارائه روشی برای تحلیل و طراحی کوره های پیوسته و کاربرد آن در بررسی
کوره های آجرپزی
مدلسازی توربین جریان محوری چند طبقه با استفاده از تحلیل مقدماتی و
روشهای محاسباتی نوین
شبیهسازی عـددی گردباد و بررسی الگوی تخریب آن در نسبت چرخش
کم
تأثیر هندسه نازل در افشانه های فشار باال
مطالعه عددی جریان داخلی نازل های کاویتاسیونی و بررسی تأثیر آن بر
مشخصههای افشانه
تحلیل و شبیه سازی عددی مدیریت آب در جریان های دوفاز گاز – مایع
در پیل سوختی پلیمری
مدلسازی و تحلیل پیل سوختی هیدروژنی
مدل سازی میدان جریان به منظور بررسی پارامترهای موثر در نشر دود
خروجی از دودکش ها در هوا
مدلسازی جریان در یک مزرعه باد به منظور بهینهسازی چیدمان
(مایکروسایتینگ) توربینهای بادی
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ردیف

24
25

عنوان

شبیه سازی عددی پخش ماده ای مخلوط نشدنی مانند نفت در آب به روش
لتیس بولتزمن
بررسی سیستم های ذخیره انرژی گرمایی با کمک مواد تغییر فاز و ارایه
یک روش بهینه سازی

دانشجو

استادراهنما

رامیار محمدی

دکتر مجید بازارگان

محمدصابر خسروی

26

مدل سازی فرآیند هیدروترمال یک ماده (فنول) در حالت فوق بحرانی

مریم اکبری

27

بررسی عددی جریان دوفاز گاز-ذرات در رژیم مولکولی آزاد

یونس شفاعت قراملکی

28
29
31
31
32

مدلسازی استخراج آب شیرین از رطوبت هوا با استفاده از سیستم جذب و
بازیاب به وسیله سیستم کلکتور خورشیدی
بررسی عددی کارایی توبین بادی محور عمودی برای مقیاس کوچک
تحلیل گذرای یک سیستم سرمایش خورشیدی برای شرایط مختلف
اقتصادی و اقلیمی
بهینهسازی دو هدفه افزایش نرخ انتقال حرارت و کاهش هزینه کلی در
مبادلهکنهای حرارتی پوسته لولهای توسط الگوریتم ژنتیک
شبیهسازی عددی جریان دوفاز گاز -جامد در رژیم جریان لغزشی در
میکروکانال

حسن درودگران

دکتر علی اشرفی زاده
دکتر مجید بازارگان
دکتر مجید بازارگان
دکتر مهرزاد شمس
دکتر مجید بازارگان
دکترسیدمجتبی موسوی نائینیان
دکتر مجید بازارگان

علی اسفندیاری

دکتر مجید بازارگان

محمد رضایی فیروزجایی

دکتر مجید بازارگان

محسن امینی

دکتر مجید بازارگان

رضا بری شهواری

دکتر مهرزاد شمس
دکتر مجید قاسمی

33

بررسی جریان و انتقال حرارت خون همراه با نانو ذرات در رگ

آیین طاهری

دکتر مجید قاسمی

34

شبیه سازی امپدانس الکترو شیمیایی پیل سوختی اکسید جامد

میالد فدایی

دکتر مجید قاسمی

35
36
37
38
39

شبیه سازی جریان الکتروسموتیک درمیکروکانال و بررسی عوامل موثر در
آن
بهینه سازی انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی با بررسی پدیده ی
جوشش
بررسی عملکرد موتور دیزل اینتر کولر و بازبینی و بهینه سازی اینتر کولر
موتور OM-457
شبیه سازی عددی موتور پالس جت
مطالعه پدیده جوشش در مسیرهای خنک کاری موتور ملی توربوشارژدار و
بررسی اثر پارامترهای مختلف

محمود کشاورزمهر

دکتر مهرزاد شمس
دکتر مجید قاسمی

مریم اسفندیاری

دکتر علی کشاورز

وحید ملکی

دکتر سیدعلی جزایری

فتح اله زنده دل

دکتر سیدعلی جزایری

رضا همت خانلو

دکتر سیدعلی جزایری

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی و ترکیبی مغشوش سیال نانو
41

درون لوله با سطح مقطع بیضوی شکل تحت شار حرارتی ثابت دردیواره با

عباس قیومی

دکترسیدعلی جزایری

استفاده از مدل مخلوط
41
42
43

تحلیل حرارتی یک موتور دیزل در بارهای جزئی و کامل و بازیافت

سیده سپیده غفاری

حرارت از آن به صورت CHP

امکان سنجی بازیافت حرارتی از یک موتور دیزل برای تهویه مطبوع

مرتضی خانبانها

خودرو با استفاده از سیکل تبرید جذب سطحی
تحلیل شبیه سازی فنی و اقتصادی روشهای مختلف مایع سازی گاز طبیعی
LNG
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دکترسیدعلی جزایری
دکتر سیدعلی جزایری
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دکتر محمدرضا شاه نظری
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دانشجو

استاد راهنما

ردیف

محمد رضایی فیروزجایی

دکتر مجید بازارگان

45

مدلسازی توزیع گاز دی اکسید کربن خروجی از دودکش نیروگاه

ساره ایزدی

دکتر محمدرضا شاه نظری

46

شبیه سازی بویلر واتر تیوب نیروگاه منتظر قائم

میالد صانعی

دکتر محمدرضا شاه نظری

47

بررسی و تحقیق در طراحی و ساخت یک فلومتر کالریفیک برای متان

محمدحسن والی

دکتر محمدرضا شاه نظری

44

عنوان

تحلیل و شبیه سازی گذرای یک سیستم سرمایش خورشیدی برای شرایط
مختلف اقتصادی و آب و هوایی در ایران

پایان نامه های دوره دکتری (دفاع شده) گروه حرارت سیاالت
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

امیرعباس رضایی

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

مصطفی محمودی

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

آرش ابجدپور

دکتر سیروس آقانجفی

جاماسب پیرکندی

دکتر مجید قاسمی

5

بررسی عددی و تجربی جریان خود چرخشی در چاه

جالل محمدی

دکترمحمدحسین حامدی

6

تحلیل تجربی -عددی کنترل جریان روی بال توسط عملگرپالسمایی

سیدآرش سیدشمس طالقانی

دکتر عبداله شادآرام

علی اکبر حسینجانی

دکتر علی اشرفی زاده

علیرضا فتحی

دکتر عبداله شادآرام

مصطفی ورمزیار

دکتر مجید بازارگان

1

2
3
4

7

8

9

11

عنوان

افزایش همزمان سطح و ضریب کنوکسیون در انتقال حرارت جابجایی آزاد
از یک استوانه افقی همدما با استفاده از روشهای عددی وتجربی
حل عددی ترمو سیاالتی جریان گاز موتور استرلینگ با اعمال بازیاب
متحرک
تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز
خاکستری

بهینه سازی ترمواکونومیکی یک سیکل هیبرید مرکب پیل سوختی دما باال
و توربین گاز

توسعه و به کارگیری روش مرز مستغرق در بررسی جریان و انتقال حرارت
حول جسم صلب متحرک
طراحی بهینه پره های یک مرحله منتخب در کمپرسور های محوری
براساس هماهنگی طبقات و عملکرد کلی کمپرسور
حل جریان حرارتی سیال خواص متغیر تراکم پذیر فوق بحرانی با استفاده
از روش LB
بررسی عددی حرکت نانو ذرات مغناطیسی در خون تحت تاثیر میدان
مغناطیسی خارجی

محمدرضا حبیبی

11

بررسی عددی و تجربی تاثیرات تشعشع حرارتی درون محفظه

محمدیعقوب عبداله زاده

12

مدلسازی و تست احتراقی جهت تولید هیدروژن

حمیدرضا الری
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دکتر مجید قاسمی
دکتر محمدحسین حامدی
دکتر مجید قاسمی
دکتر محمدحسین حامدی
دکتر محمدرضا شاه نظری
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Low Velocity Transverse Impact Response of Functionally
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Composite Sandwich Plates Using Improved High-Order
Theory

Dr.S.M.R.Khalili
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Dr.R.Eslami Farsani
Hajiyousefi
Dr.S.M.R.Khalili
Soleimani
Dr.R.Eslami Farsani
Hedayatnasab
Hoshiyar
Dr.S.M.R. Khalili
Hasheminejad
Raisifard
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Polypropylene Composites At High Temperature Subjected
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Effect of Distributed Attached Mass on the Vibration
of Sandwich Panel Using Higher Order ESL Theory
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Buckling of Non-Ideal Simply Supported Laminated Plate
on Pasternak Foundation
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Experimental Investigation on Distance Effects In Repeated
Low Velocity Impact on Fiber-Metal Laminates
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45
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بررسی رفتار کششی کامپوزیتهای زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف
بازالت و کربن تحت تاثیر سیکل شوک حرارتی

مدلسازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت باال در سامانه ریلی

بررسی رفتار کششی کامپوزیت های زمینه فنولیک تقویت شده با الیاف
بازانت و کربن تحت اثر دوره شوکت حرارتی

R.C.Alderstien
Dr.R.Ghajar
Dr.S.M.R. Khalili
S.Ebrahimi
Dr.A.Montazeri
H.Rafii Tabar

Computational Materials
Science
Vol.159,No.1

دکتر رضا اسالمی فارسانی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک

دکتر سید محمدرضا خلیلی

امیرکبیر

مسلم نجفی

مجلد  44شماره2

جواد علیزاده کاکلر

فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی

دکتر رحمتاله قاجار

حمل و نقل

دکتر حمید توکلی

مجلد 11

دکتر رضا اسالمی

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک

دکتر سید محمدرضا خلیلی

امیر کبیر

دکتر فرید نجفی

مجلد44شماره2

مدل سازی اجرا محدود اتصال  Tشکل در پنلهای ساندویچی در معرض

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

بارگذاری کششی

آیدین غزنوی

ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چند
مجوره فلزات

صفا پیمان
جواد علیزاده کاکلر

مجلد  29شماره 1

تابعی با درنظر گرفتن تنشهای پسماند حرارتی

سعید مهرابیانی

چقرمگی شکست فوالد ایل  UIC60با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در

جواد علیزاده کاکلر

دماهای مختلف

مهدی نعمتی
یونس علیزاده
مسعود سلطان رضایی

49

آزمون مهارت رانندگی با دستگاه شبیه ساز

محمدرضا قضاوی
دکتر علی اصغر جعفری
دکتر علی نحوی
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مجلد44شماره2
مکانیک جامدات

تحلیل حرارتی استوانههای جدار ضخیم با پوششداخلی از جنس مواد

48

امیر کبیر

دکتر رحمتاله قاجار

دکتر رحمت اله قاجار

پایداری یک سیستم متشکل از سه محور با اتصال هوک

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک

فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی

دکتر رحمتاله قاجار
47

Composit Structure
Vol.99

مجله علمی-پژوهشی مهندسی
مکانیک
مجلد 41شماره 2
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شبیه ساز رانندگی با استفاده از منطق فازی
بررسی یک مدل آسیب برای واماندگی نرم یک فلز در حین فرایند
آهنگری
تحلیل تجربی و عددی پنا ساندویچی کامپوزیتی با هسته مشبک تحت بار
کششی
تحلیل کمانش پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیتی با هسته انعطاف پذیر
تحلیل دینامیکی پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیتی با هسته انعطافپذیر
تحت ضربه کم سرعت با استفاده از تئوری مرتبه باالی بهبود یافته
تحلیل عددی ایمپلیمنت دندان پزشکی در معرض بارگذاری خستگی و
حرارتی
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سمیرا تیموری

دکتر علی نحوی
دکتر حمید خالوزاده

ایمان یزدانی

دکتر رحمت اله قاجار

طاهر احمدی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

ساسان احسانی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

سعدی سماواتی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

بابک ضیایی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی
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پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه طراحی جامدات
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان

بررسی مکانیک آسیب محیط پیوسته در واماندگی نرم با استفاده از
پالستیسیته غیرهمسانگرد
تحلیل اجزاء محدود مسئله رشد ترک دینامیکی در مود یک با استفاده از
فرموالسیون ALE

دینامیک و کنترل جابجایی اجسام توسط سیستمهای رباتیک با اجزاء
انعطاف پذیر
سیستم کنترل فعال انتخاب مسیر حرکت خودرو بر اساس تصمیمات

دانشجو

استاد راهنما

آرش کشاورز

دکتر رحمت اله قاجار

محمدرضا امینی

دکتر امیررضا شاهانی

پیام زرافشان

دکتر سیدعلی اکبر موسویان

محسن علیرضایی

یکپارچه
طراحی سیستم کنترل هوشمند تعقیب خودرو مبتنی بر تأخیر لحظه ای رفتار
راننده و خودرو
طراحی و شبیه سازی یک نانو عملگر زیستی به کمک چپرونهای ملکولی
ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانهای از جنس آلیاژ حافظهدار حاوی جریان
سیال
تحلیل دینامیکی صفحه ساندویچی با رویه های هدفمند تحت ضربه با
سرعت پایین و خواص وابسته به دما
مشخصهیابی استاتیکی و ارتعاشاتی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با
سیم های کوتاه از جنس آلیاژ های حافظه دار

علیرضا خدایاری
رضا حسن زاده قاسمی

دکتر علی غفاری
دکتر رضا کاظمی
دکتر علی غفاری
دکتر رضا کاظمی
دکتر علی غفاری
دکتر علی شکوه فر

فریناز فروزش

دکتر علی اصغر جعفری

یونس محمدی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

علی سعیدی

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

گروه ساخت و تولید
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه ساخت و تولید
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Simulation of Air Gap Thickness Variations on Air Spindle
Vibrations in Ultra Precision Machine Tools

M.Akhondzadeh
Dr.M.Vahdati

2
3

Experimental Investigation on Effect of Number and Size
of Rectangular Air Pockets on Air Spindle Vibrations
in Nanomachining
Modeling the Effect of Tool Edge Radius on Contact Zone
in Nanomachining

4

An Investigation on Stability of Laser Hybrid arc Welding

5

An Investigation Into Laser Ablation of Copper Films With
a Nd:YAG Laser

M.Akhondzadeh
Dr.M.Vahdati
S.V.Hosseini
Dr.M.Vahdati
M. Moradi
Dr.M. Ghoreishi
Jan Frostevarg
Alexander F.H.
Kaplan
S. Shamsaei
Dr.M. Ghoreishi
Y. Javid

نام و شماره مجله
International Journal
of Advanced Design
and Manufanufacture
Vol.2,No.4
Journal of Engineering
Mechanics Sage
Vol.227,No.2
Materials Science
Vol.2,No.4
Optic and Lasers
in Engineering
Vol.51
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

7

Ultrasonic 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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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

8

Measurement 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

11

An Experiment on the Shape and Depth of Air Pocket
on Air Spindle Vibrations in Ultra Precision Machine Tools

M.Akhondzadeh
Dr.M.Vahdati

11

Monitoring of Pipewall Thickness and Iits Thinning Rate
by Ultrasonic Technique

F.Salehi
Dr.F.Honarvar
A.N.Siclair

12

Characterization of Grain Size and Yield Strength in AISI
301 Stainless Steel Using Ultrasonic Attenuation
Measurements

13

Resolution Enhancement of Ultrasonic Defect Signals for
Crack Sizing

Dr.M.Aghaie
Dr.F.Honarvar
S.Zanganeh
B.Shakibi
Dr.F.Honarvar
M.D.C.Moles
J.Caldwell
A.N.Sinclair

14

15
16
17
18

اندازهگیری دقیق خواص مکانیکی میکروساختارهای بازپختی فوالد آلیاژی
 AISID6به کمک روش غیرمخرب فراصوتی

دکتر حمید خرسند

NDT&E International
Vol.52

مهندسی مکانیک مدرس
مجلد12شماره4

تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تک

سید وحید حسینی

بلور مسی با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دکتر مهرداد وحدتی

مجلد2شماره4

محمد اخوند زاده

فصلنامه علمی شریف

دکتر مهرداد وحدتی

مجلد2شماره4

آنالیز سه بعدی برشکاری با لیزر متحرک  CO2در حالت پالسی به کمک

سلمان شمسایی

مهندسی مکانیک شریف

روش اجزائ محدود

دکتر مجید قریشی

مجلد28شماره3

مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به

عاطفه نادری فرد

مکانیک هوا فضا

روش اجزای محدود

دکتر مجید قریشی

مجلد31

مطالعه عوامل موثر بر ارتعاشات اسپیندل هوایی در ماشینکاری نانومتریک

سازه های مربعی و بتنی تحت بارگذاری محوری شبه استاتیکی و دینامیکی
(تا مرحله انفجار)

21

دکتر فرهنگ هنرور

Journal Nodestruct Eval
Vol.31,No.3

مواد نوین

آنالیز تجربی سازههای جاذب انرژی با سطح مقطع دایرهای و مقایسه آن با
19

محمد حمیدنیا

Journal of Engineering
Manufacture
Vol.2,No.4
International Journal
of Design Manufacturing
and Technology
Vol.5,No.4

دکترجمال زمانی
محمد علی ادبی

مهندسی مکانیک ایران

ابوالفضل درویزه

مجلد2شماره24

مجید سلیمانی

م قایسه انقباض بوجود آمده در قطعات پالستیکی تزریق شده در قالب هایی
از جنس آلیاژ های با دمای ذوب پایین و رزین اپوکسی

دکترجمال زمانی
رضا گودرزی

مکانیک هوا فضا

محمد علی ادبی
دکترجمال زمانی

21

ارائه مدل نیمه تجربی برای تغییر شکل پوستههای آلومینیومی با کلگی

امین ضمیری

مخروط تحت بارگذاری انفجاری

علی مظفری
عاطفه عبدلی
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مواد پر انرژی
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ردیف

22

عنوان مقاله

نویسندگان

استفاده از روش غیرمخرب فراصوتی برای پیش بینی خواص مکانیکی فوالد

محمد حمیدنیا

AISI 

دکتر فرهنگ هنرور

نام و شماره مجله

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی
مکانیک جامدات دانشگاه
مجلد3شماره2

مقاالت ارایهشده در کنفرانس ها گروه ساخت و تولید
نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

ردیف

عنوان مقاله

Dr.J.Zamani

IEEE -ICIT 2013
South Africa
1391

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

2

Case Depth Profile Measurement of Hardened Components
Using Ultrasonic V

R.Bagheri
Dr.F.Honarvar
R.Mehdizadeh

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

4

Improvement of Ultrasonic Nondestructive Testing Data By
Signal Processing Techniques

Dr.F.Honarvar

5

بررسی پارامترهای ماشینکاری الکتروشیمیایی آلیاژ نایتینول به روش رویه
پاسخ

6

محاسبه سرعت صوت در AISI 4140

Mosabigi

مهدی روحانی اصفهانی
سید محمد مهدی هادوی
دکتر سید مجید قریشی
سید عباس ارحام نمازی
دکتر فرهنگ هنرور
محسن اعیانی

18th World Conference
on Nondestructive Testing
Durban, South Africa
2012
Conference on Electro
Physical and Chemical
Machining(ISEM) Belgium
2013
Second International
Conference on Acoustics and
Vibration
Sharif University –Tehran
2013

مهندسی مکانیک و فناوریهای
پیشرفته
اصفهان1391
دومین کنفرانس بین المللی
آکوستیک و ارتعاشات
تهران 1391

کتب منتشر شده گروه ساخت و تولید
ردیف

عنوان

نویسندگان

ناشر

1

ماشینهای ابزار

دکتر مجید قریشی

دانشگاه خواجه نصیر

2

مقدمهای بر مکانیک انفجار

دکتر جمال زمانی

دانشگاه خواجه نصیر

3

Piezoelectric Materials and Devices- Practice
and Applications

Dr.M.Ghoreishi

INTECH

4

Nondestructive Testing of Materials and Structures

Dr.F.Honarvar

Springer – RILEM

پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد (دفاع شده) گروه ساخت تولید
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

مرتضی سجادی حور

دکتر مهرداد وحدتی

2

پرداخت کاری با جریان ساینده مگنتورولوژیکال

یوسف افتخاری

دکتر مهرداد وحدتی

3

شبیه سازی جوشکاری لیزر تیگ به کمک روش المان محدود

اعظم رحمانی

دکتر سیدمجید قریشی

وحید طهماسبی

دکتر سیدمجید قریشی

1

4

عنوان

طراحی فرایند پرداختکاری شیمیاییمکانیکی ()CMPساچمههای
سیلیکون نیتراید()Si3N4

بررسی و بهینه سازی پارامترهای موثر در ماشینکاری تخلیه الکتریکی
خشک
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ردیف

دانشجو

استاد راهنما

علی حاجی صادقیان

دکتر سیدمجید قریشی

اعظم سلمان خانی

دکتر مهرداد وحدتی

7

تأثیر بارگذاری دینامیکی (انفجاری) یکنواخت و غیریکنواخت بر شکلدهی

ادبی فیروزجانی

دکتر جمال زمانی

8

مدلسازی پدیده انفجار زیرآب

زهرا برزگر اسکویی

دکتر جمال زمانی

9

طراحی و آنالیز مخزن جدار ضخیم و مخزن آب تستهای انفجار زیر آب

بهنام سلطانی

دکتر جمال زمانی
دکتر سیدمجید قریشی

11

آنالیز عددی بارگذاری دینامیکی بر روی سازه ایزوتروپ تحت محیط
واسط متفاوت

مهدی بزرگمهر

دکتر جمال زمانی
دکتر سیدمجید قریشی

11

طراحی وتحلیل سازههای مخروطی کامپوزیتی تحت بارگذاری خارجی

عاطفه عبدلی

دکتر جمال زمانی

12

بررسی اثر تداخل موج انفجار و امواج الکترومغناطیس

محمود مبین

دکتر جمال زمانی

13

بررسی عددی رفتار موج انفجار با محیطهای واسط متفاوت

وحید موسیبیکی دهآبادی

دکتر جمال زمانی

5
6

14

عنوان
مدل سازی زبری سطح در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با در نظر
گرفتن اثرات تخلیه متوالی به روش اجزائ محدود
بررسی پارمترهای موثر بر فرایند پرداخت سطح ساچمه های سرامیکی با
استفاده از روش MFP

بهینه سازی طراحی مخروطهای جدار نازک کامپوزیتی تقویت شده به کار
رفته در سازه های هوافضایی

فاطمه بهرامی منظور

دکتر جمال زمانی
دکتر علی مظفری

15

مطالعه تغییرات سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی در فلزات با تغییرات دما

محسن اعیانی

دکتر فرهنگ هنرور

16

بررسی انتشار و پراکندگی امواج آکوستیک در مواد تابعی

سعید قیصری

دکتر فرهنگ هنرور

17

ضخامت سنجی دقیق قطعات با استفاده از تکنیک همبستگی متقابل

محمد ایران نژاد

دکتر فرهنگ هنرور

18

بهبود تخمین اختالف زمانی سگنالهای فراصوتی به کمک پردازش سیگنال

سید عباس ارحام نمازی

دکتر فرهنگ هنرور

19

بررسی امکان ساخت کامپوزیت چند الیه از جنس ورق های فلزی

مجید فانحی فر

دکتر مهدی ظهور

21

شبیه سازی و تحلیل فرآیند فلوفرمینگ برای ساخت چرخ دندههای داخلی

مجید خدادادی

دکتر مهدی ظهور

یداله حاجتی

دکتر مهدی ظهور

زاهد پاشا

دکتر مهدی ظهور

21
22

شبیه سازی فرآیند نورد برای تولید ورقهای فلزی با ساختار ریزدانه در
مقیاس نانو
طراحی و انالیز عددی اریفیس در دستگاه واترجت

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه ساخت و تولید
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

