مقدمه
تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در دنیای امروز جهت تحقیق ،توسعه و پیشرفت پایدار مطرح است .پیشرفتهای
دهه اخیر کشور در زمینه های مختلف علمی که ناشی از تالش هدفمند و جهادی نخبگان و اندیشمندان این سرزمین است ،این
امیدواری را در جامعه علمی کشور تقویت نمودهاست که در دنیای رقابت برای پیشرفت مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان بتوان گامهای
بلند و سازندهای برداشت .بدیهی است در این عرصه ،حرکت به سوی تبدیل علم به فناوری و ثروت و سوقدادن پژوهشگران به
اجرای طرحهای تحقیقاتی فناورانه از اهمیت شایانی برخوردار است.
در طی سال های گذشته ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اصل قرار دادن تحقیق و پژوهشِ آمیخته با دانشافزایی،
اخالق و معنویت ،توانسته است نقش ارزندهای در تحقق سیاستهای کالن علمی کشور ایفا نموده و اساتید ،دانشجویان و
پژوهشگران دانشگاه با توجه ویژه به انجام تحقیقات تقاضا محور و معطوف به رفع مشکالت موجود و نیازهای بخش صنعت ،این
دانشگاه را به عنوان یکی از دانشگاههای صنعتی برتر کشور معرفی نمودهاند.
در این مجموعه ،چکیدهای از فعالیتهای پژوهشی شامل انتشار مقاالت علمی ،آزمایشگاههای پژوهشی و آموزشی ،قطبهای
علمی ،مراکز ،گروهها و آزمایشگاههای پژوهشی ،اختراعات ،کتب و پایاننامههای تحصیالتتکمیلی که در سال  1393توسط
اساتید ،دانشجویان و محققین دانشگاه به انجام رسیده است ،گردآوری شده است .همچنین آییننامههای مصوب دانشگاه در حوزه
پژوهش ،جهت استفاده اعضای محترم هیأتعلمی ارایه گردیده است.
با توجه به راه اندازی سامانه اطالعات پژوهشی دانشگاه ،این گزارش از این سامانه استخراج شده است .لذا فرصت را غنیمت دانسته و
از کلیه اعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه که در تکمیل اطالعات و درج اطالعات فعالیتهای مختلف پژوهشی خود در این
سامانه ،همکاری و مساعدت نمودند ،کمال تشکر و امتنان را مینماید.
در خاتمه تالش و همکاری مدیران محترم حوزه پژوهش ،معاونین محترم پژوهشی و کارشناسان امور پژوهشی دانشکده و به ویژه
همکاران محترم حوزه پژوهشی ستاد مرکزی دانشگاه را قدر دانسته و توفیق روز افزون همه این عزیزان را ازخداوند متعال خواستاریم.
دکتر مهدی احسانیان

دکتر افسانه مجری

معاون پژوهشی و فناوری

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
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قطبهای علمی
ردیف

عنوان قطب

دانشکده

1

کنترل صنعتی

مهندسی برق

2

محاسبه و مشخصهیابی افزارهها 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 ،گروهها و مراکز پژوهشی
ردیف

عنوان پژوهشکده

دانشکده

1

فناوری اطالعات و ارتباطات

مهندسی برق

2

پپتید

شیمی

3

سنجش از دور

مهندسی نقشه برداری

4

مهندسی سامانههای نیرو و پیشرانش

مهندسی هوافضا

5

طراحی سامانههای فضایی

مهندسی هوافضا

ردیف

عنوان گروه پژوهشی

دانشکده

1

اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها

مهندسی برق

2

سیستمهای پیچیده

شیمی

ردیف

عنوان مرکز پژوهشی

دانشکده

1

علوم نانو

شیمی

2

محاسبات علمی در بهینهسازی و مهندسی سامانهها (اسکوپ)

ریاضی

3

زیرساختهای حمل و نقل کشور

مهندسی عمران

4

سیستمهای پیشرفته خودرو

مهندسی مکانیک
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آزمایشگاههای پژوهشی
ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

1

خواص الکترونیکی مواد

مهندسی برق

2

مهندسی برق

قطعات نیمه هادی

3

مهندسی سیستمها و مطالعات شناخت

مهندسی برق

4

مدارها و سیستمهای مجتمع

مهندسی برق

5

سیگنالها و سیستمهای الکترونیکی

مهندسی برق

6

مدارات فرکانس باال

مهندسی برق

7

مدارهای میکروالکترونیک

مهندسی برق

8

سیستم های طیف گسترده

مهندسی برق

9

کنترل توان راکتیو و کیفیت توان  1و 2

مهندسی برق

10

الکترونیک قدرت

مهندسی برق

11

محرکههای الکتریکی

مهندسی برق

12

سیستمهای قدرت و پیل سوختی و

مهندسی برق

13

مدیریت سیستمهای انرژی و توزیع

مهندسی برق

14

عایق ها و فشار قوی

مهندسی برق

15

ماشینهای مخصوص

مهندسی برق

16

تشخیص و شناسایی خطا

مهندسی برق

17

کنترل صنعتی

مهندسی برق

18

اتوماسیو ن پیشرفته

مهندسی برق

19

سیستمهای کنترل پیشرفته

مهندسی برق

20

رباتیک

مهندسی برق

21

مدلسازی وشناسایی سیستمها

مهندسی برق

22

سیستمهای هوشمند

مهندسی برق

23

شناسه و رمز و آزمایشگاه تشخیص ارزیابی امنیت سختافزاری
ماژول های رمزنگاری

مهندسی برق

24

سنجش کیفیت ترمینالهای بدون سیم

مهندسی برق

25

فناوریهای نوین راداری

مهندسی برق

26

مخابرات نوری

مهندسی برق

۱۷
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

27

سیستمهای مخابراتی

مهندسی برق

28

مهندسی پزشکی

مهندسی برق

29

اندازهگیری بیومدیکال

مهندسی برق

30

الکترونیک ارگانیکی

مهندسی برق

31

مخابرات پهن و پردازش سیگنال

مهندسی برق

32

طراحی کامپیوتری دارو

شیمی

33

تست شرایط محیطی

مهندسی کامپیوتر

34

پردازش هوشمند اطالعات

مهندسی کامپیوتر

35

سیستمهای چند رسانهای

مهندسی کامپیوتر

36

کاربرد روشهای عددی برای محاسبات پربازده

مهندسی عمران

37

پایلوت آب و فاضالب و میکرو بیولوژی آب و فاضالب

مهندسی عمران

38

دینامیک خاك و محیط متخلخل نفت و گاز

مهندسی عمران

39

اندرکنش باد و سازه

مهندسی عمران

40

اندازهگیری میدانی رفتار سازهها

مهندسی عمران

41

فرآوری مواد

مهندسی و علم مواد

42

مهندسی سطح پیشرفته

مهندسی و علم مواد

43

ریختهگری پیشرفته

مهندسی و علم مواد

44

مواد غیر فلزی

مهندسی و علم مواد

45

طراحی و ساخت سامانههای بهینه آیروترمودینامیکی

مهندسی مکانیک

46

تولید همزمان گرما و برق CHP

مهندسی مکانیک

47

ارتعاشات و دینامیک

مهندسی مکانیک

48

کامپوزیت

مهندسی مکانیک

49

مکانیک شکست

مهندسی مکانیک

50

مکانیک انفجار و شکل دهی نوین

مهندسی مکانیک

51

مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی

مهندسی مکانیک

52

جریانهای چند فاز و محترق

مهندسی مکانیک

53

توربو ماشین

مهندسی مکانیک
۱۸
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

54

انتگراسیون انرژی و فرآیند

مهندسی مکانیک

55

کنترل

مهندسی مکانیک

56

خواص مکانیکی مواد

مهندسی مکانیک

57

پیل سوختی

مهندسی مکانیک

58

ماشینکاریهای مخصوص

مهندسی مکانیک

59

تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیک

60

رباتیک

مهندسی مکانیک

61

واقعیت مجازی

مهندسی مکانیک

62

تست غیر مخرب

مهندسی مکانیک

63

بهینهسازی تأسیسات انرژی

مهندسی مکانیک

64

پدیدههای انتقال در محیط متخلخل

مهندسی مکانیک

65

عملگرها

مهندسی مکانیک

66

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

67

مجازی سیستمهای طراحی و ساخت

مهندسی مکانیک

68

طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

مهندسی نقشهبرداری

69

پردازش موازی

مهندسی هوافضا

70

تحقیقات فضایی

مهندسی هوافضا

71

احتراق و پیشرانش

مهندسی هوافضا

72

هدایت ،کنترل و سیستمهای دینامیکی

مهندسی هوافضا

73

فناوری اطالعات

مهندسی صنایع

74

هوش استراتژیک

مهندسی صنایع

75

الیه نشانی در خالء و سنسور گاز

فیزیک

۱۹
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سایر آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی
ردیف

عنوان آزمایشگاه

1

دانشکده
مهندسی برق

2

ابزاردقیق

مهندسی برق

3

الکترونیک

مهندسی برق

4

الکترونیک صنعتی

مهندسی برق

5

الکترونیک و تکنیک پالس

مهندسی برق

6

رله و حفاظت

مهندسی برق

7

عایقها و فشار قوی

مهندسی برق

8

کنترل فرآیند

مهندسی برق

9

ماشین مخصوص

مهندسی برق

10

ماشینهای الکترونیک

مهندسی برق

11

مایکروویو

مهندسی برق

12

مدارهای منطقی

مهندسی برق

13

میکروپروسسور

مهندسی برق

14

اندازهگیری و مدار

مهندسی برق

15

آنتن

مهندسی برق

16

دیجیتال و غیرخطی

مهندسی برق

17

سیستمهای قدرت

مهندسی برق

18

سیستمهای کنترل خطی

مهندسی برق

19

کنترل فرآیند

مهندسی برق

20

مخابرات نوری

مهندسی برق

21

کامپیوتر

ریاضی

22

آنالیز دستگاهی

شیمی

23

شیمی تجزیه

شیمی

24

شیمی فیزیک

شیمی

25

شیمی معدنی

شیمی

26

شیمی معدنی2

شیمی

۲۰
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

27

شیمی آلی

شیمی

28

شیمی عمومی

شیمی

29

شیمی عمومی 1

شیمی

30

سازه

مهندسی عمران

31

قیر و آسفالت

مهندسی عمران

32

محیط زیست

مهندسی عمران

33

مقاومت مصالح

مهندسی عمران

34

هیدرولوژی

مهندسی عمران

35

هیدرولیک

مهندسی عمران

36

بتن و مصالح ساختمانی

مهندسی عمران

37

اپتیک

فیزیک

38

الکتریسیته و الکترومغناطیس

فیزیک

39

فیزیک 2

فیزیک

40

فیزیک جامد

فیزیک

41

فیزیک جدید

فیزیک

42

فیزیک عمومی 1

فیزیک

43

فیزیک هسته ای

فیزیک

44

نور(اپتیک)

فیزیک

45

فیزیک 3

فیزیک

46

فیزیک جدید

فیزیک

47

الکترونیک دیجیتال و معماری کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

48

دینامیک وارتعاشات

مهندسی مکانیک

49

سیاالت

مهندسی مکانیک

50

علم مواد

مهندسی مکانیک

51

مقاومت

مهندسی مکانیک

52

انتقال حرارت

مهندسی مکانیک

53

مقاومت مصالح

مهندسی مکانیک
۲۱
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ردیف

عنوان آزمایشگاه

دانشکده

54

مکانیک سیاالت

مهندسی مکانیک
مهندسی نقشه برداری

55
56

برنامهسازی پیشرفته وسیستمهای مدیریت پایگاه اطالعات

مهندسی نقشه برداری

57

پردازش تصاویر رقومی

مهندسی نقشه برداری

58

پویشگرهای لیزری

مهندسی نقشه برداری

59

ژئودزی کالسیک و میکروژئودزی

مهندسی نقشه برداری

60

سیستم های تعیین موقعیت مکانی (

)

مهندسی نقشه برداری

61

فتوگرامتری برد کوتاه

مهندسی نقشه برداری

62

فتوگرامتری تحلیلی و فضایی

مهندسی نقشه برداری

63

فتوگرامتری رقومی

مهندسی نقشه برداری

64

فتوگرامتری فضایی

مهندسی نقشه برداری

65

فتوگرامتری مقدماتی

مهندسی نقشه برداری

66

فیزیکال ژئودزی وگرانی سنجی

مهندسی نقشه برداری

67

نقشهسازی رقومی

مهندسی نقشه برداری

68

ابزار دقیق

مهندسی هوافضا

۲۲

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت  -ﺳﯿﻤﻮﻻﺗﻮر

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﺘﻦ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ

۲۳

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﺑﺎﺗﯿﮏ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮاد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ

۲٤

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ -داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ

آزﻣﺎﺷﯿﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهاي
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهاي
داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

۲٥

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ

۲٦

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎزه

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﯿﺮ وآﺳﻔﺎﻟﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﯿﺮ وآﺳﻔﺎﻟﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت

۲۷

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮاد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﻮاد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد

۲۸

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮآوري ﻣﻮاد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﮑﺴﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮاد و ﺳﺎزهﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي

۲۹
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آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﻧﻞﺑﺎد

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺨﺖاﻓﺰار در ﺣﻠﻘﻪ

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

۳۰
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تفاهمنامههای مشترک دانشگاه و سایر سازمانها
ردیف

عنوان تفاهمنامه

طرف تفاهمنامه

1

انجام پروژهای تحقیقاتی مورد نیاز شرکت در زمینه صنعت برق

شرکت توانیر

همکاری موسسه و دانشگاه در زمینه حمایت از آزمایشگاه تجهیز شده در
2

دانشگاه باعنوان آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه ساز مجازی تست نرم افزارهای

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات

هدایت و کنترل ماهواره های  GEOدر ایستگاههای زمینی C&TT
3

تشکیل کنسرسیوم جهت انجام پروژه تحقیقاتی فناوری
(طراحی جهت تولیدموتوردیزل متوسط برای خودروهای سواری)
طراحی پلتفرم جدید ملی برای خودروهای سواری

4

دانشگاه علم وصنعت و دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه علم وصنعت و دانشگاه امیرکبیر

دستیابی به اهداف تعیین شده در موافقتنامههای طرحهای صنایع نوین
5

در خصوص بومیسازی فناوریهای نوین از طریق انجام پژوهشها و
تحقیقات صنعتی در مراحل مختلف تا تولید نمونه صنعتی و

صنایع الکترونیک و صنایع نوین

تجاریسازی محصوالت پروژهها
6

همکاری آموزشی و تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسیارشد،
دکتری و فوق دکتری

7
8

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی
ارا

پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشکده هواشناسی

های مورد نیاز و مرتبط با پایاننامههای دانشجویی

سازمان نقشه برداری کشور
سهند خودرو

9

همکاریهای علمی ،صنعتی و آموزشی

10

همکاری در زمینه توسعه علم و فناوری

11

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

12

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

انجمن دایکست ایران

13

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

دانشگاه اراک

14

همکاری مشترک و تبادل اطالعات

پژوهشگاه استاندارد

15

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

16

مالکیت فکری و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی

موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس

17

همکاری در زمینه اجرای  20طرح پسادکتری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری-
ریاست جمهوری
پژوهشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته
خواجه نصیرالدین طوسی

۳۱
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ردیف

عنوان تفاهمنامه

طرف تفاهمنامه

18

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

پژوهشگاه نیرو

19

علمی -تحقیقاتی زمینه ساز دستیابی به اهداف

شرکت ملی انفورماتیک

20

آموزشی ،پژوهشی فناوری و تجهیزاتی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

21

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

22

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

23

همکاری علمی ،پژوهشی و آموزشی

۳۲

شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاههای
اتمی(توانا)
طرح چشمه نور ایران

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

33

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

34

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

35

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

36

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای تجدید چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

37

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

کتابهای تجدید چاپ شده در سال 1393

کتب منتشرشده در سال2931
1393

۳۱

38

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

فهرست کتابهای منتشر شده انتشارات دانشگاه از آغاز تا کنون ( 1361الی آذر )1394
ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

1

طرح و تأسیس مراکز تلفن

دکتر لیاقتی

برق و کامپیوتر

63

2

سیستمهای خطی در کنترل و مخابرات

شاهرخ سماوی

برق و کامپیوتر

63

3

Micro Electronic

میلمن

برق و کامپیوتر

 61و 63

4

پاور سیستم

استرنسن

برق و کامپیوتر

 66 ، 64 ، 62و76

5

معارف اسالمی 1

ستاد انقالب فرهنگی

علوم

 62 ، 62 ، 61و 64

6

حل مسایل فیزیک دانشگاهی جلد 1

مهندس هنربخش

علوم

64

7

پاور الکترونیک

لندر

برق و کامپیوتر

 68 ، 64و 74

8

Electronic Devices Circ it

ناشلکی

برق و کامپیوتر

68

9

حل المسایل فیزیک دانشگاهی جلد 2

مهندس هنربخش

علوم

64

10

فتوگرامتری

مفید  ،مک لی

نقشهبرداری

 74 ، 64و 77

11

اصول نوین سردکنندهها (جلد اول)

مکانیک

 77 ، 74 ، 64و 81

12

اصول نوین سردکنندهها (جلد دوم)

13

اصول نوین سردکنندهها (جلد سوم)

14

اصول نوین سردکنندهها (جلدچهارم)

n

پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی

مکانیک

 77 ، 64و 82

مکانیک

 64و 77

مکانیک

 64و 77

15

فیزیک دانشگاهی (دیود) جلد 1

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

66

16

ژئودزی

وینچک

نقشه برداری

 74 ، 69و 86

17

فیزیک دانشگاهی (ترانزیستور) جلد 2

مهندس دلربائی

برق و کامپیوتر

 66و 83

18

تئوری مقدماتی سازهها

مجید بدیعی

عمران

 65و چاپ چهاردهم 90

19

ریاضیات پیشرفته

پاپیلوس

مکانیک

65

20

سیبستمهای مخابراتی

کارلسون

برق و کامپیوتر

66

21

آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

 72 ، 68 ، 67 ، 66و 75

سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی
پرویز زمانی
سپانوس سلیمانی

۳۹
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

22

Reading 1

مهندس سجادیان

علوم

73

23

سازههای دریایی (طرح و محاسبه)

مهندس صادق کبیری

عمران

68

24

آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

67

25

پاور سیستم آنالیز دیزین

گالور

برق و کامپیوتر

 70و80

26

مکانیک سیاالت

دکتر حامدی

مکانیک

 77،71و 85

27

روش سیستمی در تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

71

28

مایکرویو

کالین

برق و کامپیوتر

72

دکتر هاشمی پرست

علوم

73

دکتر هاشمی پرست

علوم

74

31

ماشین های الکتریکی

چاپمن

برق و کامپیوتر

74

32

سیستم های دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

74

33

نظری بر تقسیم بندی فلسفه ها

استاد عالمه جعفری

علوم

75

34

Working with Ideas

علوم

75

35

مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم

دکتر هاشمی پرست

علوم

75

36

مبانی فتوگرامتری

دکتر همراه

نقشه برداری

 82 ، 80 ، 75و 84

37

تحلیل سیستمهای کنترل چند متغیره

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

75

38

طراحی سیستمهای کنترلی به کمک کامپیوتر

مهندس پیمان هنرمندی

برق و کامپیوتر

75

39

نخستین درس در احتمال

دکتر هاشمی پرست

علوم

75

40

هیدرولوژی کاربردی در ایران

مهندس وزیری

عمران

76

41

مصالح مهندسی عمران

دکتر گنجیان

عمران

 84 ، 76و 93،86

42

هماهنگی عایق در سیستمهای فشار قوی

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

76

43

شیمی گروههای عاملی (جلد اول)

دکتر رستمی زاده

علوم

76

44

تفکر فازی

دکتر غفاری

مکانیک

84-77

45

خوشههای خاطرات

روابط عمومی

مرکزی

77

29
30

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

مهندس جهرودی
الحسینی

٤۰
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ردیف

نام کتاب

46

جبر خطی

47

شیمی گروههای عاملی (جلد دوم)

دکتر رستمیزاده

48

کتاب زبان GRE

دکتر سجادیان

علوم

49

سیستمهای فازی و کنترل فازی

دکتر تشنهلب

برق و کامپیوتر

50

سیگنالها و سیستمها (جلد اول)

51

سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)

52

ویروسشناسی پزشکی

53

الکترومغناطیس

54

مجموعه مقاالت دانشکده برق

55

نویسنده (مترجم)
دکتر ذکائی
محسن طورانی

دکتر خاکیصدیق
دکتر محامدپور
دکتر خاکی صدیق
دکتر محامدپور

دانشکده

تاریخ چاپ

علوم

77

علوم

77
77

برق و کامپیوتر
برق و کامپیوتر

78

(روشهای تحلیل سیستمها)

78
برق و کامپیوتر

78

ارتباط با صنعت

مرکزی

78

دکتر برهانی

عمران

78

دکتر ابریشمیان

مقدمهای بر برنامهریزی ریاضی

93،92،91 ، 89 ، 88
78

دکتر زهرا موسویجاهد
دکتر گرانپایه

87، 85 ، 80 ، 78

دکتر روشنییان
56

مقدمهای بر طراحی موشک

دکتر کریمی

هوا فضا

78

دکتر میرشمس
57

اثر باد بر سازهها

دکتر یحیائی

عمران

78

58

فرهنگ و اندیشه ریاضی

انجمن ریاضی ایران

علوم

78

59

مبانی نظریه خمیری در خاک

دکتر صدرنژاد

عمران

79

60

آئرونومی

دکتر آقانجفی

مکانیک

79

61

مکانیک سیاالت

دکتر آقانجفی

مکانیک

79

62

تأسیسات ساختمان به کمک نرمافزار

مکانیک

79

63

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

عمران

79

دکتر موسوی نائینیان
مهندس سلطانی
دکتر صدرنژاد

٤۱
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نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

ردیف

دکتر گلکار

برق و کامپیوتر

 88،85 ، 80و91

65

فناوری و روشهای تولید

دکتر ظهور

مکانیک

80

66

درآمدی بر میکروتکنولوژی نیمه هادیها

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

80

67

هیدرولیک لولهها

دکتر حامدی

مکانیک

 80و 85

68

تفکر فازی (ویرایش جدید)

دکتر غفاری

مکانیک

69

مکانیک مهندسی (استاتیک)

دکتر خلیلی

مکانیک

81

70

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل صنعتی

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

81

71

مقدمهای بر مکانیک شکست

دکتر قاجار

مکانیک

81

72

Enrich Your Vocabulary

دکتر سجادیان

علوم

81

73

کاربرد روش اجزاء محدود در نظریه خمیری

دکتر صدرنژاد

عمران

81

74

هیدرولیک مجاری باز (جلد اول)

دکتر حامدی

مکانیک

82

75

هیدرولیک مجاری باز (جلد دوم)

دکتر حامدی

مکانیک

82

76

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دکتر شاهانی

مکانیک

92،82

77

سیستمهای دینامیکی و کنترل

دکتر غفاری

مکانیک

93،89 ،87 ، 82

78

کنترل توانهای غیراکتیو و هارمونیکها

دکتر توکلی بینا

برق و کامپیوتر

82

79

مقدمهای بر کنترل مدرن

دکتر تقیراد

برق و کامپیوتر

82

80

طراحی سازه های بتنی

دکتر پاشا

عمران

83

81

ادوات نیمه هادی

دکتر صالحی

برق و کامپیوتر

83

82

Word Power

دکتر الحسینی

علوم

83

64

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

87 ، 86 ، 84 ، 80
 89و 91

دکتر الحسینی
83

Learning Through Reading

خوانساری

علوم

83

نوروزی زاده
84

نرمافزارهای کاربردی در دینامیک سیاالت محاسباتی

مهندس سلطانی

مکانیک

83

85

اصول علم و مهندسی مواد

دکتر شکوهفر

مکانیک

،
9384

86

ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

84
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

87

جداول ترمودینامیک مهندسی (جلد اول)

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

84

88

برنامه نویسی  MATLABبرای مهندسین

دکتر سعدان زکائی

برق و کامپیوتر

 89 ، 87 ، 85 ،84و91

89

دینامیک ماشینها

دکتر موسویان

مکانیک

 84و 93،88

90

ابزار کنترل حسگرها و مبدلها

مهندس میالنی

برق و کامپیوتر

84

91

تاریخ مهندسی کنترل

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

84

92

منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن 21

دکتر تفرشی

برق و کامپیوتر

 84و 93،86

93

مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)

دکتر خلیلی

مکانیک

 87 ، 84و 90

94

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیائی

عمران

84

95

آمار و احتمال در مهندسی و علوم (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

 85و 87

دکتر هاشمی پرست

علوم

 85و 87

97

ترمودینامیک مهندسی ( جلد دوم )

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

85

98

نظریه بازیها و کاربرد آن

دکتر هاشمی پرست

علوم

85

99

اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدلهای هوایی

مهندس سلطانی

مکانیک

85

100

شکل دهی فلزات

دکتر ظهور

مکانیک

85

101

جریان سنج سیم داغ

دکتر اردکانی

هوا فضا

85

102

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره

دکتر مباشری

نقشه برداری

85

103

مبانی نیروگاههای آبی کوچک

دکتر شمس

مکانیک

85

104

پنجرهای به خلوت خدا

دکتر نوری

علوم

86

105

مقدمهای بر روش اجزاء محدود (ویرایش دوم)

دکتر صدرنژاد

عمران

92،91، 86

106

انتقال حرارت کاربردی

مکانیک

86

107

انرژی تابشی خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی

دکتر آقانجفی

مکانیک

86

108

انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان

دکتر آقانجفی

مکانیک

86

109

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

دکتر نوری

علوم

86

110

ماشینکاری پیشرفته

دکتر قریشی

مکانیک

86

111

مکانیک مواد (مقاومت مصالح) (جلد دوم)

دکتر خلیلی

مکانیک

 86و 91

96

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

دکتر قاسمی
دکتر کشاورز
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

112

دینامیک ماشینها (ویرایش جدید)

دکتر موسویان

مکانیک

91 ، 86و93

113

شبیهسازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک

دکتر جلیلی

علوم

86

114

سیستمهای کنترل فرآیند

دکتر فاتحی

برق و کامپیوتر

89 ، 86و93

دکتر نوروزی زاده

علوم

86

116

تحلیل ماشینهای الکتریکی بروش اجزاء محدود

دکتر عباسزاده

برق و کامپیوتر

87

117

ریاضیات مهندسی پیشرفته (ویرایش جدید)

دکتر شاهانی

مکانیک

 87و 90

118

فناوری و روشهای تولید (ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

 87و 92

119

شکلدهی فلزات(ویرایش جدید)

دکتر ظهور

مکانیک

87

120

مهندسی پل

دکتراسماعیلی

عمران

87

121

اکسرژی

مکانیک

87

122

تونل باد با سرعت پایین

دکتر اردکانی

هوا فضا

88

123

مکانیک شکست و خستگی

دکتر قاجار

مکانیک

 88و 91

124

فناوری نمونهسازی سریع در مهندسی مکانیک

مکانیک

88

مکانیک

88

عمران

 88و 91

علوم

88
88

115

125

Reading & Understanding Ideas

دکتر عمیدپور
سجادی

دکتر زمانی
مهندس پرتوئی پور

 ERPبرنامه ریزی منابع بنگاه راهحل یکپارچه

دکتر مهرداد کازرونی

توسعه راهبردی

دکتر افشین کازرونی
دکتر قضاوی

126

طراحی و روشهای اجرای ستونهای سنگی

127

آنالیز فوریه

دکتر پروانه مسیحا

128

مدیریت پروژه سیستمهای اطالعاتی

دکتر محمدی

صنایع

129

اتوماسیون و فرآیندهای ساخت

دکتر ظهور

مکانیک

88

130

اصول مخابرات بیسیم و سیار

دکتر محامدپور

برق و کامپیوتر

88

131

اصول طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو

دکتر شرعیات

مکانیک

88

132

آلیاژهای سبک و فوق مستحکم

دکتر شکوه فر

مکانیک

88

133

طراحی سازههای آبی برای سدها (دریچهها)

دکتر صدرنژاد

عمران

88

134

اصول علم و مهندسی مواد

دکتر شکوه فر

مکانیک

 90،88و 93،92

مهندس نظری
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نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

ردیف

نام کتاب

135

)(Volume Two

دکتر نوروزی زاده

علوم

88

136

مقدمهای بر اتوماسیون و کنترل فرآینـدهای صنعتی

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

 88و 91

تجـدید ساخـتار و اصول کلی قیمتگذاری برق در

مهندس مشهور

محیط رقابتی

دکتر تفرشی

برق و کامپیوتر

88

138

فیزیک و فن آوری الیههای نازک

دکتر افضل زاده

علوم

88

139

مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی

دکتر بشرحق

مکانیک

88

140

مقدمهای بر سازههای خاکی فوالدی

دکتر اسماعیلی

عمران

88

141

مدلهای آشفتگی و کاربرد آن در هیدرولیک

دکتر شاملو

عمران

88

142

اصول تکنولوژی طراحی موتورهای توربین گاز هوایی

مهندس واعظی

هوا فضا

88

143

تحلیل سازههای خاکی و بتنی به روش نقاط محدود

دکتر صدرنژاد

عمران

88

دکتر مباشری

نقشه برداری

89

دکتر آقائی

صنایع

88

Reading & Understanding Ideas

137

144

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

145

شبیه سازی کامپیوتری در علم مدیریت و مهندسی صنایع

146

مبانی موتورهای احتراق داخلی

دکتر شامخی
خطیب زاده

مکانیک

92،88

شمدانی
147

طراحی مکانیزمها و بازوان روباتیک

دکتر موسویان

مکانیک

 89و 92

148

تحلیل سازههای مکانیکی تحت خستگی چندمحوره

دکتر قاجار

مکانیک

89

149

تراوش در خاک اشباع و غیراشباع

دکتر قاسم زاده

عمران

89

150

مقدمهای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی

دکتر خاکی صدیق

برق و کامپیوتر

 90 ، 89و 91

151

هوش استراتژیک

دکتر تارخ

صنایع

93،89

152

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

دکتر هاشمی پرست

علوم

89

153

مقدمهای بر روش اجزاء محدود

دکتر صباغ یزدی

عمران

89

154

مقدمهای بر توان سیال (جلد اول)

مکانیک

89

155

بانکداری الکترونیکی

صنایع

89

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی
دکتر محمدی

٤٥

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393

ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

156

امنیت در بانکداری اینترنتی

دکتر محمدی

صنایع

89

157

مقدمهای بر توان سیال (جلد دوم)

مکانیک

89

158

ماشینکاری تخلیه الکتریکی(اسپارک)

مکانیک

89

159

مقدمهای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی

مکانیک

89

160

مقدمهای بر کنترل مدرن (ویراش جدید)

دکتر تقی راد

برق و کامپیوتر

91 ،89

دکتر جلیلی

علوم

90

162

نظریه بازیها و کاربرد آن (ویرایش جدید)

دکتر هاشمی پرست

علوم

90

163

فرهنگ تشریحی فیزیک

دکتر افضل زاده

علوم

90

164

صنایع شبکهای و اطالعاتی

دکتر تارخ

صنایع

90

165

آنچه هر پژوهشگر در رشتههای فنی و مهندسی باید بداند

دکتر سوداگر

برق و کامپیوتر

90و93

166

مقدمهای بر روشهای بی شبکه

عمران

90

167

تئوری االستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

دکتر یحیایی

عمران

90

168

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمونهای فرض

دکتر مشهدیحسینعلی

نقشه برداری

 90و 92

169

فرآیندهای ماشین کاری

دکتر قریشی

مکانیک

90

170

نظریه خمیری در خاک و الگوسازی

دکتر صدرنژاد

عمران

90

171

مبانی طراحی مجموعههای زبالهسوزی پسماندها

عمران

90

172

مدیریت پسماند و بازیافت منابع

173

مبانی و تکنولوژی کنترل موتورهای القائی

174

Reading & Understanding Ideas

161

دکتر جزایری
مهندس ابراهیمی
دکتر قریشی
دکتر اشرفی زاده
سعدی

شبیه سازیهای رایانهای در شیمی و فیزیک
(دینامیک مولکولی)

دکتر صباغ یزدی
مهندس قرشی

دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک
دکتر محمدرضا صبور
مهدی قنبرزادهلک

عمران

90

امیر قربان
دکتر مسعود بهبهانی
دکتر علیرضا فاتحی
دکتر نوروزی زاده

٤٦
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علوم
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

175

هوش رقابتی

دکتر تارخ

صنایع

90

دکتر علی خاکیصدیق

برق و کامپیوتر

92، 90،91و93

علوم

90

صنایع

90

صنایع

 90و 92و93

صنایع

90

176

تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره
(ویرایش دوم)

177

اصول موضوع در فیزیک کوانتمی

178

اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی

179

داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرمافزار

180

برنامهریزی و کنترل سیستمهای لجستیک

182

هدایت و کنترل سامانههای فضایی

183

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

90

دکترعلیرضا نوین زاده
دکتر مجید عمیدپور
دکتر محمدرضا جعفری

مکانیک

90

مهندس روزبه ساالری
184

ریاضیات عمومی 1

دکتر کمال عقیق

علوم

90

185

مدیریت استراتژیک سیستمهای اطالعاتی

دکتر شهریار محمدی

صنایع

90

186

مدیریت ارتباط با مشتری

دکتر محمد جعفر تارخ

صنایع

 90و 92

187

سازمان و فرآیندها

دکتر شهریار محمدی

صنایع

90

188

گرانش نیوتنی و نسبیت عام

علوم

90

189

مدیریت در مهندسی نقشهبرداری

دکتر جمور

نقشه برداری

90

190

نگرش جامع بر گاز طبیعی

دکتر جزایری

مکانیک

90و 92

191

تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی

دکتر عمیدپور

مکانیک

90

192

طراحی لرزه ای پستهای انتقال نیرو

دکتر کرمی محمدی

عمران

90

193

مبانی وب معنایی

دکتر آل شیخ

نقشه برداری

 90و 92

دکتر مجید واعظزاده
دکتر حسین مهربان
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

194

مبانی روشهای انرژی و حساب تغییرات در تحلیل سازهای

دکتر سیدبهرام بهشتیاول

عمران

90

195

طراحی سردخانهها و سیستمهای تبرید

دکتر موسوینائینیان

مکانیک

91

مجموعه ابزارهای شبیهسازی سیستمهای سرمازا

دکتر موسوی نائینیان

 CoolPackبه همراه جداول و دیاگرامهای کتاب طراحی

دکتر مصطفی مافی

196

مکانیک

91

سردخانهها و سیستمهای تبرید
197

ترجمه استاندارد طراحی لرزهای پستهای انتقال نیرو

دکتر رضا کرمیمحمدی

عمران

91

198

ماشین های ابزار

دکتر مجید قریشی

مکانیک

91

199

الکترومغناطیس پیشرفته

دکتر ابریشمیان

برق و کامپیوتر

92،91

200

بویلرهای صنعتی

مکانیک

91

201

اصول مخابرات بی سیم و سیار

برق و کامپیوتر

91

202

آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد

مکانیک

91

203

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

هوافضا

91

204

مبانی فتوگرامتری(ویرایش جدید)

نقشه برداری

91

205

برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربردERP

مکانیک

91

عمران

91

مکانیک

 93و 91

صنایع

91

برق و کامپیوتر

91

206

دکتر شاه نظری
مهندس رجبلو
ذکتر محامدپور
دکتر مهرداد آقائی
مهندس امین
دکتر جعفر روشنی یان
مهندس محسنی
دکتر مجید همراه
دکتر افشین کازرونی
دکتر مهرداد کازرونی

بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود :تئوری و کاربرد

دکتر بهشتی اول

(جلد اول)

207

کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی

208

هوش تجاری

209

الکترومغناطیس پیشرفته

210

اصول کاربردی مهندسی ارزش

دکتر عمیدپور
مهندس مهدوی
دکتر محمدجعفر تارخ
مهندس مهاجری
دکتر محمدصادق ابریشمیان
دکتر سعیدرضا صباغیزدی

امین ولی پور
علی اصغر سلطانی

٤۸
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

211

برنامه نویسی شی گرا به زبان C++

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

91

212

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

دکتر جمال زمانی

مکانیک

91

213

اطالعات مکانی بافت آگاه و حسابگری هرجاگاه

دکترمحمدرضا ملک

نقشه برداری

91

214

کسب وکار در عصر اطالعات

صنایع

92

215

ترجمه استاندارد IEEE std 693

عمران

92

216

انرژی جایگزین

217

مبانی اندازهگیری در سیستمهای ابزار دقیق

دکتر شهریار محمدی
علیرضا مقدسی
دکتر رضا کرمیمحمدی

وحید اکرمی
دکتر محمدرضا صبور
کیان براری

عمران

92

رؤیا بزاززاده
دکتر حمیدرضا تقیراد

برق

92

سید علی سالمتی
218

احتمال نظریه اطالع و کدگذاری

دکتر هاشم پروانهمسیحا

ریاضی

92

219

آبراهههای با پوشش فوالدی در سدها

دکتر امیرالدین صدرنژاد

عمران

92

220

مدیریت کیفیت جامع

221

االستیسیته ،تئوری و کاربرد

222

فرآیندهای تولید(ریخته گری ،شکل دهی ،متالورژی)

223

شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد

دکتر عبداله آقائی
احسان انعامی

صنایع

92

حسین حاجبابایی
دکتر رحمت اله قاجار

مکانیک

92

دکتر مجید قریشی

مکانیک

92

دکتر حمید خرسند

مهندسی

نسیم کیایی

و علم مواد

دکتر فرشاد ترابی

مکانیک

92

225

فناوری و روشهای تولید

دکتر مهدی ظهور

مکانیک

92

226

تئوری محدودیتها

دکتر مصطفی ستاک

صنایع

92

227

تحلیل پیشرفته ارتعاشات

رضا کاظمی

مکانیک

92

228

انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی

مکانیک

92

224

حسام قورچیبیگی

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

دکتر علی کشاورزولیان
علی قاسمیانمقدم

٤۹
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

229

کدهای کنترل و تصحیح خطا در سامانههای مخابراتی

دکتر محمود احمدیان

برق

92

230

روشهای عددی در الکترومغناطیس

231

پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از MATLAB

232

مکانیک انفجار و برخی کاربردهای آن

234

عاملهای رایانهای

دکتر رمضانعلی صادقزاده
مهندسمحمدرضاسهیلفر

برق

92

دکتر محمد قیامی
دکتر رمضانعلی صادقزاده

برق

92

مکانیک

92

نقشه برداری

92

235

ادوات نیمههادی

دکتر علیرضا صالحی

برق

92

236

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

دکتر علیرضا صالحی

برق

92

237

کنترل مقاوم ∞H

238

زبان و ادبیات فارسی

239

مقدمهای بر سیستمهای مدیریت موتور

240

مقدمه ای بر دیداری سازی اطالعات

محمدرضا سهیلی فر
دکتر جمال زمانی
مهندسسیدمسعود باقری
دکتر علیاصغر آلشیخ
دکتر سعید بهزادی

دکتر حمیدرضا تقی راد
محمد فتحی

برق

92و93

فرینا زمانیاسکویی
علیرضا پورشبانان

علوم

92

مکانیک

92

نقشه بردرای

92

241

مکانیک انفجار و مقدمهای بر سنسورهای فشار

دکتر جمال زمانی

مکانیک

92

242

تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل خطی

دکتر علی خاکی صدیق

برق

93و 93

243

چگونه تحقیق علمی انجام دهیم(روش تحقیق)

دکتر علیرضا صالحی

برق

93

244

طراحی ،ساخت و پایش مراکز دفن پسماند(لندفیل(

سهراب فاضل
دکتر امیرحسین شامخی
عباس واشقانی فراهانی
دکتر محمد طالعی
سعید رشیدی

دکتر محمدرضا صبور
مرتضی شکری
بهادر محمدی
٥۰

عمران
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

245

اصول طراحی پی

دکتر سیدناصر مقدستفرشی

عمران

93

246

مدیریت ریسک مالی(جلد اول)

265

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین

266

طراحی شبکههای رادیویی

267

هوش تجاری رویکرد مدیریتی

مصطفی گرگانی
حمیدرضا قاسمی

صنایع

93

دکتر امیرعباس نجفی
دکتر حسین صیادی
مجتبی باباالهی
بابک حقیقی

مکانیک

93

امین احمدیجنیدی
دکتر رمضانعلی صادقزاده
محمدرضا سهیلیفر

برق

93

دکتر شهریار محمدی
هما زاهدپاشا

صنایع

93

مهسا نجفی
268

ماشینکاریهای سنتی و پیشرفته

دکتر مجید قریشی

مکانیک

93

269

تاریخ مهندسی کنترل(ویرایش جدید)

دکتر علی خاکیصدیق

برق

93

کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت

دکتر حمید خرسند

مهندسی

خودروسازی

دکتر مرتضی امرونیحسینی

و علم مواد

271

نظریه کدگذاری و کدگشایی اطالعات

دکتر حجتاله حمیدی

صنایع

93

272

سیگنالها و سیستمها شامل  571مسئله حل شده

دکترمحمدصادق ابریشمیان

برق

93

273

مقدمهای بر کنترل مدرن (ویرایش سوم(

دکتر حمیدرضا تقی راد

برق

93

274

مکانیک مهندسی (استاتیک)

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

مکانیک

93

275

مهندسی کنترل در محیط MATLAB

هوافضا

93

نقشه برداری

93

برق

93

برق

93

نقشه برداری

93

270

276

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری
ماهواره(ویرایش سوم)

دکتر جعفر روشنییان
مهندس محسنی
دکتر محمدرضا مباشری
دکتر کریم عباسزاده

277

الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)

278

مبانی فتونیک جلد اول

دکتر محمدصادق ابریشمیان

تئوری الگوریتم ها و کاربردهای سیستم تعیین موقعیت

دکتر مشهدی حسینی

جهانی

رؤیا موسویان

279

سام روزبهانی

٥۱
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

دانشکده

تاریخ چاپ

280

مبانی تحلیلی شبکه های کامپیوتری

دکتر عبدالرسول قاسمی

برق

93

281

کارتوگرافی و نقشهسازی

دکتر محمد طالعی

نقشه برداری

93

282

دینامیک سیاالت محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

عمران

93

283

کیفیت و پایایی کاربردی

دکتر شهریاری

صنایع

93

284

مقدمه ای بر روشها و مفاهیم تراوش فناوری

صنایع

93

برق

93

مکانیک

93

285

286

میالد سبزه پرور

جلد :1مواد نانوساختار

288

292

دکتر علی شکوه فر

علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار

شکل دهی فلزات (ویرایش سوم)

291

دکتر سوداگر

بداند

287

290

نجمه السادات امیری

آنچه هر پژوهشگر در رشته های فنی و مهندسی باید

الکترومغناطیس شامل  351مسئله حل شده

289

دکتر همایون روحیان

افزاره های تار(فیبر) نوری جلد اول :تقویت کننده های

فاطمه کیانی
دکتر محمدصادق ابریشمیان
دکتر نصرت ا ...گرانپایه
دکتر مهدی ظهور
دکتر نجمه نزهت

افزاره های تار(فیبر) نوری جلد
دوم :لیزرهای تار(فیبر) نوری «آالییده به عنصرهای

دکتر نجمه نزهت

کمیاب خاک» و «رامان»

مهندس نیلوفر پاکزاد افشار

فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و

دکتر حمید خرسند

متالورژی پودر

مصطفی امیرجان

مقدمه ای بر اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی بایدها،

دکترعلی خاکی صدیق

نبایدها و آسیب ها

294

مفاهیم و رویکرد طراحی تصفیه فاضالب

برق

93

دکتر علیرضا موال
دکتر نصرت ا ...گرانپایه

293

مکانیک

93

دکتر نصرت ا ...گرانپایه

تار(فیبر) نوری «آالییده به اربیوم» و «رامان»

آنتن های میکرو استریپ

برق

93

دکتر رمضانعلی صادق زاده
محمدرضا سهیلی فر
دکتر سید احمد میرباقری
مریم خلیل زاده پشتگل
٥۲

برق

93

مواد

93

برق

94

برق

94

عمران
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ردیف

نام کتاب

نویسنده (مترجم)

295

شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته با

دکتر محمد تشنه لب

رویکرد شبکه های راف

دکتر پوریا جعفری
دکتر محمدصالح تواضعی

دانشکده

تاریخ چاپ

برق

94

برق

94

مکانیک

94

فیزیک

94

شیمی

94

نقشه برداری

94
94
94

296

سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری

297

مکانیک انفجار ،هیدروکدها و تحلیل عددی(جلد)4

298

مکانیک کوانتومی (جلد اول)

299

شیمی داروئی

300

زبان برنامه نویسی پایتون برای مهندسی
به ویژه GIS

مریم شاکری

301

شکل پذیری فلزات

دکتر مهرداد آقائی خفری

مواد

302

دردانه های ادب پارسی

دکتر ساغر سلمانی نژاد

علوم

دکتر مهسان توکلی کاخکی
دکتر جمال زمانی
محمدوهاب موسوی
دکتر سید فرهاد مسعودی
دکتر شهناز رستمی زاده
دکتر رضا آرین
دکتر ابولقاسم صادقینیارکی

٥۳
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مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همواره تالش کرده است با ارایه خدمات آموزشی ،ترویجی ،انجام اطالع-
رسانی و فراهمسازی محل کار و تأمین شرایط اولیه الزم ،بستر مناسبی برای پرورش ایدههای نوین و تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی فراهم سازد .هدف اصلی این مرکز ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت در جهت رونق اقتصادی
مبتنی بر فناوری و دانش است.
اهم فعالیت های مرکز رشد در سال 1393

 ورود  3شرکت جدید به مرکز رشد
 ارتقاء  3شرکت از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد
 حضور در نمایشگاه های:
 oدستاوردهای پژوهشی (نمایشگاه بین المللی)
 oتجهیزات مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
INOTEX 2014 o
 oفناوری نانو
 برگزاری کارگاه های آموزشی:
 oقوانین مالیاتی
 oقوانین بیمه
 oحسابداری مقدماتی
 برگزاری کارگاه ها با همکاری شرکت های مستقر:
 oنقش  ( ECUدستگاه کنترل الکترونیکی) در مدیریت موتور و گیربکس اتوماتیک خودرو
 oآشنایی با سیستم الکتریکی خودرو و شبکه مالتی پلکس
  برگزاری  2سمینار معرفی واحدهای فناور مستقر
 آمادهسازی فضای استقرار در ساختمان دانشکده مهندسی صنایع

٥٤
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واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در سال 1393

ردیف

نام شرکت

عنوان فعالیت

1

ماد صنعت نصیر

طراحی و ساخت نرم افزار هوشمند

2

فناوری ایرانیان پژوهش

تولید نانو ذرات و ساخت دستگاههای خاص آزمایشگاهی

3

توسعه ادوات پویا

مدلسازی و شناسایی عیب و خرابی در سیستم های دینامیکی غیر خطی با استفاده از

4

هنر مهندسی رسانا رحمانی

طراحی و ساخت کنترلرهای صنعتی

5

تحلیلگر هدایت سامانه

طراحی و ساخت سامانه ناوبری سماوی برای تعیین موقعیت و وضعیت برای وسیله

6

ایده گستران نوین صنعت نصیر

بیمارستان هوشمند

7

پارسافن الکترونیک نصیر

ساخت و توزیع سیستمهای الکترونیکی

8

پویش تدبیر کرانه

طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروفتومتر  Uv-Visمینیاتوری

9

فناوران مکانیک و الکترونیک نصیر

طراحی و ساخت عملگرهای پیشرفته ( الکترومکانیکی و الکتروهیدرو استاتیکی)

10

هسته فن آور نصیر

طراحی و ساخت عملگر پالسمایی بر روی پرتابه مافوق صوت

روش باندگراف (توربوجت)

متحرک

٥٥
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شرکت پارسافن الکترونیک نصیر

موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت کنترلر چیلر

 ساخت و توزیع سیستمهای الکترونیکی
 ساخت و توزیع ترانزیستورهای سالیتانی و قطعات آن
 پژوهش و تحقیق در زمینه صنایع براساس نیازهای کشور
 عقد قرارداد با مؤسسات دولتی و غیردولتی و انجام
خدمات برای آنان در راستای اهداف شرکت
 همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذیربط در
پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی و فنی و اقتصادی

 طراحی و ساخت سیستم کنترل دیسپنسر CNG

در امور مرتبط با اهداف شرکت
 انجام هرگونه عملیات و معامالت که برای مقاصد شرکت
ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صالح کشور باشد
 مشاوره طراحی و تولید تجهیزات ابزاردقیق ،واردات و
صادرات کاالهای مجاز بازرگانی.