سیدوحید حسینی

دکتر مهرداد وحدتی

محمود مرادی

دکتر سیدمجید قریشی

یونس جاوید

دکتر سیدمجید قریشی

علی خرم

دکتر سیدمجید قریشی

کیوان حسینی صفری

دکترجمال زمانی

6

طراحی و ساخت دستگاه آنالیزور تداخل امواج

سیدمسعود باقری

دکتر جمال زمانی

7

طراحی و ساخت شاک تیوب

مهران حشمتی

دکتر جمال زمانی

1
2
3
4
5

عنوان

شبیه سازی فرآیند ماشینکاری نانومتری و مطالعه اثر عیوب کریستالی با
روش دینامیک مولکولی
بررسی و بهینه سازی جوشکاری ترکیبی تیگ و لیزر کم توان
بررسی پارامترها و مدلسازی فرآیند روکشکاری کاربید تنگستن بر روی
سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش لیزری
بررسی تجربی و عددی فرآیند لحیم کاری سخت با استفاده از لیزر
مدلسازی بنیادی رفتار مکانیکی وابسته به نرخ پلیمرهای آمورف حین
تغییرشکل با نرخ کرنشهای بسیار باال
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استاد راهنما

دانشجو

دکتر مهرداد وحدتی

سید علیرضا رسولی

دکتر فرهنگ هنرور

محمدرضا کاری

دکتر فرهنگ هنرور

علی طاهری

دکتر فرهنگ هنرور

امین یاقوتیان

عنوان

بررسی حرکت های قطعه در میدان مغناطیسی و تأثیر الیه ذوب مجدد بر
براده برداری در فرایند پرداخت سایشی مغناطیسی
اندازهگیری خواص االستیک فیبر جاسازی شده در یک ماده همسانگرد با
استفاده از معکوسسازی دادههای پراکندگی صوتی
تحلیل پراکندگی چندگانه امواج فراصوتی از مواد مرکب تقویت شده با
الیاف با در نظر گرفتن اثر میرایی
بهبود روش فراصوتی زمان پرواز پراش با استفاده از دیکانولوشن متغیر با
زمان

ردیف

8
9
11
11

دستاوردها و اختراعات گروه ساخت و تولید
پژوهشگر

Dr.F.Honarvar

سازمان تایید کننده

نام دستاورد

ردیف

بین المللی

Ultrasonic Scanning System and Ultrasound Image
Enhancement Method

1

گروه سیستمهای انرژی
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سیستم های انرژی
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Energy Conversion
Manaegment
Vol.65,pp.13-25

L.Garousi Farshi
S.M.S.Mahmudi
M.A.Rosen
M.Yari
Dr.M.Amidpour

Exergoeconomic Analysis of Double Effect Absorption
Refrigeration Systems

1

International Communications
in Heat and Mass Transfer
Vol.39,No.8,pp.1286-1292

Elnaz Norouzi
Dr.M.Amidpour

Optimal Thermodynamic and Economic Volume of a Heat
Recovery Steam Generator by Constructal Design

2

Thermoeconomic Analysis and Optimization
of an Ammoniaewater Power/Cooling Cogeneration Cycle

3

Exergy and Exergoeconomic Evaluation of Gas Separation
Process

4

Constructal Design and Optimization of a Direct Contact
Humidification-Dehumidification Desalination Unit

5

Simulation and Optimization of Refrigeration Cycle in NGL
Recovery Plants with Exergy-Pinch Analysis

6

A New Targeting Method for Combined Heat, Power
and Desalinated Water Production in Total Site

7

New Emissions Targeting Strategy for Site Utility
of Process Industries

8

New Procedure for Optimal Design of Cogeneration System
With Considering Environmental Impacts and Total Cost

9

Energy Journal
Vol.47,No.1,pp.86-93
Journal of Natural Gas
Science and Engineering
Vol.9
Desalination
Vol.293
Journal of Natural Gas
Science And Engineering
Vol.7,pp.69-77

Desalination
Vol.307,pp.51-60

Korean Journal Chemical
Engineering
Vol.5,No.2,pp.706-812

Clean Techn Environ Policy
Vol.23,No.5456

V.Zare
S.M.S.Mahmudi
M.Yari
Dr.M.Amidpour
B.Ghorbani
Gh.R.Salehi
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
Moorteza Mehrgoo
Dr.M.Amidpour
B.Ghorbani
Gh.R.Salehi
Gh.Maleki
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
Dr.M.Amidpour
H.Ghalami
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
P.Navid
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
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نام و شماره مجله

عنوان مقاله

ردیف

A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site

11

Itegration of Steam Power Plant with Process Utility System

11

Integration of Desalination Systems to Low Grade Heat
Source in Site Utility

12

Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature
Processes Using Thermodynamic Approach

13

Design and Optimization of Distillation Column with Heat
and Power Integrated Systems

14

Design of the Best Heat Integrated Separation Systems

15

Dr.F.Torabi
A.Ali Akbar

A Single-Domain Formulation for Modeling and Simulation
of Zinc-Silver Oxide Batteries

16

Dr.V.Esfahanian
Dr.F.Torabi

Numerical Simulation of Acid Stratification in Lead-Acid
Batteries

17

Porous Media and Complex
Fluids
Vol.1

Dr.V.Esfahanian
A.Mosahebi
Dr.F.Torabi

A Computational Fluid Dynamics Based Electrical Circuit
Model for Prediction of Battery Dynamics Behavior:
Application to VRLA Batteries

18

Journal Electrochemical
Society
Vol.158,No.8,pp.850-858
Journal Electrochemical
Society
Vol.160,No.2, pp.223-234

Dr.F.Torabi
Dr.V.Esfahanian

Study of Thermal-Runaway in Batteries. I: Theoretical
Study And Formulation

19

Study of Thermal-Runaway in Batteries. IT: The Main
Sources of Heat Generation in Lead-Acid Batteries

21

Simulation and Optimization of Refrigeration Cycle in NGL
Recovery Plants

21

Exergy and Exergoeconomic Evaluation of Gas Separation
Process

22

A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site
Utility System

23

Design and Optimization of Heat Integrated Distillation

24

Chemical Engineering
Transactions
Vol.29,pp.51-60
Chemical Engineering
Transactions
Vol.29
Chemical Engineering
Transactions
Vol.29
Scientia Iranica
Vol.2,No.1

Gas Processing Journal
Vol.2,No.1

Gas Processing Journal
Vol.2,No.1
Journal Electrochemical
Society
Vol.159,No.12,
Porous Media and Complex
Fluids
Vol.1

Journal of Natural Gas
Science and Engineering
Vol.7,pp.35-43
Journal of Natural Gas
Science and Engineering

Applied Thermal Engineering

Energy Science and
Technology
Vol.3,No.2,pp.29-37

نویسندگان
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
Dr.M.Amidpour
H.Ghalami
Dr.M.H.Hamedi
S.Khamis Abadi
M.H.Khoshgoftar
Dr.M.Amidpour
A.Hamidi
H.Ghalami
M.H.Khoshgoftar
Dr.M.Amidpour
A.Hamidi
B.Ghorbani
M.Mafi
Dr.M.Amidpour
Dr.S.M.Mousavi
B.Ghorbani
K.Hasanzadeh
Gh.R.Salehi
Dr.M.Amidpour
B.Ghorbani
Gh.R.Salehi
K.Hasanzadeh
Dr.M.Amidpour

Dr.F.Torabi
Dr.V.Esfahanian
B. Ghorbani
G.R. Salehi
H. Ghaemmaleki
Dr.M. Amidpour
Dr.M.H. Hamedi
B. Ghorbani
G.R. Salehi
M. Amidpour
M.H. Hamedi
M.H.Khoshgoftar
Dr.M.Amidpour
S.Khamis Abadi
Dr.M.H.Hamedi
B.Ghorbani
Gh.R.Salehi
P.AsnaAshary
Dr.M.Amidpour
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Iranica Journal
of Energy & Environment
Vol.4,No.3,pp.110-115
Iranica Journal
of Energy & Environment
Vol.4,No.2,pp.116-125
Chemical Engineering
Communications

نویسندگان
H.Abbasi
S.Salehi
R.Ghorbani
Dr.F.Torabi
Dr.M.Amidpour
A.Yaghobi
S.Gheibi
Dr.F.Torabi
A.Habibi Khalaj
M.R.ChaiBakhsh
Dr.H.Sayyaadi
Dr.M.R.Jafari Nasr

International Journal
of Energy Research

Dr.H.Sayyaadi
H.Esmaeilzadeh

Energ Buildings
Vol.60,pp.330-344

Dr.H.Sayyaadi
Gh.H.Abdollahi

Advances in Gas Processing Proceeding of the 3rd
pp.191-198
Advances in Gas Processing Proceeding of the 3rd
pp.295-302

Chemical Engineering
Trancactions
Vol.29,No. 1974-9791

Chemical Engineering
Trancactions
Vol.29,No. 2012

Korean Journal Chem.Eng
Vol.1,pp.1-9

Desalination
Vol.316,pp.42-52

Chemical Engineering
Research and Design
Vol.316,pp.42-52
Desalination
Vol.316,pp.51-60

Applied Thermal Engineering
Vol.54,pp.272-280

M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
V.Mazaheri
S.Khamis Abadi
H.Ghalami
M.H.Khoshgoftar
Dr.M.Amidpour
H.Gholami
S.Khamis Abadi
M.H.Khoshgoftar
T.Sadi
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
S.Khamis Abadi
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi

عنوان مقاله

ردیف

Design and Manufacturing of a Micro Zinc-Air Fuel Cell for
Mobile Applications

25

Numerical Simulation of Electrochemical Processes in
Polymeric Membrane Fuel Cells

26

Thermo-Hydraulic Behavior Modeling of Passive Heat
Transfer Enhancement Techniques Using Soft Computing
Approach

27

Determination of Optimal Operating Conditions for a
Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Stack: Optimal
Operating Condition Based on Multiple Criteria
Application of the Multi-Objective Optimization and Risk
Analysis for the Sizing of a Residential Small-Scale CCHP
System

28
29

Exergoeconomic Evaluation of Desalinated Water
Production in Pipeline Gas Station

31

Techno-Economic Evaluation of Using Different Air Inlet
Cooling Systems in Gas Compressor Station

31

Steam Turbine Network Synthesis Using Total Site
Analysis and Exergoeconomic Optimization

32

A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Utiliti
System

33

New Emissins Targeting Strategy for Site Utility of Process
Industries

34

Optimal Coupling of Site Utility Stam Network with
MED_RD Desalination Through Total Site Analysis and
Exergo Economic Optimization

35

A New Targeting Method for Estimation of Cogeneration
Potential and Total Annualized Cost in Process Industries

36

A New Targeting Method For Combined Heat, Power and
Desalinated Water Production in Total Site

37

A New Cogeneration Targeting Procedure for Total Site
Utility System

38
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نام و شماره مجله
Journal of Renewable
and Sustainable Energy
Vol.16,pp.4196-4203
Chemical Engineering
Technology
Vol.36,No.1,pp.186-191

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr.A.Avami

A Model for Biodiesel Supply Chain: a Case Study in Iran

39

Dr.A.Avami

Conceptual Design of Double Feed Reactive Distillation
Columns

41

محمدعلی مرادی
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

بهرام قربانی

 پیک ساعتی و تعداد مشترکین گاز طبیعی در،مدل برآورد تقاضای ساالنه

2شماره2مجلد

دکترمجید عمیدپور

بخش خانگی در شهر اهواز

41

فرشاد کیمیاقلم
مهندسی مکانیک مدرس

دکتر علی بهبهانی نیا

2مجلد

مهسا صیفی کار

مهندسی مکانیک مدرس
2مجلد

مدلسازی دینامیکی سیستم تبرید جذبی سطحی خورشیدی

42

بهینهسازی دوهدفه تولید گرمایش از تلفات نیروگاه های سیکل ترکیبی

43

هادی جعفری
دکتر علی بهبهانی نیا
امین انگارنویس
مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه سیستم های انرژی

 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391

B.Ghorbani
Dr.M.Mafi
Dr.M.Amidpour
J.Khageghinia
S.M.Mousav Nainian
M.Sharifian
B.Ghorbani
M.Ghorbani
Dr.M.Amidpour
J.Khageghinia
Dr.M.Mafi
J.Khageghinia
B.Ghorbani
Dr.M.Amidpour
F.Kimiaghalam
B.Ghorbani
Dr.M.Mafi
Dr.M.Amidpour
J.Khageghinia
S.M.Mousav Nainian
Dr.M.Mafi
J.Khageghinia
B.Ghorbani
Dr.M.Amidpour
F.Kimiaghalam
Dr.M.Amidpour
Dr.M.Mafi
J.Khageghinia
B.Ghorbani
F.Kimiaghalam
B.Ghorban
M.Sharifian
Dr.M.Mafi
F.Kimiaghalam
Dr.M.Amidpour

The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391

عنوان مقاله

ردیف

Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature
Process - Part I: Optimal Operation Condition

1

Difference of Metallic Bipolar Plates for PEM Fuel Cells

2

Opimization of The Number of Wind Breakers Walls

3

Design of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature
Process - Part II: Optimal Arrangement

4

Modeling of Radial Wind Breakers In Special Pattern

5

A Comparison of Modeling four Different Types of Wind
Breakers on Cooling Towers Efficiency

6

Effects of Coating Bipolar Plate on Efficiency in PEM Fuel
Cell

7

217

 دانشکده مهندسی مکانیک-1931 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 مکان و زمان،کنفرانس
The 14th Conference
of Chemical Engineering
Sharif University –Tehran
1391
Asme- Imece
Houston- Texas
2012
Asme- Imece
Houston- Texas
2012
Asme- Imece
Houston- Texas
2012
Proceedings Of Ecos 2012
The 25th International Co
Preugia-Italy
Proceedings Of Ecos 2012
The 25th International Co
Preugia-Italy
ISME 2012
Shiraz University-Iran
2012
Clean Techn Environ Policy
Berlin-2012
International Conference on
Sustainable Energy Tec
Canada-Vancouver
2012
International Conference
on Sustainable Energy Tec
Canada-Vancouver
2012
The Second Conference
on Hydrogen & Fuel Cell
May2-3,2012
Tehran-Iran
The Second Conference
on Hydrogen & Fuel Cell
May2-3,2012
Tehran-Iran
The Second Conference
on Hydrogen & Fuel Cell
May2-3,2012
Tehran-Iran
The Second Conference
on Hydrogen & Fuel Cell
May2-3,2012
Tehran-Iran
2nd Iranian Conference
on Renewable Energy and
Dis
Tehran Universiti

نویسندگان
Dr.M.Amidpour
B.Ghorban
J.Khageghinia
Dr.M.Mafi
Dr.M.Amidpour
M.H.Khoshgoftar
KhamisAbadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
M.H.Khoshgoftar
S.KhamisAbadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
M.H.Khoshgoftar
P.Navid
Dr.M.Amidpour
AnaMariaBlanco
M.H.Khoshgoftar
S.KhamisAbadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
S.KhamisAbadi
M.H.Khoshgoftar
M.Baghestani
H.Ghalami
Dr.M.Amidpou
M.H.Khoshgoftar
S.KhamisAbadi
H.Ghalami
Dr.M.Amidpour
M.H.Khoshgoftar
P.Navid
Dr.M.Amidpour
Dr.M.H.Hamedi
H.Golchobian
M.H.Taheri
Dr.M.Amidpour
Dr.O.Pourali
H.Golchobian
Dr.A.Behbahani
Dr.M.Amidpour

عنوان مقاله

ردیف

A Study of Peripheral Wind Breakers

8

Lntegration of Steam Power Plant With Siteutility System
Using A New Cogeneration Trageting Method

9

A New Targeting Method For Combined Heat , Power
and Desalinated Water Production in Total Site

11

Optimal Design of Combined Heat and Power System
Using R- Curve Concept

11

Retrofit of Site Utility System Using Process Integration
Techniques and Exrgoeconomic Optimization

12

Comparison of Nuclear Steam Power Plant and
Conventional Steam Power Plant Through Energy Level
and Thermoeconomic Analysis

13

A New Trageting Method for Combinee Heat, Power and
Desalinated Water Production in Total Site

14

New Procedure for Optimal Design of Cogeneration System
With Considering Environmental Impacts and Total Cost

15

Theoretical and Experimental Study of a Novel Film
Evaporation Cooling System

16

Dynamic Exergy Analysis of a Solar Ejector Refrigeration
System With Hot Water Storage Tank

17

A.H.Hadadian
A.Ghomian
S.Hasanpour
Dr.F.Torabi

Design and Thermoeconomic Analysis of a PEMFC-TEC
Cogeneration Plant

18

A.H.Hadadian
A.Ghomian
S.Hasanpour
Dr.F.Torabi

Design and Manufacturing of a Micro Zinc-Air Fuel Cell for
Mobile Applications

19

A.Safaripour
Dr.F.Torabi
A.Norbakhsh

Engineering Nodel for Coupling an Electro-Osmotic Fuel
Micropump with a Miniature Direct Methanol Fuel Cell

21

M.Meratizaman
Dr.F.Torabi

Review Article in Subject of Fuel Cell, Technologies and
Prospect

21

A.Najafi
Sh.Rezaei
Dr.F.Torabi

Sensitvity Analysis of a Closed Cycle Ocean Thermal
Energy Conversion Power Plant

22

Dr.O.Pourali
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

23

A General Formulation for Theoretical Study of Thermal
Runaway in Batteries

Dr.F.Torabi
Dr.V.Esfahanian

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

25

Enhancing 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

26

}Adaptive 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

موسی مراتی زمانی

دومین کنفرانس ملی

27

مدل سازی و ارزیابی فنی تولید هیدروژن از انرژی باد در ایران

آرمین دلگشایی

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391

28

مدل سازی دو بعدی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای

سهند رحیمی
دکتر مجید عمیدپور
محمد آقایی
موسی مرآتی زمانی
دکتر مجید عمیدپور

29

33

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391

مدلسازی وشبیه سازی پیل سوختی اکسید جامد ) (SOFCباراکتور

الهه تقی زاده

همزندار ) (CSTRبه کمک نرم افزار ویژوآل بیسیک

دکتر مجید عمید پور

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391

موسی مرآتی زمانی

دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

دکتر مجید عمیدپور

1391

مدلسازی ،ارزیابی فنی و تحلیل اگزرژی سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل

مریم زارع ده ابادی

سوختی اکسید جامد با ریفرمینگ داخلی

محسن مراتی زمانی

مدلسازی و ارزیابی فنی احداث ایستگاه های تولید و شارژ هیدروژن با
استفاده از انرژی خورشید در ایران

مهدیه رجبی
مریم زارع
سپیده غیبی
دکتر مجید عمیدپور

32

دومین کنفرانس ملی

سیده هما قوام

موسی مرآتی
31

8th International Conference
on Lead-Acid Batteries, LAB
Bulgaria
2013
8th International Conference
on Lead-Acid Batteries, LAB
Bulgaria
2013

دومین کنفرانس ملی

احمد عادل

31

کنفرانس ،مکان و زمان

ارزیابی و مقایسه سیکل اصالح شده  Cu-Clبا سیکل پایه و انتخاب
تجهیزات جانبی به منظور عملیاتی نمودن سیکل

افزایش راندمان حرارتی سیکل اصالح شده ترموشیمیایی تولید هیدروژن
 Cu-Clبا بازیابی حرارتی به روش آنالیزPinch

علی دشت پیما
میالد سعیدی بروجنی
دکتر حسین صیادی
میالد سعیدی بروجنی
علی دشت پیما
دکترحسین صیادی
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دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
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ردیف

34

نویسندگان

عنوان مقاله

علی دشت پیما

تعیین متغیرهای تصمیم و توابع هدف در سیکل ترموشیمیایی تولید

میالد سعیدی بروجنی

هیدروژن  Cu-Clجهت کمینه کردن هزینه هیدروژن تولیدی

دکترحسین صیادی

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی

35

تأمین حرارت مورد نیاز سیکل ترموشیمیایی تولید هیدروژن Cu-Cl

میالد سعیدی بروجنی

با استفاده از انرژی خورشیدی

دکتر حسین صیادی

مدلسازی ترموشیمیایی مرحله تولید هیدروژن سری واکنشهای سیکل

بهناز یزدیراد

ترموشیمیایی تولید هیدروژن کلر -مس

دکتر حسین صیادی

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی

36

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی

37

بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترموشیمیایی کلر -مس تولید هیدروژن

بهناز یزدیراد
دکتر حسین صیادی

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی

38

بهینه سازی چند هدفه سیکل ترموشیمیایی کلر -مس تولید هیدروژن با

بهناز یزدیراد

هدف افزایش تولید و راندمان سیکل

دکترحسین صیادی

تعیین شرایط عملکردی برای یک سیستم پیل سوختی پلیمری جهت رسیدن

حسین اسماعیل زاده

هیدروژن و پیل سوختی

به عملکرد ترموالکتریکی بهینه

دکتر حسین صیادی

دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391
دومین کنفرانس ملی

39

1391
علیرضا یعقوبی
41

شبیه سازی عددی فرآیندهای الکتروشیمیایی پیل سوختی غشا پلیمری

41

تعیین ظرفیت یک موتور استرلینگ خورشیدی برای یک ساختمان نمونه

دکتر سپیده غیبی
دکتر فرشاد ترابی

دومین کنفرانس ملی
هیدروژن و پیل سوختی
دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
1391

محمدعلی هدایت

بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی

ناصر اسماعیلی

مکانیک شیراز

دکتر حسین صیادی

1391

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه سیستم انرژی
ردیف

1
2

دانشجو

عنوان

تحلیل و بهبود پارامترهای طراحی بویلر بازیاب حرارت با هدف کاهش
افت قدرت توربین گاز در سیستم های بازیاب انرژی
بهینه سازی سیستم های تولید همزمان توان و حرارت به کمک توسعه
تحلیل R- CURVE
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علیرضا اسماعیلی
پویا نوید

استاد راهنما

دکتر مجید عمیدپور
دکتر مسعود ضیاء بشرحق
دکتر مجید عمیدپور
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

3

بررسی عملکرد سیستم های تولید همزمان توان و تبرید

هومن گلچوبیان

دکتر مجید عمیدپور

4

تولید همزمان توان و آب شیرین در دودکش خورشیدی

نیره نیرومند

دکتر مجید عمیدپور

5

تحلیل فرایند جداسازی یکپارچه سیستم تبرید بهینه

بهرام قربانی

دکتر مجید عمیدپور

6

حل عددی پره توربین با استفاده از روش المان مرزی

حمید نصیر

دکتر فرشاد ترابی

7

مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای الکتروشیمیای باتری روی -اکسید نقره

امین علی اکبر

دکتر فرشاد ترابی

وحید دهقان نیری

دکتر حسین صیادی

هادی حسین زاده حلقه سری

دکتر حسین صیادی

سعید دهقانی

دکتر حسین صیادی

11

تحلیل ترموهیدرولیکی مبدلهای حرارتی موتور استرلینگ خورشیدی

محمدحسین احمدی

دکتر حسین صیادی

12

طراحی و بهینه سازی سرمایش خورشیدی همراه با ذخیره سازی

امیرحسین مورج

دکترسیدعلی بهبهانی نیا

جواد نوروزپور

دکتر سیدعلی بهبهانی نیا

فرشاد کیمیا قلم

دکتر سیدعلی بهبهانی نیا

8
9
11

13
14
15

ارائه روش تحلیل ترموانوایرونومیک در تحلیل سیستم های حرارتی و به
کارگیری آن در یک مسئله نمونه
طراحی مفهومی و بهینه سازی سیکل هیبریدی موتور استرلینگ
تحلیل ترموشیمیایی و بهینه سازی سیکل تولید هیدروژن به کمک تجزیه
ترموشیمیایی آب با استفاده از سیکل گوگرد-ید

مدل سازی و بهینه سازی ترکیب سیستم های تبرید جذبی و تبرید دسیکانت
خورشیدی برای ساختمان ها
مدل سازی دینامیکی ساختمان با استفاده از روش گرمایش و سرمایش
غیرفعال
تحلیل پینچ و اگزرژی در واحد  cta2مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

معصومه محمودی

دکتر حسین صیادی
دکتر محمدرضا امیدخواه

پایاننامه های دوره دکتری (دفاع شده) گروه سیستم های انرژی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بهینه سازی توالی برجهای تقطیر با استفاده از تکنولوژی پینچ و اگزرژی

غالمرضا صالحی

دکتر مجید عمیدپور

مجتبی باباالهی کوچکسرائی

دکترحسین صیادی

2

ارائه یک مدل مفهومی دیفرانسیلی به منظور شبیه سازی عملکرد حرارتی و
بهینه سازی موتور استرلینگ
گروه مواد

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مواد
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Optimization of Amorphous Silica Nano Particles Synthesis
From Rice Straw Ash Using Design of Experiments
Technique

2

Increasing Ti-6AI-4V Brazed Joint Strength Equal to Base
Metal by Ti and Zr Amourphs Filler Alloy

3

A Evaluation of Microstructure And Erosive Behaviour
of HVOF WC-CO Coting in Principal

4

Preparation of Al-Fe/Tib2 Nanocomposite Powder by Ball
Milling and Subsequent Heat Treatment

Dr.H.Khorsand
N.Kiyaei
MasoomParast
E.Ganje
H.Sarkhosh
Bajeghi
Dr.H.Khorsand
Jafari
Shahrzad
Dr.H.Khorsand
E.Haghshenas
G.Borhani
Dr.R.Eslami Farsani

5

FT-IR Studies on the Cyclization Reaction of Acrylic Fibers

Dr.R.Eslami Farsani
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نام و شماره مجله
Particul Sci Technol

Materials Charact

Mechatronics
Micro
Vol.7,No.5
Polym Polym Compos
Vol.20,No.5
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

International Journal
of Mechanics and Applicatio
Vol.2,No.3

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

Influence of Pin Profile on Quality of Friction Stir Lap Welds
in Carbon Fiber Reinforced Polypropylene Composite

6

International Journal
of Advanced Design and
Manuf

D.S.M.R.Khalili
Dr.R.Eslami Farsani
V.Daghigh

Aging Influence on Charpy Impact Behavior of Basalt Fiber
Reinforced Epoxy Composites

7

FIBER POLYM

R.BadrNezhad
Dr.R.Eslami Farsani
A.Navaei
Dr.R.Eslami Farsani
M.Abbasi
E.Haghshenas
Dr.R.Eslami Farsani
Gh.Borhani
F.Sharifian Jazi
N.Soleimani
D.S.M.R.Khalili
Dr.R.Eslami Farsani
Z.Hedayat Nasab
O.Saligheh
M.Fouroharshad
R.Arasteh
Dr.R.Eslami Farsani
R.Khajavi
Y.Roudbari
F.Akhladhi
Dr.R.Eslami Farsani
S.M.Sabet
Dr.A. Shokuhfar
S. Ebrahimi-Nejad
A. Hosseini-Sadegh
.Azare-Shahabadi

Modeling and Differential Evolution Optimization of PAN

8

Evaluation and Modification of Inclusions Characteristics
in HK40 Heat-Resistant Cast Steel

9

Synthesis and Characterization of in-Situ
Al-Al13fe4-Al2o3-Tib2 Nanocomposite Powder
by Mechanical Alloying and Subsequent Heat Treatment

11

Mechanical Properties of Nanoclay Reinforced
Polypropylene Composites at Cryogenic Temperature

11

The Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes
on Morphology,Crystallinity and Mechanical Properties
of PBT/Mwcntcomposite Nanofibers

12

Synthesis and Characteristics of Continuous Basalt Fiber
Reinforced Aluminum Matrix Composites

13

The Effect of Temperature on the Compressive Buckling
of Boron Nitride Nanotubes

14

Low-Cost Polymeric Microcantilever Sensor with Titanium
as Piezoresistive Material

15

Predictive Modeling of Creep in Polymer/Layered Silicate
Nanocomposites

16

Effects of Structural Defects on the Compressive Buckling
of Boron Nitride Nanotubes

17

Morphological and Structural Evaluation of Nanocrystalline
Niticu Shape Memory Alloy Prepared Via Mechanical
Alloying and Annealing

18

Effects of Milling and Annealing on Formation
and Structural Characterization of Nanocrystalline
Intermetallic Compounds from Ni-Ti Elemental Powders

19

Effect of Thermal Cycling on Hardness and Impact
Properties of Polymer Composites Reinforced by Basalt and
Carbon Fibers

21

International Journal of
Minerals Metallurgy and M
Journal of Composit
Materials
Journal of Reinforced
Plastics and Composite
Vol.31,No.14,pp.967-976

Journal Polymer Research
Vol.20,No.65,pp.1-6

Journal of Composite
Matherials
Physica Status Solidi (A)

Microelectronic Engineering
Vol.98,pp.338-342

Polymer Testing
Vol.31,pp.345-354

Physica E
Vol.48,pp.53-60

Materials Letters
Vol.90,pp.30-33

Materials Letters
Vol.80,pp.181-183

Journal Therm Stresses

Dr.A. Shokuhfar
P. Heydari
M.R. Aliahmadi
M. Mohtashamifar
S. Ebrahimi-Nejad
M. Zahedinejad
Dr.A. Shokuhfar
A. Zare-Shahabadi
A. Atai
S. Ebrahimi-Nejad
M. Termeh
S. Ebrahimi-Nejad
A. Shokuhfar
A. Hosseini-Sadegh
A. Zare-Shahabadi
M. Ghadimi
A.Shokuhfar
A. Zolriasatein
H. R. Rostami
M. Ghadimi
A. Shokuhfar
H. Rostami
M. Ghaffari
Dr.R.Eslami Farsani
Dr.S.M.R.Khalili
M.Najafi
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Powder Technology
Vol.222
International Journal Solids
and Structures
Vol.49,pp.3316-3322
Computation Materials
Science
Vol.63,pp.127-133
Journal of Materials
Vol.64,No.5

Dr.M.Aghaie
M.H.Kakaei

A Novel Method to Synthesize Crc203 Nanopowders Using
EDTA as a Chelating Agent

21

M.H.Gozin
Dr.M.Aghaie

2D and 3D ﬁnite Element Analysis of Crack Growth Under
Compressive Residual Stress Field

22

M.Esmailzadeh
Dr.M.Aghaie

Finite Element and Artiﬁcial Neural Network Analysis
of ECAP

23

Dr.M.Aghaie
D.Azimi

The Study of an Al-Fe-Si Alloy after Equal-Channel Angular
Pressing (ECAP) And Subsequent Semisolid Heating
Optimizing Rheological Behavior of Steel Fedstocks in
Advanced Process of Alloying Powder Injection Molding
A Study of Chromo-Boronizing on DIN 1.2714 Steel by
Duplex Surface Treatment

Journal of Mechanical
Research and Application
Journal of Materials
Vol64, No.6
MICRO & NANO
LETTERS
Vol.7, No.10
Advances In Mechanical
Engineering
Vol.2012,No.10
J Nondestruct Eval
Vol.31,No.10,pp.191-196
Metallography
Microstructure and Analysis
Vol.2,No.1,pp.13-20
Applied Mechanics
and Materials
Vol.248,No.1
Applied Mechanics
and Materials
Vol.313-314,pp.77-81
Journal of Medicinal
Chemistry

Powder Technology
Vol.221,pp.278-283

Materials Characterization
Vol.76,pp.76-82

Progrees in Natural Science
Material International
Vol.23,No.1

Fiber Polym

Middle East Journal
of Scientific Research

Fathi Dost
Dr.Khorsand
Dr.M.Aghaie
M.Mohammadpour
M.H.Kakaei
Dr.M.Aghaie

24
25
26

Synthesis of High Speciﬁc Surface Area Cr2O3 Nanopowder

27

Dr.M.Aghaie
M.Amin
A.H.Momeni
Dr.M.Aghaie
F.Honarvar
S.Zanganeh

Life Assessment and Life Extension of an Aircraft Wheel

28

Characterization of Grain Size and Yield Strength in AISI
301 Stainless Steel Using Ultrasonic Attenuation
Measurements

29

P.Honarmandi
Dr.M.Aghaie

Hot Deformation Behavior of Ti–6Al–4V Alloy in B Phase
Field and Low Strain Rate

31

M.H.Gozin
Dr.M.Aghaie

Fatigue Crack Growth Prediction of Elliptical Corner Crack
Using 3D FEM

31

M.H.Sheikh Ansari
Dr.M.Aghaie

Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of
Ultra High Strength Bainitic Steel

32

Rice Straw Ash a Novel Source of Silica Nanoparticles

33

Investigation on Preparation of Al–4.5%Cu/Sicp
Nanocomposite Powder Via Mechanical Milling

34

Effect of Reinforcing Particle Type on Morphology and
Age-Hardening Behavior of Al–4.5 Wt.% Cu Based
Nanocomposites Synthesized Through Mechanical Milling

35

Influence of Catalyst on Structural and Morphological
Properties of Tio2 Nanostructured Films Prepared by
Sol–Gel on Glass

36

Mechanical Characterization of Clay Reinforced
Polypropylene Nanocomposites at High Temperature

37

Sifting Through the Optimal Strategies of Time Based Tools
Path

38

Dr.H.Khorsand
N.Kiaie
Masoompour
E. Mostaeda
H. Saghafiana
A. Mostaed
Dr.A. Shokuhfar
H. R. Rezaie
A. Mostaed
H. Saghafian
E. Mostaed
A. Shokuhfar
H.R. Rezaie
Mehdi Alzamani
Ali Shokuhfar
Ebrahim Eghdam
Sadegh Mastali
Z.HedayatNasab
Dr.R.Eslami Farsani
Dr.s.M.R.Khalili
N.Soleimani
Z.HedayatNasab
Dr.R.Eslami Farsani
Dr.s.M.R.Khalili
N.Soleimani
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ردیف

39

41

41

42

عنوان مقاله

نویسندگان

تحلیل ریز ساختار و سطح شکست و اندازهگیری استحکام خمشی فوالد

اسماعیل گنجه

متالورژی پودر کرم مولیبدن

دکتر حمید خرسند

اندازه گیری دقیق خواص مکانیکی میکرو ساختارهای باز پختی فوالد آلیاژی
 AISID6به کمک روش غیر مخرب فراصوتی
بررسی تاثیر تخلخل و ریز ساختار متالورژیکی بر خواص مکانیکی دو نوع
فوالد متخلخل تف جوشی شده با باندهای نفوذی

محمد حمید نیا
دکتر فرهنگ هنرور

روکش سخت با فوالد  CK70سخت کاری شده به منظور جایگزینی
تیغه های برشی

دکتر حمید خرسند
حسن عبدوس

45

پلیمرهای هادی

46

پیزوالکتریک ها

47

ابررساناها -مواد اف.جی.ام

مهندسی متالورژی

رضا اسالمی فارسانی

دانشمند

حمید جاللی

مجلد 51شماره11

سیدرضا امیرابادی زاده

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

دکتر رضا اسالمی فارسانی

مجلد6شماره2

دکتر رضا اسالمی فارسانی
44

مجله مهندسی مکانیک مدرس

مصطفی امیر جان

ابررساناها

آلیاژهای حافظه دار نایتینول

مواد پیشرفته در مهندسی

دکتر حمیدخرسند

مقایسه ریزساختار ،سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش
43

نام و شماره مجله

حمید جاللی
محسن میرزایی سیسان

دانشمند
مجلد  51شماره8

دکتر رضا اسالمی فارسانی

دانشمند

محسن میرزایی سیسان

مجلد 51شماره12

دکتر رضا اسالمی فارسانی

دانشمند

محسن میرزایی سیسان

مجلد 51شماره9

دکتررضا اسالمی فارسانی

دانشمند

حمید جاللی

مجلد 55شماره11

مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه مواد
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

1

Synthesis 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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 مکان و زمان،کنفرانس
8th International Conference
on Clean Steel
Hungary
2012
8th International Conference
on Clean Steel
Hungary
2012
The 3rd International
Conference on Composites
Tehran 2012
The 3rd International
Conference on Composites
Tehran 2012
International Congress on
Nanoscience & Nanotechno
Madrid (Spain)
Sep 2012
Scientific Journal Proc.
International Conference
NanoMaterials
Ukraine 2012
Scientific Journal Proc.
International Conference
NanoMaterials
Ukraine 2012
Scientific Journal Proc.
International Conference
NanoMaterials
Ukraine 2012
Scientific Journal Proc.
International Conference
NanoMaterials
Ukraine 2012
Scientific Journal Proc.
International Conference
NanoMaterials
Ukraine 2012
ISME
Tehran 2012
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش
مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و
انجمن علمی ریخته گری ایران

1391 دانشگاه تهران

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

A.Navaei
Dr.R.Eslami Farsani
M.Abbasi

Evaluation of the Effect of Inclusions on Tensile Properties
of 25Cr20Ni Heat Resistant Stainless Steel

5

M.Najafi
Dr.S.M.R.Khalili
Dr.R.Eslami Farsani

The Effect of Hybridization on Impact Properties of Basalt
and Carbon Fibers Reinforced Phenolic Composites

6

M.Najafi
Dr.R.Eslami Farsani
Dr.S.M.R.Khalili
M.Najafi
Dr.R.Eslami Farsani
Dr.S.M.R.Khalili

Finite Element Analysis of Tensile Behaviour of Aluminum
Structures Adhesively Bonded Single and Double-Strap
Repairs
Effect of Temperature and Fiber Volume Fraction on the
Hardness Properties of Basalt Fibers-Phenolic Reinforced
Composites

S. Ebrahimi-Nejad
Dr.A. ShokuhfarD

Buckling of Boron Nitride Nanotubes in a Hydrogen Storage
Environment

9

A. Zolriasatein
Dr.A. Shokuhfar

Effect of Nano-Al3Mg2 Addition on the Microstructure
of PEEK Nanocomposite Bulk Samples Consolidated from
Mechanically Milled Powders

11

E. Loni
A. Shokuhfar
A. Zolriasatein

Synthesis of Novel Nanoparticles By Using Europium
Instead of Indium in the Conventional CIS Composition for
Photovoltaic Application

11

D. Dayani
A. Shokuhfar
M.R. Vaezi
A. Zolriasatein
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Dr.S.A.Jazayeri
J.Fathi Sola

Strength of Materials
Vol.44,N.4

Dr.M.Shariyat
M.M.Alipour

Journal of Solid Mechanics
Vol.3,No.2
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Vol.45,pp.981-994

227

 دانشکده مهندسی مکانیک-1931 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

نام و شماره مجله

نویسندگان

International Journal Automot
Technology
Vol.13

Dr.M.Shariyat
M.Rajabi

International Journal
Mechanical Sciences
Vol.65,pp.24-37

Dr.M.Shariyat

Applied Mathematical
Modelling
Vol.37,pp.3063-3076
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Tehran 2012

M.Abdollahzadeh
Dr.R.Kazemi

Analysis of Neuro-Fuzzy Model in a Car-Following
Scenario Using Singular Spectrum Analysis

1
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 مکان و زمان،کنفرانس
ISME
Tehran 2012
SAE
USA 2012
International Society for the
Psychology of Science &
Technology
Tehran 2012
International Society for the
Psychology of Science &
Technology
Tehran 2012
International Society for the
Psychology of Science &
Technology
Tehran 2012
The 3rd International
Conference on Composites
Tehran 2012
19th Iranian Conference on
Biomedical Engineering
Tehran-Iran
2012
The 3rd International
Conference on Composites
Tehran 2012
The 3rd International
Conference On Composites
Tehran 2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M.Abdollahzadeh
Dr.R.Kazemi
Mirani
S.M.Biroon
Dr.A.H.Shamekhi
A.Yazdani

Application of Local Linear Neuro Fuzzy Model
and Wavelet Transform for Nonlinear System

2

Modeling and Simulation of a PEM Fuel Cell (PEMFC)
Used in Vehicles

3

H.Ashrafi
Dr.M.Shariyat

Thermoviscoelastic Analysis of Three-Dimensional
Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite
Element Formulation

4

H.Ashrafi
Dr.M.Shariyat

Relaxation Effects of Viscoelasticity and Time-Dependent
Poisson's Ratio on Nanoindentation Measurements of Solid
Polymers

5

Dr.M.Shariyat
H.Ashrafi
H.Bandband

Modelling of Energy Absorber on Helmet by Using
Polymeric Foams

6

F.Forozan
Dr.M.Shariyat

Applying an Analytical Solution in Evaluating the Response
of Rectangular Plates Made of Functionally Graded
Materials Subjected to a Dynamic Load

7

H.Bandband
Dr.M.Shariyat
H.Ashrafi
H.Keshmiri
M.Kabir
A.Davar
Dr.M.Shariyat
Dr.S.M.R.Khalili

Reduction of Human Head Injury by Designing an Energy
Absorption on Helmet from the Use of Aluminum
Honeycomb Panels

8

Development of an Innovative Fabrication Method
for Orthogonally Stiffened Composite Cylindrical Shell

9

H.Ashrafi
Dr.M.Shariyat

Material Nonhomogeneity Modeling of Functionally
Graded Viscoelastic Materials Using Boundary & Finite
Element Techniques
Numerical Study of Central Cracked Aluminum Plate
Repaired with Composite Patches Under Transient Dynamic
Loading

11

The 3rd International
Conference on Composites
Tehran 2012
Proceedings of the ASME
2012 Summer Heat
Transfer1391
Puerto Rico, USA
Proceedings of the ASME
2013 Internal Combustion E
Dearborn, Michigan, USA
2012

A.Mohammadi
Dr.S.A.Jazayeri
Dr.M.Ziabasharhagh

Simulation of Combustion Wave With Diluted Methane-Air
In a Packed Bed

12

M.Boudaghi
M.Shahbakhti
Dr.S.A.Jazayeri

A New Physics-Based Misfire Detection Technique
for a Si Engine

13

21st Annual International
Conference on Mechanical
Tehran 2012

M.R.Karamali
Dr.S.A.Jazayeri
Dr.F.Najafi
Kenji Kawashima
Toshihiro

Efficient Pressure Control Nozzle - Flapper Mechanism
With Isothermal Chamber Using Piezoelectric Actuator

14

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

سیدمهدی حسینی بیرون

دانشگاه خوجه نصیر

دکتر امیرحسین شامخی

مدلسازی و شبیه سازی سیستم تولید توان پیل سوختی

15

1391

آریا یزدانی
شبیه سازی نیروی محرکه خودرو سمند با قوای محرکه پیل سوختی

16

H.Ashrafi
Dr.M.Shariyat

دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

سیدمهدی حسینی بیرون

دانشگاه خوجه نصیر

دکتر امیرحسین شامخی

1391

آریا یزدانی

231

11

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1931دانشکده مهندسی مکانیک

ردیف

17

نویسندگان

عنوان مقاله

مقایسه مدل های مختلف نیروی چسبندگی در کنترل غیرخطی لغزش طولی
در لکوموتیوER24PC

دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی
دکتر رضا کاظمی

18

پیاده سازی روش کنترل مود لغزشی در کنترل لغزش لکوموتیو

19

اثر کنترل ضدلغزش چرخ با بهره گیری از تئوری کنترل غیرخطی

21

مدل سازی و کنترل نیروی چسبندگی در خودروهای ریلی

مهدی مندعلی
محمد امین قماشی
دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی
دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی

21

22

23

به کارگیری مدل نیروی چسبندگی استاتیکی بر اساس مدل تیر در تحلیل
کنترل لغزش لکوموتیو دیزل الکتریک ایران سفیر

دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی

به کارگیری مدل نیروی چسبندگی دینامیکی بر اساس تماس بریستل در
تحلیل کنترل لغزش لکوموتیوER24PC

دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی
دکتر رضا کاظمی

تحلیل کنترل لغزش لکوموتیو  ER24PCبا استفاده از مدل نیروی

مهدی مندعلی

چسبندگی استاتیکی بر اساس مدل تیر

محمد امین قماشی

کنفرانس ،مکان و زمان

سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بینالمللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391
سومین کنفرانس بین المللی

24

تحلیل ترمودینامیکی پمپ حرارتی زمین گرمایی

علی سیاوشیکرد

پیشرفتهای اخیر در راه آهن

دکتر سید علی جزایری

دانشگاه علم و صنعت
1391

25

26

مقایسه عددی عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با طیف

محسن نازک تبار

اولین همایش ملی موتورهای

مختلفی از سوختهای مرجع اصلی

دکتر سید علی جزایری

درونسوز

علی سیاوشی کرد

بیستمین همایش ساالنه بین المللی

دکتر سید علی جزایری

مهندسی مکانیک ایران

پوریا سیاوشی

شیراز 1391

تحلیل پمپ حرارتی زمین گرمایی در شرایط اقلیمی شهر تهران
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ردیف

27

28

عنوان مقاله

بررسی عملکرد سیستم جذب سطحی در تولید سرمایش با استفاده از
حرارت اگزوز خودروهای دیزلی
بررسی شاخصهای طراحی سامانه چندراهه مشترک سوخت توسط شبیه
سازی یک بعدی هیدرولیکی

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

دکتر سید علی جزایری

بیستمین همایش ساالنه بین المللی

دکترسید علی بهبهانی نیا

مهندسی مکانیک ایران

مرتضی خانبانها

شیراز 1391

محمود مومننژاد

هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی

دکتر سید علی جزایری

 STU201مکانیک ایران

علی مهدیپور عمران

اردیبهشت 1391
پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت

29

سعید حمیدیان

نقش  LNGدر کاهش آلودگی محیط زیست

دکتر سید علی جزایری

CNG
تهران
1391

31

کنترل غیر خطی مود لغزشی عملکرد طولی لکوموتیو دیزل الکتریک ایران
سفیر

دکتر رضا کاظمی
مهدی مندعلی
محمد امین قماشی

سومین کنفرانس بین المللی
پیشرفتهای اخیر در راه آهن
دانشگاه علم و صنعت
1391

کتب منتشر شده گروه خودرو
ردیف

عنوان

1

هندبوک تولید همزمان مقیاس کوچک

نویسندگان

دکترسیدعلی جزایری
امین قلعه نوئی
سعید حمیدیان

ناشر

انتشارات دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد (دفاع شده) گروه خودرو
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بهینه سازی نسبت دنده جعبه دنده های دستی و اتوماتیک

عباس بیگدلی

دکتر امیرحسین شامخی

2

طراحی سیستم  VVTبرای موتور TU5

محمدتقی زاده

دکتر امیرحسین شامخی

هادی خدایی

دکتر امیرحسین شامخی

محسن رفعت

دکتر رضا کاظمی

3
4
5
6
7
8
9

مدلسازی و کنترل سیستم مدیریت توان در خودروهای هیبریدی با پیل
سوختی
طراحی سیستم کنترلی هوشمند برای رفتار تعقیب خودرو به کمک سیستم
ABS

هوشمند سازی سیستم کنترل رانش برای فرایند تعقیب خودرو
تحلیل کنترل لغزش چرخ های لوکوموتیو دیزل الکتریک ایران سفیر
()IR24PC

ارتعاشات غیرخطی ترکیبی محورهای دوار بلند در رشته های حفاری
تحلیل ضربه ی کم سرعت روی ورق های کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ
حافظه دار
تحلیل ارتعاشات ورق مستطیلی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار
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داود امامی
محمدامین قماشی
محمد فرجی مهیاری

دکتر رضا کاظمی
دکتر شهرام آزادی
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضاکاظمی
دکتر علی اصغر جعفری

مجتبی مرادی

دکتر محمد شرعیات

سارا سمایی

دکتر محمد شرعیات
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ردیف

11
11
12
13

عنوان

مدل سازی و تحلیل المان های محدود  3بعدی پاسخ سامانه مغز -جمجمه
انسان در برابر بارهای ضربه ای
کنترل فعال سینماتیک حرکت چرخ به منظور بهبود پایداری خودرو
بهینه سازی  NVHیک خودروی سواری با بهکارگیری در سیستم تعلیق
خودرو
کنترل راحتی سفر با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بدن انسان

دانشجو

استاد راهنما

حامد بندبند

دکتر محمد شرعیات

روزبه استیفانی

دکتر شهرام آزادی

مهدی صفایی

دکتر شهرام آزادی

محمدرضا دولی خانی

دکتر شهرام آزادی

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه خودرو
ردیف

1
2

عنوان

کنترل آالینده های احتراق با بهرهگیری از محیط متخلخل در موتور احتراق
داخلی تراکمی
بررسی پدیدههای وارهیدگی و خزش در محیطهای با ساختار تابعی مدرج
ویسکواالستیک به روش اجزای محدود

دانشجو

استاد راهنما

آرش محمدی

دکتر جزایری

حسین اشرفی

دکتر محمد شرعیات

قطب علمی رباتیک و کنترل دانشکده مکانیک
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

رباتیک و کنترل

دکترسیدعلی اکبر موسویان

1391

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده مکانیک
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی – آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

1

طراحی و ساخت سامانههای بهینه آئروترمودینامیکی

دکتر علی اشرفیزاده

1384

2

فرآوری مواد

دکتر مهرداد آقایی

1385

3

تولید همزمان گرما و برق CHP

دکتر سیدعلی جزایری

1383

4

تحقیقاتی ارتعاشات و خودرو

دکتر علی اصغرجعفری

1381

5

سیستمهای اندازهگیری سیاالت (میکرو کالری متری)

دکتر محمدحسین حامدی

1386

6

مهندسی سطح پیشرفته

دکتر حمید خرسند

1391

7

کامپوزیت

دکتر سیدمحمدرضاخلیلی

1382

8

مرکز تحقیقاتی مکانیک انفجار و شکلدهی نوین

دکتر جمال زمانی

1383

9

مکانیک شکست

دکتر امیررضا شاهانی

1383

11

نانو تکنولوژی (مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی)

دکتر علی شکوهفر

1384

11

جریانهای محترق و چند فاز

دکتر مهرزاد شمس

1384

12

توربو ماشین

دکترمسعود ضیاء بشرحق

1384

13

سیستمهای طراحی و ساخت مجازی

دکتر مهدی ظهور

1383

14

انتگراسیون انرژی و فرآیند

دکتر مجید عمیدپور

1383

15

اندازهگیری و کنترل

دکتر علی غفاری

1383

16

خواص مکانیک مواد

دکتر رحمت اله قاجار

1384

17

نانو و پیلهای سوختی

دکتر مجید قاسمی

1384
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ردیف

نام مرکز تحقیقاتی – آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

18

ماشینکاریهای مخصوص

دکتر مجید قریشی

1383

19

آزمایشگاه تاسیسات انرژی

دکتر سیدمجتبی موسوی

1383

21

روباتیک

دکتر سیدعلی اکبرموسویان

1383

21

عملگرها

دکتر فرید نجفی

1381

22

واقعیت مجازی

دکتر علی نحوی

1384

23

تست غیرمخرب

دکتر فرهنگ هنرور

1381

24

تحقیقاتی ماشین آالت صنعتی (آتماص) (ساخت و تولید)

دکتر مهرداد وحدتی

1381

25

بهینه سازی تاسیسات انرژی

دکتر حسین صیادی

1391

26

شبکه های عصبی

دکتر سیدحسین ساداتی

1391

27

مرکز تحقیقات خودرو

دکتر رضا کاظمی

1386

28

انتقال حرارت

دکتر علی کشاورز

1388

29

مواد غیرفلزی

دکتر رضا اسالمی فارسانی

1391

31

مواد و سازه های پیشرفته خودرو

دکتر محمد شرعیات

1391

31

آزمایشگاه تحقیقاتی انفجار

دکتر جمال زمانی

1391

32

مکانیک سیاالت

دکتر مهرزاد شمس

1391
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آمار کلی پژوهشی دانشکده مکانیک

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضای هیات علمی دانشکده

53

2

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)

39

3

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی)

15

4

مقاالت در مجالت

273

5

مقاالت در کنفرانس ،همایش و ...