محصوالت:
 فشارسنج و نمایشگر فشارسنج

 طراحی و ساخت سیستم قرائتگر دیجیتال کنتور دیسپنسر

٥٦
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شرکت مهندسی توسعه ادوات پویا

موضوع فعالیت:

 مدلسازی  ،شناسایی و شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی
والکترومکانیکی و هوافضایی
 ،FDI مانیتورینگ ،تشخیص عیب و خرابی تجهیزات و سیستمهای
دینامیکی

محصوالت:

 نرم افزار طراحی سیستمی و شبیه سازی راکت-
های کاوشی
 تراستر گاز سرد

 ایجاد و توسعه کدهای مدلسازی دینامیکی سیستمی به صورت
کاربر دوست
 نگارش برنامههای تحت ویندوز PC ،Windows Application

 ، Interfaceآنتیویروس ،ویروسشناسی
 طراحی مدارات آنالوگ  Fastو Low noise
 طراحی و ساخت پروژههای Analog Mixed ( Complex

 سیستم داده برداری سختافزار در حلقه

signal, Digital, Control, Programming & PC
)interface

 طراحی و ساخت کنترلرها ( PLC, CNC, Custom

… , )Design,طراحی و ساخت  HMIبا  LCD TFTو تاچ
اسکرین

 طراحی و تأمین بردهای کنترلی مخصوص با کنترلرهای مختلف:
)(ARM, Cortex, XMEGA, FPGA, ….
 طراحی و ساخت درایورهای( )Inverterموتورهای صنعتی(سرو،

سه فاز ،استپ و ،)...آمپلی فایر توان باال کالس  Dو  Hبرای درایو

 طراحی و ساخت ثبتکننده سیستم خال

موتور
 سازگاری محصوالت طراحیشده با شبکههای صنعتی TCP/IP,
UDP/IP, MODBUS,RS-485, CAN
 طراحی و ساخت مدارات High-Voltage

 انجام پروژههای مهندسی معکوس
 طراحی و ساخت انواع سیستمهای کنترل نیوماتیکی (فشار باال)،
هیدرولیکی ،الکتریکی
 طراحی و ساخت انواع تسترهای سیاالتی و نیوماتیکی فشار باال
 طراحی و ساخت تجهیزات هوافضایی شامل انواع  ،UAVپرنده
بال زن ،عملگرها و تراستر ،سختافزار در حلقه و شبیهساز پرواز و
میزهای دقیق ناوبری
٥۷

 نرمافزار مدلسازی و شبیهسازی دینامیکی غیرخطی
موتور جت
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شرکت تحلیلگر هدایت سامانه

موضوع فعالیت:

محصوالت:

 ساخت ،مدلسازی و راهاندازی انواع سامانههای ناوبری

 نسخه آزمایشگاهی سامانه موقعیتیاب با استفاده از

 طراحی سامانه موقعیتیاب با استفاده ستارگان

ستارگان

 سامانه موقعیتیاب جهانی با استفاده از روش رادیو نرمافزاری
 طراحی الگویتم هدایت انواع پرندهها

 نسخه آزمایشگاهی سامانه موقعیت یاب جهانی با استفاده
از روش رادیو نرمافزاری
 طراحی الگوریتم هدایت پرندههای زمین به هوا ،پرنده-

 طراحی و ساخت اتوپایلوت
 اتوماسیون

های بالستیک و پرندههای سطح به سطح

 طراحی شبیه ساز شش درجه آزادی اجسام پرنده
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شرکت ماد صنعت نصیر
موضوع فعالیت:

محصوالت:

 طراحی و اجرای دورههای آموزشی برای کارخانههای  نرم افزار عیب یابی هوشمند خودرو:
پروژه طراحي نرمافزار هوشمند عيبيابي سيستمهاي الكتريكي
خودروسازی
خودرو ،توليد فناوري جديد است كه ميتواند به عنوان يك فن
 ساخت انواع مدل آموزشی خودرو

 مستندسازی وآمادهسازی بستههای آموزشی برای جديد در جهت بهبود و تسريع در انجام تعمير و نگهداري خودرو
شرکتهای خودروسازی

كه بخش عمدهاي از هزينههاي استفاده از خودرو را تشكيل
ميدهد ،به كار رود .هدف اصلي اين نرم افزار ايجاد محيطي است
كه عالوه بر آسانكردن كار با نقشههاي مدارات الكتريكي
خودروها ،مشكل استانداردهاي متفاوت نقشههاي مدارات
الكتريكي را برطرف كند .براي اين كار بررسيهاي الزم بر روي
استانداردهاي شركتهاي مختلف به عمل آمده و محيطي جامع
كه در برگيرنده تمامي اين استانداردها باشد ،توسط برنامهنويسان
مجرب ايجاد شده است.

٥۹
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شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
موضوع فعالیت:

محصوالت:

فعالیت های شرکت شامل دو بخش عمده میباشد .بخش اول دستگاههای تولیدشده در شرکت فاپن شامل انواع اولتراسونیک
شامل ساخت دستگاهها و تجهیزاتی است که به صورت با توانهای مختلف ،تجهیزات کمک آموزشی برای
سفارشی و در غالب پروژه تعریف میگردد .بخش دوم شامل دانشجویان ،دستگاههای مولد مغناطیس و دستگاهی مرتبط با
تجهیزات و دستگاههایی است که توسط شرکت ساخته شده و محصوالت کشاورزی میباشد .انواع دستگاههای اولتراسونیک
با ویژگیهای مشخص به فروش میرسـد .این دستگاهها عمدتاً هموژنایزر با کاربردهای گوناگون ساخته شده است.
نمونه داخلی ندارند و فاپن تنهـا تولیدکننـده این دستگاهها در اولتراسونیکهای آزمایشگاهی با توان  400 ، 60 ، 30 ،3و
ایران میباشـد.

 1200وات در اندازههای مختلف به صورت نمونه تولید شدهاند.
تجهیزات کمک آموزشی با نوآوری متخصصین شرکت فاپن و
با سادهترین روشهای یادگیری برای دانشجویان فیزیک و
مهندسی تهیه شده است .دستگاه ( ESRتشدید اسپینی الکترون)
برای درک مفهوم جذب انرژی الکترومغناطیس توسط
الکترونها و دستگاه آزمایش اپتیکی عکس مجذور فاصله و
الگوی تابش از جمله تولیدات است .از دیگر محصوالت
شرکت فاپن میتوان دستگاه همزن یون مغناطیس را نام برد که
در آن میدان مغناطیسی با شدت و توزیع خاصی طراحی شده
است که رشد گیاه را بدون نیاز به هیچ گونه ماده مصرفی  20تا
 30درصد افزایش میدهد .این محصول با قطر لوله  0.5اینچ و 2
اینچ ساخته شده است .محفظه دستکش ) (Glove Boxبا  2یا
 3دستکش به عنوان محیطی با اتمسفر کنترلشده برای مراکز
تحقیقاتی و صنعتی کاربرد دارد .این دستگاه در ابعاد
 50*50*110تا  70*90*230سانتیمتر و ضخامت  10تا 20
میلیمتر از جنس پلکسی گالس به سفارش متقاضی ساخته شده
است.
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شرکت هنر مهندسی رسانا رحمانی
موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت کنترلکنندههای صنعتی و آزمایشگاهی،

 Power Supply

ساخت تجهیزات قرائت ابزار دقیق و دستگاههای ارسال داده

محصوالت:
 GSM Read Out

 Digital Network Interface

 Automation

 USB Analog IO
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شرکت ایده گستران نوین صنعت نصیر
محصوالت:

موضوع فعالیت:

 ارایه خدمات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان با سهاب (سامانه هوشمند اطالعات بیمارستانی)
با استفاده از این سامانه،که مبتنی برکاربرد فناوری RFID

تأکید بر توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین

 ارائه خدمات و ارائهی طرحها و راهکارهای فناورانه ،ارایه میباشد ،امکان ردیابی و مدیریت هوشمند کلیه اموال
سختافزار و نرمافزار و پشتیبانی از محصوالت شرکت و
بیمارستان در ساختمانها و بخشهای مختلف بیمارستان فراهم
خدمات پس از فروش
گردیده است.
 همکاری با سایر شرکتهای ارایهدهنده خدمات فنی و
مهندسی ،جهت افزایش رضایت مشتریان و تأمین کلیه قابلیتهای سامانه سهاب:

خدمات موردنیاز آنان به منظور ایجاد یک مجموعه
یکپارچه و منسجم برای مشتریان.

 امکان هویت دار نمودن الکترونیکی کلیه تجهیزات
بیمارستانی
 امکان ذخیره سازی و مدیریت شناسنامه تجهیزات
 امکان ثبت نامحسوس و هوشمند ورود و خروج تجهیزات
بیمارستان از مدخلهای تعیین شده
 گزارشات مدیریتی متنوع از نحوه جابجایی تجهیزات در
سطح بیمارستان
 تشخیص نامحسوس خروج غیر مجاز تجهیزات از
بیمارستان و اعالم اخطار به حراست
 امکان مدیریت و شناسایی هوشمند مجموعه تجهیزات
مربوط به هر ست تجهیز
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شرکت پویش تدبیر کرانه
موضوع فعالیت:

 دستیابی به تکنولـوژی سـاخت دسـتگاه طیـف سـنج نـوری
مینیاتوری (قابل حمل) بـا رزولوشـن بـاال و بـا بـازه طـول مـوج
سفارشی در نواحی UV/VIS/NIR

 تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 طراحی و پشتیبانی در حوزه فنـاوریهـای اپتـوالکترونیکی و
نانو فناوری
 ارائــه هــر گونــه خــدمات تخصصــی ،اعــم از انــدازهگیــری،
طیفسنجی ،ساخت و مشخصهیابی الیههای نازک
محصوالت:

 المپ هالوژن تنگستن
 نگهدارنده کووت
 طیف سنج نوری مینیاتوری UV/VIS/NIR
 قرص سفید انعکاسی

مشخصات طیف سنج نوری مینیاتوری ساخت فیزتک
190 - 850 nm
0.1 nm
Slit-25
1.35 nm

Slit-50
2 nm

Slit-17
1.2
nm
0.04-0.1% in Absorbance
& CCD linear array, 2048
3648 pixels
700:1
1 µs -33 s
USB 2.0 high-speed, 480
Mbps
0-99 Scan
)3.7 ms /scan (USB2.0
Default USB power
15x20x7 cm
700 gr
As printable graph, Double
column ASCI code, EXCEL
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Power supply
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Data Display and
Saving
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شرکت فناوران مکانیک و الکترونیک نصیر
موضوع فعالیت:

 طراحی و ساخت سروو اکچویتورهای پیشرفته

 شبیهساز بار آیرودینامیکی

 oاکچویتورالکترومکانیکی خطی و دورانی
 oاکچویتورالکتروهیدرواستاتیکی خطی و دورانی
 طراحی و ساخت شبیهسازهای بار استاتیکی و
آیرودینامیکی
 طراحی و اجرای اتوماسیونهای صنعتی
 طراحی و ساخت مکانیزمهای دقیق
 طراحی و ساخت مدارات و درایور موتورهای  DCو AC
 طراحی ،شبیهسازی ،ساخت ،مدلسازی ،شناسایی و کنترل
انواع سیستمهای مکاترونیکی
 طراحی و ساخت ماشینآالت صنعتی
 طراحی و ساخت انواع سیستمهای آموزشی مکاترونیکی

 شبیهساز بار استاتیکی

 oستهای آموزشی تعادلی چرخدار ،ملخدار ،پاندول
هوایی
 oست های کنترل موقعیت ،سرعت ،حرارت
 oست های نیوماتیک و هیدرولیک
محصوالت:

 طراحی و اجرای اتوماسیون سیستم خودکار فیلر مواد
اسیدی
 طراحی و اجرای اتوماسیون سیستم هدایت هوای فشار باال
 ست آموزشی کنترل موقعیت
 ست آموزشی کنترل سرعت
 ست آموزشی کنترل حرارت

 سروو اکچویتور الکترومکانیکی مکانیزمی

 ست آموزشی تعادلی پاندول هوایی
 ست آموزشی کنترل نیوماتیک
 طراحی و ساخت ربات زیردریایی خودکار
 سیستم تعادلی دو چرخ
 سیستم تعادلی ملخدار یک درجه آزادی دورانی


سیستم تعادلی ملخدار سه درجه آزادی دورانی
٦٤
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شرکت هسته فن آور نصیر
موضوع فعالیت:

 ارائه خدمات مشاوره ،نظارت و اجرای پروژه

 منبع تغذیه پالسما

 طراحی مفهومی ،اولیه ،جزئی و سیستمی
 ساخت اجرا ،راهاندازی ،کالیبراسیون و دادهبرداری
 توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین ،بین رشتهای ،و چند
رشتهای
 همکاری با مراکز علمی ،دانشگاهی و صنعتی جهت تجهیز
آزمایشگاهها و کارگاهها
فعالیتهای فوقالذکر در حوزههای:
 آیرودینامیک تجربی و محاسباتی (ساخت انواع تونل  تراورس سیستم
بادهای مادون و مافوق صوت ،تجهیزات اندازهگیری و داده  -آلفا مکانیزم
برداری ،توسعه نرم افزارها و کدهای محاسباتی)

 احتراق و پیشرانش
 الکترومغناطیس و آیروپالسمادینامیک (توسعه و
بکارگیری انواع رژیمهای تخلیه پالسما در حوزه مهندسی
هوافضا ،ساخت منابع تغذیه پالسما و سیستمهای سوئیچینگ)
 اتوماسیون و مکاترونیک (ساخت بازوهای متحرک و
سیستمهای انتقالدهنده خودکار)
 هدایت و کنترل
محصوالت:

 ترمینال باکس

 تونل باد مادون صوت
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P-RI-1394-01-V07

آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)

آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی ( )Grantاعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدینطوسی به منظور
تعمیق ،گسترش و هدفمندنمودن پژوهش و ترغیب اعضای هیأتعلمی به انجام امور پژوهشی تدوین گردیده است.
این آییننامه مربوط به تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی دانشگاه است و به شرح زیر ابالغ میگردد.

ماده :1اهداف
اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی متناسب با فعالیتهای پژوهشی در طی یكسال در اختیار ایشان قرار میگیرد.
اعضای هیأتعلمی دانشگاه با توجه به مقدار اعتبار ویژه پژوهشی( )Grantخود ،میتوانند طرحهای مشخص پژوهشی
در راستای اهداف طرح جامع پژوهشی دانشگاه را به انجام برسانند.
مهمترین اهداف اعتبار ویژه پژوهشی به شرح ذیل میباشد:
 هدفمند نمودن اعتبار پژوهشی و هم جهت کردن آن با سایر اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 ترغیب و تشویق اعضای هیأتعلمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیتهای پژوهشی و فراهمنمودن شرایط مناسب
برای تحقق اهداف و برنامههای پژوهشی دانشگاه
 تقویت دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی مستقل جهت ایجاد هستههای تحقیقاتی
 افزایش میزان بهرهوری اعضای هیأتعلمی و استفاده بهینه از منابعمالی در جهت ارتقاء فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
 حرکت در راستای رفع مشکالت پژوهشی کشور
 ایجاد فضای مناسب جهت تعامل اعضای هیأتعلمی دانشگاه با صنایع و سازمانهای خارج از دانشگاه

ماده :2ضوابط و امتيازات
 -2-1با توجه به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأتعلمی طی یك سال ،بخشی از اعتبارات پژوهشی دانشگاه برای
انجام طرحها و امورپژوهشی در اختیار آنها قرار میگیرد.
تبصره :1مقدار اعتبار تخصیصیافته به اعتبار ویژه پژوهشی ،ساالنه توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و جهت
تصویب نهایی به هیأترییسه دانشگاه پیشنهاد میگردد.
 -2-2اعتبار ویژه پژوهشی هر عضو هیأتعلمی با توجه به امتیاز کسبشده و حضور فیزیکی ایشان در دانشگاه(طبق
آییننامه استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) براساس ماده 3این آییننامه تعیین میگردد.

تبصره :2درصـدی از این اعتبار میبایست طبق ضوابط موجود صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی گردد.
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 -2-3سقف مجموع امتیازات برای هر هیأتعلمی در هر سال برابر  200میباشد که مازاد آن برای سال بعد ذخیره می-
گردد.

ماده :3معيارهای تخصيص اعتبار ویژه پژوهشی
اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی براساس مجموع امتیازات کسبشده از شاخصهای ذیل صورت میگیرد.
نحوه امتیازدهی عملکرد پژوهشی اعضای هیأتعلمی به شرح ذیل میباشد.

 -3-1مقاالت چاپ /ارایه شده اعضای هيأت علمی
 -3-1-1به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت معتبر بینالمللی( )ISIفهرست JCR

تبصره :3بیشترین مقدار

𝐹𝐼

𝐹𝐼𝑀

𝐹𝐼
𝐹𝐼𝑀

 6+3.5امتیاز

 4 ،لحاظ خواهد شد.

تبصره :4در صورتی که مجله دارای چند MIFدر گرایشهای مختلف باشد ،میانگین آنها در نظر گرفته خواهد شد.
 -3-1-2به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی پژوهشی یا ISC

 6امتیاز

 -3-1-3به ازای هر مقاله چاپشده در دایرةالمعارفها

 6امتیاز

 -3-1-4به ازای هر مقاله چاپشده در مجالت علمی -ترویجی(حداکثر امتیاز )3

 1امتیاز

تبصره :5به مقاالت چاپشده در مجالت موجود در لیست مجالت نامعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیأت
ممیزه دانشگاه امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-6به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای خارجی /داخلی(بینالمللی /ملی)(حداکثر امتیاز)9

 1.5امتیاز

تبصره :6به ارایه بیش از سه مقاله در یك کنفرانس امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-1-7به ازای هر مقاله ارایهشده در کنفرانسهای داخلی /خارجی توسط عضو هیأتعلمی


شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای دور

 20امتیاز



شرکت در کنفرانسهای خارجی کشورهای همسایه

 15امتیاز

تبصره :7به شرکت در کنفرانسهای خارجی جهت ارایه مقاله تنها یكبار در سال امتیاز تعلق میگیرد.


شرکت در کنفرانسهای داخلی خارج از شهر تهران

 4امتیاز



شرکت در کنفرانسهای داخل شهرتهران

 2امتیاز

تبصره :8حداکثر مجموع امتیاز شرکت در کنفرانسهای داخلی در سال  8میباشد.

تبصره :9کلیه هزینههای مربوط به شرکت در کنفرانس اعم از ثبتنام ،ایاب و ذهاب و  ...به عهده هیأتعلمی است.

۷۰

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

تبصره :10در مقاله مستخرج از پایاننامه یا رساله دانشجو ،اگر نام دانشجو(یا دانشجویان) دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی به عنوان نویسنده قبل از نام استاد درج شده باشد ،امتیاز مربوط به همکار اول طبق جدول
شماره ،1به استاد تعلق میگیرد و امتیاز سایر نویسندگان به ترتیب محاسبه میشود.

 -3-2كتب چاپشده اعضای هيأتعلمی
 -3-2-1به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 30امتیاز

 -3-2-2به ازای تألیف هرکتاب چاپشده توسط سایر مراکز علمی و دانشگاهی معتبر

 15امتیاز

 -3-2-3به ازای تألیف هر کتاب چاپشده توسط انتشارات معتبر بینالمللی

 40امتیاز

 -3-2-4به ازای تألیف هر کتاب دانشگاهی چاپشده توسط انتشارات خصوصی

 5امتیاز

 -3-2-5به ازای ترجمه هر کتاب %50 ،امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
تبصره :11به ازای تألیف یك فصل از کتاب %15 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
بيش از یک فصل :به ازای هر فصل حداکثر %10امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
تبصره :12به ازای ویرایش دوم كتاب %20 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
به ازای ویرایش سوم كتاب %10 :امتیاز بندهای  3-2-1تا 3-2-4
 %50امتیاز

تبصره :13به ازای تألیف کتاب الکترونیکی:

کتب چاپی

تبصره :14به کتب و مقاالتی که فاقد عنوان ”دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی“ به عنوان محل اشتغال نگارنده
در محل شناسنامه کتاب /مقاله هستند ،امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره :15در محاسبه امتیاز کتب و مقاالتی که به طور مشترك نوشته میشوند ،در صورتی که سهم مشارکت
هر نویسنده مشخص باشد ،امتیاز براساس سهم مشارکت ضربدر ستون ( )4جدول شماره  1تسهیم میشود؛ در غیر این
صورت امتیاز نویسندگان براساس جدول شماره  1خواهد بود.

۷۱

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

جدول شماره  -1نحوه توزیع امتياز هر یک از همکاران
تعداد همکاران

سهم هر یك از همکاران از امتیاز مربوطه
اول

1

%100

هر یك از بقیه همکاران

مجموع ضرایب
%100

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%155

4

%70

%40

%175

5

%60

%30

%180

≤6

%50

≤%25

%175

 -3-3قراردادهای پژوهشی منعقده با خارج دانشگاه اعضای هيأتعلمی
امتیاز قراردادهای منعقـده اعضای هیأتعلمی(مجریان طرح) با مراکز و سازمانهای خارج دانشـگاه به شرح ذیل محاسبه
میگردد(حداکثر امتیاز .)110
 -3-3-1قراردادهای تا دویست میلیون ریال باالسری پرداختشده به دانشگاه در طی یكسال به ازای

 3امتیاز

هر ده میلیون ریال
 -3-3-2قراردادهای از دویست میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال باالسری پرداخت شده به دانشگاه

 1/5امتیاز

در طی یكسال به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بند3-3-1
 -3-3-3قراردادهای مازاد بر چهارصد میلیون ریال مبلغباالسری پرداختشده به دانشگاه درطی یكسال

 0/5امتیاز

به ازای هر ده میلیون ریال مازاد بر بندهای  3-3-1و 3-3-2
 -3-3-4به ازای هر صد میلیون ریال تجهیزات خریداری شده برای دانشگاه

 4امتیاز

 -3-3-5به ازای ارسال هر پیشنهاد پروژه جامع از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه(حداکثر امتیاز ) 5

 1امتیاز

تبصره :16در صورت ارسال یك پیشنهاد پروژه به چند سازمان ،فقط به یکی از پیشنهادها امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :17امتیاز این بند صرفاً به پیشنهاد پروژههایی تعلق میگیرد که مشروح و کامل بوده و شامل کلیه قسمتهای
مربوط به یك پیشنهاد پروژه جامع باشد .مرجع ارزیابی این ماده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
تبصره :18امتیاز قراردادهای پژوهشی نظامی با ضریب  1/2محاسبه میشود.

۷۲

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 -3-4راهنمایی پایاننامهها
 -3-4-1به ازای راهنمایی پایاننامه هر دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

 3امتیاز

پس از دفاع(حداکثر امتیاز )15
 -3-4-2به ازای راهنمایی رساله هر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 10امتیاز

تبصره 5 :19امتیاز از 10امتیاز فوق پس از تصویب پیشنهاد پروژه و 5امتیاز باقیمانده پس از دفاع پایاننامه تعلقمیگیرد.
تبصره :20حداقل  50درصد امتیاز به دست آمده از بند  3-4اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست با
صالحدید استاد مربوطه صرف شرکت دانشجویان ایشان در کنفرانسها و همایشهای تخصصی گردد.

تبصره :21در صورتی که پایاننامه دارای بیش از یك استاد راهنما باشد ،امتیاز فوق به نسبت تعریف شده در سامانه
آموزشی گلستان در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :22به اساتید مشاور امتیازی تعلق نمیگیرد.

 -3-5ثبت اختراعات /تدوین استانداردهای ملی و بينالمللی
 -3-5-1به ازای هر اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا بنیاد ملی نخبگان

 10امتیاز

تبصره :23در صورت مشخص بودن درصد مشارکت در مستندات ،امتیاز به نسبت درصد مشارکت تقسیم خواهدشد.
 -3-5-2به ازای هر اختراع تأیید سازمان ثبت اختراعات(حداکثر امتیاز )6
 -3-5-3به ازای هر اختراع بینالمللی معتبر

 2امتیاز
تا  25امتیاز

تبصره :24اختراعات این بند باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
 -3-5-4به ازای تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی با تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی

 1امتیاز

ایران (حداکثر امتیاز )5

 -3-6عضویت در هيأت تحریریه ،مدیر مسئولی و سردبيری مجالت
 -3-6-1عضویت در هیأت تحریریه و مدیر مسئولی یا سردبیری مجالت علمی پژوهشی مورد تأیید

 2امتیاز

وزارت علوم و مجالت خارجی نمایهشده(حداکثر امتیاز )6
 -3-6-2سردبیری و مدیر مسئولی مجله علمی پژوهشی در دانشگاه(برای اولین شماره)

 10امتیاز

 -3-7شركت در نمایشگاهها
به ازای شرکت عضو هیأتعلمی در نمایشگاههای هفته پژوهش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دستاوردهای پژوهشی
سالیانه دانشگاه ،با توجه به نحوه شرکت(حضور در نمایشگاه /ارایه نرمافزاری ،سختافزاری کار پژوهشی ،پوستر و)...
۷۳

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه و تأیید مدیر امورپژوهشی و ارتباط با صنعت و معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه ،به هر عضو هیأتعلمی حداکثر 10امتیاز و به مجموع اعضای هیأتعلمی در هر سال  200امتیاز تعلق میگیرد.

 -3-8سرپرست آزمایشگاه پژوهشی/گروهپژوهشی(به شرط فعال بودن)
به ازای سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی یا گروه پژوهشی به شرط فعال بودن

 2امتیاز

 -3-9مدیر قطبعلمی/ریيس پژوهشکده /ریيس مركز پژوهشی
به ازای مدیریت قطبعلمی ،ریاست پژوهشکده ،ریاست مرکز پژوهشی در دانشگاه به شرط فعال بودن

 4امتیاز

 -3-10مدیرعامل یا سهامدار شركت مركز رشد مستقر در دانشگاه
مدیرعاملی یا سهامداری شرکتهای مرکز رشد در دانشگاه به شرط فعال بودن

تا  2امتیاز

 -3-11مدیرعامل /ریيس /عضو هيأتمدیره شركت دانشبنيان
مدیرعاملی ،ریاست یا عضوشرکتهای دانش بنیان در دانشگاه به شرط فعال بودن

تا  4امتیاز

 -3-12بازدیدهای صنعتی /پژوهشی /طرح استاد ميهمان
برگزاری بازدیدها یا نشستهای صنعتی یا پژوهشی(حداکثر امتیاز )6

 2امتیاز

-3-13كسب نشانهای علمی -پژوهشی در جشنوارهها
 5امتیاز

 -3-13-1دریافت نشان در جشنوارههای ملی(مجری)
تبصره :25امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 1.5امتیاز

 -3-13-2دریافت نشان در جشنوارههای بینالمللی(مجری)

 10امتیاز
 3امتیاز

تبصره :26امتیاز برای همکار در طرح برگزیده

 -3-14داوری /دبيری كنفرانسها ،همایشها و جشنوارهها و سخنرانی كليدی در همایشها
 -3-14-1داوری حداقل  5مقاله در کنفرانسها /همایشها(حداکثر امتیاز )2

 2امتیاز

 -3-14-2داوری مقاالت مجالت

 0.5امتیاز

 -3-14-3داوری و ویرایش کتب

 1امتیاز

 -3-14-4داوری طرح در جشنوارهها /بنیاد نخبگان /صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تبصره :27حداکثر امتیاز برای بند  3-14-1تا  5 ،3-14-4است.
۷٤

 0.5امتیاز

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 -3-14-5دبیری کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-14-6عضویت در تیم اجرایی کنفرانسها /همایشها

 1امتیاز

 -3-14-7سخنرانی کلیدی در کنفرانسها /همایشها

 3امتیاز

 -3-15پژوهشگر برتر
کسب عنوان پژوهشگر برتر(حداکثر امتیاز برای هر عضو هیأتعلمی 4و برای مجموع اعضای هیأتعلمی

 4امتیاز

 100است).
این آییننامه مشتمل بر 3ماده و  27تبصره در تاریخ  94/04/07در شورای پژوهشی دانشگاه مصوب گردید و در مورد
امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی سال  1393به بعد الزماالجراست.

۷٥
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شیوهنامه اجرایی آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی
P-RI-1393-14-V02

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  – 1393آیین نامه ها و دستورالعمل ها

شیوهنامه اجرایی آییننامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی به اعضای هیأتعلمی

P-RI-1393-14-V02

اعتبار ويژه پژوهشی( )Grantاعضای محترم هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدينطوسی به منظور تعمیق ،گسترش و
هدفمندنمودن پژوهش و ترغیب اعضای هیأتعلمی به انجام امور پژوهشی تدوين گرديده است.

اهداف:
 هدفمند کردن اعتبار ويژه پژوهشی در جهت ارتقای پژوهش
 تسهیل امور اداری و مالی
 پوشاندن حداکثر نوع هزينهها در گرنت
 نظارت مستقیم عضو هیأتعلمی به پرداخت هزينهها
از کل امتیازات پژوهشی عضو هیأتعلمی  50درصد از امتیاز حاصل از بند پاياننامه طبق آيیننامه اعتبار ويژه پژوهشی کسر و جهت
شرکت دانشجويان تحصیالتتکمیلی در کنفرانسها(طبق شیوهنامه شرکت دانشجويان در کنفرانسهای داخلی و خارجی) و يا خريد
تجهیزات(طبق شیوهنامه و فرم مربوطه) برای دانشجويانی که رساله ايشان نیاز به تجهیزات خاص دارند ،در اختیار معاونت پژوهشی
دانشگاه برای دانشکده مربوطه هزينه خواهد شد و مابقی اعتبار ويژه پژوهشی تحت قراردادی به شرح ذيل با عضو هیأتعلمی منعقد
میگردد .اعضای هیأتعلمی دانشگاه میتوانند اعتبار ويژه پژوهشی خود را متناسب با زمینه پژوهشی که در آن فعالیت دارند ،در
راستای سرفصلهای زير هزينه نمايند:

ماده :1حق التحقیق
مبلغ حقالتحقیق  30درصد باقیمانده اعتبار ويژه پژوهشی خواهد بود که در وجه عضو هیأتعلمی پرداخت خواهدشد.

ماده :2هزینههای پژوهشی قابل استناد
هزينههای پژوهشی قابل استناد عبارت است از هزينههايی که قابل ارايه و دفاع باشند .میزان اين اعتبار  70درصد باقیمانده اعتبار ويژه
پژوهشی خواهد بود .اين اعتبار به دانشکده مربوطه جهت صرف هزينهها پرداخت میگردد .اين هزينهها شامل دو دسته زير میشوند:

دسته اول) تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
اين هزينهها شامل موارد ذيل میگردد:
 تجهیزات آزمايشگاهی که دارای شماره اموال هستند.
 مواد مصرفی آزمايشگاهی.
 خدمات آزمايشگاهی.
 تعمیر تجهیزات.

دسته دوم) سایر هزینههای پژوهشی
اين هزينهها شامل موارد ذيل میگردد:
79
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 پرداخت هزينههای شرکت عضو هیأتعلمی در کنفرانسهای خارج از کشور تا سقف  30/000/000ريال.
 پرداخت هزينه بلیط رفت و برگشت شرکت عضو هیأتعلمی در کارگاهها و نمايشگاههای تخصصی داخل و خارج از کشور.
 پرداخت هزينه بلیط رفت و برگشت شرکت اعضای هیأتعلمی در بازديدهای کوتاه مدت علمی خارج از کشور.
 پرداخت حق عضويت در مجامع و انجمنهای علمی داخلی و خارجی معتبر.
 پرداخت حقالزحمه دانشپژوهان پسا دکتری در چارچوب آيیننامه مصوب دانشگاه.
 پرداخت هزينه خريد کتب ،نشريات و يا حق عضويت در نشريات.
 پرداخت هزينه عضويت در پايگاههای اطالعاتی.
 پرداخت هزينه ثبت اختراع.
 پرداخت هزينه شرکت دانشجويان در کنفرانسهای داخلی و خارجی.
 هزينه چاپ مقاله در مجالت.
تبصره :1مبالغ اعتبار صرفا بايد در چارچوب هزينههای قابل استناد ماده  2مورد استفاده قرارگیرد و نمیتواند صرف موارد دارای
کاربردهای عام(مانند :تبلت ،موبايل ،لوازم تحرير و )...گردد.
تبصره :2کلیه خريدهای اموالی و سرمايهای اعم از تجهیزات تحقیقاتی ،کاالهای سرمايهای ،کتب ،مجالت علمی ،لوازم آزمايشگاهی
و مواد مصرفی از محل اعتبار ويژه پژوهشی جزء اموال دانشگاه محسوب میشوند.
تبصره :3امکان اجرای طرحهای پژوهشی گروهی در چارچوب آيیننامه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه و تجمیع اعتبارات ويژه پژوهشی
چند عضو هیأتعلمی جهت خريد تجهیزات اساسی امکانپذير بوده و سیاستهای تشويقی برای چنین متقاضیانی در نظرگرفته خواهد
شد.
تبصره :3امکان تخصیص کل مبلغ اعتبار ويژه پژوهشی در قالب ماده (1حقالتحقیق) برای اعضای هیأتعلمی که تمايل دارند اين
اعتبار را صرف هزينه فرصت مطالعاتی نمايند فراهم گرديده است .الزم به ذکر است اين بند برای اعضای هیأتعلمی که از ابتدای سال
 94به بعد به فرصت مطالعاتی بروند قابل اجراست.
تبصره :4فرصت هزينهکرد و تسويهحساب اعتبار ويژه در هر سال ،از تاريخ شروع قرارداد تا زمان تأمین اعتبار و تسويه نهايی توسط
دانشگاه خواهد بود و سندهای در اين بازه زمانی مورد پذيرش خواهد بود.
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آییننامه پشتیبانی و تقویت قطبهاي علمی

مقدمه
این آییننامه به منظور ارتقاء و هدفمند نمودن فعالیتهای تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه ،گسترش و استفاده بهینه از
اعتبارات تخصیصیافته مربوط به قطبهای علمی و ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعالیت بیشتر اعضای هیأتعلمی در
ایجاد و بسط فعالیتهای قطبهای علمی موجود و جدید در سطح دانشگاه ،با توجه به اهداف بنیادین آییننامه قطبهای
علمی کشور مورخ بهمنماه  ،1388مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،براساس نیازهای کشور و تقویت
همكاریهای علمی تدوین شده است.

ماده :1ساختار شورای قطبهای علمي
 -1-1در همین راستا به منظور برنامهریزی در جهت ارتقاء فرهنگ پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای منطبق با
موضوع فعالیت قطبهای علمی دانشگاه ،همچنین انتقال و تبادل اطالعات ،طرح و چارهجویی مسایل مشترک ،حفظ
یكپارچگی تصمیمات و هماهنگی آنها و تحقق اهداف این آییننامه "شورای قطبهای علمی دانشگاه" با ترکیب ذیل
تشكیل میشود.
الف) رییس دانشگاه
ب) معاونت پژوهشی دانشگاه
ج) مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
د) مدیران قطبهای علمی دانشگاه
 -1-2جلسات شورای قطبهای علمی دانشگاه حداقل هر سه ماه یک بار تشكیل و با حضور حداقل دو سوم اعضا
رسمیت مییابد .البته حضور رییس یا نماینده وی برای رسمیت جلسات ضروری است.
تبصره  :1در صورت نیاز رییس دانشگاه میتواند از افراد دیگر نیز جهت شرکت در جلسه دعوت نمایند.
تبصره  :2جهت پیگیری امور قطبهای علمی دانشگاه حداقل یک کارشناس در حوزه معاونت پژوهشی مسئول مربوط
به قطبهای علمی دانشگاه تعیین میگردد.

ماده  :2اختيارات و وظايف شورای قطبهای علمي
اهم وظایف و اختیارات شورای قطبهای علمی دانشگاه که باالترین مرجع تصمیمگیری در امور مربوط به قطبهای
علمی دانشگاه میباشد ،به شرح ذیل است:
 - 2-1بررسی و تدوین استراتژی و راهبردهای کالن فعالیت قطبهای علمی دانشگاه.
۸۳
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 -2-2تهیه و تنظیم دستورالعملهای الزم برای فراهمآوردن زمینههای مناسب جهت گسترش پژوهش ،نوآوری ،تولید
دانش و فناوری در قطبهای علمی دانشگاه.
 - 2-3اظهار نظر و تصمیمگیری در مورد کلیه مسایل مربوط به قطبهای دانشگاه که از طرف هر یک از اعضای
شورا پیشنهاد میشود.
 -2-4بررسی پیشنهاد و بودجه سالیانه قطبهای علمی دانشگاه.
 -2-5بررسی و تصویب پیشنهادها و راهكارهای مناسب به منظور بهبود شرایط و رفع موانع فعالیت قطبهای علمی
دانشگاه.
 -2-6بررسی و تصویب پیشنهادها و تدبیر راهكارهای مناسب جهت تشویق اعضای هیأتعلمی برای همكاری
پژوهشی و انجام تحقیقات در قطبهای علمی دانشگاه.
 -2-7ایجاد زمینه هماهنگی و همكاری نزدیک میان قطبهایعلمی دانشگاه بایكدیگر و سایر نهادهای پژوهشی
دانشگاه
 -2-8تالش در تهیه ،تدوین و اصالح خط مشی و آییننامههای مورد نیاز به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت
قطبهای علمی دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی.
 -2-9تدبیر راهکارهای الزم برای جلب و افزایش بودجه سالیانه تخصیصیافته از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و نیز حمایت سایر سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی.
 -2-10سیاستگذاری کلی در مورد چگونگی هزینه نمودن منابع مالی حاصله.
 -2-11نظارت بر حفظ وحدت رویه قطبهای علمی دانشگاه در خصوص مسایل اجرایی و مالی.
 -2-12تدبیر راهکارهای الزم برای جلب مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی با همكاری بخشهای دولتی و
خصوصی و نیز تعیین نحوه و چگونگی همكاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج.
 -2-13تهیه و تصویب طرح کلی قراردادهای مالی و تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه و آییننامههای اجرایی
ذیربط.
 -2-14بررسی و تصویب پیشنهادها و تدبیر راهكارهای مناسب برای ارایه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف
در جهت برآوردن نیازهای کشور.
 -2-15بررسی و ارزیابی گزارش سالیانه قطبهای علمی دانشگاه به منظور تصویب بودجه حمایتی دانشگاه برای هر
قطب.
۸٤
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 -2-16تصویب نهایی طرحهای پژوهشی قطبهای علمی دانشگاه که از بودجه قطب های علمی دانشگاه تأمین
میشود ،پس از ارجاع از سوی مدیر هر قطب
 -2-17بررسی و تصویب برگزاری همایشهای تخصصی در سطح ملی و بینالمللی در رابطه با موضوع فعالیت هر
قطب
 -2-18بررسی و تدوین طرحهای تربیت محقق
 -2-19بررسی و تصویب راهكارهای مناسب برای ایجاد انگیزههای مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق
اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقاالت تحقیقی و نیز ساماندهی مجالت و نشریات علمی در
ارتباط با موضوع فعالیت قطبهای علمی دانشگاه و ایجاد امكانات و تسهیالت الزم برای تسریع در چاپ و نشر آثار
علمی
تبصره :3دعوت از افراد متخصص و اعضای قطبها در جلسات شورای قطب های علمی دانشگاه بنا به ضرورت و
موضوع مورد بحث ،بدون احتساب رأی ایشان بالمانع است.

ماده  :3وظايف حوزه معاونت پژوهشي ،جهت پيگيری امور مربوط به قطبهای علمي
 -3-1برگزاری جلسات شورای قطب های علمی دانشگاه.
 -3-2همكاری در ارسال گزارشهای دریافتی از قطبهای علمی به دبیرخانه قطبهای علمی کشور در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -3-3تبادل اطالعات و به روزرسانی قطبهای علمی از آخرین مقررات و اخبار مرتبط با قطبهای علمی دانشگاه
ها و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -3-4همكاری در جهت عقد قراردادهای پژوهشی برای قطبهای علمی دانشگاه.
 -3-5همكاری با قطب های علمی در انتشار نشریات علمی به زبان فارسی و انگلیسی و برگزاری همایشهای مرتبط
با قطبعلمی دانشگاه.
 -3-6همكاری در جهت عقد تفاهمنامه ملی و بینالمللی.
 -3-7همكاری در تهیه و توزیع اوراق برای معرفی قطبها به سازمانها و ارگانهای دولتی جهت ارایه کمکها و
حمایتهای علمی ،فنی ،مشاورهای و ...

۸٥
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ماده  -4نحوه انعقاد پروژه تحقيقاتي برون دانشگاهي قطبهای علمي
 -4-1کلیه پروژههای تحقیقاتی برون دانشگاهی قطبهای علمی یا اعضای قطبهای علمی دانشگاه ،تأییدشده در
هسته قطب علمی ،در زمان انعقاد قرارداد ،معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه و مدیر قطبعلمی به
عنوان نماینده قطبعلمی دانشگاه و مؤسسه یا سازمان طرف قرارداد هم به عنوان کارفرما امضاء مینمایند.
 -4-2به منظور حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی قطبهای علمی دانشگاه ،درآمد باالسری کلیه قراردادهای منعقد شده
در بند  4-1به نسبت دانشگاه  ،%7معاونت پژوهشی  ،%2دانشكده متبوع  ،%4و قطب مربوطه  ،%4تقسیم میگردد.

ماده  -5نحوه دريافت بودجه و هزينه کرد قطبهای علمي دانشگاه
 -5-1کلیه هزینههای قطب علمی باید در زمینه تخصصی و فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی قطب علمی مربوطه
باشند.
 -5-2ریاست دانشكده مربوطه موظف است  ،مبالغ واریزی به حساب دانشكده که از محل اعتبارات قطب علمی است،
طبق ضوابط دانشگاه و با نظر مدیر قطب علمی در راستای اهداف قطب علمی هزینه نماید و اسناد را که به امضای
مدیر قطب علمی رسیده باشد ،برای معاونت اداری و مالی دانشگاه ارسال نماید.
این آیین نامه درپنج ماده ،سه تبصره تدوین و در تاریخ 1393/4/3در شورای قطبهای علمی دانشگاه تأیید و در
تاریخ 1393/4/24در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و در جلسه مورخ  94/2/21هیات رئیسه دانشگاه ،بند
 2ماده  4آیین نامه فوق اصالح گردید.
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آییننامه آزمایشگاههای پژوهشی
 هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی
 استفاده بهینه از فضاهای آزمایشگاههای پژوهشی
 افزایش بهرهوری و توسعه آزمایشگاههای پژوهشی
 ایجاد انگیزه برای مشارکت و فعالیت بیشتر اعضای هیأتعلمی در آزمایشگاههای پژوهشی
 توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت

 ایجاد وحدت رویه در تأسیس و اداره آزمایشگاههای پژوهشی و تمدید یا تغییر مدیریت آزمایشگاه درسطح دانشگاه

ماده  :1تعریف آزمایشگاهپژوهشی
-1آزمایشگاه پژوهشی به مکانی گفته میشودکه مجهز به وسایل آزمایشگاهی اعم از وسایل نرمافزاری و سختافزاری الزم برای
انجام تحقیقات پژوهشی در زمینههای علمی مرتبط باشد.

ماده  :2اهداف آزمایشگاه پژوهشی
 )1-2انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با شرایط روز و رفع موانع و مشکالت موجود کشور
 )2-2ساماندهی فضاهای آزمایشگاهی و استفاده بهینه از آنها
 )3-2توسعه ارتباط با صنعت
 )4-2ارائه خدمات پژوهشی -آزمایشگاهی و مشاوره علمی

ماده  :3شرایط متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی
 )1-3عضو هیأتعلمی متقاضی تأسیس آزمایشگاه پژوهشی میبایست استخدام رسمی ،رسمیآزمایشی و پیمانی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی باشد.
 )2-3عضو هیأتعلمی میبایست ،حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را طبق آییننامه اعتبار ویژه(گرنت) مرتبط با موضوع
آزمایشگاه پژوهشی در سه سال قبل از تاریخ درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی کسب نموده باشد.
تبصره  :1برای آزمایشگاههایی که کامالً با حمایت مالی خارج از دانشگاه و حداقل هزینه تجهیزات سه میلیارد ریال تجهیز می-
شوند ،مجوز تأسیس صادر ولی از سایر بندهای این آییننامه مستثنی نیست.
 )3-3عضو هیأتعلمی متقاضی میبایست در راستای هدف تأسیس آزمایشگاه پژوهشی حداقل سه پایاننامه کارشناسیارشد با
عناوین پروژههای مرتبط با آزمایشگاه را داشته باشد.

ماده  :4نحوه درخواست تأسیس آزمایشگاه پژوهشی
به منظور تأسیس و راهاندازی آزمایشگاه پژوهشی الزم است مراحل ذیل طی شوند:
 )1-4تکمیل فرم پیوست مبنی بر درخواست ایجاد آزمایشگاه پژوهشی توسط عضو هیأتعلمی و ارایه به مدیر گروه مربوطه
 )2-4بررسی وتصویب درخواست آزمایشگاه در شورای گروه مربوطه
 )3-4ارای ه طرح به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده
 )4-4ارایه طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
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 )5-4ارسال طرح تصویب شده به دانشکده ،برای اختصاص فضای مناسب
 )6-4درصورت اختصاص فضای مناسب و گزارش به معاونت پژوهشی ،صدور حکم سرپرستی آزمایشگگاه پژوهشگی بگه پیشگنهاد
معاون پژوهشی دانشگاه ،توسط ری یس دانشگاه به مدت سه سال به صورت موافقت اصولی و بعد از ارزیابی هرسه سال یکبار تمدید
شود.

ماده  :5شرایط اختصاصی برای مشارکت در آزمایشگاه پژوهشی
 )1-5در صورتی که فضگای کافی برای تأ سیس آزمایشگاه پژوهشی در دانشکده مربوطه وجود نداشته باشد ،حد اکثر یگ

عضگو

هیأتعلمی جدید الستخدام میتواند با موافقت سرپرست آزمایشگگاه ،گگروه مربوطگه و شگورای دانشگکده از آزمایشگگاه پژوهشگی
تأسیس شده به صورت مشترک استفاده نماید و به عنوان همکار آزمایشگاه پژوهشی محسوب گردد.
در این صورت ،معادل امتیاز تعیین شده برای سرپرسگت آزمایشگگاه پژوهشگی در آیگین نامگه اعتبگار ویگژه (گرنگت) ،بگه سرپرسگت
آزمایشگاه پژوهشی تعلق میگیرد.
 )2-5درصورتی که چند عضو هیأتعلمگی قصگد تأسگیس آزمایشگگاه پژوهشگی مشگترک را دارنگد ،مگیبایسگت متوسگط مجمگوع
امتیازهای گرنت آنها از میانگین امتیاز گرنت دانشکده کمتر نباشد ،با این شرط که فضای مناسب وجود داشته باشد.
 )3-5در صورتی که دانشکده جدیدالتأسیس باشد و فضای کافی برای تأسیس آزمایشگگاه پژوهشگی در دانشگکده مربوطگه وجگود
داشته باشد ،ولی عضو هیأتعلمی امتیاز کافی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی را نداشته باشد ،میتواند بگا توجگه بگه نظگر گگروه و
شورای دانشکده ،برای تأسیس آزمایشگاه اقدام کند.

ماده  :6نحوه تمدید حکم سرپرست آزمایشگاه پژوهشی
 )1-6به منظور تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی الزم است سرپرست آزمایشگاه ،میبایست حداقل متوسط امتیگاز اعتبگار
ویژه (گرنت) دانشکده را در سه سال گذشته داشته و فرم عملکرد آزمایشگاه پژوهشی پیوست را تکمیل و بگه مگدیر گگروه مربوطگه
ارایه نماید.
 )2-6بررسی و تصویب درخواست تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی در شورای گروه مربوطه
 )3-6ارائه تصویب و تمدید حکم سرپرستی به معاونت پژوهشی دانشکده برای بررسی و تصویب در شورای دانشکده
 )4-6در صورت تصویب در شورای دانشکده ،ارسال مدارک از طریق معاونت پژوهشی دانشگکده بگه مگدیریت امگور پژوهشگی و
ارتباط با صنعت دانشگاه برای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 )5-6در صورت موافقت در شورای پژوهشی دانشگاه ،صدور تمدید حکگم سرپرسگتی آزمایشگگاه پژوهشگی بگه پیشگنهاد معاونگت
پژوهشی دانشگاه ،توسط رییس دانشگاه
تبصره  :2چنانچه عضو هیأتعلمی در خالل این سه سال به فرصت مطالعاتی عزیمت نماید دوره ارزیابی از سه سال به چهار سگال
افزایش مییابد.
 )5-7در صورتی که سرپرست آزمایشگاه پژوهشی حداقل متوسط امتیاز گرنت دانشکده را بعد از سه سال احراز ننموده باشگد ،بگه
یکی از روشهای ذیل حکم سرپرستی تمدید و یا مشروط میشود.
 با تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به مدت ی

سال می تواند به صورت مشترک بگا پژوهشگگری دیگگر در آزمایشگگاه

فعالیت پژوهشی داشته باشد و بعد از این مدت ،ارزیابی عملکرد پژوهشی برای تمدید حکم سرپرستی انجام میشود.
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 معاونت پژوهشی مگیتوانگد تفگاوت امتیگاز را از مبلگ اعتبگار ویگزه (گرنگت) سرپرسگت مگذکور کسگر و بگرای توسگعه فضگای
آزمایشگاههای پژوهشی دانشکده مربوطه ،ترجیحاً برای اساتید فاقد آزمایشگاه پژوهشی هزینه کند.
 در صورت عدم وجود متقاضی برای تأسیس آزمایشگاه پژوهشی ،فضای آزمایشگاه براساس نظر شورای دانشکده مربوطه بگه
آزمایشگاههای دیگر اختصاص مییابد.
 در صورتی که آزمایشگاه پژوهشی با توجه به تبصره  1تجهیز شده باشد ،حکم سرپرستی لغو و فضای آزمایشگاه بگه اسگتادی
که تقاضای تأسیس آزمایشگاه را نموده است و شرایط تأسیس را دارد ،اختصاص داده میشود و در این صورت جابگهجگایی
تجهیزات آزمایشگاه به عهده سرپرست آزمایشگاه با هماهنگی معاونت پژوهشی و ریاست دانشکده است.
 حکم سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی تمدید نشده و در صورت وجود متقاضی جدیگد بگرای سرپرسگتی آزمایشگگاه پژوهشگی،
متقاضی جدید می بایست روال موجود در ماده  3و 4را انجام داده و حکم جدید برای ایشان صادر می شود.
این آیین نامه در شش ماده ،دو تبصره تدوین و در تاریخ  1392/12/04در شورای پژوهشی دانشگاه تائید و در تگاریخ 1393/01/19
در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.
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PL-P-1393 -01-V2

آییننامه انتشارات(چاپ و نشر)

مقدمه
این آییننامه به منظور برنامهریزی و هماهنگی امور چاپ و نشر دانشگاه ،تعیین خط مشی ،نحوه پذیرش ،چاپ و نشر کتاب ،انعقاد
قرارداد و تعیین حقوق صاحب اثر تنظیم گردیده است.
انتشارات دانشگاه در زمینه چاپ و نشر هر نوع اثر علمی و تحقیقی اعم از تألیف ،ترجمه ،نشرکتب مختلف(درسی ،کمک درسی،
مرجع) و نشر کتابهای جدید در زمینههای مختلف علمی با رعایت مفاد این آیین نامه فعالیت دارد .این آثار میتواند از طرف
اعضای هیأتعلمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و یا از از سوی محققین دانشگاهها و مراکز و مؤسسات علمی و
پژوهشی و صنعتی دیگر ،ارایه گردد.
ماده :1تعاریف
اصطالحات به کار رفته در آیین نامه به شرح زیر است:
 انتشارات دانشگاه :انتشارات دانشگاه قسمتی از سازمان دانشگاه است که وظیفه مدیریت ارزیابی ،چاپ ،نشر و توزیع آثار
و منابع علمی را بر عهده دارد.
 اثر  :عبارت از هرگونه تالیف ،تصنیف ،ترجمه ،تنظیم ،تدوین (گردآوری) ،شرح یا تصحیح انتقادی است.
 صاحب اثر :منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از اشکال مندرج در بند فوق،
ارایه مینماید.
 قرارداد :سندی است که برای تعیین حق الزحمه چاپ اثر و تعیین قدرالسهم حقوق معنوی و مادی آن بین دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی و صاحب اثر ،تنظیم و مبادله میشود .تعیین اصول کلی قرارداد مطابق مصوبات شورای انتشارات
دانشگاه است.
 تألیف کتاب :مجموعهای از داده های علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل نو و یا ترکیب مبتکرانه
ساماندهی میشود و توام با ارایه دیدگاه جدید است.
 تدوین کتاب (گردآوری) :مطالب یا دادههایی هدفمند و منسجم است که از منابع گوناگون یا نویسندگان مختلف تهیه و
در یک مجموعه گردآوری میشود.
 شرح یا تصحیح انتقادی کتاب :عبارت است از معرفی نسخه ،بدلهای موجود در جهان ،تشخیص صحیحترین و
نزدیکترین نسخه به زمان حیات مؤلف ،ارائه روش تحقیق ،شرح و توضیح مستندات متن ،ذکر ماخذ و منابع مورد استفاده با
استناد به شواهد و کتاب شناسی آن ،تکمیل نقایص در عبارت و یا محتوا و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن (تخصص
مصحح باید منطبق با موضوع کتاب باشد).
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 تصنیف کتاب :مجموعهای است که پیام اصلی آن بر اساس دیدگاهها و نوآوریهای علمی صاحب اثر است و همراه با
تحلیل یا نقد دیدگاههای دیگران در یک موضوع مشخص است .این مجموعه به گونهای است که حداقل یک سوم کتاب را
دیدگاه های جدید صاحب اثر تشکیل میدهد ،هرچند ممکن است آنها را قبالٌ در مقاالت خود منتشر کرده باشند.
 ترجمه :پدید آوردن اثری است که  %80محتوای آن از اصل اثر به زبان دیگری گرفته شده باشد.
 ترجمه و تألیف  :ترجمه ای است از چند منبع که می تواند ترجمه لغت به لغت یا آزاد باشد و مترجم می تواند دیدگاههای
خود را نیز به آن بیفزاید.
 کتاب درسی:کتابی که در هریک از رشتهها یا موضوعات مختلف دانشگاهی تدریس میشود و بخش عمدهای از سرفصل
مصوب آن درس را در بر میگیرد.
 کتاب کمک درسی :کتابی است که استاد یا دانشجو را در رشتههای مختلف تحصیلی یاری میدهد.
 کتاب مرجع :اثری است شامل تعداد زیادی مبحث کوتاه که بخشهای وسیعی از دانش را خالصهوار در یک یا چند مجلد
پوشش میدهد .استفاده از کتب مرجع اساساٌ به منظور مطالعه از ابتدا تا انتها نمیباشد و به فراخور سؤال و نیاز اطالعاتی به
آن رجوع می شود.
ماده :2شرایط عمومی پذیرش اثر
 -2-1صاحبان آثاری که مایلند آثار خود را در انتشارات دانشگاه چاپ کنند باید دو نسخه خوانا اثر را که حاوی پیشگفتار،
فهرست مطالب ،منابع ،مآخذ و واژهنامه است در اختیار انتشارات دانشگاه قرار دهند.
 -2-2کلیه آثاری که برای چاپ و یا تجدید چاپ به انتشارات دانشگاه تحویل داده میشود ،ابتدا در شورای تخصصی انتشارات
مطرح شده و سپس برای بررسی به داورهای منتخب ارجاع میگردد .در نهایت نظر داوران (حداقل دو نفر) برای تصمیم گیری
نهایی در شورای تخصصی انتشارات بررسی میشود.
 -2-3آثار قابل چاپ باید با قالب پیشنهادی انتشارات دانشگاه مطابقت داشته باشد .این قالب عالوه بر صفحهبندی ،فونت ،اندازه،
استفاده مناسب از شکل ها ،جدول ها و فرمولهای ریاضی شامل موارد زیر است:
 -1فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود.
 -2نمایهها در انتهای کتاب آورده شود.
 -3منابع مورد استفاده ترجیحاً در پایان هر فصل ارائه و یا به طور کامل در انتها درج شود.
 -4کلیه اصطالحات التین معادل یابی شده و در پانویس ارایه گردد.
 -5اهداف مربوطه ترجیحاً در ابتدای هر فصل و خالصه مطالب در انتهای آن آورده شود.
ماده :3شورای انتشارات و وظایف آن:
 -3-1شورای انتشارات دانشگاه از اعضای زیر تشکیل میشود:
 -1معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
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 -2رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و سرپرست انتشارات (دبیر شورا)
 -3نمایندگان دانشکده های مختلف (از هر دانشکده یک نماینده)
 -4مدعوین بنا به نظر شورا و ریاست دانشگاه ( بدون داشتن حق رأی)
 -3-2اعضای هیئت علمی که در امور انتشارات صاحب نظر هستند ،توسط رئیس هر دانشکده ،به عنوان نماینده دانشکده ،معرفی و
با حکم ریاست دانشگاه به این سمت منصوب میشوند.
 -3-3دوره عضویت در شورای انتشارات دانشگاه دو سال بوده و انتخاب و انتصاب اعضای دوره قبل ،مانعی ندارد.
 -3-4ریاست شورا به عهده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
 -3-5وظایف شورای انتشارات به شرح ذیل است:
 انتخاب کتب مناسب جهت چاپ و نشر
 پیشنهاد دستورالعمل تشویقی برای چاپ کتاب
 سیاست گذاری و برنامه ریزی برای چاپ کتاب
 تدوین روش اجرایی شامل تعیین داوران و فرایند بررسی کتابها جهت نشر
 تخصیص ویراستار ادبی برای آثار قابل چاپ
 پیشنهاد دستورالعمل جهت انتخاب کتاب سال دانشگاه
 تعیین خط مشی جهت ارتقای کیفی آثار منتشر شده
 تعیین دستور العمل فرآیند چاپ آثار
 تعیین حق الزحمه داوران
 تعیین میزان تخفیف برای فروش آثار
 تعیین تکلیف آثار فروش نرفته
 بررسی کتابهایی که از محل موقوفات یا اشخاص اهدا میگردد.
 بررسی کتابهایی که به زبان غیرفارسی به انتشارات ارائه میشود.
 ارسال کتابهای منتخب به خانه کتاب برای انتخاب کتاب سال و یا سایر جشنوارههای فرهنگی
 هر گونه وظیفه دیگری که مطابق تصویب شورای انتشارات بر عهده این شورا قرار داده شود.
این آیین نامه در سه فصل و هشت ماده در تاریخ  92/9/16به تصویب شورای انتشارات و در تاریخ 1393/1/19به تصویب هیأت
رئیسه دانشگاه رسید.
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شیوهنامه انتشارات

ماده :1مراحل بررسی و تدوین کتاب
 -1-1مراحل بررسی و پذیرش کتاب جهت چاپ توسط انتشارات دانشگاه ،به شرح زیر میباشد:
الف) تکمیل و ارایه فرمهای خود اظهاری ،توسط صاحب اثر
ب) بررسی اثر و تکمیل فرم مربوطه توسط گروه و شورای دانشکده
ج ) تکمیل پرسش نامه اختیاری توسط مدیر گروه آموزشی و ارسال آن به شورای انتشارات به صورت محرمانه
د) ارسال دو نسخه از اثر همراه با فرم خوداظهاری به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط معاونت پژوهشی دانشکده
ه) ارایه اثر در شورای انتشارات
و) بررسی اثر در شورای انتشارات جهت اخذ پذیرش اولیه (در اولین جلسه شورای انتشارات)
ز) ارسال بخشی از متن اثر جهت ارزیابی توسط ویراستار ادبی
ح) در صورت عدم نیاز به ویراستاری ادبی ،طرح در شورای انتشارات دانشگاه جهت انتخاب داور( 1داور داخل دانشگاه و 2
داور خارج دانشگاه)
ط) پس از دریافت نظرات حداقل  2داور (  1داور داخلی و  1داور خارجی) ،اثر در شورای انتشارات مورد بررسی قرار میگیرد.
در صورت رأی شور ای انتشارات مبنی بر الزام نظر داور سوم ( با توجه به نمره دو داوری رسیده) بررسی نمره داور سوم الزامی
است .در نهایت تأیید یا عدم تأیید آن ،همراه با نظرات داوران به صاحب اثر ارسال میگردد.
ی) پس از ارسال نسخه تصحیح شده ،اثر مجدداً در شورا بررسی شده و نتیجه به اطالع صاحب اثر خواهد رسید.
ک) پس از تصویب نهایی ،نسخه نهایی به انضمام طرح روی جلد در قالب فایل  PDFجهت چاپ به انتشارات دانشگاه تحویل
داده خواهد شد.
تبصره :1مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  92/8/26مقرر شد در صورت نیاز اثری به ویراستاری ،صاحب اثر شخصاً
هزینه ویراستاری اثر را به عهده بگیرد .پس از ارائه نسخه ویراستاری شده توسط صاحب اثر ،مجدداً مطابق بندهای ه الی ک اقدام
خواهد شد.
تبصره :2برای کتبی که دانشجویان رشته های مشخص دانشگاهی به عنوان مخاطب اصلی کتاب معرفی شده اند اخذ تائیدیه گروه
آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده مبنی بر انطباق محتوی کتاب با سرفصل تدوین شده در شورای عالی برنامهریزی الزامی است.
تبصره :3نظر گروه و شورای دانشکده مبنی بر تأیید یا عدم تأیید اثر صرفاً جنبه راهنمایی شورای انتشارات را دارد و مبنی بر تأیید
یا عدم تأیید اثر نیست.
 -1-2مراحل تجدید چاپ کتب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه ،به شرح زیر میباشد:
الف) ارسال درخواست تجدید چاپ کتاب توسط انتشارات دانشگاه به صاحب اثر
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ب) اخذ موافقت صاحب اثر .صاحب اثر می تواند در هر تجدید چاپ ،مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه
تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.
ج) چاپ اثر توسط انتشارات دانشگاه
تبصره :3اگر تغییرات کتاب ،بنا بر اعالم صاحب اثر ،همراه با بازنگری کلی باشد ،مطابق ماده  1-1اقدام خواهد شد.
 -1-3حداکثر مدت بررسی کتاب  4ماه از زمان تحویل کتاب به شورای انتشارات خواهد بود.
 -1-4تنظیم قرارداد حقالتألیف /حق الترجمه توسط دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه انجام خواهد شد و به دنبال آن مطابق مفاد
قرارداد دستور پرداخت داده خواهد شد.
 -1-5براى تجدید چاپ کتاب هاى ترجمه که بیش از  7سال از چاپ اول آنها توسط انتشارات دانشگاه سپری شده است،
درخواست تجدید چاپ باید با تجدید نظر و ترجمهی آخرین چاپ کتاب به زبان اصلى همراه باشد.
 -1-6صاحب اثر باید تا زمان اعالم نتیجه قبول یا رد اثر براى چاپ در مؤسسه ،اثر خود را به ناشر دیگرى ارایه ندهد و این تعهد
را همراه امضاى فرمهای بند الف ماده  1-1اعالم مى نماید.
 -1-7روى جلد کلیه آثار ،نشانه و عبارت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چاپ میشود.
ماده :2حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر
 -2-1مدت زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت  10سال است .بعد از 10
سال بنا به درخواست صاحب اثر و اطالع انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،انتشار اثر می تواند توسط صاحب اثر
به ناشر دیگری واگذار گردد.
 -2-2در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق الزحمه ،بر مبنای قرارداد منعقد شده با انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی رفتار خواهد شد.
 -2-3انتشارات دانشگاه موظف است حداکثر  2ماه پس از تحویل نسخه نهایی تصویب شده از سوی صاحب اثر ،نسبت به چاپ و
انتشار آن اقدام نماید .همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.
 -2-4چنان چه بنا به هر علت ،انتشارات دانشگاه از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده سه
فصل دو این آییننامه خودداری یا تعلل نماید ،مؤلف حق دارد درخواست فسخ قرارداد نماید.
 -2-5حقالزحمه کلیه آثار چاپ شده به شرح ذیل می باشد:
حق الزحمه
 %15قیمت پشت جلد
 %15قیمت پشت جلد
 %20قیمت پشت جلد
 %20قیمت پشت جلد
 %25قیمت پشت جلد
 %30قیمت پشت جلد

نوع اثر
ترجمه
تدوین
ترجمه و تألیف
شرح
تألیف
تصنیف
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 -2-6عالوه بر حق الزحمه چاپ اثر ،تعدادی از اثر معادل  %5کل شمارگان کتاب و حداکثر تا 50نسخه از طرف انتشارات دانشگاه
به صاحب اثر اهداء خواهد شد.
ماده :3تیراژ (شمارگان کتاب)
 -3-1شمارگان چاپ کتاب های مورد تأیید شواری انتشارات دانشگاه با توجه به آمار فروش حداکثر تا  2000نسخه است .این
تعداد با توجه به نظر شورای انتشارات در مورد کتابهای خاص قابل تغییر است.
 -3-2شورای انتشارات دانشگاه با چاپ کتاب های تخصصی که به تأیید رسیده اند به دلیل فروش کم با تیراژ  500-200نسخه
موافقت می نماید.
 -3-3در خصوص ماده  2-3پرداخت حق الزحمه صاحب اثر بر پایه  500نسخه می باشد.
 -3-4در مواردی که نتایج داوری در حد متوسط باشد شورای انتشارات دانشگاه در صورت صالحدید با چاپ اثر به صورت
سرمایه گذاری مشترک یا با سرمایه گذاری کامل صاحب اثر می تواند موافقت کند.
 -3-5در مواردی که سرمایه گذاری مشترک است حق الزحمه به همان نسبت سرمایه گذاری پرداخت می گردد .تعداد نسخه
های اهدایی نیز به همان نسبت سرمایه گذاری به صاحب اثر تعلق میگیرد.
ماده :4حقالزحمه داوری آثار جهت چاپ
 -4-1حق الزحمه داوری کتاب به شرح زیر است:
نوع اثر

تدوین(گردآوری)/شرح یا تصحیح انتقادی/ترجمه /کمک درسی

تعداد صفحه

حق الزحمه

تا  100صفحه

100هزار تومان

 200-100صفحه

150هزار تومان

 200صفحه به باال

 200هزار تومان

نوع اثر

تألیف /تصنیف /ترجمه و تألیف /کتاب درسی /کتاب
مرجع

تعداد صفحه

حق الزحمه

تا  100صفحه

125هزار تومان

 200-100صفحه

175هزار تومان

 200صفحه به باال

 225هزار تومان
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ماده :5فروش آثار
 -5-1قیمت فروش آثار چاپ شده بر اساس مقررات موجود در شورای انتشارات دانشگاه و متناسب با هزینه های چاپ متناسب با
قیمت بازار خواهد بود.
 -5-2انتشارات دانشگاه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیفهایی به شرح زیر در نظر بگیرد:
 تک فروشی به اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با  %25تخفیف پشت جلد
 عمده فروشی با تخفیف %25
 -5-3کتبی که بیش از  5سال از تاریخ انتشارشان گذشته باشد (موجودی انباری) ،پس از طرح در شورای انتشارات در مورد آن
اقدام خواهد شد.
این شیوه نامه در پنج فصل و بیست و دو ماده در تاریخ  1392/11/19به تصویب شورای انتشارات و در تاریخ 1393/1/19به
تصویب شورای دانشگاه رسید.

۱۰٤
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شیوهنامه اجرایی انتشار مجله علمی و پژوهشی

مقدمه
با توجه به سیاستهاي کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مبنی بر انتشار موضوعی وتخصصی مجالت ،در راستاي
ارتقاء کمی و کیفی مجالت علمی و پژوهشی دانشگاه و به منظور ساماندهی ،هماهنگی و حمایت از مجالت علمی دانشگاه ،شیوهنامه
ذیل پیشنهاد میشود.
ماده :1تعاریف و کلیات
 -1-1مجله متقاضی اعتبار علمی و پژوهشی ،مجلهاي است که به منظور کسب اعتبار علمی و پژوهشی ،بر اساس ضوابط آیین نامه
کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ،منتشر میشود و در این شیوهنامه به اختصار مجله نامیده میشود.
 -1-2مجله می تواند به صورت چاپی و یا الکترونیکی منتشر شود.
 -1-3صاحب امتیاز تمام مجالت (چاپی  -الکترونیکی) ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی می باشد.
 -1-4کمسیسون نشریات متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه و دو نفر به انتخاب شوراي پژوهشی دانشگاه میباشد .یکی از اعضا
کمیسیون با پیشنهاد معاون پژوهشی به عنوان دبیرکمیسیون انتخاب میشود.
 -1-5اساسنامه مجله مطابق الگوي پیشنهادي که ،به پیوست این شیوهنامه میباشد ،تنظیم و درشوراي پژوهشی دانشگاه به تصویب
میرسد.
ماده :2ضوابط و مراحل درخواست
 -2-1نام ،زبان ،تواتر ( ماهنامه ،فصلنامه و  ،) ...نوع انتشار ( چاپی  -الکترونیکی) ،تعداد اعضاي هیات تحریریه توسط شوراي دانشکده
پیشنهاد و با امضاي معاون پژوهشی و یا ریاست دانشکده به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.
 -2-2با توجه به اینکه حداقل اعضاي هیات تحریریه  7نفر می باشد و نصف این اعضاء از دانشگاه انتخاب می شوند ،لذا دانشکده
متقاضی باید حداقل4 ،نفر از اعضاي هیات علمی خارج دانشگاه و  6نفر از اعضا هیات علمی خود را بر اساس شرایط مندرج در آیین
نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات وفناوري ،جهت عضویت در هیات تحریریه پیشنهاد و به همراه برگه سوابق علمی،
به حوزه معاونت پژوهشی ارسال نماید.
تبصره  :1در صورت نیاز ،با توجه به موضوع مجله ،حداکثر  2نفر از افراد معرفی شده میتوانند از اعضاي هیأتعلمی سایر
دانشکدههاي دانشگاه باشند.
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 -2-3بعد از تصویب درخواست دانشکده در شوراي پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه ،احکام مدیر مسئول ،سر دبیر و هیأت تحریریه
براساس اساسنامه صادر و سپسکمیسیون نشریات دانشگاه ،اقدامات الزم جهت دریافت مجوز از وزارت ارشاد و دریافت اعتبار از
وزارت علوم را پیگیري مینماید.
 -2-4هر دانشکده میتواند به طور همزمان فقط متقاضی انتشار یک مجله باشد .بدیهی است بعد از اخذ اعتبار علمی و پژوهشی،
درخواست مجله بعدي قابل بررسی خواهد بود.
تبصره :2در صورتی که دانشکده ،متقاضی انتشار مجله دیگري باشد و به تعداد حداقل دو شماره مقاله آماده چاپ(مطابق آییننامه
کمیسیون نشریات) داشته باشد میتواند درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نماید و
در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه ،این درخواست جهت طرح در دستور جلسه شوراي پژوهشی قرار میگیرد.
ماده :3هزینهها
 -3-1هزینه مجالت داراي اعتبار علمی و پژوهشی بعد از تایید کمیسیون نشریات دانشگاه ،از بودجه معاونت پژوهشی قابل پرداخت
است.
 -3-2نصف هزینه هاي سه شماره اول مجله از بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت است.
تبصره  :3تمام هزینههاي انتشار شماره چهارم تا زمان اخد اعتبار علمی و پژوهشی مجله توسط دانشکده مربوطه پرداخت میشود.
 -3-3این شیوه نامه در یک مقدمه ،سه فصل ،دوازده ماده و  3تبصره در تاریخ 1390 / 10/27به تصویب هیأت رییسه دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی رسیده است و از تاریخ تصویب ،الزم االجرا است.
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شیوهنامه جهت شركت اعضاي هیأتعلمي دانشگاه در همایشهاي خارج كشور

P-LP-1393-03-V1

این شیوهنامه برای حمایت و یکپارچهسازی و تسهیل شرکت اعضای هیأتعلمی در همایشهای خارج از کشور تنظیم شده استت
در این شیوهنامه به جای استفاده از کلمات مختلف همایش ،کنفرانس ،سمینار ،سمپوزیوم ،گردهمایی و نظایر آن بخاطر سهولت از
کلمه”همایش“ استفاده میشود دفتر همکاریهای علمتی و بتین المللتی دانشتهاه کته از ایتن رتس در ایتن دستتورالعمل بته عنتوان
” دفتر همکاریها“ از آن یاد میشود ،مسئولیت انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیأتعلمی در همایشهای علمی خارج کشور
را به عهده دارد
ماده  :1شرایط
شرایط الزم برای شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های خارج کشور با استفاده از این شیوهنامه به شرح زیر است:
 -1-1مقاله ارسالی مورد رذیرش قطعی همایش قرار گرفته باشد
 -1-2نام دانشهاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آدرس متقاضی قید شده باشد
 -1-3متقاضی نویسنده اول مقاله باشد(مطابق با آییننامه ارتقا و مصوبات هیأت ممیزه دانشهاه)
 -1-4متقاضی در صورت انجام سفرهای قبلی تسویه حساب های مالی را انجام داده باشد
تبصره :1چنانچه مقاله ارای ه شده براساس طرح تحقیقاتی مصوب دانشهاه یا طرح مورد قرارداد با خارج از دانشهاه باشد بایستی در
بخش سپاسهزاری 1مقاله به این موضوع اشاره شده باشد
تبصره :2ارائه هر مقاله تنها در یک همایش با استفاده از این آییننامه امکانپذیر است
تبصره :3حمایت مالی دانشهاه تنها از ارایه مقاله کامل انجام می رذیرد ولیکن تفاوتی بین ارایه مقاله به صورت سخنرانی و یا روستر
وجود ندارد
همایش هاي داخلي
حمایت از شرکت در همایشهای داخلی بر اساس امتیازات مندرج در آیین نامه اعتبار ویژه (گرنت) ستالیانه اعضتای هیتأت علمتی
دانشهاه صورت می گیرد جهت اخذ امتیاز شرکت در همایش در گرنت سالیانه ،هر عضو هیتأتعلمتی دانشتهاه کته دارای مقالته
رذیرفته شده در همایش داخل کشور باشد ،باید گواهی شرکت در همایش را در صفحه شرکت در همایش سامانه رژوهشی گلستان
ثبت نماید
همایش هاي خارج از كشور
ماده  :2ساالنه (دی ماه) ریشنهاد معاونت رژوهشی و فناوری دانشهاه ،در مورد بودجه حمتایتی بته منظتور شترکت اعضتای محتترم
هیأت علمی در همایش های خارج از کشور مطرح و نهایتاً (اسفند ماه) به تصویب هیأت رئیسه دانشهاه می رسد
ماده  :3تخصیص بودجه حمایتی مصوب ،مطابق با سرانه اعضای هیأتعلمی هر دانشکده و به تفکیک دانشکده ها تعیتین و ابت
میگردد برنامهریزی و اولویت بندی استفاده از تسهی ت این دستورالعمل در سقف بودجه هر دانشکده ،بر عهده ریاست دانشتکده
مربوطه میباشد
تبصره  :4در صورت عدم استفاده از بودجه اختصاص یافته به هر دانشکده ،بودجه مذکور به سال بعد منتقل خواهد شد
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ماده :4حداکثر مبلغ حمایتی برای هر عضو هیأت علمی به شرح زیر می باشد:
 -4-1همایشهای منطقه خاورمیانه  25میلیون ریال
 -4-2همایشهای ارورا  40میلیون ریال
 -4-3همایشهای آمریکا ،استرالیا و آسیای شرقی  50میلیون ریال
ماده  :5عضو هیأت علمی می تواند در صورت ص حدید ،کل یتا بخشتی از بودجته حمتایتی فتوج را جهتت شترکت دانشتجویان
دکتری روزانه و یا استعداد درخشان خود در همایشهای خارج از کشور ،اختصاص دهد
تبصره  :5مبلغ حمایتی موضوع این دستورالعمل در اختیار عضو هیأت علمی قرار میگیرد و مسئولیت اختذ متدارم متورد نیتاز و
انجام تسویه حساب مطابق ماده  ،10بر عهده عضو هیأت علمی می باشد
ماده  :6ع وه بر بودجه حمایتی مندرج در ماده  ،3به منظور تشویق اعضای محترم هیأت علمی به شرکت در همایش هتای ختارج
کشور ،امتیازی به عنوان امتیاز تشویقی شركت در همایشهای بین المللی به مجموعه امتیازهای اعتبار ویژه ستال بعتد وی مطتابق بتا
آئین نامه اعتبار ویژه (گرنت) سالیانه اعضای هیأت علمی دانشهاه ،اضافه خواهد شد
تبصره  :6به منظور تخصیص این امتیاز الزم است متقاضی شرکت در همایش کلیه مراحل توضیح داده شده طتی متواد  9التی 11
این دستورالعمل را در زمان مقتضی انجام داده و تسویه حساب نماید
ماده  :7هر عضو هیأت علمی تنها یک بار در سال می تواند از حمایت مالی این دستورالعمل استفاده نماید
تبصره  :7دریافت حمایت مالی برای هر عضو هیأت علمی ،که از این تسهی ت استتفاده نمتوده استت ،در ستال بعتد ،در صتورتی
خواهد بود که متقاضی دیهری برای بار اول از سال قبل در دانشکده مربوطه نباشد
ماده  :8برای ارائه هر مقاله ،فقط یک عضو هیأت علمی دانشهاه با همراهتی و یتا بتدون همراهتی دانشتجوی دکتتری ایشتان و یتا
دانشجوی دکتری روزانه و یا استعداد درخشان عضو هیإت علمی به صورت مستقل مطابق بتا متاده  5متیتوانتد متقاضتی استتفاده از
تسهی ت موضوع این دستورالعمل شود
تبصره  :8موضوع همایش باید با تخصص هیأت علمی مرتبط باشد مطابقت تخصتص عضتو هیتأت علمتی بتا موضتوع همتایش و
همچنین اعتبار علمی همایش توسط شورای رژوهشی دانشکده ،تأیید می شود.
ماده  :9برای شترکت در همتایش هتای ختارجی ،متقاضتی بایتد متدارم زیتر را از طریتق معاونتت رژوهشتی دانشتکده بته دفتتر
همکاری ها ارسال نماید:
 -9-1فرم تکمیل شده درخواست شرکت در همایش (فرم شماره)2
 -9-2نامه رذیرش قطعی مقاله یا دعوت نامه برای سخنران مدعو ( Emailنیز قابل قبول است)
 -9-3صفحه اول مقاله
 -9-4تصویر بروشور یا صفحه وب سایت همایش شامل تاریخ و محل برگزاری همایش
ماده  :10متقاضی رس از تکمیل فرم شماره  2آنرا به همراه مدارم الزم به معاونت رژوهشی دانشکده ارستال متینمایتد معاونتت
رژوهشی رس از بررسی و تأیید علمی همایش مورد نظر در شورای دانشکده ،تمامی مدارم را به دفتر همکاریها ارسال مینمایتد
دفتر همکاری ها رس از تأیید مدارم ،اقدامات الزم برای اخذ مجوز سفر ،صدور معرفی نامههای الزم ،صتدور حکتم ماموریتت و
ارسال نامه به معاونت اداری -مالی دانشهاه جهت ررداخت تنخواه به متقاضی را به عمل میآورد
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تبصره  :9سفرهای خارجی اعضای محترم هیئت علمی تنها با اخذ مجوز از وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری مورد حمایت این
آئین نامه است و به منظور اخذ مجوز مدارم کامل متقاضی بایستی حداقل سه هفته قبل از شروع همایش به دفتر همکاریها ارسال
شود
ماده  :11عضو هیأت علمی متقاضی اخذ بودجه حمایتی جهت شرکت خود و یا دانشتجوی دکتتری ایشتان در همتایش ختارج از
کشور ،رس از مراجعت ،برای تسویه حساب قطعی هزینههای مترتب بر سفر ،باید مدارم زیر را حداكثر تا یك ماه رس از رایان
همایش ،از طریق معاونت رژوهشی دانشکده به دفتر همکاریها ارسال نماید
 -11-1درخواست کتبی تسویه حساب ،فرم شماره 3
 -11-2تصویر برگ ماموریت

 -11-3اصل مدارم و اسناد مالی (هزینه ثبت نام ،بلیط رفت و برگشت و هزینههای اسکان و…)
تبصره :10بودجه حمایتی تنها به شرط شرکت متقاضی در کنفرانس مربوطه و ارائه گواهی حضور و طی مراحل توضیح داده شده
طی مواد  13الی  15این شیوهنامه را در زمان مقتضی ،تسویه خواهد گردید در صورتی کته متقاضتی علتی رقتم اقتدام در فرصتت
مناسب جهت اخذ ویزا ،مطابق با ارایه نامه رسمي از سفارت موفق به اخذ ویزا نگردد ،هزینه ثبت نتام در همتایش ،ررداختت
شده توسط متقاضی ،تسویه و مابقی مبلغ می بایست به دانشهاه عودت گردد در هر صورت مطابق ماده  ،11متقاضی مجاز به اقتدام
مجدد برای استفاده از تسهی ت این شیوهنامه در آن سال نخواهد بود
ماده  -12این شیوهنامه در  12ماده 10 ،تبصره و  2فرم ریوست در جلسه مورخ  93/04/15شورای رژوهشتی دانشتهاه مطترح و در
جلسه مورخ 93/05/21هیأت رئیسه دانشهاه به تصویب رسید و از تاریخ  1394/1/1قابل اجراء است
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آییننامه برگزاری همایشهای علمی
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آييننامه برگزاري همايشهاي علمي