188

6

کتب منتشر شده

18

7

پایاننامههای دوره کارشناسی ارشد دفاع شده

147

8

پایاننامههای دوره دکتری دفاع شده

41

9

سمینارها ،نشست های تخصصی

___

11

طرح های پژوهشی به اتمام رسیده برتر

___

11

دستاوردها و اختراعات

1

12

قطبهای علمی دانشکده

___

13

پژوهشکده علمی دانشکده

___

14

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده

32

15

رقم طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده (ریال):

236

22/516/431/111

دانشکده مهندسی نقشهبرداری

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نقشهبرداری
معاون پژوهشی :دکتر محمد طالعی
کارشناس پژوهش :علیاصغر علیزاده
تلفن00088888 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1931دانشکده مهندسی نقشه برداری

گزارش عملکرد پژوهشی سال9319
اعضای هیأتعلمی دانشکده مهندسی نقشهبرداری
ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ مدرک

گروه

1

علياكبر

آبكار

استاديار

دكترا

تونته -هلند

فتوگرامتري و سنجش ازدور

2

محمودرضا

صاحبي

استاديار

دكتر

كانادا

فتوگرامتري و سنجش ازدور

3

حمید

عبادي

دانشیار

دكترا

كالگري كانادا

فتوگرامتري و سنجش ازدور

4

محمدرضا

مباشري

دانشیار

دكترا

استرالیا

فتوگرامتري و سنجش ازدور

5

علي

محمد زاده

استاديار

دكترا

6

مهدي

مختارزاده

استاديار

دكترا

دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدينطوسي
دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدينطوسي

فتوگرامتري و سنجش ازدور
فتوگرامتري و سنجش ازدور

7

ياسر

مقصودي

استاديار

دكترا

كالگري -كانادا

فتوگرامتري و سنجش ازدور

8

مسعود

ورشوساز

دانشیار

دكترا

انگلستان

فتوگرامتري و سنجش ازدور

9

محمدجواد

ولدان زوج

دانشیار

دكترا

گالسكو -انگلستان

فتوگرامتري و سنجش ازدور

11

ايرج

جزيرئیان

مربي

كارشناسي ارشد

آموزشیار

دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدينطوسي

ژئودزي

11

مسعود

مشهديحسینعلي

استاديار

دكترا

دارمشتات -آلمان

ژئودزي

12

بهزاد

وثوقي

دانشیار

دكترا

اشتوتگارت -آلمان

ژئودزي

13

علياصغر

آلشیخ

دانشیار

دكترا

كالگري -كانادا

GIS

14

ابوالقاسم

صادقي نیاركي

استاديار

دكترا

 - INHAكره جنوبي

GIS

15

محمد

طالعي

استاديار

دكترا

16

عباس

دانشیار

دكترا

17

محمد

كريمي

استاديار

دكترا

عليمحمدي
سراب

دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدينطوسي
دانشگاه ملي استرالیا
دانشگاه صنعتي
خواجهنصیرالدينطوسي

GIS

GIS

GIS

18

محمدسعدي

مسگري

دانشیار

دكترا

تونته -هلند

GIS

19

محمدرضا

ملک

استاديار

دكترا

دانشگاه تهران

GIS

21

علي

منصوريان

استاديار

دكترا
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گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)
ردیف

عنوان

مجری

1

بررسي مدل هاي موجود محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از تصاوير ماهواره اي

دكتر علي اكبر آبكار

2

آنالیز تصاوير سنجش از دوري  SARبا استفاده از الگوريتم MRF

دكتر محمودرضا صاحبي

3

توسعه سیستمي جهت تشخیص و رديابي فرد از تصاوير ويديويي

دكتر حمید عبادي

4

مدل سازي تابش ساتع شده از سطح اقیانوس در طول موج هاي مختلف

دكتر محمدرضا مباشري

5

شناسايي كالس هاي اصلي منطقه شهري از داده هاي لیدار موج پیوسته با استفاده از مفاهیم پیشرفته هندسي

دكتر علي محمدزاده

6

استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان در تعیین بهترين ساختار توابع كسري و بررسي اثرات سیستم مختصات

دكتر مهدي مختارزاده

7

استفاده از اطالعات همسايگي در تصاوير پالريمتريک  SARجهت طبقه بندي گونه هاي مختلف جنگلي

دكتر ياسر مقصودي

8

بازسازي هندسه اپي پالر در تصاوير فضايي پوش بروم

دكتر محمدجواد ولدان زوج

طرح های پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی) گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
مجری

کارفرما

ردیف

دكتر حمید عبادي

توانیر

دكتر حمید عبادي

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

دكتر علي محمدزاده

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

دكتر علي محمدزاده

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

دكتر مهدي مختارزاده

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

دكتر محمد جواد ولدان زوج

سازمان نقشه برداري كشور

7

ايجادكتابخانه طیفي ملي(در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديک)

دكتر محمد جواد ولدان زوج

سازمان فضايي ايران

8

تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي ملي سنجش از راه دور

دكتر مهدي مختارزاده

سازمان فضايي ايران

دكتر محمد جواد ولدان زوج

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

1
2
3
4

5
6

9

عنوان

نظارت عالي برسیستم اطالعات جغرافیايي صنعت برق بخش انتقال
وفوق توزيع
بهینه سازي خط تولید اطالعات مكاني سازمان جغرافیايي نیروهاي
مسلح
طراحي و ساخت لیزر اسكن هوايي توپوگرافي ملي با قابلیت نصب بر
روي هواپیما و بالگرد
شناسايي و بررسي ظرفیت سازمانهاي بین المللي و تدوين قوانین و
استانداردهاي الزم در حوزه سنجش از دور و پدافند غیر عامل
كالیبراسیون هندسي دوربین رقومي هوايي  UltraCamسازمان
جغرافیايي نیروهاي مسلح (فاز اول طرح راه اندازي آزمايشگاه
كالیبراسیون دوربین هاي رقومي هوايي)
انتخاب و اجراي سايت كالیبراسیون میـداني سنجده هاي هوايي و
ماهوارهاي

امكان سنجي و مطالعات مقدماتي ايجاد كتابخانه طیفي ملي -دفاعي
(مرحله اول ايجاد كتابخانه طیفي ملي -دفاعي)

طرحهای پژوهشی جاری (برون دانشگاهی) گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
ردیف

عنوان

مجری

کارفرما

1

تدوين استانداردملي داده مكاني درمقیاسهاي متوسط و كوچک

محمودرضا صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور

2

طراحي و تجهیز آزمايشگاهها و ايستگاههاي سنجش از دور

دكتر محمد جواد ولدان زوج

سازمان فضايي ايران
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طرحهای پژوهشی پایان یافته (برون دانشگاهی) گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
کارفرما

مجری

توانیر

دكترعبادي

مركز تحقیقات مخابرات ايران

محمودرضا صاحبي

شركت برق منطقهاي آذربايجان

محمد جواد ولدان زوج

عنوان

نظارت عالي برسیستم اطالعات جغرافیايي صنعت برق بخش انتقال
و فوق توزيع
تجهیز آزمايشگاه طبقه بندي تصاوير هوايي و ماهواره اي
تخصیص سیستم مديريت پايگاه داده مكاني پايه صنعت برق در بخش
انتقال و فوق توزيع برق آذربايجان

ردیف

1
2
3

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
نام و شماره مجله
Canadian Journal
of Remote Sensing
ISI
Vol.37
Issue.1
27-36
Remote Sensing
Letters
ISI
Vol.51
Issue.2
765 - 776
Journal of the Indian
Society of Remote
Sensing
ISI
Vol.41
Issue.2
425-431
Advances in Space
Research
ISI
Vol.51
Issue.12
2285–2296
International Journal
of Applied Earth
Observation
ISI
Vol.19
104-114
The Photogrammetric
Record
ISI
Vol.27
Issue.140
423–442
UTM Goeinformation
Science Journal
Vol.10
Issue.2
28-51
Meteorological
Applications
ISI
Vol.18
181-187

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

G. Haddadi
Dr. M. R. Sahebi
Dr. A. Mansourian

Polarimetric SAR Feature Selection Using a Genetic
Algorithm

1

N. Ghasemi
Dr. M. R. Sahebi
Dr. A. Mohammadzadeh

Biomass Estimation of a Temperate Deciduous Forest
Using Wavelet Analysis

2

S. S. Haghighi
Dr. M. R. Sahebi
Dr. M. J. Valadanzoej
G. Haddadi

A Comparison of IEM and SPM Model for Oil Spill
Detection Using Inversion Technique and Radar Data

3

N. F. Moghaddam
Dr. M. R. Sahebi
Dr. A. A. Matkan
M. Roostaei

Subsidence Rate Monitoring of Aghajari Oil Field Based
on Differential SAR Interferometry

4

M. Kabolizadeh
Dr. H. Ebadi
Dr. A. Mohammadzadeh

Design and Implementation of an Algoritmfor Automatic
3D Reconstruction of Building Models Using Genetic
Algorithm

5

A. Sedaghat
Dr. H. Ebadi
Dr. M. Mokhtarzadeh

Image Matching Based on Quadrilateral Control Networks

6

S. Malihi
Dr. H. Ebadi
Dr. F. Farnood
M. Maboodi

Immediate Production of Structured Spatial Data Related
to Road Feature For GIS

7

M. Rahimzadegan
Dr. M. R. Mobasheri

An Attempt For Improving MODIS Atmospheric
Femperature profiles products in Clear Sky

8
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نام و شماره مجله
Archives Des Sciences
ISI
Vol.65
Issue.12
91-101
Journal of Agricultural
Science And
Technology
ISI
Vol.14
Issue.1
135-147
Geoscience and
Remote Sensing
Letters
ISI
Vol.9
Issue.2
161 - 165
Journal of Geographic
Information System
ISI
Vol.5
Issue.1
69-74
Aapg Bull
ISI
Vol.1
Issue.1
31-41
Int J Digital Earth
ISI
Vol.1
Issue.1
1-17
Photogrammetrie
Fernerkundung
Geoinformation
ISI
Vol.2012/3
267-280
Journal of Applied
Remote Sensing
ISI
Vol.6
Issue.1
1-15
IEEE Journal of
Selected Topics in
Applied Earth
Observations and
Remote Sensing
ISI
Vol.4
Issue.1
216-225
Photogrammetrie
Fernerkundung
Geoinformation
ISI
Vol.2013/1
5-17

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

M. Rahimzadegan
Dr. M. R. Mobasheri

Atmospheric Temperature profile Extraction From MODIS
Thermal Bands, Using Genetic Algorithm

9

Dr. M. R. Mobasheri
M. Rahimzadegan

Introduction to Protein Absorption Lines Index for
Relative Assessment of Green Leaves Protein Content
Using EO-l Hyperion Datasets.

11

Dr. Y. Rezaei
Dr. M. R. Mobasheri
Dr. M. J. Valadanzoej
M. Shipman

Endmember Extraction Using a Combination of
Orthogonal Projection and Genetic Algorithm

11

N.Ghasemloo
Dr. M.R. Mobasheri
A. Madanchi Zare
M. Memar Eftekhari

Road and Tunnel Extraction from SPOT Satellite Images
Using Neural Networks

12

F. Alidoost
Dr. M. R. Mobasheri
Dr. A. A. Abkar

Introducing a Method for Spectral Enrichment of the High
Spatial Resolution Images

13

N. Ghasemi
Dr. A. Mohammadzadeh
Dr. M. R. Sahebi

Assessment of Different Topographic Correction Methods
in ALOS AVNIR-2 data Over a Forest Area

14

H. Gholizadeh
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. B. Mojaradi

A Decision Fusion Framework for Hyperspectral Subpixel
Target Detection

15

Z. Sadeghi
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. M. Dehghani
N. B. Chang

Enhanced Algorithm Based on Persistent Scatterer
Interferometry for the Estimation of High-Rate Land
Subsidence

16

Spatial and Temporal Analysis of Fires Detected by
MODIS Data in Northern Iran From 2001 to 2008

17

Neural Network Modelling of Tehran Land Subsidence
Measured by Persistent Scatterer Interferometry

18

A. S. Ardakani
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. A. Mohammadzadeh
Dr. A. Mansourian

Dr. M. Dehghani
Dr. M. J. Valadanzoej
I. Entezam
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

19

Particle 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

21

Optimization 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

هادي علیزاده

سنجش از دور و  GISايران

خیرخواه زركش

علمي پژوهشي

دكتر علي اكبر آبكار

مجلد4 :

دكتر علیرضا وفائي نژاد

نسخه2:

علي صادقي نائیني

75-96

21

تهیه نقشه پراكنش مكاني شالیزارهاي برنج با استفاده از داده هاي سري
زماني سنجنده  MODISماهواره TERRA

سنجش از دور و  GISايران
22

كاهش نويز لكه در تصاوير رادار با روزنه تركیبي بر اساس نرم گشتاور
اول ()L1

عظیم حیدريان

علمي پژوهشي

دكتر محمودرضا صاحبي

مجلد3 :

دكتر محمدجوادولدان زوج

نسخه3 :
1 -14

23

نگین فوالدي مقدم

علوم زمین

آشكارسازي تغییرشكل سطحي بر پايه تداخل سنجي تفاضلي رادار در

دكتر علي اكبر متكان

ISI

میدان نفتي آغاجاري

دكتر محمود رضا صاحبي

مجلد81 :

مهاسا روستايي

113 -112
سنجش از دور و  GISايران

24

روشي نو براي انتخاب ويژگي هاي بهینه و افزايش قدرت تفكیک مكاني
در نتايج طبقه بندي تصاوير پالريمتري راداري

علیرضا صفدري نژاد

علمي پژوهشي

دكتر محمودرضا صاحبي

مجلد4 :

میالد نیرومند جديدي

نسخه1 :
19 -34
علوم و فنون نقشه برداري

25

استخراج اتوماتیک ساختمان در مناطق شهري

مصطفي كابلي زاده

علمي پژوهشي

دكتر حمید عبادي

مجلد2 :

دكتر سلمان احمدي

نسخه7 :
23-32

سینا ادهم
26

كاهش اثر بخار آب جو بر روي محصوالت تداخل سنجي راداري به

دكتر محمد رضا مباشري

كمک داد ه هاي  MERIS-FRو GPS

دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مريم دهقاني

243

علوم زمین
ISI

مجلد21 :
نسخه83 :
123-128
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

علوم زمین
28

استفاده از متغیرهاي جذبي طیفي به منظور برآورد سريع نوفه در تصاوير
ابرطیفي

دكتر يوسف رضايي

ISI

دكتر محمد رضا مباشري

مجلد21 :

دكتر محمد جواد ولدان زوج

نسخه82 :
243 -248

سینا ادهم
29

كاهش اثر جو از روي تصاوير تداخل سنجي راداري به كمک دادههاي

دكتر محمدرضا مباشري

 MERISو  GPSجهت افزايش دقت مطالعات فرونشست

دكتر محمدجواد ولدان زوج
دكتر مريم دهقاني

علوم زمین
ISI

مجلد21 :
نسخه83 :
123 -128
فصلنامه حكیم

31

روشي سريع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده موديس
(يک مطالعه موردي در تهران)

رضوان قرباني سالخورد

علمي پژوهشي

دكتر محمدرضا مباشري

مجلد15 :

مجید رحیم زادگان

نسخه2 :
166 -177
نشريه
تحقیقاتكاربرديعلوم

31

تهیه نقشه توزيع مكاني ذرات معلق با قطر كمتر از  2/5میكرومتردر هواي
شهر تهران با استفاده از دادههاي سنجندهMODIS

سید عباس حجازي

جغرافیايي

دكتر محمدرضا مباشري

ISC

ابولفضل احمديان مرج

مجلد12 :
نسخه26:
161 -178
برنامه ريزي و آمايش فضا

32

ارتقا الگوريتم آشكارسازي ابر  MODIS Cloud Maskبا استفاده از
تصوير همزمان ( ASTERمطالعه موردي :شهر دامغان)

دكتر محمدرضا مباشري

علمي پژوهشي

نبي اله غالمي

مجلد15 :

دكتر منوچهر فرج زاده

نسخه2 :
81 -99
نشريه سازمان جغرافیايي

محسن حسن زاده
33

دكتر علي محمدزاده

سیستم لیدار موج پیوسته و كاربردهاي آن

دكتر كوروش خوش الهام

نیروهاي مسلح
علمي ترويجي
مجلد21 :
نسخه81 :
34 -39

دكتر علياكبر متكان
34

بهبود نتايج الگوريتم شیب مبنا جهت فیلتركردن داده هاي لیزر اسكن

محمد حاجب

هوايي با استفاده از ماشین هاي بردار پشتیبان

دكتر علي محمدزاده
دكتر سعید صادقیان

244

مهندسي نقشه برداري و
اطالعات مكاني
علمي ترويجي
مجلد2 :
نسخه4 :
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

علمي پژوهشي

زهرا صادقي

معرفي و مقايسة دو روش تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش كننده

4 :مجلد

دكتر محمد جواد ولدان زوج

 جنوب:دائمي به منظور اندازه گیري فرونشست زمین (مطالعه موردي

1 :نسخه
111-97

دكتر مريم دهقاني

)غربي دشت تهران

علمي پژوهشي

مجید كیاورز

آشكارسازي اتوماتیک تغییرات ساختمان ها ناشي از زلزله با استفاده از

1 :مجلد

دكتر محمد جواد ولدان زوج

تركیب داده هاي برداري و تصاوير ماهواره اي با مقیاس بزرگ

ردیف

 ايرانGIS سنجش از دور و
35

فصلنامه علوم و فنون
نقشه برداري
36

1 :نسخه
25 -42
 ايرانGIS سنجش از دور و
علمي پژوهشي
3 :مجلد
4:نسخه

فاطمه عامري
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده

1 - 18

استخراج اشكال متفاوت راه از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكیکهاي
مختلف مكاني

37

محمد علي مباركي

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فتوگرامتری و سنجش از دور
 مکان و زمان،کنفرانس
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
And Spatial Information
Tehran
2012
ISPRS Annals of
Photogrammetry, Remote
Sensing and SIS
Melbourne, Australia
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Sensitivity of Change Vector Analysis to Detect WaterBody Changes

1

Evaluation of Model-Based Image Analysis of
Remotely Sensed Data using Support Vector Machine
and Bayes’s Theorem

2

Using Model-Based Image Analysis for Image
Classification

3

M. Niroumand
A. R. Safdarinejad
Dr. M. R. Sahebi
Dr. M. Mokhtarzadeh

A Novel Approach to Super Resolution Mapping of
Multispectral Imagery Based on Pixel Swapping
Technique

4

M. Kabolozadeh
Dr. H. Ebadi
Dr. M. Mokhtarzadeh

Modifying Active Contour Model for Automatic
Building Extraction Using A Fuzzy Inference System

5

Design and Implementation of an Expert Interface
System for Integration of Photogrammetric and
Geographic Information Systems with Emphasis on
Producing Cognitive Information

6

A. Amidi
M. Janati
Dr. A. A. Abkar
Dr. M. J. Valadanzoej
A. R. Safdarinejad

M. Mahour
Dr. A. A. Abkar

F. Ashouri
H. Mehdipour
Dr. A. A. Abkar

F. Farnood
Dr. H. Ebadi
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 مکان و زمان،کنفرانس
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
ISPRS Annals of
Photogrammetry, Remote
Sensing and SIS
Melbourne, Australia
2012
International Conference
on Advances in Electronics
and Electrical Engineering
Bangkok, Thailand
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

F. Alidoost
Dr. M. R. Mobasheri
Dr. A. A. Abkar

Feasibility Study in Producing Surface Spectral
Reflectance in Urban Environment

7

M. Nikfar
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. A. Mohamadzadeh
Dr. M. Mokhtarzadeh
A. Navabi

Building Meaningful Segmentation Using Genetic
Algorithm From IKONOS Pan Sharpened Images

8

S. Yavari
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. A. Mohamadzadeh
Dr. M. Mokhtarzadeh

Accuracy Improvement Using optimized RFM in high
Resolution Satellite Images

9

S. Yavari
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. M. Mokhtarzadeh
Dr. A. Mohamadzadeh

Comparison of Particle Swarm Optimization and
Genetic Algorithm in Rational Function Model
Optimization

11

Robust Method for IKONOS Imagery Fusion in
Frequency Domain

11

Forest Canopy Density Classification Using Texture
Quantization of Pan Arial Images

12

Dr. M. Dehghani
Dr. M. J. Valadanzoej
I. Entezam

Neural Network Retrieval of Land Subsidence
Measured by Persistent Scatterer Interferometry

13

سید علي سیدين

 و روشي برايLandsat-TM برآوردي از تابع انتشار نقطه اي سنجنده

دكتر علي اكبر آبكار

محاسبه قدرت تفكیک مكاني اين سنجنده

A. R. Safdarinejad
A. Rahimzadeh
Dr. M. J. Valadanzoej
Dr. M. Mokhtarzadeh
M. Janati
H. Ashouri
M. Taefi
Dr. M. J. Valadanzoej