در راستاي نظاممند نمودن وتسهیل برگزاري همایشهاي علمی با رویکرد ارتقاي سطح کیفی آنها در دانشگاه ،این آییننامه با
شرایط ذیل توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه ،تدوین و ارایه میشود.
ماده :1تعاريف
همايش :به کنفرانسها ،کنگرهها ،گردهماییهاي علمی و کارگاههاي آموزشی و صنعتی که با همکاري مراکز علمی و صنعتی
برگزار میشود ،همایش اطالق میشود .این آییننامه شامل سمینارهاي علمی دانشکدهها نمیباشد.
بهطور کلی همایشها به  2دسته تقسیم میشوند:
 -1همايش مستقل :هزینه اینگونه همایشها از طریق حمایتهاي مالی مراکز علمی و صنعتی تأمین میشود و دانشگاه تأمین
هیچ بخشی از هزینه را بر عهده ندارد.
 -2همايش وابسته :هزینه اینگونه همایشها از طریق دانشگاه به طور مستقیم تأمین میشود.
ماده :2گردش کار تصويب همايش
 -2-1روش تصويب برگزاري همايش :معاون پژوهشی دانشکده با همکاري عالقمندان به برگزاري همایش فرم "درخواست
برگزاري همایش" که توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه تهیه شده است و در سایت قرار دارد را تکمیل نموده و همراه با
مدارک ذیل ارائه می دهد .موضوع همایش و انتخاب دبیر همایش در شوراي دانشکده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
درصورت تأیید و تصویب در شوراي دانشکده ضمن معرفی دبیر همایش ،فرم تکمیل شده همراه با مدارک مربوطه به معاونت
پژوهشی و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد .موضوع همایش در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید
جهت تصویب نهایی به هیأت رییسه دانشگاه ارسال میگردد .دبیر همایش منتخب شوراي دانشکده از طریق معاونت پژوهشی
دانشگاه معرفی میگردد و از ریاست محترم دانشگاه حکم دریافت میکند.
 -2-2مدارک مورد نياز درخواست همايش:
 -1موضوع و اعتبار علمی و سوابق همایش
 -2ضرورت و لزوم برگزاري همایش
 -3برآورد هزینههاي تقریبی و منابع مالی
 -4معرفی احتمالی نهادهاي علمی حمایتکننده و یاریگران مالی همایش به همراه تفاهمنامه اولیه
 -5پیشنهاد محل و زمان برگزاري همایش
 -6معرفی چند نفر از اعضاي هیأتعلمی دانشگاه جهت عضویت در کمیته اجرایی(دبیر اجرایی ،دبیر علمی و عضویت درکمیته
علمی همایش)
 -7معرفی چندین نفر از اعضاي هیأتعلمی سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی جهت عضویت در کمیته علمی همایش
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ماده :3رياست شوراي راهبردي و کميتههاي همايش
ریاست همایش به عهده ریاست دانشگاه میباشد .براي اجراي هر چه دقیقتر همایش یک شوراي راهبردي همایش و دو کمیته
اجرایی و علمی در نظر گرفته شده است .حکم اعضاي کمیته علمی توسط ریاست دانشگاه و حکم اعضاي کمیته اجرایی توسط
دبیر همایش صادر میگردد.
 - 3- 1اعضاي شوراي راهبردي همايش
اعضاي شوراي راهبردي همایش متشکل از افراد ذیل میباشد:
 -1نماینده معاون پژوهشی دانشگاه
 -2دبیر همایش که از ریاست دانشگاه حکم میگیرد.
 -3دبیراجرایی همایش که با پیشنهاد دبیر همایش میتواند شخص ایشان یا فرد دیگري انتخاب شود.
 -4دبیر علمی همایش که با پیشنهاد دبیر همایش انتخاب میشود.
 -5نماینده روابط عمومی دانشگاه
 -6نماینده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 -7حداکثر  2نفر به صالحدید و پیشنهاد دبیر همایش
 – 3- 2وظايف شوراي راهبردي همايش
وظایف شوراي راهبردي همایش به شرح ذیل می باشد:
 -1هماهنگی و برنامهریزي همایش
 -2زمان و دوره زمانی برگزاري همایش
 -3پیشبینی تقریبی بودجه همایش
 -4اجراي برنامههاي فرهنگی شامل :تهیه بستههاي فرهنگی ،فضاسازي فرهنگی و معرفی فعالیتهاي فرهنگی
 -5مشاوره در طراحی لوگوو تندیس همایش
 -6نظارت بر اجراي برنامههاي همایش
 -7تهیه مقدمات قراردادها ،توافقات و تفاهمنامهها با حامیان
 -8معرفی یک نفر از اعضا جهت باز کردن حساب مشترک همایش
 -3– 3اعضاي کميته اجرايي و علمي همايش
اعضاي کمیته اجرایی و علمی همایش توسط دبیر همایش و با هماهنگی دانشکده برگزارکننده همایش انتخاب میشوند.
 –3- 4وظايف کميته اجرايي همايش
وظایف کمیته اجرایی همایش به شرح ذیل میباشد:
 -1ثبت نام از متقاضیان شرکت کننده همایش
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 -2برآورد هزینهها و درآمدها
 -3اعالم حمایتگران و پیگیري جذب حمایتها
 -4زمان و مکان برگزاري همایش و تعداد شرکتکنندهها
 -5ایجاد سایت مناسب براي همایش توسط مسئول  ITکمیته اجرایی
 -6دعوت مدعوین
 -7تهیه پوستر و فراخوان
 -8برگزاري نمایشگاه
 -9تهیه تندیس ،لوگو و لوحهاي همایش
 -11بررسی اسکان میهمانان همایش (داخلی و خارجی)
 -11تسویه حساب حامیان و یاريگران همایش
 -12انتخاب کمیته چاپ و نشر
 -13تأییدیه شرکت در همایش
 -14تهیه  CDمقاالت همایش و عقد تفاهم نامه جهت انتشار مقاالت
 -15وظایف غیره که بنا بر تشخیص شوراي راهبردي می تواند بر عهده کمیته علمی قرار گیرد.
 – 3- 5وظايف کميته علمي همايش
 -1تعیین زمان ارایه مقاالت
 -2تعیین تعداد مقاالت همایش
 -3تشخیص و تعیین نوع ارایه مقاالت
 -4انتخاب گروه داوري مقاالت
 -5دریافت مقاالت و ارسال آن براي داوران
 -6برنامهریزي براي جلب حمایت انجمنهاي علمی براي نمایهکردن مقالهها و چاپ مقالههاي برتر در مجلههاي علمی(داخلی و
خارجی)
 -7انتخاب زمان مقاالت جهت ارائه شفاهی و پوستري براساس نظر داوران
 -8تعیین مبلغ ثبت نام شرکتکنندگان
 -9دریافت پیشنهاد براي برگزاري کارگاههاي علمی و بررسی و تصویب آنها
 -11وظایف غیره که بنا به تشخیص شوراي راهبردي می تواند بر عهده کمیته علمی قرار گیرد.
 -3-6نحوه نظارت بر همايش
کلیه قراردادها ،توافقات و تفاهمنامههاي مصوب شوراي راهبردي همایش با حامیان باید با هماهنگی و نظارت و امضا دبیر همایش
می باشد .دبیرهمایش گزارش عملکرد خود را ماهانه به شوراي راهبردي همایش دانشگاه ارایه میدهد.
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ماده :4مجوزها
 -4-1لوگوي طراحی شده همایش در شوراي راهبردي همایش مورد بررسی قرارگرفته و پس از تصویب در اختیار دبیر همایش
جهت استفاده قرار میگیرد.
 -4-2صدور مجوز کتبی برگزاري همایش و مجوز استفاده از لوگوي دانشگاه از طرف معاونت پژوهشی و فناوري وزارت
علوم،تحقیقات و فناوري به دانشکده برگزارکننده همایش و روابط عمومی دانشگاه ارسال میشود.
 -4-3همایشهاي بین المللی پس از تصویب در هیأت رییسه دانشگاه براي صدور مجوز به دفتر همکاريهاي علمی و بینالمللی
دانشگاه جهت کسب مجوز ارسال میشود.
 -4-4هیچ نهاد و یا موسسه خارج از دانشگاه نمیتواند راسأ در دانشگاه همایش برگزار نماید مگرآنکه ضمن هماهنگی با زیر
مجموعههاي دانشگاه در این رابطه اقدام نماید.
 -4-5کلیه مجوزهاي خارج دانشگاه توسط دبیر اجرایی همایش صورت میگیرد.
ماده :5امور مالي
 -5-1امور مالي برگزاري همايش
کلیه وجوه حمایت مالی براي برگزاري هرنوع همایش به حساب دانشگاه واریز شده و دانشگاه به شکل تنخواه به حساب همایش
جهت صرف هزینهها واریز می نماید.
تبصره :حساب همایش حسابی است با امضاء مشترک بین دبیر همایش و شخص دیگري که به پیشنهاد شوراي راهبردي همایش
معرفی می گردد.
 -5-2در برگزاري همایشهاي خودکفا در صورت سود آوري  %50آن به دانشگاه و  %50ما بقی به انجمن هاي علمی حامی
کنفرانس پرداخت می گردد.
 -5-3نحوه هزينهکردن منابع حمايت مالي از همايش
منابع حمایت مالی همایش با هماهنگی شوراي برنامهریزي همایش میتواند در موارد ذیل هزینه گردد:
 -1پرداخت هزینههاي جاري همایش
 -2پرداخت هزینههاي داوري مقاالت
 -3پرداخت حق الزحمه همکاران برگزار کننده همایش
 -4تجهیز آزمایشگاههاي دانشکده برگزارکننده همایش
 -5برگزاري سمینارهاي علمی ،پژوهشی و صنعتی که منجر به معرفی دانشگاه شده و قراردادهاي دانشگاه و صنعت را تسهیل
نماید.
 -6برگزاري کارگاههاي آموزشی که دستاوردهاي نوین پژوهشی را به نام دانشگاه منتشر میکنند و منجر به افزایش اعتبار
پژوهشی دانشگاه میشوند.
 -7برگزاري مسابقات علمی -فناوري که منجر به ارتقاي نام دانشگاه در زمینههاي کاربردي میشود.
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 -8کمک به ایجاد زیرساختها در گسترش فعالیتهاي پژوهشی و فنآورانه دانشگاه
 -9سایر مواردي که منجر به افزایش ارتباطات صنعتی و رشد توانمنديهاي پژوهشی دانشگاه شود.
ماده :6پايان همايش و تحويل گزارش عملکرد
 -6-1گزارش نهايي همايش
پس از پایان همایش دبیر همایش در جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه گزارش مبسوطی از عملکرد خود را به صورت مدون و مستند
به همراه مدارک الزم ارایه میدهد .این گزارش شامل نقاط ضعف و قوت همایش ،مدارک الزم ،نرمافزارهاي خریدهشده جهت
برگزاري همایش در اختیار پژوهش جهت استفاده در همایشهاي بعدي قرار گیرد.
این آییننامه در شش فصل و هفده ماده در تاریخ  1392 /3/19مورد تأیید شوراي پژوهشی و در تاریخ  92/10/4مورد تصویب
هیأت رئیسه دانشگاه قرار گرفت.
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شیوهنامه حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
مقدمه:

در سال های اخیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جهت افزایش کمی و ارتقاء کیفی پژوهش ،طرحهای متنوویی را اجورا
نموده است  ،لذا با هدف ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسوی یوهوه بور سوایر طورحهوای مموایتی
دانشگاه از پژوهش از قبیل گرنت پژوهشی  ،ممایت از مجهت  ،پایگاه دادههوا و صویانت از سوایر طورحهوای مموایتی دانشوگاه از
پژوهش ،طرح ممایت از زمینههای پژوهشی ویژه تهیه و تدوین شده است.
منظور از زمینههای پژوهشی ویژه زمینههایی از پژوهش است که دارای یک یا چند مورد از ویژگیهای ذیل باشند:
 پیشرو و پیشگام بودن
 پتانسیل رسیدن به یک زمینه کهن با قابلیت کاربری ملی یا بینالمللی
 دارای توانمندی خاص بالقوه و بالفعل در دانشگاه
 دارای مرجعیت یلمی دانشگاه در موضوع مذکور در بین دانشگاههای کشور
فصل اول :شاخصها ی زمینههای پژوهشی ویژه
زمینههای پژوهشی ویژه به دو دسته کاربردی و نظری تقسیم میشوند ودارای شاخصهایی میباشند.
شاخصهای ذیل مهک ارزیابی زمینههای پژوهشی کاربردی و نظری ویژه می باشند:
کاربردی

نظری

نام شاخص
منطبق با الویتهای پژوهشی کهن کشور





پتانسیل فعالیت جمعی بیندانشکدهای





محصول محور با قابلیتهای فنی تولید در درون کشور



قابلیت تجاریسازی در مدت معلوم



سوابق یلمی و پژوهشی ایضای هیأتیلمی مرتبط با زمینه پژوهشی پیشنهادی





قابلیت انجام زمینه پژوهشی با استفاده از امکانات موجود آزمایشگاهی





مرتبط با کارکرد گروههای پژوهشی ،قطبها و ...موجود در دانشگاه





مجم قراردادهای منعقده بروندانشگاهی جاری و خاتمهیافته





قابلیت جذب اجرای پروژه به صورت مشترک بینالمللی





هدف و جهت موضوع پژوهشی مطرح شده در مرزهای دانش





فصل دوم :منابع مالی زمینههای پژوهشی ویژه
ایتبار مالی ارائه شده از سوی دانشگاه برای انجام زمینههای پژوهشی ویژه در هور سوال بوه پیشونهاد معاونوت پژوهشوی و فون آوری
دانشگاه و با تایید هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.
فصل سوم :مراحل بررسی ،انتخاب و اجرای زمینههای پژوهشی ویژه در سطح دانشگاه
مرامل اجرایی زمینههای پژوهشی ویژه به شرح ذیل میباشد:
۱۲٥
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 تکمیل فرم درخواست زمینههای پژوهشی ویژه
 ارسال فرم درخواست به همراه مستندات به معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه جهت بررسوی اولیوه و ارجواع بوه شوورای
بررسی زمینههای پژوهشی ویژه
 بررسی درخواست متقاضیان و امتیازدهی توسط شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه
 انتخاب نهایی توسط شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه
تبصره :1از زمینههای پژوهشی پیشنهادی دریافتی چند زمینه پژوهشی با توجه به بودجه ارایه شده توسط شورای بررسی زمینههوای
پژوهشی ویژه انتخاب خواهد شد.
تبصره :2انتخاب زمینههای پژوهشی مذکور ساالنه انجام خواهد شد.
تبصره :3مدت زمان انجام زمینه پژوهشی ویژه  2سال است.پس از  2سال ارزیابی بر اساس آئیننامه "ارزیابی زمینههوای پژوهشوی

ویژه" که در هیات رئیسه دانشگاه تصویب خواهد شد ،صورت میگیرد در صورت کسب مد نصاب الزم ادامه کار زمینه پژوهشی
امکانپذیر خواهد بود.
فصل چهارم :شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه
شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه شورایی است که با ایضاء به شرح ذیل تشکیل میشود:
 معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه به ینوان رئیس شورا
 مدیر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه به ینوان دبیر شورا
 7 نفوور از ایضوواء هیووات یلمووی منتخووب دانشووکده هووای مختل و

دانشووگاه هبووه پیشوونهاد معاونووت پژوهشووی و فوونآوری و

تایید ریاست دانشگاه).
وظای

شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه به شرح ذیل میباشد:

 دریافت درخواستهای زمینههای پژوهشی ویژه
 ارزیابی زمینههای پژوهشی ویژه
 تهیه شیوهنامه
فصل پنجم :تسهیالت حمایتی دانشگاه از زمینههای پژوهشی ویژه
دانشگاه سعی و تهش خود را با الویت قراردادن زمینههای پژوهشی ویژه در دریافت تسهیهت ممایتی خواهد کرد.این تسهیهت با
توجه به قوانین دانشگاه در زمینههای پژوهشی  ،آموزشی و اداری مالی خواهد بود.
فصل ششم :دستاوردهای زمینههای پژوهشی ویژه
زمینههای پژوهشی ویژه میتواند بر اساس مهکهای ذیل مورد ارزیابی نهایی قرار گیرد:
 چاپ کتاب بین المللی
 چاپ مقاله در مجهت Q1
 یقد قرارداد برون دانشگاهی
 برگزاری کنفرانس بینالمللی
 راهاندازی شرکت دانشگاهی/دانش بنیان
 ثبت  patentبینالمللی
۱۲٦
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این دستورالعمل مشتمل بر  6فصل و  3تبصره در تاریخ  93/2/9مورد تصویب هیات رئیسه دانشگاه قرار گرفت و تا زمان
بازنگری مجدد الزماالجرا میباشد./.
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شیوهنامه اجرایی حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
مقدمه:

این شیوهنامه براساس شیوهنامه حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ  1393/02/09به منظور اجرایی

نمودن شیوهنامه مذکور تدوین شده است .هدف از این طرح ایجاد و ارتقاء مرجعیت علمیی دانشیگاه عینعخی جواجیه نصییراددین-
طوسی در زمینههای پژوهشی ویژه میان دانشگاهها و عنایع میباشد.
اعضای هیأتعلمی دانشگاه با توجه به شرایط ذکر شده در این شیوهنامه میتوانند زمینههای پژوهشی پیشنهادی جود را که بایسیخی
در راسخای اهداف شیوهنامه مذکور باشد ،به شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه ارایه نمایند.

ماده :1تعاریف کاربردی
دستورالعمل  :دسخورادعمل حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
شیوهنامه  :شیوهنامه اجرایی حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
طرح  :طرح حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه
شورا  :شورای بررسی زمینههای پژوهشی ویژه

ماده  :2شرایط اعضای هیأتعلمی متقاضی شرکت در طرح
 -2-1عضو هیأتعلمی دارای حداقل مرتبه دانشیاری و یا مرتبه اسخادیاری با سابقه حداقل پنج سال کار.
 -2-2اعضاء هیأتعلمی همکار طرح میتوانند دارای هر رتبهای باشند.
 -2-3مسئودین اجرایی دانشگاه(اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکدهها) و اعضای شورا نمیتوانند از مزاییای ایین طیرح اسیخ اده
نمایند.

ماده  :3نحوه مشارکت در طرح
اعضای هیأتعلمی با توجه به شاجص های اشاره شده در فصل دوم دسخورادعمل و تکمیل فرم پیشنهاد زمینه پژوهشی ویژه و ارسیال
آن به شورا میتوانند در این طرح شرکت نمایند .اهم این معیارها به شرح ذیل میباشد:
 -3-1سابقه مجری و همکاران در زمینیه پژوهشیی وییژه (مقیاتت منشرشیده ،کخی

تیأدیف شیده ،آزمایشیگاه تیقیقیاتی موجیود،

قراردادهای منعقده با عنعت و دانشجویان دکخری هدایت شده و.)...
 -3-2قابل دسخیابی بودن زمینه پژوهشی پیشنهاد شده به وسیله معرفی ایدهای که هدف از انجام زمینه پژوهشی بررسی دانش مییور
آن ایده و ساجت  Prototypeآن جهت ارایه به عنایع یا مراجع ذیربط جهت تودید انبوه.
 -3-3کی یت پیشنهاد ارائه شده مطابق با شاجصهای فصل دوم دسخورادعمل از قبیل مطابقت با ادویتهای پژوهشی کینن کشیور،
دارای پخانسیل فعادیت جمعی با سایر اساتید دانشگاه و دارای توجیه اقخصادی.
 -3-4امکان تجهیز یا تکمیل آزمایشگاه تیقیقاتی ضمن انجام زمینه پژوهشی.
 -3-5تجاریسازی و بومیسازی دانش فنی در مورد پروژههایی که به طراحی و ساجت تجهیزات آزمایشگاهی منجر میشود.
 -3-7اودویت داشخن جروجی زمینه پژوهشی برای کشور و دانشگاه.

ماده  :4حمایتهای پیشبینی شده طرح
 -4-1حمایتهای مالی  :با توجه به فصل سوم دسخورادعمل حمایت از زمینههای پژوهشی ویژه دانشگاه هر ساده مبلغی از سیوی
دانشگاه جهت حمایت از زمینههای تصوی

شده در شورا تخصیص مییابد.
۱۳۱
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 -4-2حمایتهای غیرمالی :با توجه به قوانین دانشگاه در حوزههای پژوهشی ،آموزشیی و اداری میادی ،دانشیگاه حماییتهیای
غیرمادی به شرح زیر را جهت حمایت از زمینههای پژوهشی تصوی

شده در شورا در نظر میگیرد.

 اودویت در تخصیص میل آزمایشگاه
 اودویت در جرید تجهیزات آزمایشگاهی
 اودویت در چاپ کخ

جروجی طرح مورد حمایت زمینههای پژوهشی ویژه که گزارش نهایی آنها به تصوی

شورا رسییده

باشد.
 تسهیل امور اداری مربوط به عقد قراردادهای عنعخی
 اهخمام دانشگاه در جصوص معرفی قابلیتهای مجری مورد حمایت قرار گرفخه در این طیرح از طرییق رسیانههیای عمیومی و
همچنین جلسات پژوهشی وزارتخانهها و عنایع کشور
 منک قرار دادن جروجیهای موفق طرح حمایت در انخخاب پژوهشگر برتر دانشگاه
 اجخصییاص عی یهای در تارنمییای معاونییت پژوهشییی دانشییگاه جهییت معرفییی طییرحهییای پژوهشییی ویییژه  ،مجریییان آنهییا و
دسخاوردهای طرح
این شیوهنامه مشخمل بر  4ماده در تاریخ  1393/04/17مورد تصوی
باشد./.

۱۳۲
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شیوهنامه اجرایی شرکت دانشجویان
در کنفرانسهای داخلی و خارجی
P-RI-1393-13-V01
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شیوهنامه اجرايي شركت دانشجويان در كنفرانسهاي داخلي و خارجي

P-RI-1393-13-V01

ماده :1اهداف
دستورالعمل حاضر در راستای اجرایی شدن تبصره  1بند  3-4آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) مصوبه  92/10/22شورای
پژوهشی و  92/10/24هیأت رییسه دانشگاه و به منظور انسجام بخشیدن به روند اعطای تسهیالت به دانشجویان متقاضی شركت در
كنفرانسهای داخل و خارج از كشور تهیه شده است .حضور دانشجویان در عرصههای جهانی از یك سو موجب باال رفتن اعتبار
علمی دانشگاه و از سوی دیگر موجب تبادل دانش و تجربه با كشورهای خارجی میگردد.
طبق تبصره  1بند  3-4آییننامه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیأتعلمی ،حداقل  50درصد ردیف ( 2امتیاز حاصل از راهنمایی
پایاننامههای كارشناسیارشد و دكتری) اعتبار ویژه پژوهشی عضو هیأتعلمی میبایست صرف شركت دانشجویان ایشان در
كنفرانسها و همایشهای تخصصی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده هزینه گردد.

ماده  :2شرايط عمومي
دانشجویی كه قصد استفاده از تسهیالت دانشگاه برای شركت در كنفرانس را دارد ،باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
 -1-3اشتغال به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیالتتکمیلی
تبصره :1سنوات دانشجویان كارشناسی ارشد كه متقاضی استفاده از تسهیالت شركت در كنفرانس هستند نباید بیش از  5نیمسال
تحصیلی باشد و دانشجویان دكتری نیز در هنگام درخواست باید در محدوده قانونی تحصیل خود باشند.
 -2-3پذیرش قطعی مقاله از سوی دبیرخانه كنفرانس
 -3-3تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده
تبصره :2دانشجویانی كه تنها نیاز به معرفینامه دانشگاه جهت ارایه به وزارتخانه یا سفارتخانه دارند ،میتوانند معرفینامه
مذكور را از معاونت آموزشی دانشگاه دریافت نمایند.

ماده  :3مدارك
دانشجو پس از حصول اطمینان از پذیرش قطعی مقاله ،میبایست مدارك زیر را به استاد راهنمای خود تحویل دهد:
 -1متن كامل مقاله
 -2اصل نامه پذیرش قطعی مقاله
 -3بروشور كنفرانس كه در آن تاریخ ،محل و هزینه ثبت نام ذكر شده باشد.

 -4فرم درخواست " شركت و تسویه حساب كنفرانس داخلی و خارجی دانشجویان كارشناسیارشد و دكتری" كه به تأیید
استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده رسیده باشد.
تبصره :3دانشجویان جهت اخذ گذرنامه باید شخصاً اقدام نمایند و همچنین در صورت نیاز به اخذ ویزا ،میتوانند مکاتبات الزم
با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را از طریق دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه انجام دهند.
الزم به ذكراست ،پس از بررسی و تأیید مدارك توسط مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی ،مدارك به معاونت اداری و مالی
دانشگاه ارسال و پس از بررسی و تأیید چك در وجه دانشجوی نامبرده صادر میگردد.

۱۳٥
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P-RI-1393-10-V01

آييننامهانتخابپژوهشگربرتر 

مقدمه :

اين آيين نامه به منظور ارتقاء سطح فعاليت هاي پژوهشي اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه و ارج نهادن به اينگونهه فعاليهتهها در
سطح دانشگاه ،به شرح ذيل تدوين شده است.

ماده:1روندکلیانتخابپژوهشگربرتر 
 هرساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تعداد پژوهشگران برگزيده تعيين مي شود.
 معيارها و شاخص هاي انتخاب پژوهشگر برگزيده ،هر ساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين مي شود.
 شاخصهاي انتخاب مي تواند شامل :باالترين امتياز گرنت در دانشکده/دانشگاه ،مقاالت چاپ شده ،کتب چاپ شهده ،نهو ،
مبلغ و حجم قراردادهاي برون دانشگاهي ،سابقه آموزشي و  ...باشد.
 جهت انتخاب پژوهشگران برگزيده« ،کميته انتخاب پژوهشگران برگزيده دانشگاه» بها ترکيهب زيهر تشهکيل و مطهابب م هوبه
شوراي پژوهشي شاخصهاي تعيينشده را ارزيابي مينمايند:
 معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه
 مدير امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه
 مدير کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه
 3 نفر از معاونين پژوهشي دانشکدهها
 1 نفر از اعضاي هيأتعلمي دانشگاه به پيشنهاد رياست دانشگاه
تبصره :1شوراي پژوهشي دانشگاه هر سال  3نفر از معاونين پژوهشي دانشکده ها را جهت عضويت در «کميته انتخاب پژوهشگران
برگزيده دانشگاه» انتخاب مي نمايد.
تبصره :2تعداد پژوهشگران برگزيده دانشگاه حداکثر مي تواند به ازاء هر  20نفر هيات علمي 1 ،نفر باشد.

ماده:2نحوهاجرا 
 معاون پژوهشي دانشگاه معيارها و شاخص هاي تعيين شده توسط شوراي پژوهشهي دانشهگاه و اسهامي واجهدين شهرايط را بهه
اعضاي «کميته انتخاب پژوهشگران برگزيده دانشگاه» اعالم مينمايد.
 اسامي انتخاب شوندگان توسط کميته در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و مورد ت ويب قرار ميگيرد.
 نحوه تقدير از پژوهشگران برگزيده هر ساله توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين و بر آن اساس از پژوهشگران برگزيده در
جشنواره پژوهشي دانشگاه تقدير ميگردد.
 انتخاب يک عضو هيأتعلمي به عنوان کانديداي پژوهشگر برتر منوط به عدم انتخاب ايشهان در حهوزه مربو هه هي  3سهال
گذشته است.
 معاون پژوهشي دانشگاه مجري برگزاري مراسم تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه ميباشد.
تبصره :3سقف بودجه براي تقدير از پژوهشگران برگزيده ،تعداد پژوهشگران و معيارههاي انتخهاب ههر سهاله بهه پيشهنهاد شهوراي
پژوهشي دانشگاه تعيين و در هيات رئيسه دانشگاه مورد ت ويب قرار ميگيرد.
تبصره :4پژوهشگران برگزيده شوراي پژوهشي دانشگاه بايد داراي سابقه آموزشي مورد تائيد معاونت آموزشي دانشگاه نيز باشند.
۱۳۹
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اين آييننامه مشتمل در  2ماده و  4تب ره در تاريخ  93/4/15مورد ت ويب شوراي پژوهشهي دانشهگاه و در تهاريخ  93/8/20مهورد
ت ويب در هيات رئيسه دانشگاه قرار گرفت.
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آئيننامه ایمنی ،سالمت ،بهداشت و محيط زیست
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی
P-RI-1394-01-V01
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آیین نامه ایمنی ،سالمت ،بهداشت و محیط زیست

P-RI-1394- 01-V01

مقدمه:
با توجه به اهميت ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست در محيطهاي مختلف پژوهشي (آزمايشگاهي-کارگاهي) و آموزشي
دانشگاه که در رشتههاي متنوع و آزمايشگاهها و کارگاههاي گوناگون در مقاطع مختلف کارشناسي و تحصيالت تكميلي مشغول
فعاليت است و نيز تحقيقات و مطالعات تجربي آزمايشگاهي و کارگاهي بالقوه خطرناك از نظر فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي،
توجه به بهداشت و سالمت کارکنان د انشگاه (اساتيد ،دانشجويان و کارمندان) بسيار حائز اهميت است .شوراي ايمني ،سالمت،
بهداشت و محيط زيست دانشگاه ،بعنوان مرجع سياستگذاري ،برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي در اين زمينه تشكيل و فعاليت مي
نمايد .ساير جزئيات مربوطه در اين آيين نامه ارائه ميگردد.

ماده  -1هدف:
هدف از تشكيل شوراي ايمني «ارتقاء ضريب ايمني فعاليتهاي پژوهشي ،آموزشي ،سالمت اساتيد ،کارکنان و دانشجويان و تالش
در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي ناشي از انجام آزمايشهاي مختلف فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي و حفظ بهداشت و
سالمت افراد و محيط زيست با بكار بستن شيوههاي علمي و استاندارد در سطح ملي و بينالمللي» است.

ماده  -2وظایف:
وظايف شوراي ايمني عبارت است از:
 -1بررسي تخصصي و مستمر وضعيت موجود دانشگاه از نظر ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست با بكارگيري متخصصين
ذيربط.
 -2تدوين و تصويب شيوهنامهها و آييننامههاي مشخص به منظور ارتقاي ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست دانشگاه.
 -3پيگيري براي ارتقاء دانشگاه در زمينههاي ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست از طريق اجراي دستورالعملهاي مدون و
رفع مشكالت.
 -4برنامهريزي به منظور آموزش اعضاء هيات علمي ،تكنسينها ،کارشناسان ،دانشجويان و نيروهاي خدماتي در زمينههاي موضوع
اين آئيننامه.
 -5بررسي ،تاييد و تصويب برنامه هاي آموزشي پيشنهادي واحدهاي مختلف دانشگاه با توجه به نوع آزمايشگاه/کارگاه (مرتبط با
موضوع آيين نامه) و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي يا پژوهشي دانشگاه جهت تاييد و اجرا.
 -6برنامهريزي ،نظارت و ارزيابي ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست دانشگاه و اقدام براي اخذ گواهي کيفيت و
استانداردهاي الزم از سازمانهاي ذيربط.
 -7بررسي وضعيت ايمني آزمايشگاهها و کارگاههاي موجود و جديدالتاسيس دانشگاه و نظارتهاي مرحلهاي با هدف ارتقاء
الزامات ايمني در آنها.
 -8ارائه گزارش مستمر وضعيت ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست در دانشگاه به رياست و هيات رئيسه دانشگاه.
 -9تخمين بودجه و گزارش نحوه هزينهکرد ساالنه به منظور ارتقا ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست دانشگاه.
۱٤۳
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تبصره  -1جلسات شوراي ايمني دانشگاه بصورت منظم و دو ماه يكبار برگزار ميگردد.

ماده  -3اعضای شورای ایمنی:
اعضاي شوراي ايمني دانشگاه به شرح ذيل ميباشند:
 -1معاون پژوهشي دانشگاه (رئيس شورا)
-2معاونين دانشگاه يا نمايندگان مربوطه
 -3مدير کل امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه
 -4دو نفر از معاونين پژوهشي دانشكدهها به انتخاب شوراي پژوهشي دانشگاه
 -5دو نفر از استادان مجرب و باسابقه (به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه)
 -6رئيس اداره امور فني و طرحهاي عمراني دانشگاه
 -7مدير حراست دانشگاه
 -8يک نفر از کارشناسان معاونت پژوهشي دانشگاه (به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه به عنوان کارشناس ايمني دانشگاه)
تبصره  -2کليه احكام توسط رياست دانشگاه صادر ميشود.
تبصره  -3دبيرخانه شوراي ايمني در مديريت امور پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه تشكيل ميگردد.
تبصره  -4مسئوليت اجرا ،کنترل و نظارت بر مصوبات شوراي ايمني براي هر دانشكده بعهده رئيس دانشكده مربوطه ميباشد.

ماده  -4کمیته ایمنی دانشکده ها:
هر دانشكده در راستاي اهداف و اجراي مصوبات شوراي ايمني ملزم به تشكيل کميته ايمني دانشكده ميباشد.
اعضاي اين کميته عبارتند از:
 -1رياست دانشكده (رئيس کميته)
 -2معاون پژوهشي دانشكده (دبير کميته)
 -3معاونين اداري -مالي و آموزشي دانشكده
 -4يک نفر کارشناس ايمني دانشكده (به پيشنهاد رئيس دانشكده)

ماده  -5کمیته بازرسی:
اين کميته در راستاي بررسي و نظارت بر اجرا و تحقق اهداف شوراي ايمني دانشگاه تشكيل شده است.
 -5-1اعضای کمیته بازرسی:
 -1دو نفر از اعضاي شوراي ايمني دانشگاه ( 1نفر هيات علمي و  1نفر کارشناس با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه).
 -2يک نفر از متخصصين ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست (خارج از دانشگاه).
 -3يک نفر از اعضاي هيات علمي متخصص (به انتخاب معاونت پژوهشي دانشگاه).
 -5-2وظایف کمیته بازرسی:
 -1بازديد از آزمايشگاهها ،کارگاهها ،انبارها و ديگر مراکز دانشگاه به دو صورت منظم و سرزده.
۱٤٤
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 -2مشخص نمودن وضعيت آزمايشگاهها و کارگاهها از نظر ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست بر اساس

فرمهاي تدوين

شده و تاييد شده در شوراي ايمني دانشگاه.
 -3اعالم وضعيت آزمايشگاهها و کارگاه ها به صورت گزارش رسمي و قابل بررسي به شوراي ايمني دانشگاه و ارائه پيشنهادات و
مشخص نمودن نيازها و راهكارهاي اجرايي در راستاي ارتقا ايمني ،سالمت ،بهداشت و محيط زيست آزمايشگاهها و کارگاهها.

اين آيين نامه در  5ماده و  4تبصره تهيه و در تاريخ  1393/8/4به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  1394/1/25به
تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيده است.
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آئيننامه دورههاي پسادکتري
P-RI-1393-15-V01
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نامهدورههايپسادکتري


آئين
مقدمه

نظر به سياست كلي تقويت پژوهش در دانشگاه و با توجه به رشد كمي و كيفي پروژههاي تحقيقاتي مؤثر دانشگاه و توسعه و
گسترش علم و فناوري به منظور تسهيل و استفاده از پژوهشگران فارغ التحصيل دوره دكتري براي اجراي پروژههاي تحقيقاتي
دانشگاه و رفع نيازهاي كشور ،اعضاي هيأت علمي دانشگاه ميتوانند در چارچوب اين آئيننامه جهت پذيرش پژوهشگر براي
دورههاي پسادكتري اقدام نمايند.
در اين آئين نامه پژوهش گر دوره پسا دكتري ،پژوهشگر و استاد پذيرنده پژوهشگر استاد راهنما و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي ،دانشگاه ناميده مي شود.
ماده :1تعریف دورهپسادکتري
دورة پسادكتري به دوره پژوهشي پس از دكتري تخصصي ) (PHDاطالق ميشود ،كه پژوهشگران مستعد تحت نظارت اساتيد
صاحب نظر و برجسته علمي ،طرح هاي ويژه اي جهت توسعه پژوهش و فناوري به انجام مي رسانند .پژوهشگر پسا دكتري زير نظر
استاد راهنما ،طبق شرايط ذيل ،اين دوره را در دانشگاه طي ميكند.
ماده :2شرایطپژوهشگر
الف ـ داشتن مدرک دكتري تخصصي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
ب ـ برخورداري از صالحيت هاي عمومي و عدم ممانعت هاي قانوني نسبت به گذراندن دوره در دانشگاه.
ج -داشتن حداقل دو مقاله علمي-پژوهشي معتبر يا يک ثبت اختراع مورد تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
د ـ پذيرش از يکي از اساتيد واجد شرايط دانشگاه.
ه  -همکاري تماموقت در دانشگاه.
و -داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت در طول دوره پسادكتري يا نداشتن مشکل نظام وظيفه.
ماده:3شرایطاستادراهنما
الف ـ عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه باشد.
ب -داراي حداقل مرتبه دانشياري يا استاديار داراي حداقل دو فارغ التحصيل دكتري.
تبصره :1ظرفيت پذيرش براي استاد راهنماي استاديار 1 ،پژوهشگر و براي دانشيار و استاد 2 ،پژوهشگر مي باشد.
۱٤۹
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ماده:4مدتدوره
طول دوره شش ماه يا يکسال مي باشد .اين دوره با پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه و شوراي دانشکده به مدت شش ماه تا
يکسال ديگر تمديد مي شود.
ماده :5اعتباراتریاليوارزيبراياجرايدوره
اعتبارات مورد نياز براي اجراي دوره مي تواند از طرق زير تامين گردد.
الف -از طريق اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت) استاد راهنما.
ب -از طريق قراردادهاي برون دانشگاهي استاد راهنما.
ج -ساير موارد به تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه (مانند سازمان يا ارگان برون دانشگاهي).
ماده :6مالکيتمعنوينتایجدوره
تمامي نتايج و مقاالت مستخرج از پژوهش در اين دوره بايد به نام و نشاني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به چاپ برسد.
ماده :7مراحلپذیرش
الفـ تکميل فرم درخواست پذيرش به همراه پروپوزال جامع طرح و تحويل آن به رياست دانشکده.
ب ـ تائيد و تصويب كليات آن در شوراي دانشکده.
ج – ارسال فرم توسط معاون پژوهشي دانشکده به معاون پژوهشي دانشگاه.
و -تائيد توسط معاون پژوهشي دانشگاه سپس ابالغ به دانشکده و استاد مربوطه جهت شروع دوره.
تبصره  :2تامين فضاي فيزيکي بر عهده استاد راهنما و دانشکده مربوطه است.
تبصره :3برنامه ريزي تمامي امور مربوط به ورود و اقامت پژوهشگر خارجي با هماهنگي حوزه پژوهشي دانشگاه بر عهده دفتر
همکاريهاي علمي بين المللي دانشگاه خواهد بود.
ماده:8گواهيدوره
با اتمام دوره ،پس از تاييد استاد راهنما ،شوراي دانشکده و ارائه پذيرش دو مقاله علمي -پژوهشي كه حداقل يکي از آنها با نمايه
مرتبط با موضوع دوره پسا دكتري باشد ،گواهي حضور در دوره پسادكتري از طرف دانشگاه با امضاي معاونت پژوهشي ISI
دانشگاه صادر ميگردد.
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تبصره:4آخرين مدرک دانشگاهي PhDمي باشد و اين گواهي مدرک دانشگاهي نيست.
تبصره :5استاد راهنما هدايت علمي و نظارت مستمر بر فعاليت هاي پژوهشگر را برعهده دارد و موظف است گزارش پيشرفت
ش ش ماهه دوره را پس از تائيد دانشکده به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.
ماده :9اين آيين نامه در نه ماده و پنج تبصره در تاريخ  1393/10/28به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ
 1393/11/28به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيد و از تاريخ تصويب الزماالجراست.
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دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد و اجرای طرح پژوهشی موضوع
رساله دکترای پژوهش محور
P-RI-1393-06-V01
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دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد و اجرای طرح پژوهشی موضوع رساله

P-RI-1393-06-V01

دکترای پژوهش محور

دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد و اجرای طرح پژوهشی موضوع رساله دکترای پژوهش محور با هدف اجرای بهینه فعالیت
پژوهشی دانشجویان دکترای پژوهش محور ،تعامل مشخص و مطلوب استاد راهنمای پروژه با دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه
و در راستای شیوهنامه ابالغی شماره  141919مورخ  93/02/03سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تدوین گردیده است.
این دستورالعمل شامل مقررات مربوط به انعقاد قرارداد داخلی و اجرای طرح پژوهشی موضوع رساله دکترای پژوهش محور
دانشگاه میباشد.
ماده  :1موضوع و مبلغ قرارداد
موضوع و مبلغ قرارداد براساس عنوان پیشنهادی مؤسسهای که دانشجو در آن مؤسسه مشغول فعالیت میباشد و تأیید استاد راهنما
پروژه و تصویب دانشکده مربوطه تعیین میگردد.
ماده  :2مقررات مالی
 -1-2حداقل  50درصد از اعتبار طرح پژوهشی جهت تهیه تجهیزات ،مواد مصرف نشدنی ،اقالم و مواد مصرف شدنی مربوط به
طرح پژوهشی در اختیار دانشکده مربوطه قرار میگیرد.
 -2-2حداقل  30درصد از اعتبار طرح پژوهشی به عنوان هزینههای بهرهبرداری از امکانات دانشگاه در اختیار دانشگاه قرار میگیرد.
 -3-2با توجه به نوع و نیاز پروژه ،درخواست استاد راهنما و تأیید دانشکده مربوطه پس از تصویب هیأت رییسه دانشگاه ،حداکثر تا
 20درصد از اعتبار پژوهشی عالوه بر اعتبار تخصیص یافته در بند  1-2به دانشکده مربوطه بابت تهیه اقالم بند  1-2و همچنین سایر
هزینه های مربوط به پروژه و قابل ارائه سند مانند انتشار مقاالت /شرکت درکنفرانسها /قراردادهای مشاورهای با سایر اعضای
هیأتعلمی و متخصصین خارج از دانشگاه ،تعلق میگیرد.
 -4-2استاد راهنمای پروژه در قبال مدیریت و اجرای این طرح پژوهشی مرتبط با دانشجوی دکترای پژوهش محور،

[( × 5/6واحد آموزشی  ])32-حداکثر  25واحد حقالتدریس ،از قسمت شهریه آموزشی قرارداد مؤسسه با دانشگاه دریافت می-
نماید.

 -5-2دانشجوی دکترای پژوهش محور مربوطه در قبال اجرای طرح پژوهشی دکترای خود ،دستمزدی دریافت نمینماید.
ماده  :3نحوه هزینهکرد طرح پژوهشی
کلیه پرداخت های مالی طرح پژوهشی منوط به اجرای تعهدات و پرداختهای مؤسسه به دانشگاه میباشد و هر مرحله از پرداخت
براساس تفکیک هزینهای مقررشده در ماده و پس از انعقاد قرارداد داخلی بین دانشگاه و استاد راهنمای پروژه ،انجام میگیرد.
این دستورالعمل مشتمل بر  3ماده و  7بند در تاریخ  1393/05/14مورد تصویب هیأت رییسه دانشگاه قرار گرفت.
رسید.

۱٥٥

دانشکده مهندسی برق

معاون پژوهشی :دکتر امیر مسعود سوداگر
کارشناس پژوهش :نرگس ملکی
تلفن88462093 :
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اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

فرانسه

الكترونيك
الكترونيك

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

داود

آسماني

استاديار

دكتري تخصصي

2

مهدي

احسانيان مفرد

استاديار

دكتري تخصصي

كانادا

3

فرهاد

اكبري برومند

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

الكترونيك

4

فرامرز

حسين بابايي

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

الكترونيك

5

حسين

حسيني نژادمحبتي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

الكترونيك

6

محمديوسف

درماني

استاديار

دكتري تخصصي

استراليا

الكترونيك

7

فرشيد

رئيسي

دانشيار

دكتري تخصصي

آمريكا

الكترونيك

8

سعدان

زكائي

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

الكترونيك

9

اميرمسعود

سوداگر

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

الكترونيك

10

حسين

شمسي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

الكترونيك

11

عليرضا

صالحي

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

الكترونيك

12

مهنوش

معتمدي آذري

مربي

كارشناسي ارشد

انگلستان

الكترونيك

13

نگين

معنوي زاده

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

الكترونيك

14

ابراهيم

نديمي

استاديار

دكتري تخصصي

آلمان

الكترونيك

15

محمد

اردبيلي

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

قدرت

16

اصغر

اكبري ازيراني

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

17

تورج

امرايي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

18

سيدمحمدتقي

بطحايي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

19

محمد

توكلي بينا

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

قدرت

20

احمد

رادان

دانشيار

دكتري تخصصي

آلمان

قدرت

21

علي اصغر

رضي كاظمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

22

صادق

شاملو

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

23

شكراهلل

شكري كجوري

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

قدرت

24

كريم

عباس زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

25

مسعود

علي اكبرگلكار

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

قدرت

26

عليرضا

فريدونيان

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

قدرت

27

عباس

هوشمند ويكي

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

قدرت

28

محمدصادق

ابريشميان

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

مخابرات

29

سيدآرش

احمدي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مخابرات

30

محمود

احمديان عطاري

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

مخابرات

31

بهاره

اخباري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مخابرات

32

مهرداد

اردبيلي پور

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

مخابرات

33

لطف اله

بيگي

استاديار

دكتري تخصصي

سوئد

مخابرات

34

توكل

پاكيزه

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مخابرات
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آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

مخابرات
مخابرات

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

35

سميه

چماني

استاديار

دكتري تخصصي

36

علي

حبيبي بسطامي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

37

علي

خالقي

استاديار

دكتري تخصصي

فرانسه

مخابرات

38

محمدعلي

سبط

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مخابرات

39

رمضانعلي

صادق زاده شيخان گفشه

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

مخابرات

40

هادي

علي اكبريان

استاديار

دكتري تخصصي

بلژيك

مخابرات

41

زهرا

قطان كاشاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مخابرات

42

نصرت اهلل

گرانپايه

دانشيار

دكتري تخصصي

استراليا

مخابرات

43

كمال

محامد پور

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

مخابرات

44

سيدعبداهلل

ميرطاهري

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

مخابرات

45

احمدرضا

تحسيري

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

كنترل

46

محمد

تشنه لب

استاد

دكتري تخصصي

ژاپن

كنترل

47

حميدرضا

تقي راد

استاد

دكتري تخصصي

كانادا

كنترل

48

بابك

توسلي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

كنترل

49

مه سان

توكلي كاخكي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

كنترل

50

جعفر

حيراني نوبري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

كنترل

51

علي

خاكي صديق

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

كنترل

52

حميد

خالوزاده

استاد

دكتري تخصصي

ايران

كنترل

53

رسول

دلير روي فرد

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

كنترل

54

مهدي

زمانيان

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

كنترل

55

علي رضا

فاتحي

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

كنترل

56

محمدعلي

نكويي

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

كنترل

57

حميد

ابريشمي مقدم

استاد

دكتري تخصصي

فرانسه

مهندسي پزشكي

58

رضا

جعفري

استاديار

دكتري تخصصي

كانادا

مهندسي پزشكي

59

فرهاد

فرجي

استاديار

دكتري تخصصي

كانادا

مهندسي پزشكي

60

مريم

محبي آشتياني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مهندسي پزشكي

61

منصور

ولي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مهندسي پزشكي

62

مهدي

علياري شوره دلي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مكاترونيك
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گروه الکترونیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه الکترونیك
نام وشماره مجله

صنايع الكترونيك
5  دوره3 شماره
1393مهر
صنايع الكترونيك
5  دوره4 شماره
1393دي

نویسندگان

عنوان مقاله

فاطمه نفر

يك واسط كاربر شئ گرا و چند اليه براي كنترل تردد وسايط

حسين شمسي

RFI Dنقليه با استفاده از

محمد كريم علي زاده
حسين شمسي

1

ارائه يك روش جديد در طراحي مرجع ولتاژ شكاف باند با
استفاده از ترانزيستورهاي ماسفت درناحيه وارونگي قوي با نسبت

2

رد منبع تغذيه باال
 بر اساس شيوه اليه نشانيNi /Cu مشخصه يابي اتصال

مواد و فناوريهاي پيشرفته
3  دوره4 شماره

ردیف

نگين معنوي زاده

الكتروشيميايي نيكل براي سلول هاي خورشيدي مولتي كريستال

1393زمستان

3

سيليكوني

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه الکترونیك
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Sensors and Actuators
B-Chemical
Vol: 194
Dec 2014

ردیف

Faramarz Hossien Babaei
et al.