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک
سازمان نقشه برداري كشور

14

1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

نسرين نصرتي

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمودرضا صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور

دكتر علي محمدزاده

ارزيابي روشهاي كالیبراسیون بین سنجنده

15

1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

عباس كیاني

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

مجید دربندي فراهاني

سازمان نقشه برداري كشور

دكتر محمودرضا صاحبي

كاهش نويز در تصاوير ماهواره اي چند طیفي با استفاده از شانون

1391
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آنتروپي

16

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1931دانشکده مهندسی نقشه برداری

ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس ،مکان و زمان
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

17

روشي جديد جهت طبقه بندي تصاوير پالريمتري  SARبر اساس
سیستم استنتاج فازي و الگوريتم VanZyl

محمدصادق مطلبي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

فرناز كاظمي

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمودرضا صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

18

استفاده از الگوريتم شانون آنتروپي جهت تشخیص لبه در تصاوير

عباس كیاني

سنجش از دوري

دكتر محمودرضا صاحبي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
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

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

مجتبي جنتي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

علي رضا صفدري نژاد

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمودرضا صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور

دكتر مهدي مختارزاده

1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

21

طراحي وپیاده سازي يک الگوريتم مدل مبنا به منظور بازسازي سه
بعدي مدل ساختمان بااستفاده از الگوريتم ژنتیک

مصطفي كابلي زاده

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر حمید عبادي

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر علي محمدزاده

سازمان نقشه برداري كشور
1391

وزندهي مناسب به پارامترهاي موثر در روش تصمیم گیري چند معیاره
21

براي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مكاني با استفاده از
دادههاي GPS

22

دومین همايش ملي ژئوماتیک
فرشید فرنود

اشراق بجنورد

دكتر حمید عبادي

مؤسسه آموزش عالي اشراق بجنورد

1391
حامد كاچار

اولین كنفرانس ماهواره براي

بررسي تاثیر عوامل مختلف به ويژه رطوبت جو در برآورد

دكتر محمدرضا مباشري

توسعه پايدار

مشخصههاي واونگي دمايي از تصاوير ماهواره اي MODIS

دكتر علي اكبر آبكار

دانشگاه صنعتي امیركبیر

مجید رحیم زادگان

1391

حامد كاچار
23

تشخیص و مدلسازي وارونگي هاي دمايي روي داده در جو با استفاده

دكتر محمدرضا مباشري

از تصاوير ماهواره اي ( MODISمطالعه موردي :تهران)

دكتر علياكبر آبكار
مجید رحیمزادگان

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

24

بررسي و ارزيابي اثر برخي پارامترهاي دينامیک بر وقوع آتش سوزي

يونس جعفري گلدرق

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

در جنگل هاي شمال كشور با استفاده از داده هاي هواشناسي و

دكتر علي محمدزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سنجش از دور

علي سركارگر اردكاني

سازمان نقشه برداري كشور
1391
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس ،مکان و زمان
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

25

ياسر انصاري

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي محمدزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمود رضا صاحبي

سازمان نقشه برداري كشور

شناسايي اتوماتیک عارضه ساختمان با تلفیق داده لیدار و تصوير هوايي
با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در سطح پیكسل پايه و شي مبنا

1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

26

آشكارسازي و تعیین ساختمان هاي تخريب شده پس از وقوع زلزله با
استفاده از داده هاي سنجش از دور

امیر نیكنام

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكترعلي محمدزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

حمید عبادي

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

28

بررسي عملكرد سیستمهاي عصبي فازي در طبقه بندي تصاوير
ماهواره اي

نفیسه كاخاني

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر مهدي مختارزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمد جواد ولدان زوج

سازمان نقشه برداري كشور
1391

احمد هداوند
29

استفاده از قطعه بندي چند مقیاسه در طبقه بندي طیفي مكاني داده هاي

دكتر مهدي مختارزاده

ابرطیفي

دكتر محمد جواد ولدان زوج
رضا آقايي
رضا آقايي

31

استفاده از الگوريتم ژنتیک براي تعیین توزيع بهینه نقاط كنترل در حل

دكتر مهدي مختارزاده

مدل توابع كسري

محمدرضا رمضاني
احمدهداوند

31

32

طبقهبندي كاربري اراضي پارسل مبنا برمبناي ويژگيهاي مفهومي
پوشش اراضي

روشي نوين براي طبقه بندي دادههاي چند بازگشتي اليدار با استفاده
از اطالعات هندسي مجاورتي و فضاي پديده

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391

محسن قلوبي

همايش دومین همايش و نمايشگاه بین

دكتر محمد جواد ولدان زوج

المللي تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر مهدي مختارزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سعید رمضان خاني

سازمان نقشه برداري كشور

حامد ساعتي

1391

علیرضا صفدري نژاد

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

مجتبي جنتي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر محمد جواد ولدان زوج

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر علي محمدزاده

سازمان نقشه برداري كشور

دكتر مهدي مختارزاده

1391
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

33

بهینه سازي مدل توابع كسري با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

امین باغاني
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر علي محمدزاده
محسن قلوبي
34

طبقه بندي پوشش اراضي شئ مبناي شهري مبتني بر يک مدل گام به

دكتر محمد جواد ولدان زوج

گام با بكارگیري تصوير ماهواره اي IKONOS

دكتر مهدي مختارزاده
سعید رمضان خاني
مجتبي جنتي
امین باغاني

35

مقايسه مدلهاي تبديل خطي مستقیم و افاين سه بعدي در مدلسازي

علیرضا صفدري

تصاوير با هندسه خطي در سطوح مختلف تصحیحات

محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر علي محمدزاده

36

37

بررسي روشهاي آشكارسازي ،تشخیص و تعیین میزان تنشهاي
زيستي و فیزولوژيک گیاهان با استفاده از فنآوري سنجش از دور

استخراج نیمه اتوماتیک پارامترهاي آماري كالس هاي طبقه بندي
مبتني بر خوشه بندي تصوير

کنفرانس ،مکان و زمان
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391

مجتبي جنتي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

دكتر محمد جواد ولدان زوج

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي محمدزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

شهناز ضعیم

سازمان نقشه برداري كشور

علیرضا صفدري نژاد

1391

مجتبي جنتي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

میالد نیرومند

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر محمد جواد ولدان زوج

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر علي محمدزاده

سازمان نقشه برداري كشور

علیرضا صفدري

1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

38

بررسي روشهاي استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاوير اپتیک و
راداري با حدتفكیک باال

الهه خصالي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر محمد جواد ولدان زوج

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر مهدي مختارزاده

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

39

ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي شناسايي مواد معدني از تصاوير
فراطیفي

علي رضا محرابي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر مهدي مختارزاده

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر برات مجردي

سازمان نقشه برداري كشور
1391
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ردیف

41

41

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

عنوان مقاله

حامد كاچار

اولین كنفرانس ماهواره براي

شمارش نیمه اتوماتیک دپوهاي خاكريزي از تصاوير ماهواره اي

علیرضا صفدري نژاد

توسعه پايدار

 Geoeyeبه كمک روشي مبتني بر فضاي پديده و توابع مورفولوژيک

احمد معدنچي

دانشگاه صنعتي امیركبیر

دكتر محمد جواد ولدان زوج

1391

محسن زنوزي

اولین كنفرانس ماهواره براي

بررسي تأثیر هندسه تصويربرداري راداري در تعیین زمان گذر ماهواره

دكتر محمد جواد ولدان زوج

توسعه پايدار

از يک مكان مشخص با استفاده از پارامترهاي دوخط مدار

دكتر سعید صادقیان

دانشگاه صنعتي امیركبیر

دكتر محمود رضا صاحبي

1391

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه فتوگرامتری وسنجش از دور
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

عنوان

ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از خشكسالي با استفاده
از سنجش از دور و GIS

تهیه نقشه میزان تولید محصول برنج با استفاده از داده هاي سنجش از
دور راداري
ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از سرمازدگي با استفاده
از سنجش از دور و GIS

ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از گرمازدگي با استفاده
از سنجش از دور وGIS

بررسي و آنالیزتوزيع كلروفیل-آ در درياها با استفاده از شبكه عصبي
(مطالعه موردي :درياي خزر)

دانشجو

استاد راهنما

حسن طاهرنژاد

دكتر علياكبر آبكار

حمزه نجمي

دكتر علياكبر آبكار

احسان آذري آراني

دكتر علياكبر آبكار

علي عرب سلماني

دكتر علي اكبر آبكار

هاجر سادات علي زاده مقدم

طبقه بندي پوشش هاي جنگل با استفاده از تصاوير رادار و نوري

احسان زارعي

(مطالعه موردي جنگل هاي خیر كنار)
طبقه بندي منطقهاي شهري با استفاده از تلفیق تصاوير ماهوارهاي

زينب قنبري علويجه

چندمنبعي راداري و اپتیكي
برآورد زيست توده جنگل با استفاده از تلفیق تصاوير  SARو اپتیک و

محمد رضا رمضاني

بهره گیري از روش هاي الگوريتم ژنتیک و شبكه عصبي
كالیبراسیون راديومتريكي بین سنجندهاي با استفاده از اصول روش

نسرين نصرتي

بازتاب مبنا
آشكارسازي تعییرات مبتني بر میدانهاي تصادفي ماركف بر روي

سارا صالحي

تصاوير SAR

تهیه نقشه كاربري در سطح زيرپیكسل مبتني بر روشهاي بهینهسازي

میالد نیرومند جديدي

مكاني با استفاده از تصاوير چندطیفي

رضا حسینخاني

استفاده از تلفیق تصاوير نوري و رادار براي طبقه بندي ماتع
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دكتر سیامک بوداقپور
دكتر علياكبر آبكار
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر علي محمدزاده
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر علي محمدزاده
دكتر محمود رضا صاحبي
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر حمید عبادي
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ردیف

دانشجو

عنوان

مقايسه و ارزيابي روش هاي متداول كشف آتش و بررسي تاثیر دما و
13

رطوبت در دقت آشكارسازي نقاط ثابت آتش سوزي توسط سنجنده

جالل اكبرزاده

MODIS

14
15
16
17
18
19

طراحي يک سیستم فازي جهت تعیین تخريب ساختمان ها پس از
وقوع زلزله با استفاده از داده هاي سنجش از دوري
شناسايي و پايش پديده گرد و غبار با استفاده از تصاوير MODIS

تناظريابي عوارض نقطه اي در تصاوير هوايي و ماهواره اي با استفاده از
شبكههاي عصبي
بهبود روشهاي طبقه بندي به كمک تلفیق شبكه هاي عصبي و منطق
فازي در تصاوير فراطیفي
محاسبه سطح زير كشت انواع محصوالت كشاورزي با استفاده از
تركیب داده هاي چند منبعي اپتیكي
استفاده از اطالعات مجاورت در پسپردازش نتايج طبقهبندي
نظارتشدهي تصاوير ماهوارهاي با تاكید بر توپولوژي فازي

امیر نیک نام
علي سیاحي
سمیرا بدرلو
نفیسه كاخاني
مسلم درويشي
حمیدرضا اورعي

21

بهینه سازي توابع رشنال با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها

امین باغاني

21

استفاده از عوارض خطي در تصحیح هندسي تصاوير هوائي

قنديل قادري

22
23
24

ارزيابي عملكرد مدلهاي پارامتري و غیرپارامتري در بازسازي هندسه
اپيپالر تصاوير خطي پوشبروم
استخراج نیمه اتوماتیک راه از تصاوير نوري و راداري با حد تفكیک
باال
اندازه گیري جا به جايي سطح زمین بكمک تصاوير سنجنده
 TerraSAR-Xبا استفاده از تكنیک تداخل سنجي راداري

مجتبي جنتي
الهه خصالي
فاطمه میرشاهي

استاد راهنما

دكتر علي محمدزاده
دكتر علي سركارگر اردكاني
دكتر علي محمدزاده
دكتر حمید عبادي
دكتر علي محمد زاده
دكتر حمید عبادي
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر محمدجواد ولدان زوج
مهدي مختارزاده دكتر
محمودرضا صاحبي دكتر
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر حمید عبادي
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارراده
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر علي محمدزاده
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده
دكتر محمد جواد ولدان زوج

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه فتوگرامتری و سنجش از دور
ردیف

1

عنوان

توسعه الگوريتمهاي ناحیهاي براي استخراج پروفايلهاي دما و رطوبت
جو از تصاوير سنجنده MODIS

دانشجو

استاد راهنما

مجید رحیمزادگان

دكتر محمدرضا مباشري

دفاع از پیشنهاد رساله دکتری(ارزیابی جامع) گروه فتوگرامتری و سنجش از دور
ردیف

دانشجو

عنوان

بازسازي اتوماتیک سه بعدي عارضه ساختمان به روش مدل مبنا در
1

مناطق شهري از داده هاي اپتیكي و لیدار با استفاده از منطق فازي و
منحني هاي فعال هندسي
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مصطفي كابلي زاده

استاد راهنما

دكتر حمید عبادي
دكتر علي محمدزاده
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ردیف

2
3
4
5
6

دانشجو

عنوان

ارائه الگوريتمي نوين جهت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي چندطیفي

سید باقر فاطمي نصرآبادي

با قدرت تفكیک باال با استفاده از اطالعات طیفي  -مكاني تصوير
تولید اطالعات مكاني و طیفي محتواي تصوير جهت بهبود دقت طبقه

حامد عاشوري

بندي تصاوير سنجش از دور
زمین مرجع سازي اتوماتیک تصاوير با حد تفكیک باالي ماهواره اي با

سمیه ياوري

استفاده از مدلهاي رياضي سه بعدي غیر پارامتريک
برداري سازي اتوماتیک نتايج كشف راه از تصاوير ماهواره اي بزرگ

فاطمه عامري

مقیاس براساس توسعه و تكمیل روشهاي خوشه بندي در فضاي تصوير
طراحي توصیفگرهاي بهثنه جهت استخراج اتوماتیک شبكه راهها در

اصغر میالن لک

مناطق شهري از تلفیق داده هاي لیدار و تصاوير ماهواره اي

استاد راهنما

دكتر محمدرضا مباشري
دكتر علي اكبر آبكار
دكتر محمدجوادولدان زوج
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر محمدجوادولدان زوج
دكتر محمودرضا صاحبي
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر محمد جواد ولدان زوج
دكتر مهدي مختارزاده

گروه ژئودزی
طرح های پژوهشی مصوب (داخلی)
ردیف

عنوان

مجری

1

آنالیز جزر و مدي با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي.

مهندس جزيرئیان

2

ارزيابي عملكرد شبكه تعیین موقعیت آني كینماتیک تهران.

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

3

تحلیل پايداري نقط كنترل در شبكه هاي موضعي آشكارسازي جابجايي براساس سرشكني هم زمان
مشاهدات

دكتر بهزاد وثوقي

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی) گروه ژئودزی
ردیف

1
2
3

عنوان

تهیه نقشه  GISاطالعات محیطي نیروگاه اتمي بوشهر براساس دادههاي
موجود
طراحي و ايجاد شبكه انتقال زمان كشور و ساخت ساعت اتمي
مطالعات چگونگي ساخت سیستمهاي تعیین موقعیت  DZCنجومي و
ساخت دوربین مربوطه

مجری

کارفرما

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

شركت افق انرژي ايرانیان

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

سازمان جغرافیايي نیروهاي مسلح

طرحهای پژوهشی جاری (برون دانشگاهی) گروه ژئودزی
ردیف

1

عنوان

طراحي وامكان سنجي ايجادشبكه مبناي كشوري سیستم تعیین موقعیت
ماهواره اي شركت انتقال گازايران

مجری

کارفرما

بهزاد وثوقي

شركت انتقال گاز ايران

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه ژئودزی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

1

Regional 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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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

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

3

Application of ASTER Satellite in Digital Elevation
Model Generation: A Review

4

تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیري از داده هاي آهنگ
باالي  ، GPSمطالعه موردي  :زمین لرزه سن سیمون  22دسامبر 2113

K. Deilami
S. Khajeh
N. Bolhasani
I. Jaziriyan

سجاد طبیبي
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

دكتر يحیي جمور

نام و شماره مجله
Journal of Atmospheric
and Solar-Terrestrial
Physics
ISI
Vol.92
23-30
Research Journal
of Environment and Earth
Sciences
ISI
Vol.4
Issue.12
1033-1037

علوم زمین
ISI

مجلد83 :
97 -112
مجله فیزيک زمین و فضا

5

بهینه سازي سامانه هاي تصوير المبرت؛ مركاتور و استريوگرافیک براي
ناحیه جغرافیايي ايران با توجه به معیار ايري-كاورايسكي

دكتر بهزاد وثوقي

علمي پژوهشي

بهزاد ملكان

مجلد38 :

دكتر اصغر راست بود

نسخه1 :
69 -84

6

مقايسه روشهاي متفاوت تعیین پارامترهاي سامانه تصوير مركاتور بر
اساس معیار چبیشوف

دكتر بهزاد وثوقي

مجله فیزيک زمین و فضا
علمي پژوهشي

بهزاد ملكان

مجلد38 :

دكتر اصغر راست بود

نسخه1 :
85 -99
مجله ژئوفیزيک ايران

7

مدلسازي تغییر مختصات مسطحاتي نقاط سطحي زمین در چهارچوب

دكتر اصغر راست بود

مرجع  ITRFدر محدوده فالت ايران

دكتر بهزاد وثوقي

تحلیل حساسیت مدلهاي كشسان تغییرات همالرزه اي شتاب گراني در

دكتر اصغر راست بود

سطح پوسته زمین به پارامترهاي ورودي

دكتر بهزاد وثوقي

مطالعه سهم حركات صفحات زمین ساختي منطقه خاورمیانه در تولید

دكتر اصغر راست بود

میدان سرعت  GPSشبكه غیر دايم ژيودزي ايران

دكتر بهزاد وثوقي

علمي پژوهشي
مجلد6 :
نسخه1 :
12 -23
مجله ژئوفیزيک ايران

8

علمي پژوهشي
مجلد6 :
نسخه2 :
73 -94
علوم زمین

9

ISI

مجلد21 :
نسخه84 :
15 -24

11

افزايش آستانه جابه جايي هاي هم لرزه قابل تشخیص در پردازش
دادههاي  GPSآهنگ باال

سجاد طبیبي
دكتر يحیي جمور
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي
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علوم زمین
ISI
مجلد21 :
نسخه85 :
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري
11

تعیین پريود تكرار مداري واقعي ماهواره هاي  GPSبا استفاده
ازاطالعات مداري غیر دقیق

سجاد طبیبي

علمي پژوهشي

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

مجلد1 :

دكتر يحیي جمور

نسخه3 :
23 -31

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه ژئودزی
ردیف

عنوان مقاله

1

Monitoring Regional Ionosphere using GPS Network
Observation

2

بررسي كارايي روش  LSHEدر تشخیص زمین لرزه هاي تدريجي

3

بررسي الگوهاي لرزه خیزي البرز مركزي

4

اثرات زيست محیطي خطوط برق فشار قوي بر ساكنان شهرها

5

كاربر علم ژئوماتیک درگردشكري

نویسندگان

يزدان عامريان
دكتر بهزاد وثوقي
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

رويا موسويان
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

مريم يوسفي
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

کنفرانس ،مکان و زمان

اولین كنفرانس ماهواره براي
توسعه پايدار
دانشگاه صنعتي امیركبیر
1391
سي و يكمین گردهمايي علوم زمین

سازمان زمین شناسي كشور
1391
سي و يكمین گردهمايي علوم زمین

سازمان زمین شناسي كشور
1391
اولین همايش ملي حفاظت و

علیرضا امیرحاجلو
مهندس ايرج جزيرئیان

برنامه ريزي محیط زيست
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
همدان
1391

آرش غريبي

اولین همايش ملي جغرافیا و

علي اصغر دور محمدي
مرتضي اعالالديني

گردشگري در هزاره سوم
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد

مهندسايرج جزيرئیان

1391

کتب منتشر شده گروه ژئودزی
ردیف

عنوان

1

نكات كاربرديAutocad

نویسندگان

نیلوفر محمدي معاضد
مهندس ايرج جزيرئیان

ناشر

ناقوس

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه ژئودزی
ردیف

1

عنوان

پرازش دادههاي نرخ باالي سامانه هاي  GNSSبا هدف پیاده سازي
يک سیستم پايش آني تغییر شكل
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دانشجو

استاد راهنما

مريم يوسفي

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي
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ردیف

2
3
4

5
6
7

عنوان

امكان سنجي طراحي شبكه انتقال زمان كشور با استفاده از سیستم تعیین
موقعیت جهاني
آشكار سازي زلزله هاي تدريجي با استفاده از داده هاي GPS

مدلسازي مكانیكي اثر برخورد مايل صفحات زمین ساختي عربستان و
اوراسیا در محدوده گسل شمال تبريز
مطالعه رفتار پوسته زمین در منطقه وقوع زلزله بر مبناي تكنیک
پراكنشكنندههاي دائمي تصاوير راداري
مقايسه روشهاي بهینه و تكاملي در حل بهینه مسئله معكوس ژئوفیزيک
تركیب میدانهاي سرعت محلي  GPSجهت تشخیص بلوکهاي
صلب در منطقه ايران

دانشجو

استاد راهنما

مصطفي خوش منش

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

رويا موسويان

دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

جواد صبايي ماسوله

دكتر بهزاد وثوقي

سمانه شكرزاده

دكتر بهزاد وثوقي

هانیه طباطبايي

دكتر بهزاد وثوقي

مسعود نوذري

دكتر بهزاد وثوقي

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه ژئودزی
ردیف

1

دانشجو

عنوان

مدلسازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در اليه يونسفر با استفاده از

يزدان عامريان

آنالیز موجک و مشاهدات GPS

استاد راهنما

دكتر بهزاد وثوقي
دكتر مسعود مشهدي حسینعلي

گروه سیستمهای اطالعات مکانی ()GIS
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)
ردیف

عنوان

مجری

1

تركیب ارزيابي هاي تصمیم گیران در مكانيابي

دكتر علي اصغر آل شیخ

2

طراحي مدل يكپارچه مكاني جهت تحلیل توزيع خدمات شهري در راستاي عدالت فضايي

دكتر محمد طالعي

3

تجزيه و تحلیل توزيع فضايي مراكز خدمات سالمت و دسترسي به آنها در استان مركزي

دكتر عباس علیمحمدي

4

مقايسه استنتاجگرها و رابط فازي در حل مسائل مكاني

دكتر محمد كريمي

5

بررسي رشد سكونتگاه هاي غیر رسمي با استفاده از عامل

دكتر محمدسعدي مسگري

6

تعمیم و ساده سازي بافت آگاه شبكه

دكتر محمدرضا ملک

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی) گروه GIS
ردیف

عنوان

مجری

کارفرما

1

تدوين برنامه راهبردي سامانه اطالعات سوانح تحت شبكه

دكتر علياصغر آل شیخ

مركز مديريت بحران شهر تهران

انجام خدمات مشاوره براي موارد مرتبط با طرح ايجاد پايگاه داده

دكتر محمد طالعي

يكپارچه  GISصنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع

دكتر محمد كريمي

طراحي و ايجاد پايگاه داده مكاني ستاد وزارت راه و شهرسازي

دكتر محمد سعدي مسگري

2
3
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شركت توانیر
وزارت راه و شهرسازي
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ردیف

عنوان

مجری

کارفرما

4

طراحي و پیاده سازي سامانه  GISتحت وب وزارت راه و شهرسازي

دكتر محمد سعدي مسگري

وزارت راه و شهرسازي

طرحهای پژوهشی جاری (برون دانشگاهی) گروه GIS
ردیف

1
2
3
4

5
6
7
8
9

عنوان
طراحي و پیاده سازي سیستم اطالعات مكاني همراه )(MobileGIS

شركت انتقال گاز ايران

مجری

کارفرما

دكتر علياصغر آل شیخ

شركت ملي انتقال گاز ايران

دكتر محمد طالعي

شركت برق منطقه اي آذربايجان

خدمات مهندسي ورود اطالعات  GISشبكه انتقال و فوق توزيع برق
آذربايجان
طراحي ،تولید و پیاده سازي نرم افزار سامانه اطالعات مكاني GIS