Recognition of Complex Odors with a Single Generic
Tin Oxide Gas Sensor

1

Ebrahim Nadimi
Roll Guntrade
Rolf Oettking
Philipp Plaenitz
Christian Radehaus
Michael Schreiber
R Agaiby
Martin Trentzsch
Steve Kupke
S Knebel
S Slesazeck
T Mikolajick

The Degradation Process of High-K Sio2/Hfo2 Gate
Stacks: A Combined Experimental and First
Principles Investigation

2

A Robust Adaptive Algorithm of Moving Object
Detection for Video Surveillance

3

Faramarz Hossien Babaei
et al.

Differentiating Among Gas Mixtures Using a Single
Tin Oxide Gas Sensor

4

Mohammad Yousef
Darmani
Saedan Zokaei

Delay Analysis of IEEE 802.11 Based Ad-Hoc
Network Under Unsaturated Condition

5

Combination of DAC Switches and SAR Logics in a
720 MS/S Low-Bit Successive Approximation ADC

6

IEEE Transactions on
Electron Devices
2014

Eurasip Journal on
Image and Video
Processing
May 2014
Key Engineering
Materials
Vol: 605
Aug 2014
Wireless Personal
Communications
Vol: 79
Nov 2014
Analog Integrated
Circuits and Signal
Processing
No: 2 Vol: 80
Aug 2014

Davood Asemani
et al.

Hossein Shamsi
et al.
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نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Materials Letters
Vol: 141
Nov 2014
Sensors and Actuators
B-Chemical
Vol: 205
Dec 2014
International Journal of
Circuit Theory and
Applications
No: 12
Oct 2014
IEEE Transactions on
Biomedical Circuits and
Systems
No: 3 Vol: 8
Jun 2014
Journal of
Nanophotonics
Vol: 9
Mar 2015
Key Engineering
Materials
Vol: 644
Mar 2015

Faramarz Hossien Babaei
saeed moghadam
Saeed Masoumi

ردیف

Forming Ohmic Ag/Sno2 Contacts

7

A Gold/Organic Semiconductor Diode for Ppm-Level
Humidity Sensing

8

MohammadHossein
Maghami
Amir Masoud Sodagar
Mohamad sawan

Analysis and Design of a High-Compliance UltraHigh Output Resistance Current Mirror Employing
Positive Shunt Feedback

9

Mohsen Judy
Amir Masoud Sodagar
Mohammad sawan

Nonlinear Signal-Specific ADC for Efficient Neural
Recording in Brain-Machine Interfaces

10

Mohsen Mohsennia
Maryam Massah Bidgoli
Farhad Akbari Boroumand

Low Driving Voltage in Polymer Light-Emitting
Diodes with Cds Nanoparticles as An Electron
Transport Layer

11

Pejman Shabani
Farhad Akbari Boroumand
Faramarz Hossien Babaei

A Novel Material for Chemical Sensor Applications:
Oxidized MEH-PPV

12

Amirhossein Hasani
Hamed Sharifi Dehsari
Ali Amiri Zarandi
Alireza Salehi
Faramarz Afshar Taromi
Hanif Kazeroni

Visible Light-Assisted Photoreduction of Graphene
Oxide Using Cds Nanoparticles and Gas Sensing
Properties

13

M. Mohsennia
M. Massah Bidgoli
Farhad Akbari Boroumand
A. Mohsen Nia

Electrically Conductive Polyaniline as Hole-Injection
Layer for MEH-PPV:BT Based Polymer Light
Emitting Diodes

14

Hadi Hayaati
Mahdi Ehsanian Mofrad

A 5-Gbps CMOS Burst-Mode CDR Circuit with
Analog Phase Interpolator for Pons

15

Physica Status Solidi AApplications and
Materials Science
No: 3 Vol: 212
Jan 2015

Rolf ?ttking
Steve Kupke
Ebrahim Nadimi
Roman Leitsmann
Florian Lazarevic
Philipp Pl?nitz
Guntrade Roll
Stefan Slesazeck
Martin Trentzsch
Thomas Mikolajick

Defect Generation and Activation Processes in Hfo2
Thin Films: Contributions to Stress-Induced Leakage
Currents

16

Applied Physics Letters
Vol: 106
Feb 2015

Faramarz Hossien Babaei
Mahdi mohamad zadh
lajvardi
Navid Alaei sheini

The Energy Barrier At Noble Metal/Tio2 Junctions

17

Journal of
Nanomaterials
Vol: 2,015
Jan 2015
Materials Science and
Engineering BAdvanced Functional
Solid-State Materials
Vol: 197
Mar 2015
Informacije MidemJournal of
Microelectronics
Electronic Components
and Materials
No: 1 Vol: 45
Jan 2015

Faramarz Hossien Babaei
et al.

۱٦۲
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

18

Synthesis of Carboxylated Graphene Oxide-Cds
Nanocomposite and Its Application on Photovoltaic
Devices

M. Massah Bidgoli
M. Mohsennia
Farhad Akbari Boroumand

19

Evaluation of Hemodynamic Response Function in
Vision and Motor Brain Regions for the Young and
Elderly Adults

Hassan Morsheddost
Davood Asemani
Mahsa Alizadeh Shalchy

نام وشماره مجله
Bulletin of the Chemical
Society of Japan
No: 0 Vol: 88
Feb 2015
Basic and Clinical
Neuroscience
No: 1 Vol: 6
Winter 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه الکترونیك
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

نگين معنوي زاده
1

اثر اليه بلوري بافر  ZnOبر روي خواص ساختاري اليه هاي نازك

مهدي اكبري

I TOبر روي زيراليه هاي مختلف

محمد هادي ملكي

2

مديريت توان در شبكه حسگر بي سيم بر مبناي نظريه بازيها

ابراهيم اصل سليماني

کنفرانس،مکان و زمان

سومين كنفرانس رشد بلور
سمنان
ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين

مريم صالحي

المللي مهندسي برق ايران

محمديوسف درماني

تهران
ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين

3

تنظيم هوشمند پارامتر  TXOPجهت بهبود كيفيت سرويس ترافيك

علي واعظي

المللي مهندسي برق ايران

بالدرنگ در استانداردI EEE802.11e

محمديوسف درماني

تهران

4

روشي براي كاهش نرخ تصادم درI EEE802.11

حنانه مهدوي

المللي مهندسي برق ايران

محمديوسف درماني

تهران

ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين

ارديبهشت1393

5

6

تحليل حد باالي تاخير در شبكه هاي اقتضايي بيسيم مبتني بر
I EEE802.11بر اساس روش ظرفيت موثر در حالت غير اشباع

افزايش گذردهي و استفاده ي مجدد از فضا در شبكه هاي موردي
از طريق كنترل توان سيگنالينگ

محمود مالئي قرهحاجلو
محمديوسف درماني
سعدان زكائي
فرشاد شكري سرشكه
محمديوسف درماني
عبدالرسول قاسمي

بيست و دومين كنفرانس بين
المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين
المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت1393

محمدحسين خدامي
7

بهينه سازي سلول خورشيدي ارگانيكي بر اساس ساختار ناهمگون
توده ايMEH-PPV:C60

عليرضا صالحي

چهارمين كنفرانس سلول

فرهاد اكبري برومند

هاي خورشيدي نانوساختاري

مريم مساح بيدگلي

آبان1393

شيما قنبري

۱٦۳

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی برق

ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

محمدحسين خدامي
8

بهينه سازي تركيب  P3HT:C60براي ساخت سلول هاي

عليرضا صالحي

خورشيدي آلي

فرهاد اكبري برومند
مريم مساح بيدگلي

9

ساخت ديود نوري ارگانيكي  MEH-PPVبراي تابش در ناحيه
NUVبا استفاده از نانوسيم هاي اكسيدروي

زينب پورمحمدي
نگين معنوي زاده
فرهاد اكبري برومند

کنفرانس،مکان و زمان

بيست يكمين كنفرانس
اپتيك و فوتونيك و هفتمين
كنفرانس مهندسي و فناوري
فوتونيك ايران
دي1393
بيست و دومين كنفرانس بين
المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين

10

يك واسط كاربر چنداليه و شيء گرا براي كنترل تردد وسايط

فاطمه نفر

المللي مهندسي برق ايران

نقليه با استفاده ازRFI D

حسين شمسي

تهران

11

رگوالتور با افت ولتاژ كم و جريان حالت سكون پايين

ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس بين
مهدي كريمي احمدآبادي

المللي مهندسي برق ايران

حسين شمسي

تهران
ارديبهشت1393
اولين كنگره بين المللي و

12

تشخيص خودكار شدت بيماري هاي قارچي گندم بر اساس روش
هاي پردازش تصوير ديجيتال

زهرا سراي لو

سيزدهمين كنگره علوم

داود آسماني

زراعت و اصالح نباتات ايران

رحيم مهرابي

كرج
شهريور1393
اولين كنفرانس رويكردهاي

13

بررسي و ارزيابي مقايسه اي روش هاي سلولدرماني براي درمان
بيماري هاي قلب و عروق

نرگس انبارلويي

نوين مهندسي پزشكي در

داود آسماني

حوزه بيماري هاي قلب و

ابراهيم نديمي

عروق
بهمن1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه الکترونیك
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Optimization of MDL-Based Wavelet Denoising for
Fmri Data Analysis

Hassan Morsheddost
Davood Asemani
Neda Mirahadi

IEEE International
Symposium on
Biomedical Imaging
) ( ISBI
Beijing
Apr 2014
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

21St IEEE
International
Conference on
Electronics Circuits
and Systems
(ICECS 2014)
Marseille
Dec 2014

Ardavan Javid
Mahdi Ehsanian Mofrad

Low- Power, High-Data-Rate, BPSK Demodulator for
Implantable Biomedical Application

2

Ahmad Amini sohrabi
Mahdi Ehsanian Mofrad

A Wideband Low Phase Noise LC-VCO Based PLL
with Automatic Amplitude Control

3

Hadi Hayaati
Mahdi Ehsanian Mofrad

Low- Power Burst- Mode Clock Recovery Circuit
Using Analog Phase Interpolator

4

Reza Erfani
Fatemeh Marefat
Mahdi Ehsanian Mofrad

Seif- Biased Resistive- Feedback Current- Reused
CMOS UWB LNA with 1.7Db NF IR-UWB
Applications

5

A Novel Material for Chemical Sensor Applications:
Oxidized MEH-PPV

6

Mohammadreza Fathollahi
Tirdad Barghi
Hesam Moradinejad
Farhad Akbari Boroumand
Ezeddin Mohajerani

Full Range of Emission Colours From Polymeric
Light-Emitting Diodes

7

Mahdi Fasihbeiki
Farhad Akbari Boroumand
Atasheh Soleimani-Gorgani

Improving the Electrical Properties of Polymer Solar
Cells Using SWCNT

8

Ali Hooshiar zare
Sobhan Erfantalab
Faramarz Hossien Babaei

Gas Recognition Based on the Physicochemical
Parameters Determined By Monitoring Diffusion
Rates in Microfluidic Channels

9

26Th International
Conference on
Microelectronics
(ICM 2014)
Doha
Dec 2014
26Th International
Conference on
Microelectronics
(ICM 2014)
Doha
Dec 2014
26Th International
Conference on
Microelectronics
(ICM 2014)
Doha
Dec 2014
4Th International
Conference on
Materials and
Applications for
Sensors and
Transducers
(ICMAST)
Bilbao
Jun 2014
21St Iranian
Conference on Optics
and Photonics and the
7Th Iranian
Conference on
Photonics
Engineering and
Technology
(ICOP2015)
Jan 2015
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
4Th Micro and Nano
Flows Conference
London
Sep 2014

Farhad Akbari Boroumand
Faramarz Hossien Babaei

۱٦٥
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

ردیف

Saeed Masoumi
Ebrahim Nadimi

First-Principles Study of Zinc Oxide: the P-Type
Doping Perspective

10

22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

seyyed mohammad sadegh
seyyedi
zohreh sadat miripour
Ebrahim Nadimi

Application of Graphene and Aluminum Doped
Graphene as a CO Sensor: An Ab Initio Study

11

Seyed Ahamd Etghani
Ebrahim Nadimi

An Investigation of Quantum Transport Properties in
Silicon Nanotubes

12

International
Workshop on
Computational
Physics and Materials
Science: Total Energy
and Force Methods
(Smr 2703)
Trieste
Jan 2015
DpgFrühjahrstagungen
(Spring Meetings)
Berlin
Mar 2015
2014 IEEE
Biomedical Circuits
and Systems
Conference
(BIOCAS)
Lausanne
Oct 2014
3Rd Basic and
Clinical Neuro
Science Congress
Oct 2014
3Rd Basic and
Clinical Neuro
Science Congress
Oct 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

Roman Leitsmann
Florian Lazarevic
Rolf Oettking
Ebrahim Nadimi
Philipp Plaenitz

Charge Transition Levels of Oxygen, Lanthanum and
Fluorine Related Defect Structures in Bulk
Hafniumdioxide (Hfo2): An Ab Initio Investigation

13

Niloofar Yazdani
Amin Rashidi
Amir Masoud Sodagar
Maryam Mohebbi Ashtieani

Reduction of Spatial Data Redundancy in Implantable
Multi-Channel Neural Recording Microsystems

14

A Mathematical Model of the Chronic Pains Based on
the Neuromatrix Theory

15

A New Model of Pain Sensation in Spinal Cord for
Instantaneous Inhibition of Pain Stimuli Subject:
Computational Neuroscience, and Cognitive
Modeling

16

Hassan Morsheddost
Davood Asemani
Neda Mirahadi

Effects of Aging on BOLD Hemodynamic Response:
Healthy Aging Versus Alzheimer Disease

17

21St IEEE
International
Conference on
Electronics Circuits
and Systems (ICECS
2014)
Marseille
Dec 2014

Ardavan Javid
Amir Masoud Sodagar
Mahdi Ehsanian Mofrad

Low-Power, High-Data-Rate, BPSK Demodulator for
Implantable Biomedical Applications

18

Davood Asemani
et al.
Davood Asemani
et al.
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 دانشکده مهندسی برق-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

2014 IEEE
Biomedical Circuits
and Systems
Conference
(BIOCAS)
Lausanne
Oct 2014

ردیف

Mousa Karimi
MohammadHossein
Maghami
Milad Faizollah
Amir Masoud Sodagar

A Noncoherent Low-Power High-Data-Rate BPSK
Demodulator and Clock Recovery Circuit for
Implantable Biomedical Devices

19

2014 IEEE
Biomedical Circuits
and Systems
Conference
(BIOCAS)
Lausanne
Oct 2014

Mahdi Nekouyi -Shahraki
Amir Masoud Sodagar
Mahdi Ehsanian Mofrad

Area-Efficient Single-Stage Configuration for
Implantable Neural Recording Amplifiers Based on
Back Attenuation

20

Mohammad Sadegh
Eslampanah Sendi
Amir Masoud Sodagar

A 3-D Inductive Powering Approach Dedicated to
Implantable/Wearable Biomedical Microsystems

21

MohammadHossein
Maghami
Amir Masoud Sodagar

Biphasic, Energy-Efficient, Current-Controlled
Stimulation Back-End for Retinal Visual Prosthesis

22

Delsooz Hasani
Saeed Masoumi
Ebrahim Nadimi
Faramarz Hossien Babaei

Simultaneous Adsorption of Water and Molecular
Oxygen on Nonpolar Zno (1010) Surface: A
Microscopic Understanding

23

2014 IEEE
Biomedical Circuits
and Systems
Conference
(BIOCAS)
Lausanne
Oct 2014
IEEE International
Symposium on
Circuits and Systems
(Iscas 2014)
Melbourne
Jun 2014
DpgFrühjahrstagungen
(Spring Meetings)
Berlin
Mar 2015

کتب منتشر شده گروه الکترونیك
ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

نویسندگان

عنوان

ردیف

عليرضا صالحي

چگونه تحقيق علمي انجام دهيم(روش تحقيق

1

اميرمسعود سوداگر

آنچه هر پژوهشگر در رشتههاي فني و مهندسي بايد بداند

2

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه الکترونیك
استاد راهنما

محمديوسف درماني
سعدان زكائي
فرامرز حسين بابايي
فرهاد اكبري برومند
اميرمسعود سوداگر

دانشجو

عنوان

ردیف

محمود مالئي قرهحاجلو

تحليل تاثير ترافيك منبع بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي

1

پژمان شعباني
محمد حسين مقامي

MEH-PPV مطالعه و ساخت حسگر رطوبت براساس ساختار
met al
طراحي پايانه تحريك براي يك پروتز بينايي با قابليت ايجاد
الگوهاي تحريك جرياني مختلف
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پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه الکترونیك
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

دانشجو

عنوان

طراحي و پياده سازي سگوي خود تعادل دوچرخ با استفاده از
پردازنده هاي ديجيتال
طراحي و پياده سازي نرم افزاري بخش راديوييRFI D

عليرضا صالحي
پروين طالبي زاده سردري

تحليل يك راهبرد اصالح متد تخمين درست نمايي موقعيت براي
مكانيابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي و شبيه سازي سلول هاي حافظه استاتيك با استفاده از
مدارات  CMOSدر فناوري  130نانومتر
شبيه سازي پيوند جوزفسون پيوسته و گسسته بلند با نرم افزار
PSpi ce
بررسي و اجراي كنترل شده زدايش پالسمائي و اكسايش اليه
نايوبيوم پيوند جوزفسون
طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي اكسيد مس مبتني بر
پيوندهاي اكسيد فلزي
طراحي و ساخت حسگر گاز  I TOبه روش ساندويچي
طراحي و ساخت سلول فتوولتاييك اكسيد مس برپايه پيوند
ناهمگون سيليكون
تشخيص نقص بر روي ويفر براساس پردازش تصوير در اليه هاي
مدارهاي مجتمع
بررسي خاصيت جذب مادون قرمز مواد ارگانيكي و ساخت حسگر
مبتني بر بهترين تركيب

استاد راهنما

فرامرز حسين بابايي
امير موسوي نيا
مهدي احسانيان مفرد
كمال محامد پور

اعظم كياني

سعدان زكائي

سيدمهدي ناظم زاده

داود آسماني

امين رشيدي راد

فرشيد رئيسي

محسن علي پور

فرشيد رئيسي

سيداحمد اتقاني

فرشيد رئيسي

زهره السادات ميري پور

عليرضا صالحي

احمد طاهري

فرشيد رئيسي

آرشام عابديني
علي فيض اله

فرشيد رئيسي
مهدي احسانيان مفرد
فرهاد اكبري برومند

طراحي و ساخت آرايه اي از سلول هاي خورشيدي بر اساس
12

گرافن و پليمرهاي مزدوج با توان خروجي  5ميلي وات و راندمان

سيدمحمدصادق سيدي

فرهاد اكبري برومند

1 ،0درصد
13
14
15
16

طراحي و ساخت سلول فتوولتائيك اكسيد مس مبتني بر پيوند
شاتكي
ساخت و مشخصه يابي سلول خورشيدي انعطاف پذير ارگانيكي با
استفاده از  f ul l eren-C60به عنوان پذيرنده الكترون
ساخت نمونه مهندسي و طراحي خط توليد پايلوت براي توليد
صنعتي حسگر گاز  CO :قسمت اول
ساخت و مشخصه يابي ديود نوري گاليم آرسنايد جهت تشخيص
نور فرابنفش
ساخت و شبيه سازي ديود نوري ارگانيكي بر روي اكسيدهاي

پگاه قمري

فرشيد رئيسي

محمدحسين خدامي

عليرضا صالحي

شاهين باقرپور آجي بوزه

فرامرز حسين بابايي

فرهود رسولي

عليرضا صالحي
نگين معنوي زاده

17

رساناي شفاف  I TO/AZOبه كمك نانو ميله هاي اكسيد روي

مهدي يار نوري رضائي

18

ساخت سنسور شاتكي  GaAsجهت تشخيص گاز آمونياك

ميالد اصغري لفمجاني

عليرضا صالحي

19

طراحي و ساخت سنسورهاي گاز با استفاده از اكسيد گرافين

اميرحسين حسني

عليرضا صالحي
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ردیف

دانشجو

استاد راهنما

احسان ماهور

داود آسماني

ابوذر وهابي فروشاني

حسين شمسي

رضا كريمي

سعدان زكائي

رسول محمدامين آذر

داود آسماني

عبداله محمودپور

محمديوسف درماني

مهدي كاوه

مهدي احسانيان مفرد

عليرضا شمس الشعرا

محمديوسف درماني

محمد مالمير

امير موسوي نيا

28

تحليل و طراحي شارژ بي سيم با طيف سنجي امواج راديويي

حميد اصالني

مهدي احسانيان مفرد

29

طراحي و شبيه سازي يك ولتاژ مرجع زير يك ولت با توان پايين

ايمان فخاريان دارابي نژاد

مهدي احسانيان مفرد

هادي حياتي كنيمي

مهدي احسانيان مفرد

امين اله فرهادي

محمديوسف درماني

الهام بهرامي

حسين شمسي

زهرا سراي لو

داود آسماني

نسيم تربتي سرنسري

حسين شمسي

20
21
22
23
24
25
26
27

30
31
32
33
34

عنوان

طراحي و پياده سازي الگوريتم آشكارسازي اشيا متحرك در دنباله
تصاوير ويديويي براساس همسايگي در فضاي رنگ
طراحي و پياده سازي يك فيلتر انتخاب كننده كانال ولتاژ پايين با
استفاده از تقويت كننده هاي ترارسانايي تحريك شده از بدنه
ارائه راهكاري براي جلوگيري از حمالت آناليز ترافيك به همراه
حفاظت از شخصي بودن پيام در شبكه هاي اقتضايي متحرك
بررسي و بهينه سازي الگوريتم هاي تبديل ويولت دوبعدي براي
پياده سازي بر روي بوردFPGA
ارائه الگوريتمي براي بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با
تغيير خوشه بندي
طراحي و شبيه سازي يك  VCOفركانس باالي جديد براساس
كوپالژ اسيالتورها
الگوريتمي براي بهبود طول عمر شبكه هاي موردي بي سيم چند
چاهكي
طراحي ،مدلسازي و شبيه سازي حسگر خورشيدي با ميدان ديد
بهبود يافته

بازيابي ساعت و داده از نوع  Burst -Modeبا استفاده از تكنيك
درون يابي فاز
الگوريتمي براي بهبود طول عمر و ايجاد  QOSدر شبكه هاي
موردي چند چاهكي
طراحي و پياده سازي تقويت كننده ثبت سيگنال عصبي لگاريتمي
با توان مصرفي كم براي كاربردهاي زيست-پزشكي
طراحي و پياده سازي سيستم شناسايي و درجه بندي بيماري هاي
قارچي گندم با استفاده از روش هاي شناسايي الگو
طراحي و پياده سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال داراي توان مصرفي
بسيار پايين براي دستگاه ضربان ساز قابل كاشت در بدن

دستاوردها و اختراعات گروه الکترونیك
ردیف
1

نام دستاورد

سازمان تایید کننده

دستگاه اندازه گيري ضريب سيبك و ضريب مقاومت الكتريكي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين

مواد سراميكي

طوسي
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پژوهشگر

سعيد معصومي
فرامرز حسين بابايي
علي هوشيارزارع

 دانشکده مهندسی برق-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه قدرت

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه قدرت
نام وشماره مجله

نویسندگان

هوش محاسباتي در

سلمان حاجي آقاسي

مهندسي برق و كامپيوتر

حسين پايدارنيا

5 شماره

كريم عباس زاده

1393تابستان

فاطمه معتبريان

كيفيت و بهره وري صنعت
برق ايران
3  دوره6 شماره
1393دي
نشريه انرژي ايران
17  دوره4 شماره
1393دي

عنوان مقاله

ارائه روش جديدي جهت شناسايي بر خط انواع خطاهاي سيم
بندي داخلي در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شبكه ي عصبي

بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع فعال با قابليت جزيره اي

مهدي صدقي

 ذخيره سازها و،شدن در حضور منابع توليد پراكنده تجديدپذير

مسعود علي اكبرگلكار

خودروهاي برقي

سامان احمدي

بهينه سازي راهبرد مديريت انرژي در خودروي هيبريدي( پيل

سيدمحمدتقي بطحايي

) باتري و ابرخازن،سوختي

محمد رضواني

2  دوره2 شماره

اصغر اكبري ازيراني

1393تير

سيدمحمدتقي بطحايي

1

احتماالتي

علي احمديان

الكترو مغناطيس كاربردي

ردیف

شبيهسازي جريان انتشار ميداني به منظور تشخيص فشار داخلي
كليدهاي خالء

2

3

4

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه قدرت
نام وشماره مجله
Electric Power
Systems Research
Apr 2014
IEEE Transactions on
Power Systems
No: 3 Vol: 28
Aug 2014
Arabian Journal for
Science and
Engineering
No: 6 Vol: 39
Jul 2014
Electric Power
Components and
Systems
No: 2 Vol: 43
Dec 2014
International Journal of
Scientific and
Engineering Research
No: 7 Vol: 5
Jul 2014

عنوان مقاله

ردیف

Comments on “Minimizing the Number of Pmus and
Their Optimal Placement in Power Systems” in 83
(2012) 66–72

1

A Multi-Objective PMU Placement Method
Considering Measurement Redundancy and
Observability Value Under Contingencies

2

Improved Structure of PNN Using PCA in
Transformer Fault Diagnostic

3

Strand Current Distribution Modeling in TurboGenerators Using Finite-Element Method Based on
Proposed Dual Method

4

Mutiobjective Optimal Design of An Axial Flux
Permanent Magnet Generator for Directly Coupled
Wind Turbines

5

نویسندگان
Seyed Mahdi Mazhari
Hassan Monsef
Hamid Lesani
Alireza Fereidunian
Seyed Mahdi Mazhari
Hassan Monsef
Hamid Lesani
Alireza Fereidunian
Karim Abbaszadeh
et al.

Karim Abbaszadeh
Seyedamin Saied

Narges Taran
Mohammad Ardebili
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نام وشماره مجله
IET Generation
Transmission &
Distribution
No: 7 Vol: 8
Jul 2014
Complexity
No: 6 Vol: 20
Oct 2014
International
Transactions on
Electrical Energy
Systems
Sep 2014
IEEE Transactions on
Energy Conversion
Vol: 30
Mar 2015
IEEE Transactions on
Power Delivery
No: 99
Feb 2015
IEEE Transactions on
Energy Conversion
No: 1 Vol: 30
Mar 2015
International Journal of
Electrical Power &
Energy Systems
Vol: 71
Feb 2015
IET Power Electronics
No: 1 Vol: 8
Jan 2015
IEEE Transactions on
Power Systems
Vol: 3
Mar 2015
Energy Conversion
and Management
Vol: 95
Feb 2015
Electric Power
Components and
Systems
No: 3 Vol: 43
Jan 2015
International
Transactions on
Electrical Energy
Systems
No: 1 Vol: 10
Jan 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Mohammad Tavakoli Biena
et al.

Aggregate Domestic Demand Modelling for the Next
Day Direct Load Control Applications

6

Masood Khodaei Tehrani
Alireza Fereidunian
Hamid Lesani

Financial Planning for the Preventive Maintenance of
Power Distribution Systems Via Fuzzy AHP

7

Alireza Shahsavari
Alireza Fereidunian
Seyed Mahdi Mazhari

A Joint Automatic and Manual Switch Placement
Within Distribution Systems Considering Operational
Probabilities of Control Sequences

8

Three-Dimensional Field Reconstruction Method for
Modeling Axial Flux Permanent Magnet Machines

9

Data Mining of Online Diagnosed Waveforms for
Probabilistic Condition Assessment of Circuit
Breakers

10

Three Dimensional Field Reconstruction Method for
Modeling Axial Flux Permanent Magnet Machines

11

soheil sarhadi
Toraj Amraee

Robust Dynamic Network Expansion Planning
Considering Load Uncertainty

12

mojibian mohammad jafar
Mohammad Tavakoli Biena

Classification of Multilevel Converters with a
Modular Reduced Structure: Implementing a
Prominent 31-Level 5 Kva Class B Converter

13

Ali Ahmadian
Masoud Aliakbar Golkar

Optimal Storage Planning in Active Distribution
Network Considering Uncertainty of Wind Power
Distributed Generation

14

Ali Ahmadian
Masoud Aliakbar Golkar

Optimal Probabilistic Energy Management in a
Typical Micro-Grid Based-on Robust Optimization
and Point Estimate Method

15

Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

Full-State Variables Control of a Grid-Connected
Pumped Storage Power Plant Using Non-Linear
Controllers

16

Mahdi Mahdipour
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

A Novel Static Frequency Converter for Start-Up and
Shutdown Processes of Gas Turbine Power Plant
Units

17

Karim Abbaszadeh
Mohammad Ardebili
Ali Asghar Razi Kazemi
Matti Lehtonen

Karim Abbaszadeh
Mohammad Ardebili
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه قدرت
ردیف

عنوان مقاله

اكتشاف الگوي خاموشي در شبكه توزيع برق به كمك شبكه
1

عصبي مصنوعي  :مطالعه موردي در شركت توزيع نواحي استان
تهران

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

سعيد پورواعظي روكرد

همايش ملي مهندسي رايانه

عليرضا فريدونيان

و مديريت فناوري اطالعات

سميه عليزاده

تهران

سيدمحمدتقي بطحايي

خرداد1393

سيدمحمدتقي ميرعلي مرتضائي
2

مدل بهبود يافته حذف بار ولتاژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

ايمان كفاشان
تورج امرايي

بيست و نهمين كنفرانس بين
المللي برق
تهران
آبان1393
بيست و نهمين كنفرانس بين

3

تعيين وضعيت كليدهاي قدرت با استفاده از الگوريتم سلسله مراتبي
فازي

علي اصغر رضي كاظمي

المللي برق
تهران
آبان1393

4

5

6

7

پايش وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني بر روش پيشنهادي
احتماالتي-فازي

علي اصغر رضي كاظمي
مهدي سوري
مجتبي حيدرزاده

بهبود گذراهاي راه اندازي توربين بادي سرعت ثابت توسط راه
انداز نرم در شبكه استاندارد  14باسI EEE

بهره برداري بهينه از يك ريز شبكه نمونه با در نظر گرفتن عدم
قطعيت توان بادي

غير خطيUKF

المللي ترانسفورماتور
تهران
شهريور1393

نوروزي محمد علي

چهارمين كنفرانس ساالنه

كريم عباس زاده

انرژي پاك

آرين هوانسيان

تير1393

سيد آرش علوي
علي احمديان
مسعود علي اكبرگلكار

تشخيص و شناسايي خطا در ماشين القايي با استفاده از فيلتر كالمن

كنفرانس و نمايشگاه بين

عادل زكي پور
شكراهلل شكري كجوري
مهدي سليمي

بيست و نهمين كنفرانس بين
المللي برق
تهران
آبان1393
بيست و نهمين كنفرانس بين
المللي برق
تهران
آبان1393
دومين همايش منطقه اي

8

دستاوردهاي نوين در

ارزيابي تاثير رفتار مصرف كنندگان انرژي در همراستايي برنامه

محمد سالمت منش

هاي پاسخگويي بار و كارايي انرژي

سيدمحمدتقي بطحايي

تعيين سطح شدت بهينه اتوماسيون )  (Ai lدر شبكه توزيع

حامد نصراله پور

هوشمند93

الكتريكي با رويكرد بهبود پايايي و كاهش هزينه ها

عليرضا فريدونيان

تهران

مهندسي برق و كامپيوتر
جويبار
آبان1393
كنفرانس شبكه هاي

9

آذر1393
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

كنفرانس شبكه هاي

ميراحسان سيدي

93هوشمند

عليرضا فريدونيان

تهران

سروش شفيعي

1393آذر

حميد لساني

كنفرانس شبكه هاي
93هوشمند
تهران
1393آذر
ششمين كنفرانس تجهيزات
دوار در صنايع نفت نيرو
1393دي

عنوان مقاله

ردیف

پيش بيني بار مصرفي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
( به منظور استفاده در برنامهSVR) بروش رگرسيون بردار پشتيبان

10

(DSM)( و مديريت سمت تقاضاDR) ريزي پاسخ تقاضا

امير صادقي
محمد فتحي

چالشهاي مخابرات داده در شبكههاي هوشمند

11

عليرضا فريدونيان
محمد اميريان
محسن اميريان
كريم عباس زاده
محمد اردبيلي

طراحي و بهينه سازي ژنراتور خطي مغناطيس دائم دو طرفه شار
طولي با استفاده از تخمين تحليلي نيرو با الگوريتم ژنتيك براي

12

كاربرد در صنايع نفت و گاز جهت استحصال انرژي از امواج دريا

بيست و نهمين كنفرانس بين
المللي برق

مهدي حبيبي دوست

يافتن تابع چگالي احتمال توام زمان و ميزان شارژ براي وسايل نقليه

تهران

سيدمحمدتقي بطحايي

متصل به شبكه

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

A Healer Reinforcement Approach to Smart Grid
Self-Healing By Redundancy Improvement

1

Policy-Driven Planning of Distribution Automation
Implementation, Using Mixed Integer Non Linear
Programming

2

Analysis and Reduction of Magnet Eddy Current
Losses in Surface Mounted Permanent Magnet
Machines

3

Mohammad nour
Mohammad pour
Mohammad Khalilzadeh
Karim Abbaszadeh

Accurate Modeling of Switched Reluctance Motor
By Using Improved Winding Function Method

4

Seyyed Mahdi Jafari
Shiadeh
Mohammad Ardebili

Design and Comparison of Axial-Flux Permanent
Magnet Motors for in-Wheel Electric Vehicles By
3D-FEM

5

13

1393آبان

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه قدرت
مکان و زمان،کنفرانس
19Th Electric Power
Distribution
Conference
May 2014
19Th Electric Power
Distribution
Conference
May 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
29Th International
Power System
Conference
Tehran
Oct 2014

Alireza Fereidunian
et al.
Mohammad Mahdi Hosseini
Alireza Fereidunian
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

Karim Abbaszadeh
et al.

۱۷۳

 دانشکده مهندسی برق-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

Arash Rahimi
Karim Abbaszadeh

Quasi 3D Modeling of the Magnetic Forces in Axial
Flux PM Machines with Rotor Eccentricity

6

Mohammad Khalilzadeh
Karim Abbaszadeh

High Step–Up DC–DC Converter Based on Three–
Winding Coupled Inductor

7

Reihaneh Ghassemi
Karim Abbaszadeh

Simplified Predictive Current Controlled Cascaded
H-Bridge Multilevel Inverter for Grid Connected
Photovoltaic Systems

8

Fatemeh Mardani Boroujeni
Mohammad Ardebili

Application of Indirect Matrix Converters in DTCSVM Method for Induction Motor Drives By Using
Different Dc Voltages

9

Seyyed Mahdi Jafari
Shiadeh
Mohammad Ardebili

Influence of Unequal Tooth Widths and Different
Layer Numbers on Axial-Flux PM BLDC Machines

10

Narges Taran
Mohammad Ardebili

A Novel Approach for Efficiency and Power Density
Optimization of An Axial Flux Permanent Magnet
Generator Through Genetic Alghorithm and Finite
Element Analysis

11

Narges Taran
Mohammad Ardebili

Efficiency Optimization of An Axial Flux Permanent
Magnet Synchronous Generator for Low Speed Wind
Power Applications

12

Fatemeh Mardani Boroujeni
Mohammad Ardebili

DTC-SVM Control Strategy for Induction Machine
Based on Indirect Matrix Converter in Flywheel
Energy Storage System

13

Mohammad Mahdi Hosseini
Alireza Fereidunian
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

Policy-Driven Planning of Distribution Automation,
Using Mixed Integer Non-Linear Programming

14

The 6Th Annual
International Power
Electronics, Drive
Systems and
Technologies
(PEDSTC )
Feb 2015
the 6Th Annual
International Power
Electronics, Drive
Systems and
Technologies(
PEDSTC )
Feb 2015
29Th International
Power System
Conference
Tehran
Oct 2014
29Th International
Power System
Conference
Tehran
Oct 2014
2014 IEEE 23Rd
International
Symposium on
Industrial Electronics
(ISIE)
Istanbul
Jun 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
The 6Th Annual
International Power
Electronics, Drive
Systems and
Technologies
( PEDSTC )
Feb 2015
19Th Electric Power
Distribution
Conference
May 2014
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

ردیف

Amin Azizi
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

Hybrid Islanding Detection Method By Virtual
Synchronous Generator in Micro-Grids with Flexible
DG

15

IEEE Power and
Energy Conference At
Illinois (PECI2015)
Feb 2015

Seyyed Mahdi Jafari
Shiadeh
Mohammad Ardebili
Parvin Moamaei

Three Dimensional Finite-Element-Model
Investigation of Axial-Flux PM BLDC Machines
with Similar Pole and Slot Combination for Electric
Vehicles

16

Alireza Fereidunian

Healer Reinforcement: A Cybernetic Approach to
Self-Healing in Smart Grid

17

Enhancement of Self-Healing Property of Smart Grid
in Islanding Mode Using Electric Vehicles and Direct
Load Control

18

Improved Perturb and Observe Maximum Power
Point Tracking Algorithm in Grid-Connected
Photovoltaic Systems

19

A Novel Control Method in Grid Interconnection of
DG Based on Adaptive Pulse Voltage Source Inverter
(VSI) and Compare with Two Other Control Methods
for Harmonic Compensation and Power Quality
Improvement

20

Smart Grid Conference
93
Tehran
Dec 2014
Smart Grid Conference
93
Tehran
Dec 2014
29Th International
Power System
Conference
Tehran
Oct 2014

Vahid Samavatian
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee
mohammad nour
mohammad pour

Session 2014
Paris
Aug 2014

Reza Galandary tazekandi
Seyed Mohammad Taghi
Bathaee

Alireza Fereidunian
et al.