دكتر محمد طالعي

شركت برق منطقه اي يزد در بخش انتقال و فوق توزيع

دكتر محمد كريمي

انجام مطالعات مشاوره اي جهت پیاده سازي سامانه اطالعات مكاني

دكتر محمد طالعي

 GISشبكه انتقال و فوق توزيع

دكتر محمد كريمي

تخصیص سیستم مديريت پايگاه داده مكاني پايه صنعت برق در بخش

دكتر محمد طالعي

انتقال و فوق توزيع برق غرب

دكتر محمدجواد ولدان زوج

توسعه سامانه حامي تصمیمگیري جهت مطالعات تعیین نقاط حفاري

دكتر محمد طالعي

اكتشافات كانسارهاي مس

دكتر محمدجواد ولدان زوج

ارائه خدمات مشاوره و مديريت پروژه هاي  GISو انجام مطالعات

عمران

شركت برق منطقه اي كرمان

شركت برق غرب
شركت ملي صنايع مس ايران

دكتر محمد طالعي

شركت انتقال گاز ايران

دكتر محمد سعدي مسگري

وزارت راه و شهرسازي

دكتر علي منصوريان

شركت انتقال گاز ايران

تلفیق  GISبا زير سیستم هاي كاربردي شركت انتقال گاز ايران
انجام مطالعات و ايجاد پايگاه داده مكاني  GISطرحهاي توسعه و

شركت برق منطقه اي يزد

طراحي و ايجاد زير ساخت اطالعات مكاني

طرحهای پژوهشی پایانیافته (برون دانشگاهی) گروه GIS
ردیف

1
2

عنوان

مجری

ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه طرح استقرار و پشتیباني نرم افزار

دكتر محمد طالعي

توسعه يافته  EIGISو عملیاتي نمودن پايگاه داده  GISصنعت برق

دكتر محمدجواد ولدان زوج

توسعه نرم افزار  EIGISدر قالب دو زيرسیستم  MobileGISو

دكتر علي منصوريان

WebGIS

کارفرما

شركت توانیر
شركت برق منطقه اي مازندران

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه GIS
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Logic-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

2

Developing and Application of a GIS-based Tool for Spatial
Modeling of Seismic Vulnerability of Tehran
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M. Hashemi
Dr. A. A.lesheikh

نام و شماره مجله
Journal of Spatial
Science
ISI
Vol.57
Issue.2
259-281
Natural Hazards and
Earth System Sciences
ISI
Vol. 12
3659-3670
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Computers,
Environment & Urban
System
ISI
Vol. 36
592-598

H. R. Zoraghein
Dr. A. A.lesheikh
Dr. A.limohamadi
M. H. Vahidnia

The Utilization of Soft Transformation And Genetic
Algorithm to Model Two Sources of Uncertainty of Indicator
Kriging

3

N. Moharamnejad
H. A. Laghayi
R. Arjmandi
Dr. A. A.lesheikh
H. Bahmanpour

Investigating and Identifying Natural Attraction and
Environmental Potential for Sport Tourism Development From
User Viewpoint

4

International Journalof
Environmental Science
and Technology
ISI
Vol.10
Issue.2
283-294

F. Atabi Moatar
N. Mansouri
Dr. A. A.lesheikh
A. R.irzahoseini

Assessment of Variations in Benzene Concentration Oroduced
From Vehicles and Gas Stations in Tehran Using GIS

6

Journal of Ambient
Intelligence &
Humanized Computing
International
2012

A. Basiri
Dr. M. R. Malek

Providing Relevant Information in an Ambient Services Using
Service Requester’s “Logical Area”

7

F. Hoseinali
Dr. A. A.lesheikh
Dr. F. Nourian

Simulation of Land-Use Development using a Risk-Regarding
Agent-Based Model

8

Advances in
Environmental Biology
ISI
Vol.6
Issue.3
1200-1208

Advances in Artificial
Intelligence
International
Vol.2012
11 Pages
Journal of Advanced
Science and
Engineering Research
International
Vol.2
Issue.4
291-305

H. Gazmeh
Dr. A. A.lesheikh
H. Karimi

A new Methodology in Modeling Forest fire Spread Using
Cellular Automata

9

Arabian
Journal for Science and
Engineering
ISI
Vol.38
Issue.1
128-134

N. Moharamnejad
H. A. Laghayi
R. Arjmandi
Dr. A. A.lesheikh
H. Bahmanpour

Ecological Capability Evaluation of Outdoor Recreation by
Integrating Geographic Information System (GIS) and Index
Overlaying (IO) (Case Study: Shahrood County – Iran)."

11

M. H. Vahidnia
Dr. A. A.lesheikh

Ontological Exploration of Objects’ Contexts in Geospatial
Space

11

J. Karami
Dr. A.limohamadi
S. Modaberi

Analysis of the Spatial Patterns of Water Pollution and Source
Contribution Using the MODIS Sensor Products
and Multivariate Statistical Techniques

12

Geo-Spatial Information
Science
International
Vol.16
Issue.1
1-9
Journal of Selected
Topics in Applied Earth
Observations and
Remote Sensing
ISI
Vol.5
Issue.4
1243-1255
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نام و شماره مجله
Ecology and
Environment
International
Vol.17
Issue.3
503-510
International Journal
of Geographical
Information Science
ISI
Vol.27
Issue.3
542-566
Wireless Personal
Communications
ISI
Vol.69
Issue.2
689-719
Journal of Ambient
Intelligence and Smart
Environm
ISI
Vol.4
Issue.2
1-11

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Z. Masoomi
Dr. M. S. Mesgari
Dr. A.Mansourian

Solving Industrial Estates Allocation Problem Usin
g Multi-Objective Optimization Algorithms

13

Allocation of Urban Land Uses by Multi-Objective Particle
Swarm Optimization Algorithm

14

M. H. Vahidnia
Dr. M. R. Malek
N. Mohamadi
Dr. A. A.lesheikh

A Hierarchical Signal-Space Partitioning Technique for Indoor
Positioning with WLAN to Support Location-Awareness in
Mobile Map Services

15

A. Basiri
Dr. M. R. Malek
P. Amirian

Ambient Shopping Advertisement Using Rough Service
Domain

16

Z. Masoomi
Dr. M. S. Mesgari
Dr. M. Hamrah

International Review
on Computers and
Software
Vol.6
Issue.3
355-365

B. Tashyoe
Dr. A. ansourian
Dr. M. S. Mesgari

Design and Development of an Integrated Approach
for On-demand Production of Road Network Map

17

Public Health
ISI
Vol.126
Issue.10
881-887

Z. Pezeshki
Dr. Tafazoli
Dr. A. ansourian
Dr. Eshrati
E. Omidi
Dr. Nejatolahi

Model of Cholera Dissemination Using Heographic
Information Systems and Fuzzy Clustering Means: Case study,
Chabahar and Iran

18

Procedia Environmental
Sciences
International
Vol.3
81-86

N. Iranpanah
Dr. A.Mansourian
B. Tashyoe
F. Ebrahimi

Spatial Semi-Parametric Bootstrap Method for Analysis
of Kriging Predictor of Random Field

19

A. Toomanian
Dr. A.Mansourian
L. Harrie
A. Ryden

Using Balanced Scorecard for Evaluation of Spatial Data
Infrastructures: a Swedish Case Study in accordance with
INSPIRE

21

Dr. A.Mansourian
Dr. M. Taleai
A. Fasihi

A Web-based Spatial Decision Support System to Enhance
Public Participation in Urban Planning Process, Journal
of Spatial Science

21

International Journal
of Spatial Data
Infrastructure
International
Vol. 6
Issue.1
311-343
Journal of Spatial
Science
ISI
Vol.56
Issue.2
269-282
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

22

Susceptibility 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

نشريه علوم و فنون نقشه

24

تحلیل حساسیت عملگر "میانگین وزني مرتب شده – رابطه ارجحیت فازي"
به منظور اتخاذ تصمیمي با ريسک كمتر

حسین حسیني
دكترعلياصغرآلشیخ

محمد حسن وحید نیا

برداري
ISC

مجلد4 :
نسخه4 :
16-14
فصلنامه مهندسي نقشهبرداري

بهنام عطازاده
25

ارزيابي دقت سیستمتصوير  UTMو  LCC2SPدر محدوده ايران

دكترعلياصغرآلشیخ
حسین هاللي

و اطالعات مكاني
علمي ترويجي
مجلد3 :
نسخه1 :
8-1
فصلنامه مهندسي نقشهبرداري
و اطالعات مكاني

26

تلفیق سرو يسگراي عمودي داده هاي برداري در بستر زير ساخت داده
مكاني()SDI

مهدي نقوي
دكترعلياصغرآلشیخ

علمي ترويجي
مجلد3 :
نسخه1 :
8-1

حمیدرضا زورقین
28

روشي نوين جهت درونیابي مشاهدات بارندگي با كمک كريجینگ شاخص

دكترعلياصغرآلشیخ

نرم و الگوريتم ژنتیک

دكتر عباس عليمحمدي
محمد حسن وحید نیا

سنجش از دور و  GISايران
ISC

مجلد3 :
نسخه3 :
32-15
نشريه محیط زيست طبیعي

29

ارائه مدل بهینه توسعه يكپارچه شهري در توسعه استان تهران

صبا رضا سلطاني

(منابع طبیعي ايران)

مسعود منوري

ISC

عبدالرسول سلمان ماهیني

مجلد65 :

دكترعلياصغرآلشیخ

نسخه3 :
379 -392
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

31

توسعه الگوريتم مسیريابي بر اساس مدل باور-میل-نیت عاملهاي هوشمند

سعید بهزادي علي
دكترعلياصغرآلشیخ

31

توسعة مدلي عامل مبنا براي شبیهسازي گسترش كاربري اراضي شهري

فرهاد حسینعلي
دكترعلياصغرآلشیخ
دكتر فرشاد نوريان

نام و شماره مجله
نشريه علوم و فنون نقشه برداري
ISC

مجلد2 :
نسخه2 :
15-1
مجله مطالعات و پژوهشهاي
شهري و منطقه اي
ISC

مجلد4 :
نسخه14 :
22-1

32

ارائه الگوريتمي چند مرحله اي براي مكانیابي پناهگاه هاي زلزله با استفاده از

مهدي هاشمي

روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره

دكترعلياصغرآلشیخ

مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي و الگوريتم ژنتیک
(منطقه مورد مطالعه :شهر شیراز).

رضا زارعي
دكترعلياصغرآلشیخ

مقايسه دو روش مدل سازي با استفاده از شبكهي عصبي – فازي در پیشبیني

الهه خزايي
دكترعلياصغرآلشیخ
دكتر محمد كريمي

نشريه علوم و فنون نقشه برداري
ISC

مجلد2 :
نسخه1 :
917
مجله پژوهش و برنامه ريزي
شهري

33

علمي پژوهشي
مجلد3 :
نسخه1 :
16-1

34

غلظت آالينده مونوكسید كربن

محمد حسن وحید نیا

نشريه محیط شناسي
ISC

مجلد38 :
نسخه4 :
44-29
نشريه مدرس علوم انساني

35

بهنام عطازاده

برنامه ريزي و آمايش

طراحي و پیاده سازي يک سیستم ارزيابي چند معیاره براي گردشگري در

دكترعلياصغرآلشیخ

علمي پژوهشي

محیط همراه

دكتر محمد رضا ملک

مجلد16 :
نسخه4 :

سعید نادي

88-67

36

جانمايي بهینه ايستگاههاي پايش آلودگي هوا با استفاده از روشهاي فرارتبهاي

ندا كفاش چرندابي
دكترعلياصغرآلشیخ
دكتر محمد كريمي

رتبه بندي مناطق تهران از نظر آسیب پذيري اجتماعي در برابر زلزله به كمک

امیر حسین راهنما

مدل تحلیل پوششي داده ها و GIS

دكتر محمد طالعي

نشريه محیط شناسي
ISC

مجلد38 :
نسخه62 :
82-69
علوم و فنون نقشه برداري

37

ISC

مجلد1 :
نسخه4 :
115-91
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

38

ارزيابي تناسب اراضي شهري به روش Fuzzy AHP

نام و شماره مجله

سنجش از دور و  GISايران
دكتر محمد طالعي

ISC

دكتر عباس علي محمدي

مجلد4 :

اسماعیل عديلي

نسخه1 :
52-35
علوم و فنون نقشه برداري

39

پیاده سازي يک سیستم استنتاج فازي جهت تولید نقشه هاي فاكتور كاني
سازي :مطالعه ي موردي انديس مس نوچون -كرمان

محمد سالمي

ISC

عباس بحرودي

مجلد2 :

دكتر محمد طالعي

نسخه1 :
84-69
جغرافیا و آمايش شهري منطقهاي

41

تصمیم سازي گروهي مبتني بر  GISدر مسئله تخصیص كاربري آموزشي:
مطالعه موردي منطقه  6شهرداري اصفهان

دكتر محمد طالعي
دكتر عباس علي محمدي

اسماعیل عديلي

ISC

مجلد2 :
نسخه3 :
112-89
محیط شناسي

41

توسعه مدل تصمیم گیري چندهدفه مكاني با تأكید بر آمايش صنايع انرژي بر

گیتي خوشآموز

ISC

دكتر محمد طالعي

مجلد38 :

دكتر علي منصوريان

نسخه62 :
12-1
آمايش محیط

42

اولويت بندي بازسازي مناطق شهري تهران دربرابر زلزله به كمک مدل

امیر حسین راهنما

فازي و GIS

دكتر محمد طالعي

ISC

مجلد16 :
نسخه5 :
71-51
برنامه ريزي و آمايش فضا

43

توسعه يک سیستم توصیهگر مبتنيبر  WebGISبراي گردشگري

علیرضا حیدري نیک
دكتر محمد طالعي

ISC

مجلد16 :
نسخه3 :
159-141
برنامه ريزي و آمايش فضا

44

افزايش دقت در طبقه بندي كاربري و پوشش اراضي مبتني بر شاخصهاي قابل
استخراج از واريوگرام در تصاوير ماهواره اي

دكتر عباس عليمحمدي

ISC

وحید عیسوي

مجلد15 :

جالل كرمي

نسخه3 :
18-1
سنجش از دور و  GISايران

45

مدلسازي هیدرولوژيک حوضه طالقان در محیط  GISبا استفاده از مدل
SWAT

مهران شايگان

ISC

دكتر عباس عليمحمدي

مجلد3 :

حامد روحاني

نسخه2 :
18-1
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

46

برنامه ريزي به اشتراک گذاري وسايل نقلیه توسط الگوريتم كلوني مورچه

حمید مطیعیان
دكتر محمد سعدي مسگري

نیما كارخانه
احید نعیمي

47

ارائه الگوريتم اجتماع ذرات گسسته ابداعي (مطالعه موردي بهینه سازي اسكان
موقت پس از زلزله)

گلبرگ كامروز خدايار
دكتر محمد سعدي مسگري

دكتر محمد كريمي
حسین آقا محمدي

48

توسعه يک روش ابتكاري براي بهینه سازي مسئله مكان يابي و تخصیص در

دكتر محمد سعدي مسگري

عملیات امداد رساني به مصدومان زلزله

دامون مواليي
وحید كريمي
حسین شورورزي

49

مقايسه قابلیت الگوريتمهاي فرا ابتكاري در حل مسئله مكانیابي مراكز

دكتر محمد سعدي مسگري

آتشنشاني

دكتر عباس عليمحمدي
حسین آقامحمدي

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)

51

ارزيابي خطوط اتوبوس راني با استفاده از سامانه اطالعات مكاني و تحلیل
پوششي داده ها ،مطالعه موردي :خطوط اتوبوس راني تهران

ابوالفضل رنجبر
دكتر محمد سعدي مسگري

سید مرسل قوامي
علي كريمي
دكتر محمد سعديمسگري

نام و شماره مجله

علوم وفنون نقشه برداري
علمي پژوهشي
مجلد1 :
نسخه4 :
76-69
علوم و فنون نقشه برداري
ISC

مجلد2 :
58-47
برنامه ريزي و آمايش فضا
علمي پژوهشي
مجلد16:
نسخه2 :
75-57
مدرس علوم انساني برنامه
ريزي و آمايش فضا
ISC

مجلد16:
نسخه3 :
29-1
جغرافیا و برنامه ريزي
علمي پژوهشي
مجلد16:
نسخه42 :
171-155
مهندسي حمل و نقل
علمي پژوهشي
مجلد2:
نسخه3 :
272-261
دانش و فناوري

52

بهبود الگوريتم هاي مسیريابي در سیستم هاي اطالعات مكاني همراه از طريق
برآورد ريسک مسیر

مجید عالیوند

ISC

دكتر محمد رضا ملک

مجلد1:

دكترعلياصغرآلشیخ

نسخه2 :
218-184
نشريه سنجش از دور و GIS

53

طبقه بندي و ارائه راه حلي هوشمند براي مسائل مكان يابي و تخصیص منابع
مرتبط با اشیائ متحرک

نازيال محمدي
دكتر محمد رضا ملک
دكترعلياصغرآلشیخ

ايران
ISC

مجلد3 :
نسخه3 :
91-77
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نویسندگان

ردیف

تعیین بافت آگاه میزان تفكیک نقشهها براي سرويسهاي مكاني در محیط

مهدي هاشمي

همراه

دكتر محمد رضا ملک

55

بررسي مقايسهاي روشهاي Map Matching

سجاد حسني پازوكي
دكتر محمد رضا ملک

56

انتزاع و سادهسازي بافتآگاه شبكه براي ارائهي مسیر

نام و شماره مجله

علوم و فنون نقشه برداري
54

ISC

مجلد2 :
نسخه2 :
89-81
مهندسي نقشه برداري و
اطالعات مكاني
علمي ترويجي
مجلد3 :
نسخه4 :
19-9
علوم وفنون نقشه برداري

مهدي رحیمي
دكتر محمد رضا ملک

ISC

مجلد1 :
نسخه3 :
61-47

57

مكانیابي و تخصیص سرويسرسانهاي فرودگاهي در قالب مسائل میانه و
پوشش

ابوذر رمضاني
دكتر محمدرضا ملک
نازيال محمدي

علوم و فنون نقشه برداري
ISC

مجلد2 :
نسخه1 :
44-35
مهندسي نقشه برداري و
اطالعات مكاني

58

يک سامانه دستیار راننده بر پايه تحلیل بافتهاي مرتبط با راننده

صابر عبدلي

علمي ترويجي

دكتر محمد رضا ملک

مجلد3 :
نسخه1 :
28-19

متین فروتن
59

مقايسه كارآيي شبكه هاي عصبي  MLP ،RBF ،PNNو  GRNNدر

دكتر علي منصوريان

مطالعات اكتشافي ذخاير مس پروفیلي به منظور تعیین نقاط حفاري در GIS

مژگان زارعي نژاد
دكتر محمود رضا صاحبي

علوم زمین
ISI

مجلد81 :
22-15
پژوهشنامه حمل و نقل

61

61

ارائه يک سیستم توزيع يافته تحت وب براي برنامه ريزي سفر در شبكه هاي
چند ساختي توام با عدم قطعیت

سید مرسل قوامي
دكتر علي منصوريان
دكتر محمد سعدي مسگري

مقايسه روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره  AHP ، AHP-OWAو Fuzzy-

 AHP-OWAبراي مكانیابي مجتمع هاي مسكوني در شهر تبريز

263

محمدرضا رجبي
دكتر علي منصوريان
دكتر محمد طالعي

ISC

مجلد8 :
نسخه1 :
34-21
محیط شناسي
ISC

مجلد37 :
نسخه57 :
92-77
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

62

بررسي سامانه تعیین موقعیت مبتني بر عكس مناسب در  GISهر جاي گاه

حسین نريماني راد
دكتر علي منصوريان
دكتر علي محمدزاده

نام و شماره مجله

سنجش از دور و  GISايران
ISC

مجلد3 :
نسخه3 :
76-61

مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها گروه GIS
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

1

The 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

2

Group Behavior Pattern Mining in Mobile Geospatial
Data

H. Mehdipour
Dr. A. A. Alesheikh
H. Hoseini

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

4

A Dome Spatial Ontology

Dr. M. R. Malek
S. Aliabadi

International Conference
and Exhibition on Mapping
and Spatial Information
Tehran
2012
The XXII Congress
of the International Society
for Photogrammetry and
Remote Sensing
Australia-Melbourne
2012
Domes in the World
Florence
2012

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

5

بررسي قابلیت هاي الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي ممنوع در حل
مسئله مكان يابي مراكز آتش نشاني

حسین شورورزي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي اصغر آل شیخ

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمد سعدي مسگري

سازمان نقشه برداري كشور
1391

هدا اله بخشي
6

نقش  GISدر بهبود زير ساخت حمل و نقل هوايي

دكتر علي اصغر آلشیخ
دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

7

بررسي و تحلیل جايگاه تصمیمگیري گروهي چندمعیاره مكاني در
مديريت زيرساختهاي حمل و نقل

فريده تیموريان
دكتر علي اصغر آلشیخ
دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

كنفرانس ملي زير ساختهاي
حمل و نقل
دانشگاه علم و صنعت
1391
كنفرانس ملي زير ساختهاي
حمل و نقل
دانشگاه علم و صنعت
1391
دوازدهمین كنفرانس بین المللي

8

تعیین خودكار نوع وسیله سفر با استفاده از  GPSتلفن همراه و شبكه
عصبي – فازي

الهه خزايي

مهندسي حمل و نقل و ترافیک

دكتر علياصغر آلشیخ

سازمان حمل ونقل و ترافیک

دكتر محمد كريمي

شهرداري تهران
1391
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کنفرانس ،مکان و زمان

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

9

پیش بیني نقشه شاخص كیفیت هوا با استفاده از شبكه فازي  -عصبي
تطبیقي و GIS

الهه خزايي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي اصغر آل شیخ

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمد كريمي

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

11

بررسي شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تحلیل فراكتالي پیوسته و

راهبه عابدي

توزيع يافته

دكتر علي اصغر آلشیخ

طراحي درخت رگرسیون به منظور تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در

محمد اصالني

محیط GIS

دكتر علي اصغر آلشیخ

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

11

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

12

مكانيابي پناهگاه و ايستگاههاي امداد پس از زلزله با استفاده از منطق
فازي

زاهده ايزكیان

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي اصغر آلشیخ

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سمیرا سنگینیان

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

13

مدلسازي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولي

حسن گزمه

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر علي اصغر آل شیخ

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

دكتر محمد كريمي

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

14

طراحي سیستم استنتاج فازي با استفاده از روش Mendel & Wang

محمد اصالني

به منظور تهیه نقشه پتانسیل معدني

دكتر علياصغر آل شیخ

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دوازدهمین كنفرانس بین المللي

15

تعیین خودكار نوع وسیلهي سفر با استفاده از  GPSتلفن همراه و شبكه
عصبي – فازي

الهه خزايي

مهندسي حمل و نقل و ترافیک

دكتر علي اصغر آلشیخ

سازمان حمل ونقل و ترافیک

دكتر محمد كريمي

شهرداري تهران
1391
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

مهديه قدسي نژاد
16

به كارگیري اطالعات جغرافیايي داوطلبانه ( )VGIدر راستاي توسعه

دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

 SDIدرحوزه حمل و نقل

دكتر علي اصغر آلشیخ
اعظم بهره دار

هدا اله بخشي
17

ارائه مدلي مكاني براي تعیین پتانسیل گردشگري و بررسي تأثیر آن در

دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

برنامه ريزي حمل و نقل (مطالعه موردي:شهر تهران)

دكتر علي اصغر آلشیخ
مريم شاكري

کنفرانس ،مکان و زمان

دوازدهمین كنفرانس بین المللي
مهندسي حمل و نقل و ترافیک
سازمان حمل ونقل و ترافیک
شهرداري تهران
1391
دوازدهمین كنفرانس بین المللي
مهندسي حمل و نقل و ترافیک
سازمان حمل ونقل و ترافیک
شهرداري تهران
1391
دوازدهمین كنفرانس بین المللي