کتب منتشر شده گروه قدرت
ناشر

نویسندگان

دانشگاه صنعتي خواجه

كريم عباس زاده

نصيرالدين طوسي

سام روزبهاني

عنوان

ردیف

الكترونيك قدرت

1

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه قدرت
استاد راهنما

دانشجو

احمد رادان

عليرضا جهانگيري

سيدمحمدتقي بطحايي
اصغر اكبري ازيراني

اسعد شمشادي

عنوان

مدلسازي و كنترل مبدل ماتريسي غيرمستقيم به منظور بهبود
عملكرد
مدلسازي محفظه قطع كليدهاي خالء به منظور بهينه سازي تنش
الكتريكي داخلي و بررسي فرايند بازيابي عايقي

ردیف
1
2

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه قدرت
استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

مسعود علي اكبرگلكار

احسان اسمعيل نژاد

DCاندازه گيري تخليه ي جزئي در عايق ها تحت ولتاژ

1

مسعود علي اكبرگلكار

منا سياحي

بهره برداري احتماالتي از يك ريز شبكه متصل به شبكه شامل
منابع توليد پراكنده بادي و خودروهاي برقي

۱۷٥

2
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ردیف

دانشجو

عنوان

استاد راهنما

بهبود عدم تعادل ريز شبكه شامل منابع توليد پراكنده  pvدر حالت
3

جزيره اي با استفاده از روش كنترل دروپ و كنترل كننده هاي

سينا فضل اله زاده ايالقي

مسعود علي اكبرگلكار

ولتاژ و جريان مناسب
4
5

مدلسازي و شبيه سازي شبكه هاي توزيع جريان مستقيم به منظور
اتصال به منابع توليد انرژيهاي نو
برنامه ريزي بلند مدت توسعه ي ظرفيت توليد در سيستم هاي
قدرت با درنظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا

عماد بلوردي
پيام رضائي

علي عابديني
محمد توكلي بينا
مسعود علي اكبرگلكار

مدلسازي احتماالتي جهت بهره برداري بهينه يك شركت
6

نيروگاهي داراي واحدهاي بادي و هوا ذخيره اي د رمحيط بازار

اكو قادريان

سيدمسعود مقدس تفرشي

برق
7
8
9
10
11
12

كنترل و مديريت عملكرد جزيره اي ريزشبكه هوشمند با استفاده
از سيستم چند عامله
كنترل هماهنگ و سلسله مراتبي ولتاژ در يك شبكه قدرت با در
نظر گرفتن اغتشاش در توپولوژيك شبكه
طراحي و شبيه سازي بازباب ديناميك ولتاژ ) (DVRتحت تغذيه
مستقل سيستم فتوولتايي
تخمين پارامترهاي روش  pronyبه منظور بهبود روش شناسايي
هارمونيك مياني
جايابي بهينه  PMUجهت تعيين محل خطا در شبكه ي هوشمند و
اجراي مكانيزم هاي خود ترميمي براي تداوم برق رساني
داده كاوي به منظور تنظيم حفاظت ديستانس خطوط انتقال مجهز
به جبرانساز انعطاف پذير سري

مجتبي رضاپناه
مجتبي محمودي كوشالي

مسعود علي اكبرگلكار
سيدمحمدتقي بطحايي
تورج امرايي

امير محزون

محمد توكلي بينا

سارا ظريفي

محمد توكلي بينا

اجالل شهرياري

سيدمحمدتقي بطحايي

نيما سالك گيالني

محمد توكلي بينا

بهينه سازي هزينه بهره برداري و آاليندگي يك ريزشبكه با قابليت
13

جزيره اي شدن و بهبود قابليت اطمينان آن با در نظر گرفتن عدم

سيد آرش علوي

مسعود علي اكبرگلكار

قطعيت توان بادي و خورشيدي
14
15
16
17
18
19
20
21

ارائه يك طرح بهينه جهت جزيره سازي كنترل شده سيستم قدرت
داده كاوي در انبارداده شبكه توزيع برق به منظور مدلسازي پايايي
سيستم
برنامه ريزي راهبردي اتوماسيون توزيع در يك سيستم توزيع نمونه
حذف بار ولتاژي بهينه با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي
شبكه
مدلسازي و شبيه سازي قابليت اطمينان شبكه توزيع هوشمند با بهره
گيري از قابليت خود ترميمي
طراحي ساختار مزارع بادي فراساحلي با بكارگيري يكسوسازها و
مبدل هاي DC-DCدر انتقالDC
انتخاب بهينه كليدهاي اتوماتيك در اتوماسيون توزيع با هدف
بهبود پايايي
تعيين بهينه سطح شدت اتوماسيون شبكه توزيع

حيدر عبدالحسين

تورج امرايي

سعيد پورواعظي روكرد

عليرضا فريدونيان

محمدمهدي حسيني

عليرضا فريدونيان

سيدمحمدتقي ميرعلي مرتضائي

تورج امرايي

حامد مهدي نيارودسري

سيدمحمدتقي بطحايي

عليرضا عليزاده كياپي

محمد توكلي بينا

رضا مظاهري فرد
حامد نصراله پور

۱۷٦

عباس هوشمند ويكي
عليرضا فريدونيان
عليرضا فريدونيان
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ردیف
22
23
24
25
26

عنوان

خود ترميمي شبكه توزيع هوشمند بر اساس سيستم مصنوعي ايمني
بدن
مكان يابي بهينه ي ذخيره سازها در شبكه توزيع شامل منابع تجديد
پذير با هدف بهبود سطح ولتاژ و مقايسه آن با خازن ها
پيش بيني ناپايداري گذرا و تعيين زمان جزيره سازي عمدي سيستم
قدرت با پايش دواليه اي اطالعاتPMU
تخمين نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت با روشهاي شناسايي
سيستم
طراحي و شبيه سازي ژنراتور PMتحريك دوگانه ي سرعت پايين
با برجستگي دوطرفه براي توربين بادي

دانشجو

استاد راهنما

محمد سالمت منش

سيدمحمدتقي بطحايي

رضوانه كوه نژاد گالشكالمي

مسعود علي اكبرگلكار

صادق كمالي

سيدمحمدتقي بطحايي

حسن گلزاري كلور

تورج امرايي

مهران كريمي

محمد اردبيلي

طراحي و شبيه سازي اينورترچندسطحي تغذيه شده از شبكه سلول
27

خورشيدي با درنظرگرفتن سايه جزيي و انتقال توان حداكثر به

ناصر برمكي كردكالئي

عباس هوشمند ويكي

شبكه اصلي طبق نياز
28
29

طراحي راه انداز استاتيك براي ماشين سنكرون يك نيروگاه گازي
با استفاده از مبدل فركانس چند سطحي
شبيه سازي و پياده سازي رفتارهاي غير ايده ال فيلتر اكتيو موازي
در تنظيم فيلترها

مهدي مهدي پور
مهدي قاراخانلو

سيدمحمدتقي بطحايي
محمد توكلي بينا
شكراهلل شكري كجوري

طراحي ،مدلسازي و شبيه سازي سيستم  PVمتصل به شبكه به
30

همراه مبدلهاي الكترونيك قدرت پيشنهادي با رويكرد بهبود

ريحانه قاسمي

كريم عباس زاده

مشخصه هاي عملكردي آن
31
32
33
34
35
36
37
38
39

طراحي و شبيه سازي خط انتقال  HVDCهيبريدي VSC_ CSC
براي يك نيروگاه بادي فراساحلي 30*2مگاوات
طراحي ،مدلسازي ديناميكي و شبيه سازي مبدل افزاينده-كاهنده به
همراه شبكه ي ميرا كننده ي نوسانات ولتاژ
مدلسازي ،كنترل و شبيه سازي مبدل بوست اينترليو با باالبرنده
ولتاژ خازني
مدلسازي و شبيه سازي سيستم تركيبي توربين بادي و سلول
خورشيدي متصل به شبكه با رويكرد دريافت حداكثر توان
طراحي و ساخت ژنراتور خطي براي كاربرد امواج دريا

عليرضا صدرايي عارف
وحيد سمواتيان
عباس مجيدي
محمد نورمحمدپور
محمد اميريان

طراحي  ،شبيه سازي و ساخت يك مبدل  DC-DCبا نسبت تبديل
باال
طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور رتور بيروني با تحريك دوگانه
براي استفاده در انرژي باد
مدلسازي شبيه سازي و كنترل پديده نوسانات زير سنكرون در
مزارع بادي فراساحل متصل به شبكه از طريقHVDC
تحليل ،شبيه سازي و جبران جريان گردشي در مبدل هاي
چندسطحي نامتقارن

۱۷۷

محمد خليل زاده
محمدرضا داستاني اول بجندي
امين حسنوند
نيكو علوي

عباس هوشمند ويكي
احمد رادان
احمد رادان
محمد اردبيلي
احمد رادان
كريم عباس زاده
عباس هوشمند ويكي
كريم عباس زاده
كريم عباس زاده
عباس هوشمند ويكي
محمد اردبيلي
علي عابديني
سيدمحمدتقي بطحايي
محمد توكلي بينا
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ردیف
40
41
42

عنوان

طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور بادي سنكرون آهنرباي دائم با
استاتور دوگانه
شبيه سازي و محاسبه ي تلفات جريان گردابي در موتورI PMSM
سرعت باال
طراحي بهينه و آناليز ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم روتور بيروني
براي توربين هاي بادي

دانشجو

استاد راهنما

حسين گردي

محمد اردبيلي

سجاد مرادي

شكراهلل شكري كجوري

احمدرضا محبتي

محمد اردبيلي

مدلسازي و شبيه سازي انواع خطاهاي موتور مغناطيس دائم به
43

روش مدار معادل مغناطيسي و محاسبه ي نيروهاي ناشي از اين

آصف مصطفي نژاد

كريم عباس زاده

خطاها
44
45

مدلسازي و شبيه سازي پايش  ،حفاظت و كنترل گسترده در شبكه
هوشمند تركيبيAC/DC
طراحي كنترلر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با هدف تعقيب
نقطه توان بيشينه به منظور كاربرد در نيروگاه بادي

رضا قلندري تازه كندي

سيدمحمدتقي بطحايي

كاوه كسكني

شكراهلل شكري كجوري

دستاوردها و اختراعات گروه قدرت
ردیف

نام دستاورد

سازمان تایید کننده

1

دستگاه تعيين وضعيت كليدهاي قدرت

تهران

پژوهشگر

علي اصغر رضي كاظمي
صادق رحيمي
اصغر باقرپور
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گروه کنترل

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه کنترل
ردیف
1

2

3

عنوان مقاله

نویسندگان

نام وشماره مجله

بررسي وضعيت رعايت اخالق پژوهشي در تجارب پژوهشي انجام پايان

محمد يمني دوزي سرخابي

آموزش عالي ايران

نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه هاي

علي خاكي صديق

شماره 2

دولتي سطح تهران

علي داودزاده

فروردين1393

تنظيم بهينه گلوكز خون -انسولين بيمار ديابتي نوع  1بر مبناي مدلهاي

محمد صادق اخياني

غيرخطي تأخيردار

حميد خالوزاده

طراحي الگوريتم هدايت افقي يك پرنده بدون سرنشين جهت پيمودن

جواد طالبيان

بهينه پايه هاي مسير

جعفر حيراني نوبري

كنترل
شماره  4دوره 8
دي1393
كنترل
شماره  2دوره 8
شهريور1393
فصلنامه آموزش

4

مروري بر روند تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل :وضعيت كنوني و
آينده

علي خاكي صديق

مهندسي ايران
شماره 62
مرداد1393

5

6

كنترل

بررسي روش هاي تنظيم پارامترهاي كنترل كنتورهاي پيش بين و

علي خاكي صديق

راهكارهاي نوين تنظيم

پيمان باقري كلجاهي

پيش بيني سبد سهام بهينه در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از

مهسا رجبي

تحقيقات مالي

الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه  NSGA-I IوMOP SO

حميد خالوزاده

تير1393

شماره  3دوره 8
آبان1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه کنترل
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Estimation of the Order and Parameters of a Fractional
Order Model From a Noisy Step Response Data

Mahsan Tavakoli Kakhki
et al.

2

Optimal Attitude and Position Determination By
Integration of INS, Star Tracker and Horizon Sensor

Jafar Heyrani Nobari
Amirali Nikkhah
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نام وشماره مجله
Journal of Dynamic
Systems
Measurement and
ControlTransactions of the
ASME
No: 3 Vol: 136
May 2014
IEEE Aerospace
and Electronic
Systems Magazine
No: 4 Vol: 29
Apr 2014
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نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

International
Journal of
Modelling,
Identification and
Control
No: 2
Jun 2014

p sarhadi
K salahshour
Ali Kaki Sediegh

Application of Augmented UD Identification with
Selective Forgetting in An Adaptive Contol Loop

3

Mohsen Maboodi
F
Ali Kaki Sediegh

Non-Linear Generalized Minimum Variance Control State
Space Design for a Second-Order Volterra Series Model

4

J. Ahmadi
Ali Kaki Sediegh

A Comparison of Alternative Strategies for Optimal
Utilization of Tyrefriction Forces Aimed At Vehicle
Lateraplane Motion Control

5

Stability Analysis of Linear Time - Invariant Fractional
Exponential Delay Systems

6

A Square Root Unscented Fastslam with Improved
Proposal Distribution and Resampling

7

Hamid Reza Taghirad

Loop Closure Detection By Algorithmic Information
Theory: Implemented on Range and Camera Image Data

8

MAHSA PARSAPOUR
Hamid Reza Taghirad

Kernel-Based Sliding Mode Control for Visual Servoing
System

9

Jafar Heyrani Nobari
et al.

New Approach to Determine 6DOF Position and
Orientation of Non -Orthogonal Coordinate System Using
Its Image

10

Using AQM for Performance Improvement of Networked
Control Systems

11

Nonmonotonic Observer-Based Fuzzy Controller Designs
for Discrete Time T-S Fuzzy Systems Via LMI

12

Attention Control Learning in the Decision Space Using
State Estimation

13

Design of Set-Point Weighting PI? + D? Controller for
Vertical Magnetic Flux Controller in Damavand Tokamak

14

International
Journal of Systems
Science
No: 2
Jun 2014
International
Journal of Vehicle
Design
No: 2 Vol: 66
Jun 2014
IEEE Transactions
on Circuits and
Systems Ii-Express
Briefs
No: 9 Vol: 61
Jul 2014
IEEE Transactions
on Industrial
Electronics
No: 5 Vol: 61
May 2014
IEEE Transactions
on Cybernetics
No: 10 Vol: 44
Oct 2014
IET Computer
Vision
No: 8 Vol: 6
Dec 2014
Spring 2014
International
Journal of Control
Automation and
Systems
No: 3 Vol: 13
Sep 2014
IEEE Transactions
on Cybernetics
No: 12 Vol: 44
Dec 2014
International
Journal of Systems
Science
Vol: 45
Jun 2014
Review of Scientific
Instruments
Vol: 85
Dec 2014

Ali Mohammad Nekouei

Hamid Reza Taghirad
Ali Mohammad Nekouei
Mohammad Teshnehlab

Masoumeh Azadegan
Mohammad Taghi
Beheshti
Babak Tavassoli
Alireza Fatehi
Mehrdad Ghasem
Sharabiany
Zahra Gharaee
Alireza Fatehi
Mirian Mariam
Nili Ahmadabadi Majid
Alireza Fatehi
et al.
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نام وشماره مجله
International
Journal on Control
Systems and
Applications
No: 1 Vol: 1
Oct 2014
Nonlinear
Dynamics and
Systems Theory
No: 2 Vol: 14
Apr 2014
IEEE Transactions
on Robotics
No: 3 Vol: 30
Jun 2014
Journal of Process
Control
No: 24
Sep 2014
International
Journal of
Bifurcation and
Chaos
No: 24
Aug 2014
Abstract and
Applied Analysis
No: 2,014
Jul 2014
Mechatronics
No: 1 Vol: 25
Feb 2015
Nonlinear
Dynamics
No: 4 Vol: 79
Feb 2015
Review of Scientific
Instruments
Vol: 86
Mar 2015
Aiche Journal
No: 2 Vol: 61
Feb 2015
Nonlinear
Dynamics
No: 1
Feb 2015
Aerospace Science
and Technology
No: 45
Feb 2015
International
Journal of
Bifurcation and
Chaos
No: 8 Vol: 25
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Modelling and Control of a Single Shaft Heavy Duty
Industrial Gas Turbine Based on Operational Data

15

Designing a Compensator Based on Extended Kalman
Filter for Elimination of Noise and Delay Effect in
Tracking Loop

16

Dynamic Modeling and Control of Parallel Robots with
Elastic Cables: Singular Perturbation Approach

17

An Analytical Tuning Approach to Multivariable Model
Predictive Controllers

18

FR boroujeni
N vasegh
Ali Kaki Sediegh

Control of Cardiac Arrhythmia By Nonlinear
Spatiotemporal Delayed Feedback

19

F Setoudeh
Ali Kaki Sediegh
M Dousti

Analysis of a Chaotic Memristor Based Oscillator

20

Reza Babaghasabha
Hamid Reza Taghirad

Adaptive Robust Control of Fully-Constrained Cable
Driven Parallel Robots

21

Hamid Reza Taghirad
et al.

Corner Stability in Nonlinear Autonomous Systems

22

Design and Implementation of Fractional Order Pole
Placement Controller to Control the Magnetic Flux in
Damavand Tokamak

23

Operating Condition Diagnosis Based on HMM with
Adaptive Transition Probabilities in Presence of Missing
Observations

24

X–Y Pedestal: Partial Quasi-Linearization and CascadeBased Global Output Feedback Tracking Control

25

An Indirect Adaptive Predictive Control for the Pitch
Channel Autopilot of a ?Ight System

26

Control of Multi-Chaotic Systems Using the Extended
OGY Method

27

نویسندگان

Hamid Khaloozadeh
et al.

Meysam yadegar
Amin Dehghani
Jafar Heyrani Nobari

Hamid Reza Taghirad
et al.
Ali Kaki Sediegh
et al.

Alireza Fatehi
et al.
Sammaknejad Nima
Huang Biao
Xiong Weili
Alireza Fatehi
Xu Fangwei
Espejo Aris
Mehdi Tavan
Ali Kaki Sediegh
Mohammad Reza Arvan
Ahmad Reza Vali
karim salahshour
Ali Kaki Sediegh
pouria sarhadi

Ali Kaki Sediegh
et al.
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نام وشماره مجله
Applied
Mathematical
Modelling
No: 4
Mar 2015
International
Journal of Control
Automation and
Systems
Vol: 13
Feb 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Ali Kaki Sediegh
et al.

Robust Tuning of Dynamic Matrix Controllers for First
Order Plus Dead Time Models

28

Ali Kaki Sediegh
et al.

Closed Form Tuning Equations for Model Predictive
Control of First-Order Plus Fractional Dead Time Models

29

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه کنترل
مکان و زمان،کنفرانس

كنفرانس شبكه هاي
93هوشمند
تهران
1393آذر

عنوان مقاله

ردیف

تحليل بالدرنگ بودن ارتباط متوالي از طريق شبكه هاي پروفيباس و اترنت

1

نویسندگان

زينت صنيعي نيا
بابك توسلي
سيدعلي اكبر صفوي
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه کنترل

مکان و زمان،کنفرانس
2014 American
Control Conference
(ACC)
Jun 2014
Second
International
Conference on
Cable-Driven
Parallel Robots
(Cablecon2014)
Duisburg
Aug 2014
Second
International
Conference on
Cable-Driven
Parallel Robots
(Cablecon2014)
Duisburg
Aug 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Ali Mohammad Nekouei

on Stability of Linear Time - Invariant Fractional Order
Systems with Multiple Delays

1

Mohammad A. Khosravi
Hamid Reza Taghirad

Dynamic Analysis and Control of Fully-Constrained Cable
Robots with Elastic Cables: Variable Stiffness Formulation

2

Reza Babaghasabha
Mohammad A. Khosravi
Hamid Reza Taghirad

Adaptive Control of KNTU Planar Cable-Driven Parallel
Robot with Uncertainties in Dynamic and Kinematic
Parameters

3

Ahmad Sharifi
Hamid Reza Taghirad

Online Time-Optimal Trajectory Planning in Dynamic
Workspace of Cable Suspended Robots

4

Ebrahim Abedlou
Hamid Reza Taghirad

Closed-Form Dynamic Formulation of Spherical Parallel
Manipulators By Gibbs-Appell Method

5
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مکان و زمان،کنفرانس
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 5Th
Conference on
Thermal Power
Plants (Ipgc2014)
Tehran
Jun 2014
Smart Grid
Conference 93
Tehran
Dec 2014
2014 American
Control Conference
(ACC)
Jun 2014
17Th Iranian
Electrical
Engineering Student
Conference
(ISCEE)
Kish
Dec 2014

عنوان مقاله

ردیف

Transformation Invariant 3D Object Recognition Based on
Information Complexity

6

Rana Talaei Shahir
Hamid Reza Taghirad

An Improved Optimization Method for Isam2

7

Fereshteh Sabahi
Hamid Reza Taghirad

Implementation of Analytic Iterative Redundancy
Resolution Technique on KNTU Cable Robot

8

Sliding Impedance Control for Improving Transparency in
Telesurgery

9

An Online Implementation of Robust RGB-D SLAM

10

Robust Control of a Steam Turbine Power Based on a
Precise Nonlinear Model

11

Stability Analysis of Networked Control Systems with
Generalized Nonlinear Perturbations

12

M Tavan
Ali Kaki Sediegh
S Pakzad

Direct and Indirect Output Feedback Design for TORA
System

13

Seyed Shahabaldin Tohidi
Ali Kaki Sediegh

Inequality of Virtual Control and Actuator Moment in
Over- Actuacted Systems Using Control Allocation

14

نویسندگان

Hamid Reza Taghirad
et al.

Arash Arjmandi
Hamid Reza Taghirad

MirAlireza Athari
Hamid Reza Taghirad

Hamid Reza Taghirad
et al.

Babak Tavassoli
et al.
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کتب منتشر شده گروه کنترل
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي

علي خاكي صديق

2

تاريخ مهندسي كنترل

علي خاكي صديق

3

مقدمه اي بر كنترل مدرن

حميدرضا تقي راد

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه کنترل
ردیف
1
2

عنوان

نگرش نوين به ناوبري سماوي و تحليل خطاي يك سامانه ناوبري
سماوي
تنظيم پارامترهاي كنترل پيش بين چند متغيره

دانشجو

استاد راهنما

عبدالحميد بهجت پناه

جعفر حيراني نوبري

پيمان باقري كلجاهي

علي خاكي صديق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه کنترل
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

محمد صادق اخياني

حميد خالوزاده

اميد جعفري

محمدعلي نكويي

رحيم دالور

بابك توسلي

ايوب نظرآقائي

جعفر حيراني نوبري

5

تحليل خطاي ناوبري اينرسي در زمان گسسته

سپيده عدن ورنظيفي يان

جعفر حيراني نوبري

6

تشخيص نشتي و مكان آن در خطوط انتقال گاز با روش هاي تخمين

صحرا كريمي

حميد خالوزاده

1
2
3
4

7
8
9
10

عنوان

تنظيم بهينه قند خون -انسولين بيمار مبتال به ديابت نوع 1برمبناي مدل
هاي غير خطي تاخيردار
انتخاب بهينه ضرايب  PI Dبراساس معيار عملكرد انتگرالي مرتبه كسري
")(f ract i onal order
تحليل پايداري سيستم هاي غيرخطي با تاخير متغير با زمان نامعين
كراندار
طراحي الگوريتم هدايتي به منظور كمينه سازي ارتفاع از سطح عوارض
زميني

طراحي سنسور نرم براي فرايند TEPبا استفاده از روش هاي مبتني بر
بيزين
توسعه و پياده سازي روش هاي كنترلي به منظور بهبود معيار شفافيت در
جراحي كم تهاجمي از دور
كنترل تطبيقي سيستم هاي چند متغيره در حضور اشباع عملگرها با در
نظر گرفتن ديناميك آن ها
طراحي كنترل كننده تركيبي فازي نوع دو مدل مرجع بر اساس تابع ليا
پانوف
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اميرحسين ولدخاني

حميد خالوزاده
مهدي علياري شوره دلي

صميم خسروي

حميدرضا تقي راد

محمدرضا نيري

علي خاكي صديق

وحيد بهرامي

محمد تشنه لب

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی برق

ردیف

دانشجو

عنوان

طراحي يك مدل چندگانه ))  Mul t i pl e Modelبراي توربين

11

گازي V94.2زيمنس در شرايط با خطا و سالم

12

طراحي كنترل كننده ي پيش بين چند عاملي براي ريز شبكه

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

پايش عملكرد در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از رويكرد كنترلي
حداقل واريانس تعميم يافته غير خطي
شناسايي و كنترل عملگر الكترومكانيكي چرخشي با كمك روش هاي
هوشمند
طراحي و پياده سازي كنترل كنندهPI /PI Dمرتبه كسري بر روي دو
فرايند آزمايشگاهي
كنترل گسترده ژنراتور ها به منظور كمك به ميرا سازي نوسانات
فركانس پايين با در نظر گرفتن ناخير ارتباطي
طراحي سنسور نرم بر مبناي روش SVMبراي واحد غلظت شكن
پاليشگاه نفت
تحليل نقش پارامترها و تنظيم آن ها در كنترل كننده هاي پيش بيني غير
خطي
آشكار سازي عيب سيستم هاي غير خطي چند متغيره با عدم قطعيت با
استفاده از رويتگر غير خطي مقاوم و تخمينگر عيب عصبي
مدلسازي و شناسايي عملكرد فلومتر كوريوليس
طراحي و پياده سازي سيستم كنترل تحت شبكه سروهيدروموتور با
احتساب تاخير
مقايسه بين پروتكل هاي ارتباطي براي استفاده در سيستمكنترل ميرا
كننده نوسانات بين ناحيه ايسيستم قدرت
تحليل و طراحي كنترل كننده اجماع در سيستم هاي چند عاملي
تاخيردار
پايدار سازي سيستم هاي كليدزني چندگانه با زير سيستم هاي ناپايدار بر
پايه كنترل بهينه

سيدمحمدعماد اوليائي
مرضيه بختياري هفت لنگي

استاد راهنما

علي خاكي صديق
مهدي علياري شوره دلي
علي خاكي صديق
علي رضا فاتحي

ياسر شيرمحمدي

علي خاكي صديق

مسلم حيدري

محمدعلي نكويي

روح اهلل آزرمي

علي خاكي صديق
علي رضا فاتحي

مينا امن زاده

بابك توسلي

سيدعلي احمدزاده

محمدعلي نكويي

اميرسامان اشتري

علي خاكي صديق

ليال محمودي

مهدي علياري شوره دلي
محمدعلي نكويي

محمد نعمتي

جعفر حيراني نوبري

وحيد محمدنژاد

حميد خالوزاده

احمد كلهر

بابك توسلي

فاطمه مهدوي گل ميشه

حميدرضا تقي راد

سيدعلي هاشمي

حميد خالوزاده

استراتژي كنترلي خود تنظيم سيستم خبره براي سيستم هاي ترمز ضد

سعيد خان كالنتري ركن

قفل

آبادي

محمد تشنه لب

دستاوردها و اختراعات گروه کنترل
ردیف

نام دستاورد

1

ربات جراح كم تهاجمي چشم

سازمان تایید کننده

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
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پژوهشگر

امير مواليي
حميدرضا تقي راد
ابراهيم عابدلو
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گروه مخابرات

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مخابرات
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

معين احمدي
رادار

كمال محامد پور

2  دوره1 شماره

محمد عاليي

1393فروردين

محمدعلي سبط

- آشكارسازي اهداف متحرك در رادار آرايه فازي چند ورودي
چند خروجي پخش شده هواپايه با مدل زير فضاي كالتر

1

مرتضي سپهوند
رادار
2  دوره1 شماره
1393فروردين

معين احمدي
كمال محامد پور
محمد عاليي

-آشكارسازي اهداف متحرك در رادار آرايه فازي چند ورودي
چند خروجي پخش شده هواپايه با استفاده از اشكار ساز زير فضاي

2

تعميم يافته

محمدعلي سبط

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مخابرات
نام وشماره مجله
Wireless Personal
Communications
2014
Radioengineering
No: 1 Vol: 23
Apr 2014
Security and
Communication
Networks
No: 3 Vol: 15
Mar 2014
Nonlinear Dynamics
No: 42,036 Vol: 77
Jul 2014
Nonlinear Dynamics
No: 2 Vol: 76
Apr 2014
Journal of
Supercomputing
No: 4 Vol: 69
Jul 2014
Radioengineering
No: 1 Vol: 23
Apr 2014

نویسندگان
Ehsan Soleimani-Nasab
Mehrdad Ardebilipour
Hadi Aliakbarian
Ewald Van der Westuisen
Riaan Wiid
Vladimir VOLSKY
Riaan Wolhuter
Guy A. E.
VANDENBOSCH
Nikos Alexiou
Mahmoud Ahmadian
Attari
Panos Papadimitratos
Mahmoud Ahmadian
Attari
et al.
Mahmoud Ahmadian
Attari
et al.
Mahmoud Ahmadian
Attari
Hamid Hassani
Mahmoud Ahmadian
Attari

عنوان مقاله
Outage Probability Based Robust Distributed BeamForming in Multi-User Cooperation Networks with
Imperfect CSI

ردیف
1

An Efficient Beam Steerable Antenna Array Concept
for Airborne Applications

2

Key Splitting: Making Random Key Distribution
Schemes Resistant Against Node Capture

3

An Efficient and Provably Secure Three-Party
Password-Based Authenticated Key Exchange
Protocol Based on Chebyshev Chaotic Maps

4

Cryptanalysis and Improvement of a Chaotic MapBased Key Agreement Protocol Using Chebyshev
Sequence Membership Testing

5

A Secure and Efficient Identity-Based Authenticated
Key Exchange Protocol for Mobile Client–Server
Networks

6

Improved Energy Detector for Wideband Spectrum
Sensing in Cognitive Radio Networks

7
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

IET Microwaves
Antennas & Propagation
No: 1
Jul 2014

Ali Molaei
Mohsen Kaboli
Seyed Abdollah Mirtaheri
Mohammad Sadegh
Abrishamian

Dielectric Lens Balanced Antipodal Vivaldi Antenna
with Low Cross-Polarisation for Ultra-Wideband
Applications

8

Corrugated SIW K Band Horn Antenna

9

Hadiseh Nasari
Mohammad Sadegh
Abrishamian

Magnetically Tunable Focusing in A Graded Index
Planar Lens Based on Graphene

10

Hadiseh Nasari
Mohammad Sadegh
Abrishamian

All-Optical Tunable Notch Filter By Use of Kerr
Nonlinearity in the Graphene Microribbon Array

11

Hadiseh Nasari
Mohammad Sadegh
Abrishamian

Electrically Tunable Graded Index Planar Lens Based
on Graphene

12

Mahdieh Khosravi
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
Mohammad Sadegh
Abrishamian

A Semi-Log-Periodic Array of Spheroidal
Nanoelements:Broadbanding Nanoantennas

13

Infrared Cloaking of Arbitrary Objects for Surface
Waves By Scattering Cancelation Method Using
Graphene

14

Nosrat Granpayeh
et al.

Magneto-Optic Surface Plasmon Polariton Modulator
Based on Refractive Index Variations

15

Nosrat Granpayeh
et al.

All-Optical Nonlinear Plasmonic Ring Resonator
Switches

16

SPM and XPM Nonlinear Effects in Plasmonic
Directional Couplers, Considering the Ponderomotive
Metal Nonlinearity

17

Improved Plasmonic Filter, Ultra-Compact
Demultiplexer, and Splitter

18

Microstrip-Fed Circularly Polarized Antenna Array
Using Semi-Fractal Cells for Implicational Band

19

Broadband Circularly Polarized Beam-Steering
Antenna Array for Wireless Applications

20

Design, Simulation, and Fabrication of An Ultrathin
Planar Microwave Metamaterial Absorber

21

Aeu-International
Journal of Electronics
and Communications
Vol: 68
Jun 2014
Journal of Optics
No: 16
Sep 2014
Journal of the Optical
Society of America BOptical Physics
No: 7 Vol: 31
Jul 2014
Journal of Applied
Physics
Vol: 116
Aug 2014
Applied Physics BLasers and Optics
No: 3 Vol: 117
Dec 2014
Journal of Optics
No: 6 Vol: 16
May 2014
Applied Optics
No: 12 Vol: 53
Apr 2014
Journal of Modern
Optics
No: 20 Vol: 61
Aug 2014
Applied Optics
No: 15 Vol: 53
May 2014
Journal of the Optical
Society of Korea
No: 3 Vol: 18
Jun 2014
Iete Journal of Research
Vol: 60
Dec 2014
Microwave and Optical
Technology Letters
No: 12 Vol: 56
Dec 2014
Microwave and Optical
Technology Letters
No: 12 Vol: 56
Dec 2014

Mohammad Sadegh
Abrishamian

Nosrat Granpayeh
et al.

Nosrat Granpayeh
et al.
ASO RAHIMZADEGAN
Nosrat Granpayeh
Seyyed Poorya Hosseini
Aliabad
Tohid
SedgeechongaraluyeYekan
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
M. Naser-Moghadasi
T. Aribi
M. Naser-Moghadasi
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
M. R. Soheilifar
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
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Microwave and Optical
Technology Letters
No: 8 Vol: 56
Aug 2014
Scientific World Journal
Vol: 2,014
Aug 2014
Physica B-Condensed
Matter
Vol: 449
Sep 2014
Journal of Applied
Science and Agriculture
No: 4 Vol: 9
May 2014
Optics Communications
Vol: 322
Jul 2014
Journal of Lightwave
Technology
No: 21 Vol: 32
Nov 2014
International Journal of
Optics and Photonics
No: 1 Vol: 8
Spring 2014
Wireless Personal
Communications
Vol: 79
Nov 2014
IEEE Systems Journal
No: 0
Jul 2014
IEEE Photonics Journal
No: 3 Vol: 6
Jun 2014

Nano Letters
Vol: 14
Nov 2014

IET Communications
No: 18 Vol: 8
Aug 2014
International Journal of
Digital and Analog
Communication Systems
Vol: 28
Jul 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
hadi ghobadi
Navid Daryasafar
Somaye Baghbani
Mohammad Naser
Moghaddasi
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
Ameneh Nejati
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
Fatemeh Geran

Design and Fabrication of a Metamaterial Absorber in
the Microwave Range

22

Design of a Broadband Band-Pass Filter with NotchBand Using New Models of Coupled Transmission
Lines

23

Effect of Photonic Crystal and Frequency Selective
Surface Implementation on Gain Enhancement in the
Microstrip Patch Antenna At Terahertz Frequency

24

Independent Component Analysis ICA Using the
Method of Convolution Mixture in the Intelligent
Telecommunication Systems Comint By MATLAB
Software

25

Nosrat Granpayeh
et al.

Lossless Propagation in Active Channel Plasmon
Polariton Waveguides

26

Nosrat Granpayeh
et al.

Low Power Nonlinear Active Devices Based on
Intrinsic Metal Nonlinearities

27

Fatemeh Davoodi
Nosrat Granpayeh

High Performance Sub Diffraction Three Channel
Plasmonic Demultiplexer

28

MohammadHossein
GolbonHaghighi
Mehrdad Ardebilipour

Linear Pre-Coding in MIMO–CDMA Relay Networks

29

Hantao Xu
Hadi Aliakbarian
Ewald Van der
Westhuizen
Riaan Wolhuter
Guy A. E. Vandenbosch

An Architectural Scheme for Real-Time Multiple
Users Beam Tracking Systems

30

Optical Interaction of a Pair of Nanoholes in Au Film
Via Surface Plasmon Polaritons

31

Magnetoplasmonic Design Rules for Active MagnetoOptics

32

Performance Analysis of Two-Way Decode-andForward Relaying in the Presence of Co-Channel
Interferences

33

An Anonymous and Untraceable Password-Based
Authentication Scheme for Session Initiation Protocol
Using Smart Cards

34

Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

Tavakol Pakizeh
et al.
Kristof L.
Nicol M.
Tavakol Pakizeh
Randy K. D.
zubritskaya irina
johan akerman
poalo vavassori
alexandre dmitriev
sajad hatamnia
saeed vahidian
Mohammadali
Mohammadi
Mahmoud Ahmadian
Attari
Mohammad Sabzinejad
Farash
Mahmoud Ahmadian
Attari
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International Journal of
Communication Systems
Vol: 29
Nov 2014
Journal of
Supercomputing
Vol: 70
Jul 2014
Physical Communication
Vol: 13
Dec 2014
IEEE Antennas and
Wireless Propagation
Letters
Vol: 13
Apr 2014
International Journal of
Microwave and Wireless
Technologies
No: 1
Feb 2015
Optik
No: 4 Vol: 126
Feb 2015
IEEE Photonics
Technology Letters
No: 6 Vol: 27
Mar 2015
IET Microwaves
Antennas & Propagation
No: 1 Vol: 9
Jan 2015
Aeu-International
Journal of Electronics
and Communications
Vol: 69
Mar 2015
Wireless Personal
Communications
No: 2 Vol: 82
Mar 2015
Wireless Personal
Communications
No: 2 Vol: 82
Mar 2015
Journal of Information
Systems and
Telecommunication
No: 1 Vol: 3
Jan 2015
IEEE Microwave and
Wireless Components
Letters
No: 2 Vol: 25
Feb 2015
IET Optoelectronics
No: 2 Vol: 7
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Cryptanalysis and Improvement of a Three-Party
Password-Based Authenticated Key Exchange
Protocol with User Anonymity Using Extended
Chaotic Maps

35

An Efficient Client–Client Password-Based
Authentication Scheme with Provable Security

36

One-Bit Time Reversal Using Binary Pulse Sequence
for Indoor Communications

37

Abbas Vosoogh
Ali Khaleghi
Sadegh Mansouri
Moghaddam

A High-Efficiency Ku-Band Reflectarray Antenna
Using Single-Layer Multiresonance Elements

38

Seyyed Hadi
Seyyedhatami
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

A New Simple Compact Ultra-Wideband Dielectric
Resonator Antenna with Enhanced Bandwidth and
Improved Radiation Pattern

39

A Novel Reliable Optimization Method for Output
Beam Forming of Photonic Crystal Waveguide
Terminated with Surface CROW

40

Improving the Performance of 40-Gbit/S CPFSK By
Using XPM-Based Format Converter

41

Mohammad Reza
Soheilifar
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

Design, Fabrication and Characterisation of Scaled
and Stacked Layers Planar Metamaterial Absorber

42

majid sharifi
Somayyeh Chamaani

Centre-Fed Dual Band Omnidirectional Array
Antenna with Electrical Down Tilt

43

Optimal Detection of Faded Pilot Signal in MIMO
Channels with Applications in Cognitive Radio
Systems

44

Outage Probability of Opportunistic Relaying in
Poisson Wireless Networks

45

SRR Shape Dual Band CPW-Fed Monopole Antenna
for Wimax/WLAN Applications

46

Babak Molaei
Ali Khaleghi

A Novel Wideband Microstrip Line to Ridge Gap
Waveguide Transition Using Defected Ground Slot

47

Nosrat Granpayeh
et al.

L-Shaped Filter, Mode Separator and Power Divider
Based on Plasmonic Waveguides with Nanocavity
Resonators

48

نویسندگان
Mohammad Sabzinejad
Farash
Mahmoud Ahmadian
Attari
Saru Kumari
Mohammad Sabzinejad
Farash
Mahmoud Ahmadian
Attari
Ali Khaleghi
Ilangko Balasingham
Raul-Chavez Santiago

Nosrat Granpayeh
et al.
Nosrat Granpayeh
et al.

Mehrdad Ardebilipour
Mostafa
Mohammadkarimi
mehran mirarab razi
Mohammadali Mohammai
Mehrdad Ardebilipour
Mohammad Ali Sebt
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مخابرات
ردیف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

طراحي جاذب امواج در محدوده تراهرتز با استفاده از گرافن

غالمرضا زارع

الكترومغناطيس مهندسي

ساختار يافته

سيدعبداهلل ميرطاهري

(كام )ايران

گيت منطقي ايكس اُر پالسموني بر اساس ساختار نانو كاواك

عليرضا دولت آبادي

شكافي

نصرت اهلل گرانپايه

آنتن كوچك سازي شده همه جهته براي ايستگاه پايه در باند

سميه چماني

الكترومغناطيس مهندسي

MI CS

عليرضا اكبرپور

(كام )ايران

سومين كنفرانس
1

آذر1393
بيست يكمين كنفرانس
2

اپتيك و فوتونيك و هفتمين
كنفرانس مهندسي و فناوري
فوتونيك ايران
دي1393
سومين كنفرانس

3

آذر1393

4

5

برقراري ارتباطات امن فروسو به كمك تكنيك همراستاسازي
تداخل در شبكه هاي مخابرات سلولي

علي گلستاني
كمال محامد پور
علي حبيبي بسطامي

يازدهمين همايش تخصصي
امنيت و رمز
تهران
اسفند1393
هفتمين كنفرانس ملي جنگ

تاثير سيگنال  MI MOدر استخراج  TDOA/FDOAبا استفاده از تابع

مجيد خانلرزاده كالئي

ابهام متقابل

كمال محامد پور

ارائه يك تقريب هندسي دقيق از موقعيت اهداف گسيلنده در

مجيد خانلرزاده كالئي

فرماندهي و كنترل ايران

صحنه نبرد

كمال محامد پور

) (C4I

الكترونيك ايران
بهمن1393
هشتمين كنفرانس ملي

6

آذر1393

7

بهينه سازي شكل هندسي آنتن هاي تك قطبي مسطح فراپهن باند
با تغذيه CPWبراي بهبود تطبيق امپدانسي آن

علي گنجي
كيان پرن
سميه چماني

بيست و دومين كنفرانس بين
المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت1393
سومين كنفرانس و نمايشگاه

8

درون يابي و برون يابي داده هاي لرزه با استفاده از روش حداقل

محمدعلي سبط

نرم وزن دار

مجتبي پاشازانوسي

فناوري اطالعات و ارتباطات
در صنايع نفت ،گاز و
پتروشيمي
دي1393
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

دومين همايش ملي پژوهش
هاي كاربردي درمهندسي

فائزه احمديان مرج

 مكانيك و مكاترونيك،برق

مهرداد اردبيلي پور

تهران

به راد محبوبي

محاسبه احتمال قطع در شبكه رله چند پرشي با محو شدگي رايلي
و در نظر گرفتن اثر تداخل

9

1393بهمن
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مخابرات
مکان و زمان،کنفرانس
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
Iran Workshop on
Communication and
Information Theory
(Iwcit 2014)
May 2014
IEEE International
Conference on
Communications (ICC
2014)
Sydney
Jun 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
3Rd Iranian Conference
on Engineering
Electromagnetic
(ICEEM 2014-2)
Dec 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Maryam Mashayekhi
Ali Khaleghi
Somayyeh Chamaani

Coupling Reduction in Ultra-Wideband Balanced
Antipodal Vivaldi Array

1

Somayyeh Chamaani
Mohammad Ali Sebt
Seyed Abdollah Mirtaheri

Efficient Method for Estimation of the Thicknesses
and Complex Dielectric Constant of Wall

2

Bahareh Akhbari
et al.

Random Coding Bound for E-Capacity Region of the
Relay Channel with Confidential Messages

3

Hassan Zivari-fard
Bahareh Akhbari
Mahmoud Ahmadian Attari

Compound Multiple Access Channel with
Confidential Messages

4

mehran mirarab razi
Mehrdad Ardebilipour
Mohammad Ali Sebt

Outage Performance Analysis of Opportunistic
Decode-and-Forward Cooperative Systems with
Spatially Random Relays

5

Amirhossein Nateghi
AMIR AFSHANI
AGHAJARI
Seyed Arash Ahmadi

Designing the Microwave Protection System for a
Highpower Linear Accelerator

6

Nasrin Fazmi
Mahmoud Ahmadian Attari
Abdorasoul Ghasemi

Single Relay Selection in Physical-Layer NetworkCoded Two-Way Relay Networks

7

Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase
Error

8

Somayyeh Chamaani
Seyed Abdollah Mirtaheri
Mohammad Ali Sebt
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

3Rd Iranian Conference
on Engineering
Electromagnetic
(ICEEM 2014-2)
Dec 2014

Mahmood karami
Moein noferesti
Mohammad Sadegh
Abrishamian
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

A Milimeter Wave Center SIW-Fed Antenna for 60
Ghz Wireless Communication

9

Hadiseh Nasari
Mohammad Sadegh
Abrishamian

Tunable Beam Manipulation Via Graphene

10

Mahdi Aliary Shooreh Deli
Mohammad Sadegh
Abrishamian

SIW MMW Band Ridge Horn Antenna Using BowTie Arrays

11

A Dual Utra-Wide Band Frequency Reconfigurable
Antenna with a Low Bandwidth of Overlap

12

Jalal Ghahramani
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

Reducing Mutual Coupling of SIW Slot Array
Antenna Using Unipolar Compact EBG UC-EBG
Structure

13

Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
Maryam Aghakhani

Design and Fabrication of Planar Multi Layer
Metamaterial Absorber for RCS Reduction

14

An Efficient Frequency Adjustable Penta-Band Slot
Antenna

15

Nanoscale Two Channel Plasmonic Demultiplexer

16

Refractive Index Nanosensor Based on TwoDimensional Plasmonic Elliptic Resonator

17

7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
3Rd Iranian Conference
on Engineering
Electromagnetic
(ICEEM 2014-2)
Dec 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014

Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh

Nosrat Granpayeh

Nosrat Granpayeh
et al.
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Nosrat Granpayeh
et al.

Subwavelength Plasmonic Band-Pass Filter Based on
Metal-Insulator-Metal Structure with Elliptic
Resonator

18

Zahra Ghatan Kashani
et al.

BER Investigation in Satellite DVB-S2 Service By
Modeling the Transponder Non-Idealities

19

Hadi Aliakbarian
Radiom Soheil
Guy A.E. Vandenbosch
Georges Gielen

A FULLY MICROMACHINED DOUBLE-SLOT
WAVEGUIDE-TO-GCPW TRANSITION FOR 180230 GHZ MM-WAVE APPLICATIONS

20

Seyyed Moosa Hosseini
Ramezanali Sadeghzadeh
Shykhan Gafsheh
Kamal Mohamedpour

A Simultanous Sparse Approximation Approach for
DOA Estimation

21

Attacks and Improvements on Two New-Found
RFID Authentication Protocols

22

Buffer-Aided Relay Selection with Inter-Relay
Interference Mitigation for Successive Multiple
Antennas Relay Systems

23

Privacy Analysis and Improvements of Two Recent
RFID Authentication Protocols

24

Shabnam Ghotbi
Moein Ahmadi
Mohammad Ali Sebt

Moving Target Detection in Airborne MIMO Radar
for Fluctuating Target RCS Model

25

7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014

Yoosef Oghabneshin
Kamal Mohamedpour

Robust Probabilistic Beam Forming for MulticellCognitive Radio Networks

26

The 49Th Annual
Conference on
Information Systems
and Sciences (CISS)
Mar 2015

Abbas Akbarpour
Mehrdad Ardebilipour
Fatemeh Afghah

Mimo-Ofdm Non-Regenerative Relay Channel
Estimation Using Compressed Sensing

27

مکان و زمان،کنفرانس
Third Conference on
Millimeter-Wave and
Terahertz Technologies
(Mmwatt)
Tehran
Dec 2014
7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
IEEE International
Conference on UltraWideband (ICUWB)
Paris
Sep 2014
2014 Sciei International
Conference on Digital
Signal Processing
Milan
Nov 2014
7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
7Th International
Symposium on
Telecommunications
(Ist 2014)
Tehran
Sep 2014
11Th International Isc
Conference on
Information Security
and Cryptology (Iscisc)
Sep 2014
The 2014 European
Signal Processing
Conference (EUSIPCO
2014)
Lisbon
Sep 2014

Bahareh Akhbari
et al.

Mehrdad Ardebilipour

Bahareh Akhbari
et al.
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مکان و زمان،کنفرانس
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
The 8Th European
Conference on
Antennas and
Propagation (EuCAP
2014)
Apr 2014
36Th Annual
International
Conference of the IEEE
Engineering in
Medicine and Biology
Society (EMBC 2014)
Aug 2014
36Th Annual
International
Conference of the IEEE
Engineering in
Medicine and Biology
Society (EMBC 2014)
Aug 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Mona Ramezan
Ali Khaleghi

2D Slot Array Antenna in Ridge Gap Waveguide
Technology

28

Ali Khaleghi
Ilangko Balasingham
Abbas Vosoogh

A Compact Ultra-Wideband Spiral Helix Antenna for
in-Body Communications

29

A Reflector Impulse Radiating Antenna (IRA) with a
New Feeding Structure

30

MILAD SHARIFI
SORKHERIZI
Ahmed Kishk
Ali Khaleghi

Single and Dual Mode Cavities Based on Defected
Bed of Nails Structure for Ridge Gap Waveguide

31

Raul Chvez-Santiago
Ali Khaleghi
Ilangko Balasingham

Matching Layer for Path Loss Reduction in Ultra
Wideband Implant Communications

32

Ali Khaleghi
Ilangko Balasingham
Raul Chavez-Santiago

An Ultra-Wideband Wire Spiral Antenna for in-Body
Communications Using Different Material Matching
Layers

33

Ali Khaleghi
et al.