18

بررسي و ارائه فناوري هاي نوين جهت هوشـمندسازي و توسـعه
بزرگراهها

الهام خدابنده لو

مهندسي حمل و نقل و ترافیک

دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

سازمان حمل ونقل و ترافیک

دكتر علي اصغر آلشیخ

شهرداري تهران
1391
دوازدهمین كنفرانس بین المللي

19

بررسي مفاهیم  SDIجهت ايجاد حمل و نقل پايدار

مريم شاكري

مهندسي حمل و نقل و ترافیک

دكتر ابوالقاسم صادقي نیاركي

سازمان حمل ونقل و ترافیک

دكتر علي اصغر آلشیخ

شهرداري تهران
1391

میثم آقا محمدي
21

مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي مبتني بر منطق

دكتر محمد طالعي

فازي (مطالعه موردي شهرستان میمه واقع در استان اصفهان)

دكتر محمد كريمي
قاسم جوادي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین

21

تلفیق مدل  DEAو  GISدر ارائه روشي جديد در مكان يابي

امیر حسین راهنما

(مكانیابي مراكز مديريت بحران منطقه ي  21تهران)

دكتر محمد طالعي

المللي تهیه نقشه و اطالعات مكاني
و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک
سازمان نقشه برداري كشور
1391

آيدين عارفي مقدم
22

توسعه و بهبود حل مسئله مكان يابي و تخصیص مراكز درماني ،مطالعه

دكتر عباس عليمحمدي

موردي منطقه  2شهرداري تهران

دكتر علي اصغر آل شیخ
حسین آقا محمدي

266

دومین همايش و نمايشگاه بین
المللي تهیه نقشه و اطالعات مكاني
و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک
سازمان نقشه برداري كشور
1391
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

23

ارزيابي كارائي الگوريتم  FLHدر نمايش رشد و گسترش كشند قرمز
در آبهاي خلیج فارس

روجا حسیني

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر عباس عليمحمدي

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

آذر ارغوانیان

سازمان نقشه برداري كشور
1391

ساناز عاليي مقدم
24

بررسي و ارزيابي روش هاي تهیه نقشه پتانسیل معدني

دكتر محمد كريمي
دكتر محمد سعدي مسگري
مريم مرادي
مريم مرادي

25

چگونگي استفاده از اتوماتاي سلولي فازي جهت بررسي روند توسعه

دكتر محمد كريمي

مسكوني در مناطق شهري

دكتر محمد سعدي مسگري
ساناز عاليي مقدم

26

بهینه سازي تخصیص پناهگاهها به بلوكهاي ساختماني در مساله اسكان
موقت پس از زلزله بوسیله سیستم اطالعات مكاني ( )GISزمانمند

گلبرگ كامروز خدايار
دكتر محمد سعدي مسگري
دكتر محمد كريمي

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي
تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین
المللي تهیه نقشه و اطالعات مكاني
و نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک
سازمان نقشه برداري كشور
1391
چهارمین همايش زلزله با محوريت
ايمني در برابر زلزله
قزوين
1391
دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

28

مكانیابي بهینه براي دفن زباله هاي شهري كرمان با استفاده از منطق
فازي و تكنیک هاي سنجش از دور

علي عزيزي

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر محمدرضا ملک

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

علي اسماعیلي

سازمان نقشه برداري كشور
1391

مريم صارمي
29

پیاده سازي سیستم گردشگري مناسب نوجوانان با استفاده از سیستم

مهرانگیز حسن خاني

اطالعات مكاني همراه

دكتر محمد رضا ملک
شمس الملوک علي آبادي

31

31

سیستم اطالعات مكاني همراه براي مديريت ترافیک در فرودگاه

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و
نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

سازمان نقشه برداري كشور
1391

ابوذر رمضاني

كنگره موبايل ايران

دكتر محمدرضا ملک

تهران

ساناز زماني

1391

استخراج نامهاي جغرافیايي از دادهاي وب با استفاده از تكنیک

مهدي تیموري پايبندي

وبكاوي

دكتر محمد رضا ملک
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دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

نامهاي جغرافیايي
سازمان نقشه برداري كشور
1391

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  -1931دانشکده مهندسی نقشه برداری

ردیف

عنوان مقاله

32

طراحي و پیاده سازي يک سیستم تعیین موقعیت در فضاي بسته

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

دومین همايش و نمايشگاه بین المللي

مهر انگیز حسن خاني

تهیه نقشه و اطالعات مكاني و

دكتر محمد رضا ملک

نوزدهمین همايش ملي ژئوماتیک

علیرضا قراگوزلو

سازمان نقشه برداري كشور
1391

کتب منتشر شده گروهGIS
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

اطالعات مكاني بافتآگاه و حسابگري هرجاگاه

دكتر محمد رضا ملک

ناشر
انتشارات دانشگاه
صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه GIS
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

دانشجو

عنوان
مقايسه روشهاي الگوريتم ژنتیک و  PSOبراي بیهنه سازي تخصیص

آيدين عارفي

مراكز آموزشي
بررسي و توسعه توابع كاربردي سهبعدي  Web-GISدر Google

طراحي و پیادهسازي يک وب سرويس مكاني آنتولوژي مبنا
(مطالعه موردي :شناسايي و اطالع رساني نقاط حادثه خیز جادهها)

استاد راهنما
دكتر علي اصغر آل شیخ
دكتر عباس عليمحمدي

مینا مهرانفر

دكتر علي اصغر آل شیخ

مهديه قدسي نژادكلهرودي

دكتر علي اصغر آل شیخ

مهدي نقدي سده

دكتر علي اصغر آل شیخ

اعظم بهره دار

دكتر علي اصغر آل شیخ

حسن گزمه

دكتر علي اصغر آل شیخ

میثم آقا محمدي

دكتر محمد طالعي

ارزيابي و پیادهسازي يک سرويس مكاني بر اساس فناوري رايانش ابري
(مطالعه موردي :سرويس مسیر يابي بهینه)
طراحي و پیاده سازي يک وب سرويس مكاني مبتني بر فناوري هاي
 WEB2.0و مشاركت مردم براي شناسايي نقاط حادثه خیز شبكه راه
مدلسازي گسترش آتشسوزي جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولي
مطالعه موردي :جنگلهاي استان گلستان
مدلسازي توسعه شهري با استفاده از اتوماسیون سلولي مبتني بر منطق
فازي با تاكید بر توسعه قوانین انتقال
مدلسازي تناسب اراضي با استفاده از روشهاي تصمیم گیري گروهي

علي طالع

مبتني بر مدل  OWAفازي
مدلسازي جريان ترافیک بزرگراه با استفاده از CA

مطالعه توزيع فضائي و وضعیت دسترسي به مراكز سالمت با استفاده از
تحلیلهاي مكاني
تعیین مناطق مستعد آبگرفتگي در سطح شهر با استفاده از منطق فازي
مدلسازي تاثیر شاخص دسترسي بر تغییر كاربري با استفاده از اتوماسیون
توسعه يک مدل يكپارچه مبتني بر  GISجهت تحلیل توزيع خدمات

محمد رضا تبار
محمد رضا كاشاني

دكتر عباس عليمحمدي

محمد نوروزي

دكتر عباس عليمحمدي

لیال نعیمي

شهري در راستاي عدالت فضايي
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دكتر محمد كريمي
دكتر عباس عليمحمدي

سیده فرزانه موسوي

سلولي

دكتر محمد طالعي

دكتر محمد كريمي
دكتر علي اصغر آل شیخ
دكتر محمد كريمي
دكتر محمد طالعي
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ردیف
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23

دانشجو

عنوان
طراحي و پیاده سازي يک سیستم توصیه گر تحت وب براي خريداران
امالک
طراحي و پیاده سازي يک سیستم براي مدلسازي تغییر كاربري اراضي
شهري
طراحي و پیاده سازي يک سیستم براي تخصیص كاربري اراضي در
سطح منطقه اي
تخصصي محصوالت كشاورزي با استفاده از تصمیم گیري چند هدفه و
منطق فازي
مدلسازي مكاني اثرات متقابل تغییر كاربري هاي شهري مربوط به
كمیسیون ماده 5
شبیه سازي عامل مبنا براي كمک به مديريت كنترل آتش سوزي

زهرا اكبري
مريم حسیني
مهدي حیدري
پرستو پیله فروشها
علیرضا خداداديان

استاد راهنما
دكتر محمد كريمي
دكتر محمد سعدي مسگري
دكتر محمد كريمي
دكتر محمد سعدي مسگري
دكتر محمد كريمي
دكتر محمد سعدي مسگري
دكتر محمد كريمي
دكتر محمد طالعي
دكتر محمد سعدي مسگري
دكتر عباس علیمحمدي

بهنام چمني تكلداني

دكتر محمد سعدي مسگري

ارائه يک مدل عامل مبنا براي مسیريابي پويا و هدايت ترافیک شهري

نیما كارخانه

دكتر محمد سعدي مسگري

توسعه يک روش مكانمند پويا براي بهینه سازي مسئله تخصیص

حسین آقا محمدي

مصدومان زلزله به مراكز درماني

زنجیرآبادي

جنگل

بهبود پرسشمان در سیستم اطالعات مكاني همراه با تركیب اطالعات
موقعیت و جهت
استخراج عوارض و روابط توپولوژي بر اساس مجموعههاي فازي
شهودي با كاربرد در آاليندههاي نفتي

دكتر محمد سعدي مسگري

سروش اجاق

دكتر محمد رضا ملک

روح اله حسیني

دكتر محمد رضا ملک

پایاننامههای دوره دکتری (دفاع شده) گروه GIS
ردیف

1
2

عنوان

ارايه و راست آزمايي مدلي براي استفاده از نايقیني مكاني به عنوان
بافت در ارايه خدمات محدوده اي
توسعة مدلي عامل -بنیان همراه با بهینهسازي مكاني در مسائل تبديل
كاربري اراضي با استفاده از GIS

دانشجو

استاد راهنما

آناهید بصیري

دكتر محمد رضا ملک

فرهاد حسینعلي

دكتر علي اصغر آل شیخ

دفاع از پیشنهاد رساله دکتری(ارزیابی جامع) گروه GIS
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بهبود سازگاري منطقي در محیطهاي اطالعات مكاني مردم گستر

نازيال محمدي

دكتر محمد رضا ملک

قطبهای علمی دانشکده نقشهبرداری
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

مهندسي فناوري اطالعات مكاني

دكتر محمد سعديمسگري

1391

پژوهشکده علمی دانشکده نقشهبرداری
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

سنجش از دور

دكتر محمود رضا صاحبي

1391
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آمار کلی پژوهش دانشکده نقشهبرداری

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضاي هیأتعلمي دانشكده

21

2

طرحهاي پژوهشي مصوب (داخلي)

17

3

طرحهاي پژوهشي مصوب (برون دانشگاهي)

15

4

مقاالت در مجالت

111

5

مقاالت در كنفرانس ،همايش و ...

78

6

كتب منتشر شده

2

7

پاياننامههاي دوره كارشناسيارشد دفاع شده

56

8

پاياننامههاي دوره دكتري دفاع شده

4

9

دفاع از پیشنهاد رساله دكتري (ارزيابي جامع)

7

11

قطبهاي علمي دانشكده

1

11

پژوهشكده علمي دانشكده

1

12

رقم طرحهاي پژوهشي مصوب برون دانشگاهي دانشكده (ريال):
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38/168/951/784

داوشکدٌ مهىدسی هًافضا

معايوت پژيهشی داوشکدٌ مهىدسی هًافضا
معاين پژيهشی :دکتر علیرضا وًیهزادٌ
کارشىاس پژيهش :میىا جمشیدی
تلفه88887377 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  - 9319دانشکده مهندسی هوافضا

گزارش عملکرد پژوهشی سال 9319
اعضای هیأتعلمی دانشکده مهندسی هوافضا
ردیف

نام

نامخانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

1

رضا

ابراهیمی

دانشیار

دکتری

2

مانی

فتحعلی

استادیار

دکتری

3

حسن

کریمی

دانشیار

دکتری

4

مسعود

میرزایی

دانشیار

دکتری

5

سعید

ایرانی

استادیار

دکتری

6

مهناز

ذاکری

استادیار

دکتری

7

جعفر

روشنییان

استاد

دکتری

8

علی

مظفری

استادیار

دکتری

9

مهران

میرشمس

دانشیار

دکتری

11

علیرضا

نوین زاده

استادیار

دکتری

11

امیرعلی

نیکخواه

استادیار

دکتری

12

مجتبی

فرخ

استادیار

دکتری

13

حسین

مهدوی مقدم

استادیار

دکتری

14

عبدالمجید

خوشنود

استادیار

دکتری
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محل اخذ مدرک

گروه

دانشگاه

آیرودینامیک

صنعتی شریف

وپیشرانش

دانشگاه

آیرودینامیک

لون بلژیک

وپیشرانش

دانشگاه

آیرودینامیک

 MAIروسیه

وپیشرانش

دانشگاه

آیرو دینامیک

تربیت مدرس

وپیشرانش

دانشگاه
نیوساوت لزاسترالیا
دانشگاه

سازههای هوافضایی
سازههای هوافضایی

علم و صنعت
دانشگاه

دینامیک پرواز وکنترل،

 MSTUروسیه

مهندسی فضایی

دانشگاه
 MAIروسیه

سازههای هوافضایی

دانشگاه

دینامیک پرواز وکنترل،

 MAIروسیه

مهندسی فضایی

دانشگاه

دینامیک پرواز وکنترل،

صنعتی شریف

مهندسی فضایی

دانشگاه

دینامیک پرواز وکنترل،

 MSTUروسیه

مهندسی فضایی

دانشگاه
صنعتی شریف

سازههای هوافضایی

دانشگاه

آیرودینامیک

 Utahامریکا

وپیشرانش

دانشگاه

دینامیک پرواز وکنترل،

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی فضایی

 دانشکده مهندسی هوافضا- 9319 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تولیدات علمی دانشکده هوافضا
طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه آیرودینامیک و پیشرانش
مجری

عنوان

ردیف

دکتر رضا ابراهیمی

شبیه سازی عملکرد کمپرسور محوری به روش انحنای خط جریان

1

دکتر حسن کریمی

شبیه سازی و تحلیل دینامیکی یک موتور سوخت مایع سرمازا

2

دکتر مسعود میرزایی

استفاده از نگاشت همدیس در حل جریان سیال با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن

3

 مهندسی فضایی، طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه دینامیک پرواز وکنترل
مجری

عنوان

ردیف

دکتر مهران میرشمس

مروری بر شبیه سازهای آموزش فضانوردان

1

دکتر علیرضا نوینزاده

طراحی مسیر نزدیک بهینه یک سامانه برای تزریق در مدار

2

دکتر امیرعلی نیکخواه

)2 طراحی پایدار کننده ژیروسکوپی دوربین و تجهیزات میز تست برای پایدار کننده (فاز

3

دکتر جعفر روشنییان

طراحی هدایت بازگشت به جو از روش شبه طیفی

4

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی) گروه سازه های هوافضایی
مجری

عنوان

ردیف

دکتر مهناز ذاکری

بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله های کربنی تک جداره

1

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آیرودینامیک و پیشرانش
نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Journal of Mechanical
Science and Technology
Vol.26
2012

O. Asgari
S.Kazemzadeh Hannani

Dr.R. Ebrahimi

Improvement and Experimental Validation of a Multi-Zone
Model for Combustion and NO Emissions in CNG Fueled
Sparkignition Engine

1

Mechanical Engineering
Science
Vol.226
2012

R.Sarlak
Dr.R.M.shams
Dr.R. Ebrahimi

Numerical Simulation of Soot Formation in a Turbulent
Diffusion Flame: Comparison Among Three Soot
Formation Models

2

Journal of Hydrodynamics
Vol. 24
2012

M.Miralam
Dr.R. Ebrahimi
Dr.R.M. shams

Numerical Simulation of Spherical, Cylindrical and Axial
Bubble Clouds Collapse

3

Dynamic Modeling of Indirect Hydro-Control
Valve-Bondgraph Approach

4

A Method for Simulation of a Cryogenic Liquid Propellant
Engine

5

THe Critical Height of a Liquid Being Drained
from the Tank with Bell-Mouth Drain Port

6

Simulation Modeling Practice
and Theory
2012
Applied Mechanics
and Materials
2012
Advances In Mechanical
Engineering
Vol.2012
2012

Dr.H.Karimi
A.Zanj
A.Jafargholi
M.Shafiy
Dr.H.Karimi
M.Chitsaz
E.Tahmasbi
J.Mohammadi
Dr.H.Karimi
M.Islami
M.H.Hamedi
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Mechanika
2012

J.Mohammadi
M.H.Hamedi
Dr.H.Karimi
A.Dadvand

Mechanism of Swirl Generation in Sink Flow

7

Dr.M.Mirzaei
H.Fazeli

Shape Identification Problems on Detecting of Defects
in a Solid Body Using Inverse Heat Conduction Approach

8

Dr.M.Mirzaei
Dr.A.Shadaram
A.Sh.Taleghani

Experimental Study of Vortex Shedding Control Using
Plasma Actuator

9

IEEE Transactions on Plasma
Science
Vol.40
2012

DR.M.Mirzaei
DR.A.Shadaram
A.Sh.Taleghani

Effects of Duty Cycles of the Plasma Actuatorson
Improvement of Pressure Distributionabove a Nlf0414
Airfoil

11

Chinese Journal
of Aeronautics
Vol.25
2012

Dr.M.Mirzaei
Dr.A.Shadaram
S.Tabatabai
A.Sddighzadeh
V.Damideh

Experimental Investigation of the Effects of Various Plasma
Actuator Configurations on Lift and Drag Coefficients
of a Circular Cylinderincluding the Effects of the Electrodes

11

Aerospace Science
and Technology
Vol.23
2012

Dr.M.Mirzaei
M.H.K.Galogahi
M.A.Vaziri

An Investigation of a Tactical Cargo Aircraft AFT Body
Drag Reduction Based on Cfdanalysis and Wind Tunnel
Tests

12

International Journal for
Numerical Methods in Fluids
Vol.70
2012

Dr.M.Mirzaei
M.Sdigh
M.Marefat

a New Approach in Modeling of Constant Temperature
Boundary Condition in Thermal Lattice-Boltzmannmethod

13

Chinese Journal
of Aeronautics
Vol.6
2012

Dr.M.Mirzaei
M.Ramezaninadeh
M.H.Puryosefi
GH.Puryosefi

Experimental Investigation on the Ice Accretion Effects
of Airplane Compressor Cascade of Stator Blades
on the Aerodynamic Coefficients

14

مدلسازی جریان ابر کاواک اطراف رونده های زیر سطحی

15

Journal of Mechanical
Science and Technology
Vol.26
2012
Applied Mechanical
and Materials
Vol.186
2012

ردیف

علی چراغی
نشریه مکانیک هوافضا

دکتر رضا ابراهیمی

1391

سجاد محمدی بازرگانی
دکتر مهرزاد شمس

نشریه سوخت و احتراق
1391

محمد مجیدی پارسا
دکتر رضا ابراهیمی

مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق در محفظه رانش موتور
سوخت مایع

دکتر حسن کریمی

نشریه امیر کبیر

رسول صابری

بررسی عملکرد مدلهای مختلف اغتشاشی در تعیین توزیع فشار بر روی

1391

دکتر مانی فتحعلی

سطح یک پره با زاویه چرخش زیاد

نشریه مهندسی مکانیک مدرس
1391
نشریه مهندسی مکانیک مدرس
1391

آرش شمس طالقانی
عبداله شادآرام

اثرات سیکل کاری عملگرهای پالسمایی بر روی بهبود توزیع فشار حول
NLF0414ایرفویل

دکتر مسعود میرزایی
مهدی صدیق
مهدی معرفت

تحلیل مشخصههای الکتروشیمیایی پیل سوختی غشای تبادل پروتون در
کاتالیست کاتد به روش بولتزمن شبکهای

دکتر مسعود میرزایی
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16

17

18

19
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نام و شماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

عاطفه سلماسی
نشریه مهندسی مکانیک مدرس

دکتر عبداله شادآرام

بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پالسمایی بر کارایی ایرفویل

1391

دکتر مسعود میرزایی

 در زوایای حمله پس از واماندگیNLF0414

21

آرش شمس طالقانی
نشریه مکانیک و هوافضا
1391

سید آرش سید شمس طالقانی
دکتر عبداله شادآرام

مطالعه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پالسمایی برای جابهجایی
زاویه واماندگی یک ایرفویل

دکتر مسعود میرزایی

21

 مهندسی فضایی،مقاالت چاپ شده در مجالت گروه دینامیک پرواز و کنترل
نام و شماره مجله

نویسندگان

Journals Engineering
Mechanical Science
Vol.226
2012
Journals of Sound
and Vibration
Vol.10
2012

Dr.J.Roshaniyan
M.R.Farmani
M.Babai
P.Mohammadzadeh
Dr.J.Roshaniyan
S.Mozafari
Dr.F.Ebadi
Dr.A.Ghafari

عنوان مقاله

ردیف

Multi-Objective Collaborative Multidisciplinary Design
Optimization Using Particleswarm Techniques and Fuzzy
Sccision Making

1

Discussion on Active Aeroelastic of 2- D WingFlapsystems Operating In an Incompressible Flowfield and
Impacted by a Blast Pulse by Liberescu et Al.,

2

Majlesi Journal of Electrical
Engineering
Vol.6
2012

Dr.J.Roshaniyan
Sh.Yazdani
M.Ebrahimi

Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern
Recognition for a Typical Star Tracker

3

Journals of Aerospace
Engineering
2012

Dr.A.Novinzadeh
J.Amirmotlagh

Solid Upper Stage Design Process Using Finite Burn
Maneuvers for Low Earth Orbit–Geosynchronous Earth
Orbit Transfer Phase

4

Dr.A.Novinzadeh
J.Amirmotlagh

New Approach In Designing Upper Stage for Interplanetary
Mission Using Finite Burn Assumption

5

International Journal
of Intelligent Mechatronics
and Robotics
2012

Dr.A.Novinzadeh
J.Amirmotlagh

Modeling and Optimization of Finite Burn Maneuver
Between Two Coplanar Elliptical Orbits

6

Aerospace Am
2013

Dr.A.Novinzadeh
M.Jafari Nadoshan

Satellite Constellation Build-up Via Three Body Dynamics

7

International Journal
of Intelligent Mechatronics
and Robotics
2012

Dr.A.Novinzadeh
M.Habibi

Modeling and Designing Anintelligent Controller Using
Bondgraph for a Satellite Controlledby Magnetic Actuators

8

IJST, Transactions
of Mechanical Engineering
Vol.36
2012

Dr.M.Mirshams
A.Jafar Salehi
P.Mohammadzadeh

Collaborative Optimization of Remote Sensing Small
Satellite Mission Using Genetic Algorithms

9

Dr.M.Mirshams
Dr.A.Nahvi
M.Khosrojerdi
M.A.Vahid Dasgerdi

a 6-Dof Satellite Virtual Simulator Design
and Development

11

IEEE AERO EL SYS MAG
2012

A 6-Dof Satellite Virtual
Simulator Design and
Development
Vol.186
2012
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و شماره مجله

11

Novel 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

12

بررسی مقایسه ایی روش طراحی آماری با روش بهینه سازی چند موضوعی

سیدمجتبی هاشمی دوالبی
حسین دارابی
دکتر جعفر روشنی یان

فصلنامه علوم و فناوری فضایی
1391

دکتر جعفر روشنی یان
13

مالحظاتی در پیاده سازی الگوریتم شناسایی بدون بعد برای نوعی سامانه

شبنم یزدانی

فصلنامه علوم و فناوری فضایی

ستاره یاب آزمایشگاهی

سیدمهدی حسنی

1391

مسعود ابراهیمی
دکتر جعفر روشنی یان
14

تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به روزرسانی کاتالوگ

15

ارزیابی عملکرد الگوریتم شناسایی بدون بعد برای سامانه ستاره یاب نصیر1

شبنم یزدانی

نشریه علوم فضایی

سیدمهدی حسنی

1391

مسعود ابراهیمی
دکتر جعفر روشنی یان
شبنم یزدانی

مجله کنترل

سیدمهدی حسنی

1391

مسعود ابراهیمی
دکتر مهران میرشمس
16

طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع بر مبنای قابلیت اطمینان

دکتر سعید ایرانی

مجله علمی و پژوهشی شریف

RIVCD

حسن ناصح

1391

امیرمهدی اخالقی
دکتر مهران میرشمس
17

تخصیص قابلیت اطمینان زیرسامانه های ماهواره بر با تحلیل سلسه مراتبی

دکتر سعید ایرانی

فصلنامه علوم و فناوری فضایی

مفهومی در فاز طراحی

حسن ناصح

1391

امیرمهدی اخالقی
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مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه های هوافضایی
نام و شماره مجله
Chainease Journal
of Aeronautics
Vol.24
2012
Trans Janon
Vol.55
2012
Advanced Materials Research
Vol.463
2012
Aerospace Science
and Technology
Vol.22
2012
Journal of Flaids
and Structures
Vol.36
2012