کتب منتشر شده گروه مخابرات
عنوان

ردیف

طراحي شبكه هاي راديويي

1

محمدصادق ابريشميان

 شامل ??? مسئله حل شده:سيگنال ها و سيستم ها

2

محمدصادق ابريشميان

مباني فتونيك

3

 مسئله حل شده351 شامل: الكترومغناطيس

4

ناشر

نویسندگان

دانشگاه صنعتي خواجه

رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه

نصيرالدين طوسي

محمدرضا سهيلي فر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه

محمدصادق ابريشميان

نصيرالدين طوسي

نصرت اهلل گرانپايه

۱۹٤
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ردیف
5

6

نویسندگان

عنوان

افزارههاي تار( فيبر )نوري ج . 1تقويتكنندههاي تار( فيبر )نوري
«آالييده به اربيوم »و« رامان»

نصرت اهلل گرانپايه
نجمه نزهت
عليرضا مواليي

افزارههاي تار( فيبر )نوري جلد  2ليزرهاي تار فيبر نوري آالييده به
عنصرهاي كمياب خاك و رامان

نصرت اهلل گرانپايه
نجمه نزهت
نيلوفر پاكزاد

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه مخابرات
ردیف

عنوان

دانشجو

1

تمركز ميدان نزديك آرايه نانوآنتن هاي پالزمونيك

مهديه خسروي

2
3

پردازش سيگنال در سنسورهاي چند ورودي چند خروجي آرايه
فازي گسترده
مدلسازي تحليل و ساخت يك جاذب فرامواد چند اليه با رويه
مسطح و بهبود پارامترهاي آن براي كاهشRCS

معين احمدي
محمدرضا سهيلي فر

استاد راهنما

رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه
كمال محامد پور
رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه مخابرات
ردیف
1
2

عنوان

طراحي و شبيه سازي فيلتر تنظيم پذير با استفاده از گرافن در باند
تراهرتز
طراحي جاذب پهن باند بوسيله متامتريال فريتي در باندX
طراحي يك آرايه خط پهن باند از شكاف هاي تغذيه شده با

3

موجبر شيار دار در باندKU

4

تحليل و شبيه سازي سوئيچ پالسمونبك تمام نوري دو جهتي

5
6

طراحي و سلخت فيلتر ميكرواستريپ ميانگذر پهن باند با تضعيف
خارج باند بهبود يافته
طراحي و ساخت آنتن هوشمند براي سكوهاي متحرك
طراحي و شبيه سازي انتقال فاز دهنده توسط حلقه هاي فريتي دو

7

قلو در باندX

8

طراحي و ساخت آنتن روي بدن با دو پالريزاسيون در باندI SM

9
10

تحليل و شبيه سازي نيروي نوري در نانو ساختارهاي تشكيل شده
از نانو كره هاي پالسموني
طراحي و ساخت يك فيلتر ميان گذر پهن باند مايكرو استريپي با
استفاده از ساختار زمين ناقص شده

دانشجو

استاد راهنما

ميالد محبي موشائي

محمدصادق ابريشميان

مصطفي ملكي

محمدصادق ابريشميان

شهرام اسماعيلي

علي خالقي

سعيده احدي

نصرت اهلل گرانپايه

معين نوائي

سيدآرش احمدي

امير حبيبي درونكال

سميه چماني

قاسم ياري سردرود

محمدصادق ابريشميان

مجيد كيائي

سميه چماني

جواد قلي پور

توكل پاكيزه

علي مختاراني

سيدآرش احمدي

استخراج شكل مدفون در زمين با استفاده از روش هاي نمونه
11

برداري خطي و مقطع نگاري تفرقي ومقايسه ي آن ها به كمك
داده هاي شبيه سازي و اندازه گيري

۱۹٥

مرتضي قادري آرام

علي خالقي
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ردیف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30

عنوان

طراحي و شبيه سازي و ساخت لنز روتمن مايكرواستريپي براي
تغذيه ي آرايه آنتني پهن باند در بازه ي فركانسيGHZ18-6
طراحي ،شبيه سازي و محاسبه تلفات يك نمونه جاذب

دانشجو

استاد راهنما

رضا تقوي نژاد

علي خالقي

مريم اقاخاني

فراماده(متامتريال)
طراحي و شبيه سازي تفنگ الكترونيكي كاليسترون چند پرتوي
توان باال
تحليل و شبيه سازي اثر مگنوپالسموني كر در نانو ذرات فلزي با
روش ماكسول گارنت
تحليل و شبيه سازي خواص نوري در ساختارهاي حلقوي متشكل
از نانو ذرات پالسموني
طراحي شبيه سازي و ساخت فيلتر ميانگذر پهن باند با استفاده از
ساختار استريپ الين سه اليه در بان فركانسي  2تا16
طراحي و ساخت يك سيستم تكرار كننده دو مودي روي بدن
براي سيستم هاي قابل كاشت بي سيم
طراحي ساختارهاي گرافني كنترل پذير مبتني بر ساختارهاي
متناوب براي كاربرد در جاذب ها
طراحي و ساخت يك نمونه آنتن آرايه فازي در باند  Cو بهينه
سازي باندهاي كناري
بررسي و شبيه سازي نانو آنتن پاپيوني پوسته اي با حفره ي دي
الكتريكي
تحليل و شبيه سازي تقويت امواج عبوري از نانو لوله هاي كربني
فلزي با باياسDC
طراحي و ساخت آنتن پچ مايكرو استريپ بهبود يافته با استفاده از
ديوار اتصال كوتاه
طراحي،بهينه سازي و كوچك سازي آنتن منوپل تيغه اي فرا پهن
باند براي باند  30تا  500مگاهرتز
تعيين شكل جسم فازي به كمك روشLEVEL SET
كاهش نسبت قله به متوسط توان در سيستم هايOFDMبا استفاده
از تكنيك سنجش فشرده
ارائه روشي براي تخمين كور آفست فركانس در سيستم
هايOFDMبا الگوريتم هاي وفقي
ارائه روشي براي فشرده سازي سيگنالهاي عصبي در ريز پردازنده
هاي قابل كاشت در بدن

اكبر امجدي

رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه
رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه

مريم خدادادي

توكل پاكيزه

عاطفه غالمي

توكل پاكيزه

سجاد ديواندري

سيدعبداهلل ميرطاهري

حامد ميرحسيني

سميه چماني

غالمرضا زارع

سيدعبداهلل ميرطاهري

شيرين رمضان زاده يزدي

سيدآرش احمدي

الهه كروبي

نصرت اهلل گرانپايه

سمانه صادقي مرشت

نصرت اهلل گرانپايه

مجيد غالمي

رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه

حامد طهماسبي آقويرني

محمدصادق ابريشميان

رضا پيش دست

سيدعبداهلل ميرطاهري

محمد جواد عزيزي پورراويز

كمال محامد پور

اميد ترابيان

كمال محامد پور
رمضانعلي صادق زاده شيخان

وحيد رحماني

گفشه
مهرداد اردبيلي پور

آشكارسازي اهداف بر مبناي نمونه برداري فشرده در رادارهاي
آرايه اي
بررسي روشهاي تعيين موقعيت اهداف در رادارهاي غير فعال
چندپايه

۱۹٦

اسداله خدائي مهر

كمال محامد پور

علي نوروزي مآل

محمدعلي سبط
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ردیف
31
32

عنوان

سنجش طيف همكارانه در شبكه حسگر بي سيم راديو شناختي با
وجودچندين كاربر اوليه
تحليل و شبيه سازي مسيريابي سيل آسا و بهينه سازي آن جهت
حداقل كردن تاخير در يك شبكه موردي

دانشجو

استاد راهنما

اكرم هوشياري

كمال محامد پور

بهروز خلجي

سعدان زكائي

بازسازي ذاذه هاي لرزه بر ميناي استفاده از تخمين چكالي طيف
33

توان سيگنال هاي محدود باند با استفاده از داده هاي لرزه انداز

مجتبي پاشازانوسي

گيري شده و پاسخ مدل زمين

مهرداد اردبيلي پور
محمدعلي سبط
رمضانعلي صادق زاده شيخان

34

تخمين DOAبا استفاده از روش سنجش فشرده

سيدموسي حسيني

35

حذف كالتر در  STAPبا استفاده از اطالعات معين فضاي كالتر

احسان رضاقلي زاده

محمدعلي سبط

سارا خسروي

محمود احمديان عطاري

محمدباقر نوري شيرازي

علي حبيبي بسطامي

38

BPLCو ارائه ي پيشنهاد براي پيشگيري و كاهش اثرات آن

امين داننده حصار

محمود احمديان عطاري

39

بهينه سازي كدهاي فواره اي براي كانال هاي پاك شونده

فرهاد ابراهيم زاده گنبدي

محمود احمديان عطاري

نوروز بهمني

محمدعلي سبط

سيما عزيزي

محمود احمديان عطاري

فاطمه بهادري

بهاره اخباري

گفشه
كمال محامد پور

شبيه سازي گيرنده مبتني بر سنجش فشرده با استفاده از كد بردار

36

كدهايLDPC

37

ادغام فضايي و شكل دهي پرتو در شبكه هاي مشاركتي باز مولد

40
41
42
43
44

45

46
47

شبيه سازي و تحليل حمالت بر روي بخش خانگي شبكه ي

كردنمجموعه  PRFمناسب براي رادار با  PRFمتوسط و استفاده از
الگوريتم تطابقي) (CAبه منظور رفع همزمان ابهام برد و داپلر
شبيه سازي آشكارسازي اهداف متحرك با ايتفاده از شبكه ي
حسگر بي سيم مبتني برتئوري سنجش فشرده
تخصيص منابع در شبكه هاي دسترسي چندگانه مشاركتي
كاهش تداخل به كمك تكنيك همترازي در شبكه هاي مخابرات
سلولي مبتني بر رله
الگوريتم انتخاب مسير بهينه براساس حداقل انرژي در يك شبكه
مشاركتي دوپرشي و مبتني برMI MO
تحليل و بهبود پروتكل هاي مسير يابي براي شبكه هاي متحرك
خودرويي

علي گلستاني
مسعود طوالبي

كمال محامد پور
علي حبيبي بسطامي
كمال محامد پور
رمضانعلي صادق زاده شيخان

حسام الدين شوشتري

گفشه
مهرداد اردبيلي پور

تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر اجاره ي
طيفي با هدف بهبود نرخ
نواحي نرخ قابل حصول در كانالتداخل شناختي علي وابسته به
حالت

۱۹۷

مهري مهرنيا
صابر رهبرفام

علي حبيبي بسطامي
محمود احمديان عطاري
بهاره اخباري
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گروه مکاترونیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مکاترونیك
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

سيداحمد خليل پورسيدي
1

به كارگيري الگوريتمهاي تكاملي در طراحي بهينه چند هدفه رباتهاي

حميدرضا تقي راد

موازي كابلي صفحهاي

مهدي علياري شوره دلي
مهدي طالع ماسوله

نام وشماره مجله

مهندسي مكانيك مدرس
شماره  5دوره 14
مرداد1393
مكانيك سازه ها و شاره

2

بررسي و تحليل عوامل موثر در سرعت پاسخ براي مدل غيرخطي

محمدجواد ميرشجاعيان حسيني

ها

عملگر الكتروهيدرواستاتيكي

مهدي علياري شوره دلي

شماره  1دوره 4
ارديبهشت1393

عبداهلل اكبري
3

بررسي پايداري سيستم سرو الكتروهيدروليك با روش كنترلي هوشمند

اميررضا زارع بيدكي

فازي

امير رضا حسيني
مهدي علياري شوره دلي

مهندسي مكانيك مدرس
شماره  3دوره 14
خرداد1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مکاترونیك
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

Time-Variant Artificial Potential Field (TAPF): A
Breakthrough in Power-Optimized Motion Planning of
Autonomous Space Mobile Robots

Matin Macktoobian
Mahdi Aliyari Shorehdeli

2

Real-Time Dynamic HIL Simulator of Gas Turbine,
Governor, Generator and Grid for Static Excitation of a
200-MVA Synchronous Generator

M. E. Iranian
I. Yousefi
Mahdi Aliyari Shorehdeli

3

Adaptive Variable Structure Hierarchical Fuzzy Control
for a Class of High-Order Nonlinear Dynamic Systems

1

Mohammad Teshnehlab
Mahdi Aliyari Shorehdeli

نام وشماره مجله
Robotica
No: 1 Vol: 1
Jul 2014
SimulationTransactions of the
Society for
Modeling and
Simulation
International
No: 10 Vol: 90
Aug 2014
Isa Transactions
No: 1 Vol: 1
Dec 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مکاترونیك
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

بيست و دومين كنفرانس
1

طراحي كنترل كننده فازي  PIو ارائه شبيه ساز ديناميكي خطي براي
ربات تعادلي دوچرخ

محمود نوروزي

بين المللي مهندسي برق

سينا فقيهي

ايران

مهدي علياري شوره دلي

تهران
ارديبهشت1393

۱۹۸
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

بيست و دومين كنفرانس
2

طراحي كنترل كننده مقاوم H2-Hو تشخيص خطاي حسگر براي
سيستم غير خطي چندمتغيرهpH

حامد طلوعي

بين المللي مهندسي برق

مجتبي نوري منظر

ايران

مهدي علياري شوره دلي

تهران
ارديبهشت1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مکاترونیك
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Gas Turbine Fault Detection and Identification By Using
Fuzzy Clustering Methods

Amin ollah Khormali
Mahdi Aliyari Shorehdeli

2

Parameter Estimation of Hammerstein-Wiener ARMAX
Systems Using Unscented Kalman Filter

Mahdi Aliyari Shorehdeli

3

Prediction of Seasonal Influenza Epidemics in Tehran
Using Artificial Neural Networks

4

Dynamic Simulation of One DOF Radial Active
Magnetic Bearing Using SIMULINK and Amesim CoSimulation

Mahdi Aliyari Shorehdeli
Mohammad Teshnehlab

Abdollah Ebadi
Mahdi Aliyari Shorehdeli

کنفرانس،مکان و زمان
The 2Nd
International
Conference on
& Robotics
Mechatronics
)(ICROM
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
& Robotics
Mechatronics
)(ICROM
Tehran
Oct 2014
22Nd Iranian
Conference on
Electrical
Engineering (ICEE
)2014
Tehran
May 2014
2Nd International
Conference on
Control,
Mechatronics and
Automation
Dubai
Dec 2014

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه مکاترونیك
ردیف
1

دانشجو

عنوان

توسعه مدل توربين گازي سيماني به منظور نزديك شدن آن به مدل
توربين گازي

هادي بديعي گورتي

استاد راهنما

مهدي علياري شوره دلي
علي رضا فاتحي

2

طراحي مسير و كنترل ربات هاي چرخدار با استفاده از روش دو جهته

سعيدمحسن عموئي

سيدحسين ساداتي

3

مدلسازي و كنترل ربات متحرك كروي بر اصل انحراف مركز جرم

سمانه خرسندي

مهدي علياري شوره دلي

4

كنترل بدون حسگر توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس
دائم چهت استخراج حداكثر توان

۱۹۹

زهرا نصيري زاري محله

كريم عباس زاده
احمد رادان
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ردیف
5
6
7
8
9
10

عنوان

طراحي سنسور نرم افزاري براي تخمين پارامترهاي توريوشارژ و
موتورهاي احتراق جرقه اي
طراحي و پياده سازي شبكه هاي عصبي با توابع فعال ساز ويولت و
چبيشف براي شناسايي سيستم هاي غير خطي
مدل سازي كنترل و شبيه سازي سيستم بيرنگ مغناطيسي فعال
كنترل برداري ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كاررفته در نيروگاههاي
بادي به منظور جذب حداكثر توان از توربين بادي
طراحي يك كنترل براي جبران ساز بار آيروديناميكي با استفاده از
عملكرد الكتروهيدرواستاتيكي

دانشجو

استاد راهنما

حسين كريميان

حميد خالوزاده

داريوش كرامتي

محمد تشنه لب
محمدعلي نكويي

عبداله عبادي

مهدي علياري شوره دلي

اويس شوشتري

سيدحسين ساداتي

سيدمحمدامين علوي سقرچي

مهدي علياري شوره دلي

كنترل ازدحام مديريت فعال صفMQMبر اساس شبكه عصبي فازيدر

عاطفه سادات ميرباقري

شبكه هاي كامپيوتري

طباطبائي مهرآبادي

محمد تشنه لب

كنترل حركت ميكرو ذره و توده ي نانو ذرات فرومغناطيسي و نانو
11

حامل ها در درون عروق خوني در سيستم دارورساني MRIبه منظور

سارا هوشمند

علي غفاري

درمان
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

طراحي و پياده سازي كنترل كننده ي غير خطي مقاوم با پسخور
ديداري برروي ربات موازي كابلي نصير
پياده سازي يك سيستم كنترل بازوي ربات شبكه شده
توسعه روش هاي شناسايي ديناميكي ربات هاي موازي با استفاده از
روش  Gi bbs- Appel lو كالبيراسيون رباتكابلي تصير
مدل سازي و شبيه سازي و كنترل سيستم فتوولتانيك به همراه اينورتر
چند سطحي به منظور كاهش هارمونيك
طراحي و شبيه سازي كنترل كننده عصبي فازي جهت افزايش بازدهي
انرژي در مكان هاي عمومي
طراحي و شبيه سازي سامانه هپتيكي توليد نيروهاي آيرو ديناميكي در
اهرم كنترلي سيستم پرواز با سيم
آشكار سازي و رديابي اهداف متحرك و بهينه سازيالگوريتم هوشمند
تشخيص حركت
عيب يابي حرارتي گازي V94.2زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنالها و
استفاده از مدل روون
فرمول بندي و طراحي مسير بهينه در فضاي كاري كنترل پذير براي
ربات هاي كابلي معلق
برنامه ريزي گيرش اجسام توسط دست رباتيكKNTU
كنترل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم به روش آموزش خطاي پسخور
در سيستم توربين بادي
عيب يابي توربين گازي V942زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنال با
استفاده از سيستم هاي فازي

۲۰۰

رضا بابا قصابها

حميدرضا تقي راد

رستم دينياريان

بابك توسلي

ابراهيم عابدلو

حميدرضا تقي راد

حميدرضا طالبي

كريم عباس زاده
احمد رادان

مهران ثمري

محمد تشنه لب

مصلح عبدالهادي زنگكاني

علي نحوي

قاسم نهاري مهرباني

سيدحسين ساداتي

بابك امين فر

مهدي علياري شوره دلي
علي رضا فاتحي

احمد شريفي

حميدرضا تقي راد

مصطفي كمالي

سيدعلي اكبر موسويان

فرهاد حقيقي

حميد خالوزاده

امين اله خرمالي

مهدي علياري شوره دلي
علي رضا فاتحي
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گروه مهندسی پزشکی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی پزشکی
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

فصلنامه تازه هاي علوم

مريم مومني

شناختي

حميد ابريشمي مقدم

تحليل رشد مغز به وسيله ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاوير

16  دوره1 شماره

راينهارد گرب

تشديد مغناطيسي

1393بهار

فابريس والوا

مهندسي پزشكي زيستي

محمدرضا يوسفي نجف آبادي

8  دوره1 شماره

رضا جعفري

1393بهار

حميد ابريشمي مقدم

بدون مش مبتني بر موجك در حل مساله-مدل سازي اجزاي محدود
پيشرو مقطع نگاري القاي مغناطيسي

ردیف

1

2

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی پزشکی
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Neuropediatrics
No: 45 Vol: 4
Aug 2014

Maryam Momeni
Hamid Abrishami
Moghaddam
Reinhard Grebe
Catherine Gondry-Jouet
Fabrice Wallois

ردیف

Temporal Resolvability Analysis of Macroscopic
Morphological Development in Neonatal Cerebral
Magnetic Resonance Images

1

Soudeh Saien
Hamid Pilehvar
Hamid Abrishami
Moghaddam

Refinement of Lung Nodule Candidates Based on Local
Geometric Shape Analysis and Laplacian of Gaussian
Kernels

2

A Novel Application of Higher Order Statistics Of R-R
Interval Signal in Emd Domain for Predicting Termination
of Atrial Fibrillation

3

Neonatal Atlas Templates for the Study of Brain
Development Using Magnetic Resonance Images

4

Computers in
Biology and
Medicine
No: 1 Vol: 54
Nov 2014
Journal of
Biological Systems
No: 1 Vol: 23
Jan 2015
Current Medical
Imaging Reviews
No: 1 Vol: 11
Winter 2015

Maryam Mohebbi
Ashtieani
Maryam Momeni
Hamid Abrishami
Moghaddam
Grebe Reinhard
Catherine Gondry-Jouet
Fabrice Wallois

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مهندسی پزشکی
مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

مهسا علي زاده شلچي

 جنين با استفاده از مدل سازي ديناميكي بيزين ثبتECG استخراج سيگنال

مريم محبي آشتياني

هاي يك كاناله

ردیف

دومين كنفرانس دانش
پژوهان كامپيوتر و
فناوري اطالعات
تبريز
1393آبان

۲۰۱

1

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی برق

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

پيش بيني فيبريالسيون بطني با استفاده از همبستگي خطي ضربان به ضربان

عطيه رياسي

موج  Tو قطعه  STدر سيگنالECG

مريم محبي آشتياني

تشخيص اتوماتيك سندروم آپنه انسدادي هنگام خواب با استفاده از

روزبه عطري

ويژگي هاي بر پايه تبديل موجك سيگنالECG

مريم محبي آشتياني

کنفرانس،مکان و زمان

بيست و يكمين كنفرانس
2

مهندسي زيست پزشكي
ايران
تهران
آذر1393
ششمين كنفرانس

3

سالمت الكترونيكي و
كاربردهاي  I CTدر
پزشكي ايران
ارديبهشت1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مهندسی پزشکی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Screening of Obstructive Sleep Apnea Using Higher Order
Statistics of HRV and EDR Signals

Roozbeh Atri
Maryam Mohebbi
Ashtieani

2

Prediction of Ventricular Tachycardia Using
Morphological Features of ECG Signal

Atiye Riasi
Maryam Mohebbi
Ashtieani

کنفرانس،مکان و زمان
21Th Iranian
Conference on
Biomedical
Engineering
)(ICBME2014
Tehran
Nov 2014
International
Symposium on
Artificial
Intelligence and
Signal Processing
)(AISP 2015
Mar 2015

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه مهندسی پزشکی
ردیف
1

دانشجو

عنوان

مدلسازي اجزاء محدود-بدون مش در مقطع نگار القاي مغناطيسي و
ساخت يك سامانه نمونه آزمايشگاهي

محمدرضا يوسفي نجف آبادي

استاد راهنما

حميد ابريشمي مقدم
رضا جعفري

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه مهندسی پزشکی
ردیف
1
2
3
4

عنوان

پيش بيني ناهنجاري فيبريالسيون بطني با استفاده از ويژگيهاي
مورفولوژيكي سيگنال الكتروكارديوگرام
طراحي و پياده سازي اطلس مغزي چند شيوه اي سه بعدي براي بررسي
روند رشد سر نوزادان
طراحي و پياده سازي روشي نوين براي استخراج ارتباط هاي مغزيا از داده
هاي  f MRIبراساس  Parcel l l at i onوGC
آشكارسازي خودكار آپنه انسدادي خواب با استفاده از سيگنال
الكتروكارديوگرام به صورت درجا

۲۰۲

دانشجو

استاد راهنما

عطيه رياسي

مريم محبي آشتياني

اميد مهدي زاده دستجردي

حميد ابريشمي مقدم

مهسا علي زاده شلچي

داود آسماني

روزبه عطري

مريم محبي آشتياني

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی برق

ردیف
5
6
7
8
9
10

عنوان

دسته بندي تصاوير سه بعدي توموگرافي كامپيوتري در بيماران مبتال به
بيماريهاي ارتشاحي ريوي
تشخيص اختالالت ايجاد شده در مسيرهاي بينايي
Koni o,Parvo,Magnoدر بيماران داراي  MSتوسط f MRI
پياده سازي روش تجزيه مد تجربي تام به منظور پردازش سيگنال هاي
بيولوژيكي
EEGآشكار سازي و طبقه بندي خودكار اسپايكهاي ميان حمله اي در
سيگنال
پياده سازي روش تمركز روزنه مصنوعي چندعنصري در تصويربرداري
فراصوت پزشكي
نمايه گذاري و بازيابي تصاوير چند طيفي پزشكي با استفاده از همبسته
نگار موجك و چندي سازي برداري

دانشجو

استاد راهنما

زينب عبدالرضا

حميد ابريشمي مقدم

عليرضا صدقي

حميد ابريشمي مقدم

بهشيد توسليان

رضا جعفري

پيمان نجفي

مريم محبي آشتياني

عليرضا ملكپورجونقاني

حميد ابريشمي مقدم

مستعان توحدي

حميد ابريشمي مقدم

قطبهای علمی دانشکده برق
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

كنترل صنعتي

حميد خالوزاده

1390

2

محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زير سيسيتم هاي الكترو مغناطيسي

نصرت اهلل گرانپايه

1390

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده برق
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

گروه پژوهشي اتوماسيون و كنترل پيشرفته فرايندها

علي رضا فاتحي

1386

2

پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات

علي احمدي

1388

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده برق
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

خواص الكترونيكي مواد

فرامرز حسين بابايي

1376

2

قطعات نيمه هادي VLSI

عليرضا صالحي

1379

3

ادوات نيمه رسانا

فرهاد اكبري برومند

1386

4

ادوات نوري و پرتوها

فرهاد اكبري برومند

1390

5

مهندسي سيستم ها و مطالعات شناخت

احمدرضا تحسيري

1392

6

مدارها و سيستم هاي مجتمع

اميرمسعود سوداگر

1389

7

سيگنال ها و سيستم هاي الكترونيكي

داود آسماني

1389

8

مدارات فركانس باال

مهدي احسانيان مفرد

1391

9

مدارهاي ميكروالكترونيك

حسين شمسي

1389

10

سيستم هاي طيف گسترده

مهرداد اردبيلي پور

1388
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ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

11

كنترل توان راكتيو و كيفيت توان  1و2

محمد توكلي بينا

1383

12

الكترونيك قدرت

احمد رادان

1382

13

محركه هاي الكتريكي

محمد اردبيلي

1383

14

سيستم هاي قدرت و پيل سوختي وBPLC

سيدمحمدتقي بطحايي

15

مديريت سيستم هاي انرژي و توزيع

مسعود علي اكبرگلكار

1389

16

عايق ها و فشار قوي

اصغر اكبري ازيراني

1381

17

ماشين هاي مخصوص

شكراهلل شكري كجوري

1383

18

تشخيص و شناسايي خطا

مهدي علياري شوره دلي

1389

19

كنترل صنعتي

حميدرضا تقي راد

1376

20

اتوماسيو ن پيشرفته

علي رضا فاتحي

1386

21

سيستم هاي كنترل پيشرفته

علي خاكي صديق

1384

22

ربايتك

حميدرضا تقي راد

1380

23

مدل سازي وشناسايي سيستم ها

حميد خالوزاده

1389

24

سيستم هاي هوشمند

محمد تشنه لب

1379

محمود احمديان عطاري

1382

26

پردازش سيگنال هاي ديجيتالDSP

كمال محامد پور

1377

27

سنجش كيفيت ترمينال هاي بدون سيم

علي خالقي

1390

28

فناوري هاي نوين راداري

25

شناسه و رمز و آزمايشگاه تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژول
هاي رمز نگاري

رمضانعلي صادق زاده شيخان
گفشه

1389

29

مخابرات نوري

نصرت اهلل گرانپايه

1378

30

سيستم هاي مخابراتي

سيدآرش احمدي

1381

31

مهندسي پزشكي

حميد ابريشمي مقدم

1379

32

اندازه گيري بيومديكال

رضا جعفري

1389

33

مخابرات پهن و پردازش سيگنال

كمال محامد پور

1394

34

الكترونيك ارگانيكي

فرهاد اكبري برومند

1394

۲۰٤

دانشکده ریاضی

معاون پژوهشی :دکتر محمود هادیزاده یزدی
کارشناس پژوهش :سمیه امیریان
تلفن77125254 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده ریاضی

اعضای هیات علمی دانشکده رياضی
آخرين مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

رياضي محض
رياضي محض

رديف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

هاشم

پروانه مسيحا

دانشيار

دكتري تخصصي

2

مليحه

حسيني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

3

حسن

حقيقي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

4

فرزانه

رمضاني بناب

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

5

امير

رهنماي برقي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

6

كمال

عقيق

دانشيار

دكتري تخصصي

هندوستان

رياضي محض

7

ابراهيم

قرباني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

8

شعبان

قلندرزاده

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

9

علي رضا

مقدم فر

استاد

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

10

فرشته

ملك

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

11

كوروش

نوروزي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

12

محمدجواد

نيك مهر

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي محض

13

عظيم

امين عطايي

دانشيار

دكتري تخصصي

هندوستان

رياضي كاربردي

14

محمدرضا

پيغامي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

15

علي

ذاكري

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

16

سيدمسعود

فاطمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

17

فريده

قريشي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

18

محمد

مسجد جامعي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

19

محمود

هادي زاده يزدي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

رياضي كاربردي

20

عبدالرضا

سياره

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

علوم كامپيوتر و آمار

21

احد

ملك زاده

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

علوم كامپيوتر و آمار

22

سيدمقتدي

هاشمي پرست

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

علوم كامپيوتر و آمار
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گروه رياضی كاربردی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه رياضی كاربردی
نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

عظيم امين عطايي

مطالعه معادالت حاكم در انتشار گازهاي تنفسي در مويرگ ها

1

رياضي و جامعه
1  دوره2 شماره
1393تابستان

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه رياضی كاربردی
نام وشماره مجله
Numerical Algorithms
Vol: 66
May 2014
Bulletin of the Iranian
Mathematical Society
No: 5 Vol: 40
Fall 2014
Applied Mathematical
Modelling
Vol: 38
Jul 2014
The Journal of
Mathematics and
Computer Science
Vol: 8
Summer 2014
Pacific Journal of
Optimization
No: 1 Vol: 10
Apr 2014
Journal of Applied
Mathematics
No: 2
Apr 2014
Electronic Transactions
on Numerical Analysis
Vol: 41
Fall 2014
Journal of Applied
Mathematics and
Computing
No: 1
Apr 2014
International Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
No: 1 Vol: 1
Jul 2014

عنوان مقاله

رديف

Numerical Analysis of a High Order Method for State
Dependent Delay Integral Equations

1

Farideh Ghoreishi

Convergence Analysis of Spectral Tau Method for
Fractional Riccati Differential Equations

2

Ali Zakeri
et al.

Gradient WEB-Spline Finite Element Method for Solving
Two-Dimensional Quasilinear Elliptic Problems

3

Ali Zakeri
M. Masjedjamee

Numerical Method for Optimal Control-State Problem with
Bivariate B-Spline Basis

4

Seyed Masoud Fatemi
et al.

A Projection Gradient Filter Trust-Region Algorithm for
Bound Constrained Optimization

5

On the Numerical Solution of One-Dimensional Nonlinear
Nonhomogeneous Burgers' Equation

6

Convergence Analysis of Operational Tau Method for
Abel-Type Volterra Integral Equations

7

Seyed Masoud Fatemi
M.Reza Peyghami

An Interior-Point Method for P?(?)-Linear
Complementarity Problem Based on a Trigonometric
Kernel Function

8

M.Reza Peyghami
et al.

Solving Continuous Single-Objective Defensive Location
Problem Based on Hybrid Directed Tabu Search Algorithm

9

نويسندگان
Farideh Ghoreishi
M. Hadizadeh Yazdi

Azim Aminataei
et al.
Farideh Ghoreishi
et al.

۲۰۸
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نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Journal of Mathematics
and Computer Science
Vol: 14
Aug 2014

Azim Aminataei
et al.

Rational Laguerre Functions and Their Applications

10

Improvement of the Multiquadric Quasi-Interpolation
L_W_2

11

Azim Aminataei
et al.

Solving Operator Equation Based on Expansion Approach

12

Azim Aminataei
et al.

The Generalized Laguerre Matrix Method for Solving
Linear Differential-Difference Equations with Variable
Coefficients

13

Azim Aminataei
et al.

On the Numerical Solution of Fractional-Order FredholmVolterra Integro-Differential and Multi-Fractional Order
Integro-Differential Equations

14

M.Reza Peyghami
et al.

A Relaxed Nonmonotone Adaptive Trust Region Method
for Solving Unconstrained Optimization Problems

15

M.Reza Peyghami
et al.

A New Class of Efficient and Globally Convergent
Conjugate Gradient Methods in the Dai-Liao Family

16

A New Nonmonotone Filter Barzilai-Borwein Method for
Solving Unconstrained Optimization Problems

17

Integrated High Accuracy Multiquadric Quasi-Interpolation
Scheme for Solving the Nonlinear Klein-Gordon Equation

18

An Efficient Numerical Scheme for Coupled Nonlinear
Burgers' Equations

19

On the Numerical of the Nonlinear Korteweg-De Vries
Equation

20

Journal of Mathematics
and Computer Science
Vol: 11
Jun 2014
International Journal of
Computational
Mathematics
Vol: 2,014
Fall 2014
Applications and
Applied Mathematics:
An International
Journal (AAM)
No: 1 Vol: 9
Jun 2014
Gulf Journal of
Mathematics
No: 4 Vol: 2
Oct 2014
Computational
Optimization and
Applications
No: 10
Jan 2015
Optimization Methods
& Software
No: 12
Jan 2015
International Journal of
Computer Mathematics
No: 41
Jan 2015
Journal of Mathematics
and Computer Science
Vol: 14
Jan 2015
Applied Mathematics
& Information Sciences
No: 1 Vol: 9
Jan 2015
Systems Science &
Control Engineering
No: 1 Vol: 3
Jan 2015

Azim Aminataei
et al.

M.Reza Peyghami
et al.
Azim Aminataei
et al.
Azim Aminataei
et al.

Azim Aminataei
et al.

۲۰۹

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده ریاضی

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه رياضی كاربردی
رديف

1

نويسندگان

عنوان مقاله

يك الگوريتم برنامهريزي درجه دوم متوالي براي بهينهسازي مسايل غير
خطي بدون استفاده از تابع جريمه و فيلتر

رزيتا زين العابديني ملك
ميان
محمدرضا پيغامي

كنفرانس،مکان و زمان

چهل و پنجمين كنفرانس
رياضي ايران
سمنان
شهريور1393
هفتمين كنفرانس بين المللي

2

ارائه يك روش برزيالي -بروين با استفاده از فيلتر

3

 + T-CD4هاي سلول با تقابل ﺩﺭ  HIV-1ويروس ديناميك سازي مدل

فرشيد ارزاني

انجمن ايراني تحقيق در

محمدرضا پيغامي

عمليات

سيدمسعود فاطمي

سمنان
ارديبهشت1393

حسين محبي
عظيم امين عطايي
حسين پور بشاش

چهل و پنجمين كنفرانس
رياضي ايران
سمنان
شهريور1393
چهل و پنجمين كنفرانس

4

كاربرد تبديالت دنباله اي غير خطي و تاثير آن در بهبود جواب برخي

داود چهل ميران

رياضي ايران

معادالت عملگري

محمود هادي زاده يزدي

سمنان
شهريور1393
يازدهمين سمينار معادالت و

5

حل مسائل بيضوي غيرخطي به روش عددي سينك گالركين

علي ذاكري

ديفرانسل سيستمهاي ديناميكي

فاطمه اسدالهي طاهري

دامغان
تير1393

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه رياضی كاربردی
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

An Adaptive Nonmonotone Trust Region Method for Solving
Systems of Equalities and Inequalities

M.Reza Peyghami
et al.

2

A New Trust Region Method with Simple Subproblem

M.Reza Peyghami
et al.

3

Combination of Nonsmooth Trust Region and Line Search
Methods Fo Locally Lipschitz Unconstrained Optimization
Problems

M.Reza Peyghami
et al.

۲۱۰

كنفرانس،مکان و زمان
International Congress
of Mathematicians ICM
2014
Seoul
Aug 2014
The 7Th International
Conference of Iranian
Operations Research
Society
Semnan
May 2014
The 7Th International
Conference of Iranian
Operations Research
Society
Semnan
May 2014

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده ریاضی

رديف

عنوان مقاله

4

A Modified Secant Condition and Related Conjugate
Gradient Method

5

Numerical Solution of the Two-Dimensional Sine-Gordon
Equation Using Multivariate Multiquadric QuasiInterpolation Scheme

Azim Aminataei
et al.

6

An Iterative Regularization Method for Sysyem of IntegralAlgebraic Equations

Mahdi
Sagharjooghi
Farahani
M. Hadizadeh
Yazdi

7

Approximation of A Linear Source Term for An Inverse
Parabolic Problem

A.H. Salehi
Shayegan
Ali Zakeri

نويسندگان
M.Reza Peyghami
et al.

كنفرانس،مکان و زمان
The 45Th Annual
Iranian Mathematics
Conference
Semnan
Aug 2014
2Nd International
Conference on
Mathematical Sciences
)(ICMS 2014
Istanbul
Jul 2014
The 45Th Annual
Iranian Mathematics
Conference
Semnan
Aug 2014
The 45Th Annual
Iranian Mathematics
Conference
Semnan
Aug 2014

پايان نامه دوره دكترا)دفاع شده (گروه رياضی كاربردی
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

برخي روشهاي عددي درحل مسايل معكوس سهموي غير خطي

قدسيه جنتي

علي ذاكري

2

روش هاي ناحيه اعتماد براي مسايل بهينه سازي نا هموار

زهره اكبري

محمدرضا پيغامي

مريم سربلند

عظيم امين عطايي

3

حل عددي معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي  Evol ut i onبا استفاده
از توابع پايه شعاعي

پايان نامه دوره كارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه رياضی كاربردی
رديف
1
2
3
4
5
6

دانشجو

عنوان

يك روش كنترل بهينه براي دستگاه هاي غير خطي با استفاده از بهينه سازي
پويا
روش هاي رانگ-كوتا -نيستروم براي معادالت ديفرانسيل معمولي مرتبه  2با
كاربرد در سيستم هاي چند ساختاري
كاربرد روش هسته هاي دوبار توليد شده براي حل معادالت كسري غير خطي
و بررسي همگرايي انها
روشهاي تحليلي و عددي حل كالسي از معادالت انتگرال منفرد غير خطي
آبل
كاربرد روش هاي چند گامي بهبود يافته در حل مسايل اشتورم ليوويل
پيرامون بعضي از قضاياي  Bai l eyمربوط به توابع فوق هندسي و
كاربردهاي آن

۲۱۱

رويا قرباني جعفربيگلو
بنفشه ميرزايي خندابي

استاد راهنما

عظيم امين عطايي
محمدرضا پيغامي
فريده قريشي
عظيم امين عطايي

مهسا دميرچي

علي ذاكري

داود چهل ميران

محمود هادي زاده يزدي

مريم باقري آشنا

علي ذاكري

رويا قاسمي

محمد مسجد جامعي

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده ریاضی

رديف
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عنوان

دانشجو

بررسي و تحليل روش هاي منظم سازي تكراري براي حل معادالت انتگرال

مهدي سقرجوقي

نوع اول ولترا

فراهاني

پيرامون چند جمله اي هاي متعامد كالسيك گسسته و كاربرد انها

طاهره آذر

محمد مسجد جامعي

سعيد قبله سوها

فريده قريشي

طاهره قيومي

محمد مسجد جامعي

سيده پريسا اميري

محمود هادي زاده يزدي

كاربرد روش عناصر مرزي در حل مسايل بيضوي نيمه خطي

زينب دهداروند

علي ذاكري

برخي روش هاي عددي حل معادالت سهموي حاكم برانتشار امواج الكترو

محبوبه صالحي

مغناطيس

خوشمكاني

روش عناصر مرزي  -عناصر محدود كامال گسسته براي كالس غير خطي
مساله سهمي -بيضوي در  2بعد
پيرامون چند جمله اي هاي متعامد غربال شده
ارائه يك روش تركيبي تكراري بر مبناي روش  DQبراي كالسي از معادالت
انتگرال ديفرانسيل ولترا

برخي روش هاي عددي براي حل مسائل ديفرانسيل كسري نفوذ در فضاي دو
بعدي
حل عددي معادالت نفوذ غير خطي معكوس با استفاده از روش اختالل همو
توپي

سمانه ابوالحسني كاشي

استاد راهنما

محمود هادي زاده يزدي

فريده قريشي
علي ذاكري
فريده قريشي

قدسيه جنتي

16

يك روش عددي كارا براي معادله برگرز

زهرا ارجمندخانقلي

عظيم امين عطايي

17

روشهاي طيفي براي حل معادالت انتگرو-ديفرانسيل نوع ولترا

امين جان درميان

فريده قريشي

عذرا قايدي

عظيم امين عطايي

سميه حكيمي

عظيم امين عطايي

18

روش كوادراتور انتگرال تصادفي ) (RI Qو كاربرد آن براي حل معادالت
انتگرالي ولترا

19

روش بدون شبكه براي حل غير خطي شرودينگر

20

يك الگوريتم ناحيه اعتماد بهبود يافته براي حل دستگاه معادالت غير خطي

21

يك روش  BFGSحافظه محدود منظم سازي شده براي مينيمم سازي نامقيد
نا محدب

22

يك روش ناحيه اعتماد مجموعه موثر بر اساس فيلتر

23

يك الگوريتم برنامه ريزي درجه دوم متوالي با يك فاز مقيد تساوي اضافي

24

روش هاي تكراري براي يافتن يك گام ناحيه اعتماد

فاطمه ميرزائي قره
قشالق

محمدرضا پيغامي

الهام سلطان محمدي

محمدرضا پيغامي

رقيه يزداني كيان

محمدرضا پيغامي

رزيتا زين العابديني
ملك ميان

محمدرضا پيغامي

جواد حاجي آبادي

محمدرضا پيغامي

آتنا مقدم حصاري

محمدرضا پيغامي

26

يك روش فيلتر نا يكنواخت براي بهينه سازي غير خطي

هاني احمدزاده سلوط

محمدرضا پيغامي

27

يك روش گراديان مزدوج حافظه محدود

عصمت پهلواني زاده

محمدرضا پيغامي

28

يك روش جهت مزدوج براي بهبود روش حافظه محدودBFGS

مسعود قلي پور

محمدرضا پيغامي

ميترا گرگاني

محمدرضا پيغامي

مژگان جعفري خلفلو

محمدرضا پيغامي

25

29
30

يك رده جديد از الگوريتم هاي گراديان مزدوج طيفي براي بهينه سازي
نامقيد بر اساس معادله سكانت اصالح شده

بهينه سازي فازي انتخاب پور تفليو با كمك برنامه ريزي خطي و درجه دوم
پارا متريك
يك روش ناحيه اعتماد نا يكنواخت با جستجوي خطي نادقيق جديد براي
بهينه سازي نا مقيد
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گروه رياضی محض

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه رياضی محض
نام وشماره مجله
Graphs and
Combinatorics
No: 4 Vol: 30
Jul 2014
Communications in
Algebra
No: 10 Vol: 42
May 2014
Bulletin of the Iranian
Mathematical Society
No: 6 Vol: 40
Nov 2014
International Journal of
Nonlinear Analysis and
Applications
Vol: 2,014
May 2014
Ukrainian Mathematical
Journal
No: 11 Vol: 66
Nov 2014
Ukrainian Mathematical
Journal
No: 9 Vol: 66
Sep 2014
Proceedings of Institute
of Applied Mathematics
No: 1 Vol: 3
Aug 2014
Cubo A Mathematical
Journal
No: 2 Vol: 16
Jun 2014
University Politehnica of
Bucharest Scientific
Bulletin-Series AApplied Mathematics
and Physics
No: 2 Vol: 76
Jun 2014
Fixed Point Theory
No: 2 Vol: 15
Jun 2014
Journal of Nonlinear and
Convex Analysis
No: 6 Vol: 15
Jun 2014
Journal of Algebra and
Its Applications
No: 6 Vol: 14
Sep 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mohammad J. Nikmehr
et al.

The Chromatic Index of a Graph Whose Core Is a Cycle
of Order At Most 13

1

Kamal Aghigh
et al.