Arabian Journal for Science
and Engineering
Vol.36
2012
Journal Mechanical
Engineering Science
Vol.226
2012

مجله مهندسی مکانیک مدرس
1391

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Dr.S.Irani
H.Sarafzadeh
M.Ramozegar

Bifurcation In a 3-Dof Airfoil with Cubic Structural
Nonlinearity

1

A. H. Esbati
Dr.S.Irani
H.Moosazade

Instability Characteristics of a Free-Free Multi-Stepped
Timoshenko Beam

2

Dr.S.Irani
M.Ramozegar

Bending-Torsional Flutter of a Composite Rectangular
Cantilever

3

Dr.S.Irani
Dr.J.Roshaniyan
Dr.A.M.Khoshnood
O.Kavianpoor

Reduction of the Actuator Oscillations in a Free–Free
Jointed Bipartite Beam Model Under a Follower Force

4

Dr.S.Irani
M.Ramozegar
Vayo

Aeroelastic Instability of a Composite Wing
with a Powered-Engine

5

Dr.S.Irani
M.Dazyani
SHarafbafi

A New Solution for the Two-Zonal Contact Problem

6

Dr.J.Zamani
M.Maghsodi
Dr.A.Mozafari

Theoretical Calculation of the Maximum Radial
Deformation of a Cyclinrical Shell Under Explosive
Forming by a New Energy

7

دکتر مهناز ذاکری
مهدی شایانمهر

مدلسازی فاز واسط در مواد نانوکامپوزیت تقویت شده با نانولوله های
شبیه سازی چند مقیاسه کربنی به روش

محمود مهرداد شکریه

8

مجله علمی پژوهشی مکانیک
سازه ها و شاره ها

دکتر مهناز ذاکری

فرآیند بازپخت حرارتی پلی کربنات برای حذف تنشهای پسماند

9

آنالیز فالتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری

11

1391
دکتر سعید ایرانی
فصلنامه مکانیک هوافضا

روح اله دهقانی فیروز آبادی

1391

حسین گل پرور
علیرضا حسینیان
کرامت ملک زاده فرد

مجله علمی پژوهشی مکانیک هوافضا

مسعود ابراهیمی

تحلیل کمانش پانل کامپوزیتی ساندویجی با هسته میانی هدفمند متقارن به

1391

علی نظری

مرتبه باالی بهبود یافته روش تئوری

دکتر سعید ایرانی

278

11
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آیرودینامیک و پیشرانش
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

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

2

Numerical Study of Self-Rotation in Sink Flow

J.Mohammadi
Sohkandan
Dr.H.Karimi
M.H.Hamedi

13th International Confrece
Shiraz
2012

3

Determination of Wake Propagation Downstream
of the Wind Turbine Using Computational Fluid Dynamics

Dr.M.Mirzai
Dr.R.Ebrahimi
A.Porrajabian

4

مدلسازی عددی احتراق توام با اسپری موتور رم جت سوخت مایع دارای
شعله نگهدار

5

کوپل آشفتگی و شیمی در شعله نفوذی بوالف بادی

6

شبیه سازی کمپرسور های محوری چند مرحلهای گذرصوتی

7

بررسی مکانیزم انتشار موج فشاری حاصل از فروریزش کاویتاسیون ابری

8

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد پاشنده دو سیاله گاز -وزش

جهانگیر جعفریان

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا

دکتر رضا ابراهیمی

تهران

دکتر مهرزاد شمس

1391

جهانگیر جعفریان

بیستمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک

دکتر رضا ابراهیمی

تهران

دکتر مهرزاد شمس

1391

میالدرضامند
دکتر رضا ابراهیمی

میر اعلم مهدی
دکتر رضا ابراهیمی
دکتر مهرزاد شمس

9

11

اولین همایش توربین گازی ایران
تهران
1391
اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و
هیدرولیک
تهران
1391

الهام رضائیان پارسا

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا

دکتر حسن کریمی

تهران

مازیار شقائی روشنی

1391

مقایسه نتایج مدل کاویتاسیونی تصحیح شده رایلی پالست با مدل های

سید محمدمهدی ثابت

مرکل و دینامیک سطح نوک تیز برای سیاالت کریوژنیک

دکتر حسن کریمی

بررسی عددی ناحیه برهمکنش شوک و الیه مرزی در تزریق جت مافوق

سیدهادی ضیاتبار

صوت به داخل یک جریان آزاد مافوق صوت و مقایسه با نتایج تجربی

دکتر حسن کریمی

279

Proceedings of ASME Turbo
Danmark
2012

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا
تهران
1391
دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا
تهران
1391
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ردیف

11

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

شبیه سازی عددی بالستیک داخلی موتور موشک هیبرید با استفاده از شبکه

دکتر حسن کریمی

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا

دینامیکی و محاسبه تغییرات نیروی پیشران بر حسب تغییر دبی اکسیدایزر

جمشید ویسی

تهران

ورودی

احسان اله طهماسبی

1391

محمد شفیعی دهج

12

مدلسازی ریاضی ضربه پس از قطع در موتور پیشران مایع

13

مطالعه عددی امکان خود چرخشی در جریان چاه

14

مطالعه عددی و آزمایشگاهی پدیده خود چرخشی در جریان چاه

دکتر رضا ابراهیمی

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا

دکتر حسن کریمی

تهران

سیدعلیرضا جاللی

1391

علی کلبخوانی
جالل محمدی
دکتر حسن کریمی
محمدحسین حامدی

جالل محمدی
دکتر حسن کریمی
محمدحسین حامدی

15

16

17

18

بررسی تاثیر رینولدز جریان آزاد و شدت اغتشاش ورودی به طبقه کم فشار
توربین بر روی عملکرد آیرودینامیکی در اطراف پره استاتور

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
و فناوری های پیشرفته
اصفهان
1391

دکتر مانی فتحعلی
حسین نظری

1391

صابر خوئی
دکتر مسعود میرزایی

اعمال شرط مرزی سطح جامد منحنی در یک شبکه کارتزین تطبیق پذیر

صابر خوئی

برای حل معادالت تاویر استوکس

دکتر مسعود میرزایی

280

1391

تهران

مسعود مددالهی

شبیه سازی کنترل جریان حول یک ایرفویل با استفاده از عملگر پالسمایی

اصفهان

رسول صابری

دکتر مسعود میرزایی

آیرودینامیکی ایرفویلها و کاربرد آنها در بهینهسازی ایرفویل

و فناوری های پیشرفته

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا

مصطفی گوهرشادی

بررسی پارامترهای منحنیهای بی اسپیالین بر روی مشخصههای

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک

اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک
و هیدرودینامیک
تهران
1391
دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا
تهران
1391
دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضا
تهران
1391
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 مهندسی فضایی،مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه دینامیک پرواز وکنترل
 مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

12th Aerospace Conference
Tehran
2012

Dr.J.Roshaniyan
M.Jafari

Accuracy Increasing in Space Navigation System
Redundant Dynamic Tuned Gyroscopes

1

63rd international astronautical
congress
Frace
2012

Dr.J.Roshaniyan
M.Ebrahimi
Sh.Yazdani

Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern
Recognition for a Typical Star Tracker

2

Dr.J.Roshaniyan
M.Ebrahimi
Sh.Yazdani

Robustness Study of Non-Dimensional Star Pattern
Recognition for a Typical Star Tracker

3

Dr.J.Roshaniyan
M.Ebrahimi
Sh.Yazdani

Development of Sky Simulator Software for Star Tracker
Algorithm Tests

4

63rd international astronautical
congress
France
2012

Dr.M.Mirshms

Spacecraft Ground Station Virtual Simulato

5

12th Aerospace Conference
Tehran
2012

Dr.A.A.Nikkhah
R.Esbati

Vibratory MEMS Gyro Drive mode Response to Sine
Exciting force

6

12th Aerospace Conference
Tehran
2012

Dr.A.A.Nikkhah
R.Esbati

Dynamic Modeling and Frequency Analyzing
of a Vibratory MEMS Gyro

7

12th Aerospace Conference
Tehran
2012

Dr.A.Khishnood
O.Kaviyanpor
A.Sheybani

Reduction of the Actuator Oscillations in the Flying
Vehicle Under a Follower Force Via Adaptive Filter

8

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن

حمید رشیدی

هوافضای ایران

مهدی مرتضوی

تخصیص کنترل برون خط بر روی هواپیمای بدون سرنشین

9

1391

دکتر جعفرروشنی یان

کنترل تطبیقی مدل مرجع هواپیمای بدون سرنشین بلند پرواز

11

طراحی بهینه چند موضوعی نامعین یک ماهواره بر سبک سوخت مایع

11

Science and Engineering
Institute (SCIEI) Conferences
France

2012
Science And Engineering
Institute (SCIEI) Conferences
France

2012

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای
تهران
1391
دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای
تهران
1391

کریم احمدی دستگردی
فرشاد پازوکی
دکتر جعفر روشنی یان
صادق احمدی دستگردی
سیدمجتبی هاشمی دوالبی
دکتر جعفر روشنی یان
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ردیف

عنوان مقاله

12

روش هدایتی شبه طیفی در تدوین سناریوی یک جسم بازگشت پذیر

13

طراحی کنترلر تحمل عیب در هواپیمای بدون سرنشین

14

طراحی آماری بوسترهای جانبی موشک حامل

نویسندگان

کنفرانس ،مکان و زمان

سیدایمان کسائی

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

علیرضا عالمی نائینی

تهران

دکتر جعفر روشنی یان

1391

حمید رشیدی

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

مهدی مرتضوی

تهران

دکتر جعفر روشنی یان

1391

مصطفی محمدی
دکتر علیرضا نوین زاده
مهران نصرت الهی
مصطفی ذاکری
15

بررسی سطح تکنولوژی مورد نیاز و تحلیل برنامه فضایی سرنشین دار
جمهوری اسالمی ایران

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای
تهران
1391

علیرضا باصحبت نوین زاده

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

احسان ذبیحیان

تهران

حمید رضا فاضلی

1391

دکتر مهران میرشمس
16

طراحی سامانه پیشرانش فضا پیما برای انجام مانور مداری خاص

دکتر علیرضا نوین زاده

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

حمید رضا فاضلی

تهران

حسن ناصح

1391

محمد میردامادیان

17

رویکردی جدید در هدایت آشیانه یاب تناسبی جهت خنثی سازی مانور
هدف و بهینه سازی مصرف سوخت

دکتر مهران میرشمس
احمدرضا ذبیحیان
حمیدرضا شهسواری
دکتر مهران میرشمس

18

بررسی روند توسعه رانشگرهای سوخت مایع کم پیشران و ارائه الگوی

حمیدرضا فاضلی

کاربردی

حسن ناصح
محمد میردامادیان

19

21

21

روند نمای طراحی فضاپیما بر اساس داده های آماری

طراحی مفهومی ماهواره سنجش از راه دور با دقت تفکیک کمتر از
ده متر

اصفهان
1391
اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار

تهران
1391

حمیدرضا فاضلی
سیدمحمد میردامادیان

تهران

دکتر مهران میرشمس

1391

حمیدرضا فاضلی

اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار

سیدمحمد میردامادیان

تهران

دکتر مهران میرشمس

1391

احسان ذبیحیان
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هوافضایی ایران

اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار

دکتر مهران میرشمس

ایستگاه زمینی ماهواره های مدار  LEOآزمایشگاه تحقیقات فضایی

اولین کنفرانس انجمن پیشرانش

اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار

تهران
1391
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نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

22

طراحی سامانه پیشرانش فضاپیما برای انجام مانور مداری خاص

23

تحلیل و طراحی حرارتی ماهواره  8وجهی به کمک نرم افزار

کنفرانس ،مکان و زمان

دکتر مهران میرشمس
دکتر علیرضا نوین زاده

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

حمیدرضا فاضلی

تهران

حسن ناصح

1391

محمد میردامادیان

24

پایدارسازی در حالت کمینه تالش کنترلی ردگیری با رویکرد مقاوم
پیشبین برای یک پایدارکننده ژیروسکوپی

هادی زمانی
دکتر مهران میرشمس

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای
تهران
1391

مهدی رضایی دارستانی

دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای

دکتر امیرعلی نیکخواه

تهران

دکتر علی خاکی صدیق

1391

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سازههای هوافضایی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Simulation of Atomic Interaction between Carbon
Nanotube and Epoxy Resin in a Nanocomposite Volume
Element

Dr.M.Zakeri
M.M.Shokriye
M.Shayanmehr

2

کنفرانس ،مکان و زمان
Iranian Inorganic Chemistry
Conference
Iran
1391

14th

دکتر مهناز ذاکری

بیستمین همایش ساالنه بین المللی

تحلیل رفتار مکانیکی نانولوله های کربنی با تغییر ساختار آنها در شرایط

محمود مهرداد شکریه

مهندسی مکانیک ایران

بارگذاری مختلف

مهدی شایانمهر

شیراز

حامد مهدوی

1391

کتب منتشر شده گروه دینامیک پرواز و کنترل ،مهندسی فضایی
ردیف

عنوان

1

مهندسی کنترل در محیط Matlab

2

هدایت و کنترل سامانه های فضایی

نویسندگان

دکتر جعفر روشنی یان
مهندس مهرداد محسنی

ناشر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حسین گودرزی پور
جالل نوری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا نوین زاده

پایاننامه های دوره دکتری (دفاع شده) گروه آیرو دینامیک و پیشرانش
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بررسی عددی و تجربی جریان خود چرخشی در چاه

جالل محمدی

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی
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پایاننامههای دوره کارشناسیارشد (دفاع شده) گروه آیرو دینامیک و پیشرانش
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

مطالعه عددی خنک کاری الیه ای روی پره متحرک توربین

بهزاد کروژدهی

دکتر رضا ابراهیمی

ابوالفضل رستم زاده

دکتر رضا ابراهیمی

وحید رادکوشا

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

الهام رضائیان پارسا

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

سیدمحمدمهدی ثابت

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

جمشید ویسی

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

7

حل عددی جریان مغشوش تراکم پذیر با حضور موج ضربه ای

سعید شریف زاده

دکتر مانی فتحعلی

8

تحلیل تجربی -عددی کنترل جریان روی بال توسط عملگر پالسمایی

سید آرش سید شمس

دکتر مسعود میرزایی

صابر خویی

دکتر مسعود میرزایی

سید مهدی موسوی یگانه

دکتر مسعود میرزایی

2
3
4
5
6

9
11

بررسی عددی اثر خنک کاری گازهای خروجی بر عملکرد یک موتور مجهز به
توربوشارژر
تحلیل دینامیکی سامانه کنترلی اتبیالیزر برای یک موتور سوخت مایع
ارائه الگوی طراحی یک پاشنده دو سیاله گاز-وزش و اعتبار دهی آن با نتایج
تجربی
مدل سازی کاویتاسیون سیاالت برودتی
شبیه سازی بالستیک داخلی موشک هیبرید با استفاده از شبکه دینامیکی و
محاسبه نیروی پیشران بر حسب تغییر دبی اکسیدایزر ورودی

مدل سازی عددی کنترل جریان مغشوش حول یک ایرفویل با استفاده از
عملگرهای پالسمایی
آیرودینامیک یک جسم تغییر شکل پذیر

پایاننامههای دورهدکتری (دفاع شده) گروه دینامیک پرواز و کنترل  ،مهندسی فضایی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بهینه سازی طراحی چند موضوعی نامعین یک پرتابگر ماهواره

مسعود ابراهیمی

دکتر جعفر روشنی یان

پایاننامههای دورهکارشناسیارشد (دفاع شده) گروه دینامیک پرواز و کنترل  ،مهندسی فضایی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

توسعه الگوریتم بازشناسی الگو در ناوبری نجومی

شبنم یزدانی

دکتر جعفر روشنی یان

2

روش هدایتی شبه طیفی در تدوین سناریوی یک جسم برگشت پذیر

سید ایمان کسائی

دکتر جعفر روشنی یان

3

هدایت ترمینال بر مبنای پیش بینی مسیر در وسایل بازگشت به جو

سیدمجید موسوی

دکتر جعفر روشنی یان

4

طراحی الگوریتم سیستم کنترل پرواز مقاوم در مقابل عیب

حمید رشیدی

دکتر جعفر روشنی یان

5

مدلسازی آزمایشگاهی زیر مجموعه تأمین انرژی سامانه های فضایی

احسان ذبیحیان

دکتر علیرضا نوین زاده

8

مدلسازی و شبیه سازی دینامیک بال زن صلب

هانیه رشیدی فتح آبادی

دکتر علیرضا نوین زاده

6

طراحی نرم افزار شبیه ساز رویت پذیری هالل ماه

محمد ترابی

دکتر علیرضا نوین زاده

7

مدلسازی و طراحی پایه ی اندازه گیری بردار رانش رانشگر گاز سرد

سید شهاب الدین عابدی

دکتر علیرضا نوین زاده
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

9

طراحی بهینه چند هدفی وسایل حمل و نقل فضایی

حمید رضا فاضلی

دکتر علیرضا نوین زاده

11

مدل سازی و شناسایی عیب با آستانه تطبیقی سیستم فضایی به روش باند گراف

احمد صانعی

دکتر علیرضا نوین زاده

11

استخراج تابع هزینه براساس روابط پارامترک برای ماهواره های کوچک

رضا خان تاراج

دکتر مهران میرشمس

12

طراحی بهینه چند هدفی وسایل حمل ونقل فضایی

حمیدرضا فاضلی

دکتر مهران میرشمس

13

مدل مهندسی طراحی سازه حامل فضایی سوخت مایع

سیدمحمد میردامادیان

دکتر مهران میرشمس

مهدی قبادی

دکتر مهران میرشمس

15

مدلسازی آزمایشگاهی زیر مجموعه تأمین انرژی سامانه های فضایی

احسان ذبیحیان

دکتر مهران میرشمس

16

طراحی مجموعه عملگر های عکس العملی بصورت هرمی

ابوالفضل شیرازی

دکتر مهران میرشمس

17

مدلسازی ارتعاشات سازه های ساندویچ پانل در سامانه های فضایی

وحید شیخلر

دکتر مهران میرشمس

18

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی بر مبنای اطالعات آماری

احمدرضا ذبیحیان

دکتر مهران میرشمس

19

تدوین قانون هدایت ترمینال تطبیقی

مهدی مقدسیان

دکتر امیرعلی نیکخواه

21

شبیه سازی پرواز بالگرد با استفاده از مدل دنباله دینامیک

مسلم محمدعلی

دکتر امیرعلی نیکخواه

رضا زردشتی

دکتر امیرعلی نیکخواه

14

21

طراحی ،ساخت و تست رانشگر گاز سرد جهت بهکارگیری در شبیه ساز
دینامیک وضعیت ماهواره

هدایت بهینه و مقید برفراز عوارض زمینی و اجتناب از نواحی تهدید با رویکرد
غیرخطی

پایاننامههای دورهکارشناسیارشد (دفاع شده) گروه سازه های هوافضایی
دانشجو

استاد راهنما

ردیف

امید بصیری

دکتر مهناز ذاکری

سید مرتضی حسینی

دکتر مهناز ذاکری

سولماز بازرگان دیلمقانی

دکتر سعید ایرانی

4

مدلسازی ارتعاشات سازه های ساندویچ پانل در سامانه های فضایی

وحید شیخلر

دکتر سعید ایرانی

5

تحلیل ارتعاشات تیر غیر خطی هندسی تحت اثر تحریک تصادفی

امیرعالءالدین مطلبی

دکتر سعید ایرانی

صفا پیمان

دکتر سعید ایرانی

محمدامین کتیرایی

دکتر علی مظفری

حامد معظمی

دکتر علی مظفری

فاطمه منظور بهرامی

دکتر علی مظفری

1
2
3

6
7
8
9

عنوان

مدلسازی و تحلیل رفتار نانولوله های کربنی تحت بارگذاریهای مختلف
جهت کاربرد در مواد مرکب
بررسی تأ ثیر ترک بین الیه ای بر پایداری یک صفحه کامپوزیتی سوراخدار
پیش بینی مود های موثر ارتعاشی یک ماهواره مکعبی به منظور محاسبه بارهای
معادل استاتیکی ناشی از پرتاب

محاسبه ضرایب شدت تنش دینامیکی مود ترکیبی شکست در فصل مشترک
مواد تابعی
تحلیل و بهینه سازی الیه چینی و هندسه گشودگی دایروی بر روی کمانش
صفحات تخت کامپوزیتی در سازه های هوایی
تعیین پارامترهای موثر در ترمیم ترک به وسیله اتصاالت چسبی با مواد
کامپوزیتی در سازه اصلی هواپیما
بهینه سازی طراحی مخروطهای جدار نازک کامپوزیتی تقویت شده به کار رفته
در سازههای هوافضایی
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قطب علمی دانشکده مهندسی هوافضا
ردیف

نام قطب

سرپرست

سال تصویب

1

مهندسی فضایی

دکتر مسعود میرزایی

1391

پژوهشکدهها و مراکز پژوهشی علمی دانشکده مهندسی هوافضا
ردیف

نام پژوهشکده

سرپرست

سال تصویب

1

پژوهشکده مهندسی سامانههای نیرو و پیشرانش

دکتر حسن کریمی

1387

2

مرکز پژوهشـی سامانههای پرتاب فضـایی

دکتر جعفر روشنییان

1388

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده مهندسی هوافضا
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی  -آزمایشگاه

سرپرست

سال تأسیس

1

آزمایشگاه آیرودینامیک

دکتر مسعود میرزایی

1386

2

کارگاه (آزمایشگاه) ابزاردقیق و اندازهگیری در هواپیما

دکتر امیرعلی نیکخواه

1388

3

کارگاه موتور بدنه و سیستمهای هواپیما

دکتر حسن کریمی

1388

4

کارگاه ورقکاری و جوشکاری هواپیما

دکتر سعید ایرانی

1389

5

آزمایشگاه تحقیقات فضایی

دکتر مهران میرشمس

1385

6

آزمایشگاه محاسبات سریع

دکتر مسعود میرزایی

1386

7

آزمایشگاه احتراق و پیشرانش

دکتر رضا ابراهیمی

1386

8

آزمایشگاه تحقیقاتی هدایت کنترل و سیستمهای دینامیکی

دکتر علیرضا نوینزاده

1391

9

هنرکده طراحی مهندسی سامانه های هوافضایی

دکتر مهران میرشمس
دکتر مسعود میرزایی
دکتر جعفر روشنی یان

286

1391

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  - 9319دانشکده مهندسی هوافضا

آمار کلی پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا

ردیف

عنوان

تعداد

1

اعضای هیأتعلمی دانشکده

14

2

طرحهای پژوهشی مصوب (داخلی)

9

3

طرحهای پژوهشی مصوب (برون دانشگاهی)

11

4

مقاالت در مجالت

51

5

مقاالت در کنفرانس ،همایش و ...

42

6

کتب منتشر شده

2

7

پایاننامههای دوره کارشناسیارشد دفاع شده

46

8

پایاننامههای دوره دکتری دفاع شده

1

9

سمینارها ،نشستهای تخصصی

__

11

طرحهای پژوهشی به اتمام رسیده برتر

__

11

دستاوردها و اختراعات

__

12

قطبهای علمی دانشکده

1

13

پژوهشکده علمی دانشکده

2

14

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشکده

9

15

رقم طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده (ریال):

21/327/825/111

287