On Extensions of Semilocal Prüfer Domains

2

Hassan Haghighi

A Generalization Of Villarreal's Result For Unmixed
Tripartite Graphs

3

Hashem Parvaneh
Masiha
Fatemeh Zahra
Sabetghadam

Coupled Fixed Point Theorems in Ordered $\Epsilon$Chainable Partial Metric Spaces

4

Mohammad J. Nikmehr

Strongly Semicommutative Rings Relative to a Monoid

5

Mohammad J. Nikmehr

Generalized Semicommutative and Skew Armendariz
Ideals

6

Topological Indices Based End-Vertex Degrees Of
Edges on Nanotubes

7

Some Coupled Coincidence Point Theorems in Partially
Ordered Uniform Spaces

8

Mohammad Eslamian
Kourosh Nourouzi

Minimization Problem of a Variational Inequality on a
Family of Set-Valued Mappings

9

Fayeze Bazazi
Kourosh Nourouzi
Donal O'Regan
Ravi Agarwal

Two Order Theoretic Proofs for a Fixed Point Theorem
in Partially Ordered Metric Spaces and Its Application to
Trace Class Operators Equations

10

Fixed Points of Correspondences in Vector Valued
Metric Spaces and Applications in Integral Equations

11

A Generalized Ideal-Based Zero-Divisor Graph

12

Mohammad J. Nikmehr
et al.

Kourosh Nourouzi
Donal O'Regan

Kourosh Nourouzi
Donal O'Regan
Mohammad J. Nikmehr
et al.

۲۱۳
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نام وشماره مجله
International Journal of
Current Life Sciences
No: 8 Vol: 4
Aug 2014
Studia Universitatis
Babes-Bolyai Chemia
Vol: 4
Aug 2014
Studia Universitatis
Babes-Bolyai Chemia
Vol: 4
Aug 2014
Journal of Graph Theory
Vol: 79
Aug 2014
Linear Algebra and Its
Applications
Vol: 447
Apr 2014
Frontiers of Mathematics
in China
No: 1 Vol: 10
Jan 2015
Mathematica Slovaca
No: 1 Vol: 65
Feb 2015
Journal of the Korean
Mathematical Society
No: 2 Vol: 52
Feb 2015
Bulletin of the Iranian
Mathematical Society
No: 1 Vol: 41
Jan 2015
Linear & Multilinear
Algebra
No: 7 Vol: 63
Jan 2015
Publicationes
Mathematicae-Debrecen
No: 42,036 Vol: 86
Winter 2015
Proceedings of the
American Mathematical
Society
No: 5 Vol: 143
Jan 2015
International Journal of
Nonlinear Analysis and
Applications
No: 2 Vol: 6
Mar 2015

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mohammad J. Nikmehr
et al.

Index Set of Certain Planer Graphs

13

Forth Atom-Bond Connectivity Index of Some Famous
Nanotubes

14

Theoretical Study of Nanostructures Using Topological
Indices

15

Ebrahim Ghorbani
A Mohammadian
B Tayfeh Rezaie

Maximum Order of Triangle-Free Graphs with a Given
Rank

16

R.B Bapat
Ebrahim Ghorbani

Inverses of Triangular Matrices and Bipartite Graphs

17

OD-Characterization of Certain Four Dimensional Linear
Groups with Related Results Concerning Degree Patterns

18

Mohammad J. Nikmehr
et al.

The M-Regular Graph of a Commutative Ring

19

Abolfazl Alibemani
Mohammad J. Nikmehr

The Annihilator Ideal Graph of a Commutative Ring

20

The Continuity of Linear and Sublinear Correspondences
Defined on Cones

21

Maliheh Hosseini
Juan J. Font
Manuel Sanchis

Multilinear Isometries on Function Algebras

22

Maliheh Hosseini
Massoud Amini

Peripherally Multiplicative Maps Between FigàTalamanca-Herz Algebras

23

Hassan Haghighi
Rahim Zaare Nahandi

Cohen-Macaulay Bipartite Graphs in Arbitrary
Codimension

24

Kourosh Nourouzi

Vector Ultrametric Spaces and a Fixed Point Theorem
for Correspondences

25

Mohammad J. Nikmehr
et al.
Mohammad J. Nikmehr
et al.

Alireza Moghaddamfar
et al.

Kourosh Nourouzi
Donal O'Regan

۲۱٤
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مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه رياضی محض
مکان و زمان،كنفرانس

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مليحه حسيني

جمعي بين فضاهاي توابع به طور پيوسته مشتق پذير-نگاشتهاي نرم

1

چهل و پنجمين كنفرانس
رياضي ايران
Semnan
1393شهريور

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه رياضی محض
مکان و زمان،كنفرانس
2Nd International
Conference on
Mathematical Sciences
(ICMS 2014)
Istanbul
Jul 2014
3rd Biennial
International Group
Theory Conference and
7Th Group Theory
Conference of Iran
Mashhad
Jan 2015
2Nd International
Conference on
Mathematical Sciences
(ICMS 2014)
Istanbul
Jul 2014
International Conference
on Advances in
Mathematical Sciences
and Applications
Dec 2014
International Congress
of Mathematicians ICM
2014
Seoul
Aug 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Kamal Aghigh
et al.

A Note on Defectless Extensions of Valued Fields

1

Groups with Split Noncommuting Graphs

2

Hashem Parvaneh
Masiha

Some Fixed Point Results on Ordered Metric Spaces

3

Ebrahim Ghorbani

On Seidel Energy of Graphs

4

Ebrahim Ghorbani

Applications of KKT Method in Combinatorial Problems

5

Alireza Moghaddamfar
et al.

كتب منتشر شده گروه رياضی محض
ناشر

نويسندگان

عنوان

رديف

European Mathematical
Society

ﻋﻘﻴﻖ ﻛﻤﺎﻝ
A bishnoi
S kumar
S.K Khanduja

Valuation Theory in Interaction- chapter 1

1

پايان نامه دوره دكترا)دفاع شده (گروه رياضی محض
استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

كمال عقيق

آزاده نيك سرشت

بررسي مسائل روي حوزه هاي پروفر

1
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رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

2

رده هاي – pاسكيم ها و اسكيم هاي ناشي از گراف ها

فاطمه راعي برندق

امير رهنماي برقي

3

سرشت نمايي هاي عددي بعضي از گروههاي ساده متناهي

سكينه رهبريان

علي رضا مقدم فر

4

OD-سرشت نمايي گروههاي متناهي

بنفشه اكبري

علي رضا مقدم فر

5

برخي قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي يكنواخت

آريس آقانيانس

كوروش نوروزي

پايان نامه دوره كارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه رياضی محض
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

در باره مانيفلدهاي تقريبا پارا-سايا

مهسا قناتي

فرشته ملك

2

در باره مانيفلدهاي  3-بعدي پارا ساساكي نوع)?(

سپيده نجاتي مهر

فرشته ملك

3

واريته هاي توريك و كاربردهاي آنها

اعظم سادات قاسمي

حسن حقيقي

4

الگوريتم هاي تجزيه يك واريته به مولفه هاي تحويل نا پذير

حميد ميرزا گل پور طلوتي

حسن حقيقي

در باره ي التصاق هاي شبه متقارن متريك روي يك مانيفلد پارا -

سيده متين آقاسيدمحمد

ساساكين لورنستي

كشميري

ساختارهاي القايي روي مانيفلدهاي ريماني حاصلضربي

نرگس بيرانوند

فرشته ملك

محمد زهتاب پور

حسن حقيقي

8

نتايجي هندسي از خاصيت بورلي ثابت ايده آل هاي مونوميال

عبدالباسط بياباني

حسن حقيقي

9

بررسي جمعي يك حلقه جابجايي بدون عنصر صفر

صديقه صمدي

محمدجواد نيك مهر

ميرنويد رضوي

محمدجواد نيك مهر

مرضيه مسگري

كمال عقيق

نير رضائي

شعبان قلندرزاده

مهسا ظهورعطار

علي رضا مقدم فر

14

گراف جيكوبسن از حلقه هاي جابه جايي

نرگس رستگار

محمدجواد نيك مهر

15

سرشت نمايي گروه هاي ساده متناهي (L4( 2mو (U4(2mتوسط طيف

معصومه كوهستاني

علي رضا مقدم فر

آمينه محمدزاده

علي رضا مقدم فر

البرز محبوبي ماللي

كمال عقيق

خديجه خزائي

علي رضا مقدم فر

سميه گودرزي

هاشم پروانه مسيحا

5
6
7

10
11
12
13

16
17
18
19

معادالت تعريف كننده ي خم ها و رويه هاي پارامتري شده و
كاربردهاي آن

گراف جمعي از يك مدول بر روي حلقه ايي جابه جايي در ارتباط با
زير مدول هاي سره
چند جمله اي هاي جمعي روي ميدان هاي مقدار هنسلي
پيرامون زيرنيم مدول هاي نيم اول و نتايج وابسته و زيرمدول هاي 2-
جذبي
مطالعه برخي ويژگي هاي گرافهاي ناجابجايي وابسته به گروههاي
متناهي ناآبلي

پيرامون گروه هاي متناهي هم طيف با گروه هاي ساده ي الصاقي و
متعامد
بررسي ثابت هاي براون چند جمله اي هاي تحويل ناپذير روي ميدان
هاي مقدار هنسلي
تعميمي از گراف هاي اول گروههاي متناهي
قضاياي بزرگترين و كوچكترين نقطه ثابت براي نگاشت هاي صعودي
در فضاهاي متريك مرتب جزئي
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رديف

دانشجو

استاد راهنما

مرضيه رمزي عراقي

كوروش نوروزي

21

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي دوري ضعيف

فاطيما عباسي

هاشم پروانه مسيحا

22

تحدب اكيد و تحدب يكنواخت در مدول هاي نرم دار تصادفي

مژده تقوي

كوروش نوروزي

23

برخي از قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي فرامتريك

مژگان بهارلو

هاشم پروانه مسيحا

24

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك مجهز به يك گراف

شيما محمدعليان

كوروش نوروزي

20

عنوان

نقاط اكسپوزد و نقاط اكسپوزد قوي در فضاهاي دنباله اي موزيالك -
اورليچ

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراكز پژوهشی دانشکده رياضی
رديف
1

نام پژوهشکده

مركز پژوهشي محاسبات علمي در بهينه سازي و مهندسي سامانه ها-
اسكوپ-

۲۱۷

مدير پژوهشکده

سال تصويب

محمدرضا پيغامي

1390

دانشکده شیمی

معاون پژوهشی :دکتر سعید رعیتی
کارشناس پژوهش :افراسیاب بشردوست
تلفن22853078 :
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اعضای هیات علمی دانشکده شیمی
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

شيمي آلي
شيمي آلي

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

سعيد

بالاليي

استاد

دكتري تخصصي

2

فاطمه

درويش

استاديار

دكتري تخصصي

فرانسه

3

شهناز

رستمي زاده

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

شيمي آلي

4

برهمن

موثق

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

شيمي آلي

5

فلورا

حشمت پور

دانشيار

دكتري تخصصي

آلمان

شيمي معدني

6

سعيد

رعيتي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

شيمي معدني

7

بدري زمان

مومني

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

شيمي معدني

8

مجيد

جعفريان

استاد

دكتري تخصصي

فرانسه

شيمي فيزيك

9

سيف اله

جليلي

استاد

دكتري تخصصي

ايران

شيمي فيزيك

10

محمد قاسم

مهجاني

استاد

دكتري تخصصي

ايران

شيمي فيزيك

11

علي

جباري

استاد

دكتري تخصصي

ايران

شيمي تجزيه

12

احمد

روح الهي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

شيمي تجزيه

13

شهرام

صيدي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شيمي تجزيه

14

جهانبخش

قاسمي

استاد

دكتري تخصصي

ايران

شيمي تجزيه

15

سرور

رمضانپور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شيمي داروئي
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گروه شیمی آلی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی آلی
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

مجيد قاسميان
مجله پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تبريز
36  دوره4 شماره
1393مهر

مجيد مهدوي
محمد رهنماي
پيمان رهنماي

اثرات سيتوتوكسيك و آپاپتوزي مشتقات جديد كوينازولين بر روي رده
 لوسمي ميلوئيد مزمنK562 ي سلولي

محمد علي حسين پور

1

فيضي
سعيد بالاليي

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی آلی
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Journal of the Iranian
Chemical Society (JICS)
No: 11
Oct 2014
Monatshefte Fur
Chemie
Spring 2014

Saeed Balalaei
Fatemeh Darvish
Effat Jalaeian
Zaferani

ردیف

An Efficient Stereoselective Synthesis of Functionalized
Vinyl Ethers

1

Berahman
Movassagh

?-Organylchalcogenation of Aldehydes and Ketones with
Diorganyl Dichalcogenides Promoted By K3PO4

2

Berahman
Movassagh

Polystyrene Resin-Supported Cui-Cryptand 22 Complex: A
Highly Efficient and Reusable Catalyst for ThreeComponent Synthesis of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles
Under Aerobic Conditions in Water

3

Akbar Mobaraki
Berahman
Movassagh

Magnetic Solid Sulfonic Acid Decorated with Hydrophobic
Regulators: A Combinatorial and Magnetically Separable
Catalyst for the Synthesis of ?-Aminonitriles

4

Fatemeh Darvish
Shima Khazraee

Molecular Iodine: An Efficient and Environment-Friendly
Catalyst for the Synthesis of Calix[4]Resorcinarenes

5

Shahnaz
Rostamizadeh
negar zekri

Nanosilica Supported Dual Acidic Ionic Liquid as a
Recyclable Catalyst for the Rapid and Green Synthesis of
Polycyclic Phenolic Compounds

6

Saeed Balalaei
et al.

Biological Evaluation of Aminopyrimidines Derivatives as
Growth Inhibitor and Apoptosis Inducer of K562 Chronic
Myeloid Leukemia Cells

7

Mahdieh Tajbakhsh
Sorour Ramezanpour
Saeed Balalaei

Novel One-Pot Three-Component Reaction for the
Synthesis of Functionalized Spiroquinazolinones

8

Saeed Balalaei
et al.

Synthesis of Functionalized 2,5-Dihydro-1,2Oxaphospholes Via One-Pot Three-Component Reaction

9

Tetrahedron
Vol: 70
Oct 2014
Acs Combinatorial
Science
Vol: 16
Jun 2014
Comptes Rendus
Chimie
Vol: 17
Aug 2014
Polycyclic Aromatic
Compounds
Vol: 34
Aug 2014
No: 116 Vol: 24
Aug 2014
Journal of Heterocyclic
Chemistry
Vol: Jun 2014
Journal of the Iranian
Chemical Society (JICS)
Vol: 12
Apr 2014
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نام وشماره مجله
Journal of Organic
Chemistry
Vol: 79
Aug 2014
Organic & Biomolecular
Chemistry
Vol: 12
May 2014
Journal of Chemical
Biology
Vol: 7
Jul 2014
Molecular Diversity
No: 2 Vol: 18
May 2014
Catalysis
Communications
Vol: 57
Jul 2014
Applied Organometallic
Chemistry
Vol: 29
Jan 2015
Monatshefte Fur
Chemie
Vol: 146
Winter 2015
Journal of Molecular
Catalysis A-Chemical
Vol: 401
Mar 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Elmira Ghabraie
Saeed Balalaei
Saber Mehrparvar

Synthesis of Functionalized Lactams and Pyrrolidine-2,5Diones Through a Metal-Free Sequential Ugi4CR/Cyclization Reaction

10

Saber Mehrparvar
Saeed Balalaei
Elmira Ghabraie

Synthesis of Functionalized Chromones Through
Sequential Reactions in Aqueous Media

11

Synthesis and Investigation of New Hesperadin Analogues
Antitumor Effects on Hela Cells

12

An Efficient Tandem Approach for the Synthesis of
Functionalized 2-Pyridone-3-Carboxylic Acids Using
Three-Component Reaction in Aqueous Media

13

Au Anchored to (?-Fe2o3)-MCM-41-HS as a Novel
Magnetic Nanocatalyst for Water-Medium and SolventFree Alkyne Hydration

14

Saeed Balalaei
et al.
Saber Mehrparvar
Saeed Balalaei
Elmira Ghabraie
Shahnaz
Rostamizadeh
Hamid Estiri
Mohammad Azd
Hajiaqa
Berahman
Movassagh
Fatemeh Sadat Parvis
Berahman
Movassagh
Berahman
Movassagh
Ahmad Takalou
Valashejerdi
Akbar Mobaraki

Pd(II) Salen Complex Covalently Anchored to MultiWalled Carbon Nanotubes as a Heterogeneous and
Reusable Precatalyst for Mizoroki-Heck and Hiyama
Cross-Coupling Reactions†
Magnetic Iron Oxide Nanoparticles as An Efficient and
Recyclablecatalyst for the Solvent-Free Synthesis of
Sulfides, Vinyl Sulfides,Thiol Esters, and Thia-Michael
Adducts
Magnetic Nanoparticle-Supported Pd(II)-Cryptand 22
Complex: An Efficient and Reusable Heterogeneous
Precatalyst in the Suzuki–Miyaura Coupling and the
Formation of Aryl–Sulfur Bonds

15

16

17

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شیمی آلی
مکان و زمان،کنفرانس
The 22Th Iranian
Seminar of Organic
Chemistry
Tabriz
Aug 2014
The 22Th Iranian
Seminar of Organic
Chemistry
Tabriz
Aug 2014
The 22Th Iranian
Seminar of Organic
Chemistry
Tabriz
Aug 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Fatemeh Darvish
Mehran Ghasemi

Zrcl4: An Efficient Catalyst in Synthesis of Resorcinarenes

1

Shahnaz
Rostamizadeh
Negar zekri

A New, Simple and Efficient Route for the Synthesis of
Alkyl -2- Azido Ethyl- Dimethyl Ammonium Azide
Energetic Ionic Liquids for Propulsion Systems

2

Shahnaz
Rostamizadeh
Asieh Hemmasi

Magnetic Amine-Functionalized GO as a Novelnanocatalyst
for the Synthesis of Pyrano [3,2-C]Pyridine Derivatives

3
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کتب منتشر شده گروه شیمی آلی
ردیف
1

عنوان

نویسندگان

ناشر

Organoselenium chemistry: Between synthesis and biochemistry
chapter3

ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮﻫﻤﻦ
ﻧﻮ ﻳﺪﻳ ﻣﮋﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺴﺎﻡ

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه شیمی آلی
ردیف

عنوان

سنتز مشتقات عامل دار اكسيندول و سيستم هاي چند حلقه اي ايندول دار با استفاده

1

از فعالسازي پيوندC-H

2

توسعه روشهاي نوين در شيمي تركيبهاي آلي سري كالكوژنها

دانشجو

استاد راهنما

الميرا غبرائي

سعيد بالاليي

علي يوسفي

برهمن موثق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه شیمی آلی
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

شقايق سعيدي

سعيد بالاليي

احمد تكلووالشجردي

برهمن موثق

3

سنتز اسكلت هاي هتروسيكل چند عاملي بااستفاده از مشتقات بتا نيترواستايرن

زينب نقدياني

سعيد بالاليي

4

سنتز كاليكس ] [4رزورسينارن ها با استفاده از اسيدهاي لوييس به عنوان كاتاليست

مهران قاسمي

فاطمه درويش

آسيه حمصي

شهناز رستمي زاده

شبنم اخوان به بهاني

سعيد بالاليي

مريم توغاني

شهناز رستمي زاده

علي نيكبخت

سعيد بالاليي

فاطمه السادات پرويس

برهمن موثق

1
2

عنوان

طراحي واكنش هاي نوين چند جزيي در سنتز اسكلت هاي هتروسيكل جوش
خورده بر پايه آيزاتوئيك انيدريد
كاربرد كاتاليزگر ناهمگن ساخته شده ازر كمپلكس پاالديم -سي  22قالب شده
برروي نانو ذرات مغناطيسي در برخي از واكنشهاي شيمي الي

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي گرافن اكسايد و

5

MCM-41عامل دار شده با  L-پروليوم نيترات

6

استفاده از قابليت آريل متيليدن پيروات ها در طراحي واكنش هاي متوالي نوين

7
8
9

سنتز تركيبات هتروسيكل با استفاده از  MCM-41مغناطيسي عامل دار شده اسيدي و
بازي
سنتز هيدرازونو تترازول ها با استفاده از واكنش شبه پنج جزيي
كاربرد كاتليزگر ناهمگن ساخته شده از كمپلكس پاالديم  -سالن قالب شده برروي
نانو لوله هاي كربني چندديواره در برخي واكنشهاي شيمي الي
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 دانشکده شیمی-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه شیمی تجزیه

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی تجزیه
نام وشماره مجله
Journal of
Chromatography A
Vol: 1,324
Nov 2014
Analytica Chimica Acta
Vol: 814
Dec 2014
X-Ray Spectrometry
Vol: 43
Apr 2014
Journal of Agricultural
and Food Chemistry
Vol: 62
Apr 2014
Analytical Methods
Vol: 6
May 2014
Journal of Separation
Science
Vol: 37
Sep 2014
Journal of the Iranian
Chemical Society
(JICS)
Vol: 37
Sep 2014

عنوان مقاله

ردیف

Voltage-Step Pulsed Electromembrane as A Novel View of
Electrical Field-Induced Liquid-Phase Microextraction

1

نویسندگان
Maryam Rezazadeh
Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Leila ArjomandiBehzad
Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Maryam Rezazadeh
Jahanbakhsh Ghasemi
M K Rofouei
Nayereh Amiri
Maryam Rezazadeh
Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Elham Tahmasebi
Fatemeh Rezaei
Yadollah Yamini
Ali Pourali
Shahram Seidi
Maryam Rezazadeh
Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Rouhollah Feizbakhsh
Tahmineh Baheri
Maryam Rezazadeh

Electrical Field-Induced Extraction and Separation
Techniques: Promising Trends in Analytical Chemistry – A
Review
Using Chemometric Methods for Overlap Correction of
Sodium–Zinc Spectral Lines Generated By Wavelength
Dispersive X-Ray Fluorescence in Mineral Samples
Electromembrane Surrounded Solid Phase Microextraction
Followed By Injection Port Derivatization and Gas
Chromatography–Flame Ionization Detector Analysis for
Determination of Acidic Herbicides in Plant Tissue
Electromembrane Extraction Followed By High
Performance Liquid Chromatography: An Efficient Method
for Extraction and Determination of Morphine,
Oxymorphone, and Methylmorphine From Urine Samples
Liquid-Phase Microextraction Based on Two Immiscible
Organic Solvents Followed By Gas Chromatography with
Mass Spectrometry as An Efficient Method for the
Preconcentration and Determination of Cocaine, Ketamine,
and Lidocaine in Human Urine Samples

2
3

4

5

6

Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Ali Pourali
Maryam Rezazadeh

Electrical Field-Stimulated Liquid-Phase Microextraction
for Trace Analysis of Pyridine and Its Derivatives in
Cigarette Extract

7

Analyst
Vol: 132
Aug 2014

Shahram Seidi
Maryam Rezazadeh
Yadollah Yamini
Niki Zamani
Sara Esmaili

Low Voltage Electrically Stimulated Lab-on-a-Chip Device
Followed By Red-Green-Blue Analysis: A Simple and
Efficient Design for Complicated Matrices

8

Analytica Chimica Acta
Vol: 850
Nov 2014

Ehsan Ziaei
Ali Mehdinia
Ali Jabbari

A Novel Hierarchical Nanobiocomposite of Graphene
Oxide–Magnetic Chitosan Grafted with Mercapto as a
Solid Phase Extraction Sorbent for the Determination of
Mercury Ions in Environmental Water Samples

9

Design of a Surface-Immobilized 4-Nitrophenol
Molecularly Imprinted Polymer Via Pre-Grafting Amino
Functional Materials on Magnetic Nanoparticles

10

Magnetic Solid Phase Extraction Using Gold Immobilized
Magnetic Mesoporous Silica Nanoparticles Coupled with
Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

11

Microextraction in Urine Samples for Gas
Chromatography: A Review

12

Second-Order Data Obtained By Beta-Cyclodextrin
Complexes: A Novel Approach for Multicomponent
Analysis with Three-Way Multivariate Calibration Methods

13

Journal of
Chromatography A
Vol: 1,364
Oct 2014
Journal of
Chromatography A
Vol: 1,364
Oct 2014
Bioanalysis
No: 19 Vol: 6
Oct 2014
Talanta
Vol: 128
May 2014

Ali Mehdinia
Sahar Dadkhah
Tohid Baradaran
Kayyal
Ali Jabbari
Ali Mehdinia
Esmail Khojasteh
Tohid Baradaran
Kayyal
Ali Jabbari
Maryam Rezazadeh
Yadollah Yamini
Shahram Seidi
Rouhollah Khani
Jahanbakhsh Ghasemi
Farzaneh Shemirani
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نویسندگان

عنوان مقاله

Talanta
No: 8 Vol: 128
Jun 2014

Yahya Izadmanesh
Jahanbakhsh Ghasemi

A Rapid, Automated Gradient Flow Injection–
Spectrophotometric Technique for Study of Metal
Complexation Reactions

Medicinal Chemistry
Research
Vol: 23
May 2014
Spectrochimica Acta
Part A-Molecular and
Biomolecular
Spectroscopy
No: 3 Vol: 122
Mar 2014
Microchimica Acta
Vol: 182
Sep 2014
Medicinal Chemistry
Research
No: 3 Vol: 24
Aug 2014
Journal of Molecular
Modeling
No: 10 Vol: 20
Oct 2014
Talanta
Vol: 132
Jan 2015
Journal of the Iranian
Chemical Society
(JICS)
Vol: 12
Jan 2015
Journal of Separation
Science
Vol: 38
Jan 2015
Journal of
Environmental
Chemical Engineering
Vol: 3
Jan 2015
Analytical Methods
Vol: 7
Feb 2015

International Journal of
Analytical Chemistry
Vol: 2,015
Mar 2015

ردیف
14

Maryam Mohebbi
Peyman Salehi
Morteza Bararjanian
Atousa Aliahmadi
Jahanbakhsh Ghasemi

Synthesis, Antibacterial Activity, and Comfa Study of New
1,2,3-Triazolyl 7-Carboxamidodesacetoxy Cephalosporanic
Acid Derivatives

15

Rouhollah Khani
Jahanbakhsh Ghasemi
Farzaneh Shemirani

Simultaneous Multicomponent Spectrophotometric
Monitoring of Methyl and Propyl Parabens Using
Multivariate Statistical Methods After Their
Preconcentration By Robust Ionic Liquid-Based Dispersive
Liquid–Liquid Microextraction

16

Solid Phase Headspace Microextraction of Tricyclic
Antidepressants Using A Directly Prepared Nanocomposite
Consisting of Graphene, CTAB and Polyaniline

17

Mixed 2D–3D-LQTA-QSAR Study of A Series of
Plasmodium Falciparum Dutpase Inhibitors

18

Combined Docking, Molecular Dynamics Simulations and
Spectroscopic Studies for the Rational Design of A
Dipeptide Ligand for Affinity Chromatography Separation
of Human Serum Albumin

19

Electrochemically Assisted Solid Based Extraction
Techniques: A Review

20

Simultaneous Adsorption and Dechlorination of Carbon
Tetrachloride Using Copper Nanoparticles@Graphene
Oxide Composites

21

Magnetic Nanocomposite of Self-Doped PolyanilineGraphene as A Novel Sorbent for Solid-Phase Extraction

22

Adsorptive Removal of Alizarin Red-S and Alizarin
Yellow GG From Aqueous Solutions Using PolypyrroleCoated Magnetic Nanoparticles

23

Evaluation of Pulsed Electromembrane Extraction for the
Analysis of Diclofenac and Mefenamic Acid in Biological
Fluids

24

Extraction and Sample Preparation

25

Hamid Abedi
Homeira
Ebrahimzadeh
Jahanbakhsh Ghasemi
Rodolfo André de
Ara?jo Santos
Carolina Arruda Braz
Jahanbakhsh Ghasemi
Reihaneh Safavi-Sohi
Euzébio Guimar?es
Barbosa
Elham Aghaei
Jahanbakhsh Ghasemi
firouzeh manouchehri
Saeed Balalaei
Shahram Seidi
Yadollah Yamini
Maryam Rezazadeh
Tahereh Poursaberi
Z. Falsafi
M. Hassanisadi
Ali Jabbari
Ali Mehdinia
Reyhaneh
Esfandiarnejad
Ali Jabbari
Mohammad Bagher
Gholivand
Yadollah Yamini
Manijeh Dayeni
Shahram Seidi
Elham Tahmasebi
Lida Fotouhi
Shahram Seidi
Yadollah Yamini
Elham Hosseini
Mohammad Rezaee
Faezeh Khalilian
Mohammad Reza
Pourjavid
Shahram Seidi
Alberto Chisvert
Mohamed AbdelRehim
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

X-Ray Spectrometry
No: 3 Vol: 44
Jan 2015

Jahanbakhsh Ghasemi
Mohammad K.
Rofouei
Nayereh Amiri

Multivariate Curve Resolution Alternating Least Squares in
the Quantitative Determination of Sulfur Using Overlapped
S(Ka)–Mo(La) Emission Peaks By Wavelength Dispersive
X-Ray Fluorescence Spectrometry

26

Mohammad K.
Rofouei
Nayereh Amiri
Jahanbakhsh Ghasemi

Application of Multivariate Optimization Procedures for
Preconcentration and Determination of Au(III) and Pt(IV)
in Aqueous Samples with Graphene Oxide By X-Ray
Fluorescence Spectrometry

27

Jahanbakhsh Ghasemi
Fereshteh Shiri
zahra heidari

Discovery of New Potential Antimalarial Compounds
Using Virtual Screening of ZINC Database

28

Dissolved Carbon Dioxide Flotation: An Effective Way for
Phase Separation in Emulsification Microextraction
Method

29

Magnetomotive Room Temperature Dicationic Ionic
Liquid: A New Concept Toward Centrifuge-Less
Dispersive Liquid–Liquid Microextraction

30

Environmental
Monitoring and
Assessment
No: 2 Vol: 187
Feb 2015
Combinatorial
Chemistry & High
Throughput Screening
No: 2 Vol: 18
Feb 2015
Journal of
Chromatography A
Vol: 1,388
Feb 2015
Journal of
Chromatography A
Vol: 1,376
Jan 2015

Saeideh Molaei
Abolfazl Saleh
Vanik Ghoulipour
Shahram Seidi
Asadollah Beiraghi
Masood Shokri
Shahram Seidi
Bijan Mombani
Godajdar

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شیمی تجزیه
مکان و زمان،کنفرانس
2Nd International
Conference on
Chemistry, Chemical
Engineering and
Chemical Process
(ICCC 2014)
Istanbul
Jul 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 21Th Iranian
Analytical Chemistry
Conference
Ahvaz
Mar 2015
The 21Th Iranian
Analytical Chemistry
Conference
Ahvaz
Mar 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Shahram Seidi
Atefeh Kangi Nejad

Application of Ionic Liquid Modified Fe3o4@Sio2
Followed By Hydride Generation Atomic Absorption
Spectrometry for Determination of Selenium From Urine
Samples

1

Elmira Nazarshodeh
Jahanbakhsh
Ghasemi

Ligand and Structure Based Virtual Screening, 3D Qsarand
ADMET Studies for Identification of Novel Rho Kinase
Inhibitors

2

seyede Maryam
Bakhshayesh
Jahanbakhsh
Ghasemi

Virtual Screening Based on 3D-QSAR, Pharmacophore
Modeling, Molecular Docking and in Silico ADMET for
(E)-N-Aryl-2Ethene- Sulfonamide Analogues as Anticancer
Agents

3

Yahya Izadmanesh
Jahanbakhsh
Ghasemi

Complexometric Simultaneous Spectrophotometric
Determination of Metal Ions Using Ph Gradient Flow
Injection Analysis - Multivariate Curve Resolution
Considering Second-Order Advantage

4

Yahya Izadmanesh
Jahanbakhsh
Ghasemi

Thermodynamic Study of B-Cyclodextrin-Dye Inclusion
Complexes Using Gradient Flow Injection Technique

5
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

6

Comparison of Various Ensemble Methods in Modeling of
Hepatocyte Growth Factor Inhibitors

Hossein Tavakoli
Jahanbakhsh
Ghasemi

7

Molecular Dynamic Simulation, Docking, and QSAR Study
of Phenyloxazolidinone Derivatives as HIV-1 Protease
Inhibitor

Jahanbakhsh
Ghasemi

کنفرانس،مکان و زمان
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه شیمی تجزیه
ردیف

دانشجو

عنوان

مطالعه ارتباط كمي ساختار  -فعاليت و  Mol ecul ar Docki ngبعضي
1

از ملكولهاي مهم بيولوژيكي و ارائه راه كار جديد جهت جداسازي اين

الهام آقائي

ملكولها به كمك روشهاي كروماتوگرافي
2

توسعه و كاربرد روش هاي آماري چند متغييره در مدلسازي مولكولي و
اندازه گيري تركيبات دارويي

حسين توكلي

استاد راهنما

جهانبخش قاسمي
علي جباري
جهانبخش قاسمي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه شیمی تجزیه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عنوان

پيش بيني فعاليت برخي از بازدانده هاي  ki naseبا استفاده ازروش هاي
مدل سازي مولكولي :روش هاي فارما كوفري و كيو سار سه بعدي
سنتز و بهينه سازي پوشش هاي كامپوزيت بر پايه پليمرهاي رساناي
الكتريكي جهت حفاظت از خوردگي فلزات
استخراج گزينش پذير تركيبات فنولي با استفاده از پليمر قالب مولكولي
مغناطيسي بر پايه نانو ذرات سيليكا در نمونه هاي آب دريا
ساخت جاذب نانو ساختار گرافن مغناطيسي با پوشش پلي آنيلين جهت
استخراج فاز جامد برخي از آالينده هاي آلي
ترسيب الكتروشيميايي برخي نانو ذرات فلزات نجيب و كاربرد آن ها در
طراحي حسگرها
سنتز نانو كامپوزيت پلي تيوفن/گرافن با هسته مغناطيسي و كاربرد در
استخراج فاز جامد گروهي از آالينده هاي زيست محيطي
مطالعات كيو سار سه بعدي و جستجوي فارما كوفري برخي از تركيبات
شيميايي به عنوان عوامل ضد سرطان

۲۲۸

دانشجو

استاد راهنما

الميرا نظرشده

جهانبخش قاسمي

مريم همتك

احمد روح الهي

سحر دادخواه

علي جباري

ريحانه اسفنديارنژاد

علي جباري

ندا باتواني

احمد روح الهي

نادر خدائي

علي جباري

سيده مريم بخشايش

جهانبخش قاسمي
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گروه شیمی فیزیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی فیزیك
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Physical Chemistry
Research
No: 1 Vol: 2
Jun 2014
Journal of Molecular
Liquids
Vol: 197
Sep 2014
Chemical Physics
Vol: 438
Jun 2014
Journal of Theoretical &
Computational
Chemistry
No: 4 Vol: 13
Jun 2014
Fullerenes Nanotubes
and Carbon
Nanostructures
Vol: 23
Sep 2014
Journal of The Korean
Electrochemical Society
No: 3 Vol: 17
Jul 2014
Electrochemistry
Communications
Vol: 48
Aug 2014
Anti-Corrosion Methods
and Materials
No: 3 Vol: 61
Sep 2014

Reza Moshrefi
Mohammad Ghasem
Mahjani
Majid Jafarian

ردیف

Detecting Pitting Corrosion and Its Severity Using Wavelet
Entropy in Electrochemical Noise Measurement

1

Seifollah Jalili
Parisa Amani

Molecular Dynamics Simulation Study of Solvation Effects
of Water and Trifluoroethanol on Gamma-Aminobutyric
Acid (GABA)

2

Seifollah Jalili
Elaheh Hosseinzadeh
Jeremy Schofield

Study of Atomic and Molecular Oxygen Chemisorption on
BC3 Nanotubes with Stone–Wales Defects Using Density
Functional Theory

3

Seifollah Jalili
Farzad Molani
Jeremy Schofield

First Principles Study on Energetic, Structural, and
Electronic Properties of Defective G-C3N4-Zz3 Nanotubes

4

Sholeh Alaei
Seifollah Jalili
Sakir Erkoc

Study of the Influence of Transition Metal Atoms on
Electronic and Magnetic Properties of Graphyne Nanotubes
Using Density Functional Theory

5

Majid Jafarian
et al.

Physioelectrochemical Investigation of Electrocatalytic
Activity of Modified Carbon Paste Electrode in Alcohol
Oxidation as Anode in Fuel Cell

6

Application of Wavelet Entropy in Analysis of
Electrochemical Noise for Corrosion Type Identification

7

Influence of Electrosynthesis Conditions and Al2o3
Nanoparticles on Corrosion Protection Effect of
Polypyrrole Films

8

Investigation of Pb/Pbs a Positive Schottky Junction
Formed on Conductive Glass in Contact with Alkaline
Solution

9

Determination of Fractal Rough Surface of Polypyrrole
Film: AFM and Electrochemical Analysis

10

Photo-Electrochemical Studies By AC Impedance
Spectroscopy on Electrodeposited N-Type Pbs

11

Computational Study of Interaction of Alkali Metals with
C3N Nanotubes

12

Journal of Applied
Physics
No: 3 Vol: 116
Jul 2014
Synthetic Metals
Vol: 191
Mar 2014
Bulletin of the Chemical
Society of Japan
No: 1 Vol: 88
Oct 2014
Journal of Molecular
Modeling
Vol: 21
Feb 2015

Reza Moshrefi
Mohammad Ghasem
Mahjani
Majid Jafarian
Mohammad Ghasem
Mahjani
Majid Jafarian
Ashraf Heidari Pour
Heris
Majid Jafarian
Mohammad Ghasem
Mahjani
Mohammad Ghasem
Mahjani
Majid Jafarian
Majid Jafarian
Mohammad Ghasem
Mahjani
Ashraf Heidari Pour
Heris
Farzad Molani
Seifollah Jalili
Jeremy Schofield

۲۲۹
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نویسندگان

عنوان مقاله

European Biophysics
Journal with Biophysics
Letters
Vol: 44
Feb 2015

Seifollah Jalili
Afsaneh Maleki
Mojdeh Akhavan
Bijan Najafi
Jeremy Schofield

ردیف

Free Energy Simulations of Amylin I26P Mutation in a
Lipid Bilayer

13

Vacuum
Vol: 114
Jan 2015

Mohammad Ghasem
Mahjani
Reza Moshrefi
Majid Jafarian

Diffusion Through the Self-Affine Surface of Polypyrrole
Film

14

Effects of Cholesterol Concentration on the Interaction of
Cytarabine with Lipid Membranes: a Molecular Dynamics
Simulation Study

15

Study of Carrier Mobility of Tubular and Planar
Graphdiyne

16

Electrochemical Determination of Cds Band Edges and
Semiconducting Parameters

17

Journal of Biomolecular
Structure & Dynamics
No: 6 Vol: 33
Mar 2015
Applied Physics AMaterials Science &
Processing
No: 2 Vol: 119
Jan 2015
Bulletin of the Chemical
Society of Japan
No: 9 Vol: 88
Feb 2015

Seifollah Jalili
et al.
Seifollah Jalili
Fatemeh Hooshmand
Jeremy Schofield
Majid Jafarian
Mohammad Ghasem
Mahjani
Ashraf Heidari Pour
Heris

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شیمی فیزیك
مکان و زمان،کنفرانس
Xxvi Iupap Conference
on Computational
Physics
Aug 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014
The 5Th Iranian
Conference on
Bioinformatics
Tehran
May 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Sholeh Alaei
Sakir Erkoc
Seifollah Jalili

Study of Structural, Electronic and Magnetic Properties of
(Fe2o3)N Clusters Using Density Functional Theory

1

Modeling of Biological Structures

2

Dynamical and Structural Properties of Cytarabine in a
Lipid Bilayer: a Molecular Dynamics Study

3

Marzieh Saeedi
Seifollah Jalili

Study of the Percolation of Fluorouracil Across the DPPC
Bilayer Using PMF Method

4

Mina Maddah
Seifollah Jalili

Molecular Dynamics Simulation of Interactions of AntiCancer Drug with DNA

5

Behnaz Abdolmaleki
Seifollah Jalili

Study of Apoferritin Nanoparticle Interaction with Integrin
Protein By MD Simulation

6

Seifollah Jalili

Seifollah Jalili
et al.
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مکان و زمان،کنفرانس
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
Nov 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Seifollah Jalili
Fatemeh Hooshmand
Jeremy Schofield

Carrier Mobility in Graphdiyne Single Layer and Zigzag
(3,3) Single-Walled Graphdiyne Nanotubes

7

Leila Karami
Seifollah Jalili

Molecular Dynamics Simulation Study of Charged and
Uncharged Isoniazid in a DPPC Lipid Bilayer

8

Elham Gholamrezai
Kohan
Seifollah Jalili

Study of Gas Adsorption on Graphene Bilayers

9

Elaheh Hosseinzadeh
Seifollah Jalili

Study of NH3 Adsorption on BC3 Nanotubes with StoneWales Defects Using Density Functional Theory

10

Seifollah Jalili
Mohammadreza
Hosseini

Effect of Iron Doping on Graphane Properties: A
Systematic Study

11

Seifollah Jalili
Fatemeh Hooshmand
Mahnaz Maleki
Jeremy Schofield

Quantum Mechanical Study of Functionalized Silicon
Dioxide Nano Clusters

12

Marzieh Saeedi
Seifollah Jalili

Behavior of Curcumin in a Lipid Bilayer as a Model for
Liposomal Curcumin: Molecular Dynamics Simulation

13

Mina Maddah
Seifollah Jalili

Anticancer Drug Interaction with DNA: Molecular
Dynamics Simulation and Free Energy Calculations Based
on The MM-PBSA/MM-GBSA Method

14

Maryam Haji
Dehabadi
Seifollah Jalili

the Effect of a Biostructure on Thermal Properties of
Single-Walled and Multi-Walled Carbon Nanotubes:
Molecular Dynamics Simulation

15

Nastaran Askari
Ardehjani
Seifollah Jalili

A DFT Study of Fluorine Adsorption on Graphene:
Structural and Electronic Properties

16

Application of Chaos Theory in Analysis of
Electrochemical Noise Measurements

17

Ni-Based Ternary Alloy Modified Graphite Electrode for
Methanol Electro-Oxidation

18

A Comparison Between Electrochemical Impedance
Spectroscopy and Spectral Noise Impedance in High
Frequencies

19

Determination of Energy Levels of Cds Thin Film By
Electrochemical Methods: Mott-Schottky, Cyclic and
Linear Sweep Voltammetry

20

Reza Moshrefi
Mohammad Ghasem
Mahjani
Majid Jafarian
Majid Jafarian
Tayebe Rostami
Mohammad Ghasem
Mahjani
Mohammad Ghasem
Mahjani
fatemeh Hasanlou
Reza Moshrefi
Majid Jafarian
Majid Jafarian
et al.
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پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه شیمی فیزیك
ردیف
1
2

دانشجو

عنوان

مطالعه خوردگي آلومينيوم و استنلس استيل با استفاده از آناليز نويز و
آنتروپي موجك
بررسي ابعاد فركتالي و نفوذ غير متعارف در پليمرهاي هادي

رضا مشرفي
احمد شريفي ويند

استاد راهنما

محمد قاسم مهجاني
مجيد جعفريان
محمد قاسم مهجاني

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه شیمی فیزیك
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بررسي الكترو شيمايي اثر بازدارندگي مشتقات تترازول در روي خوردگي

نسرين سلطان پوراردكاني

محمد قاسم مهجاني

2

بررسي عامل دار كردن سيم هاي مولكولي بااستفاده از محاسبات كوانتومي

علي رجبي

سيف اله جليلي

بهناز نبي زاده موحدخامنه

مجيد جعفريان

4

مطالعه خواص الكتروني و ساختاري نانو ذرات سيليكاتي عامل دار شده

مهناز ملكي

سيف اله جليلي

5

مطالعه و بررسي سنتز الكترو شيمايي بنزو فوراكسان

فرشاد سوهاني

مجيد جعفريان

6

بررسي و مطالعه خواص نيمه هادي سولفيد مس و روي

سجاد هذيلي

مجيد جعفريان

بهناز عبدالمالكي

سيف اله جليلي

8

مطالعه اثر جذب گازها روي دواليه هاي گرافن

الهام غالمرضائي كهن

سيف اله جليلي

9

مطالعه خواص مغناطيسي و الكتروني گرافن هاي هيدروژن دارشده

محمدرضا حسيني

سيف اله جليلي

فاطمه حسن لو

محمد قاسم مهجاني

طيبه رستمي روشن

مجيد جعفريان

مريم حاجي ده آبادي

سيف اله جليلي

نسترن عسكري ارده جاني

سيف اله جليلي

3

7

10
11
12
13

مطالعه و بررسي احياي اكسيد مس در محيط ابي و الي به عنوان كاتددر
باتري

بررسي برهم كنش نانو ذره ي آپو فرريدين با سلول هاي سرطاني با
استفاده ازروشهاي محاسباتي

بررسي اثر الكترودهاي نا متقارن در آناليز نويز الكترو شيمايي در
خوردگي فلزات
مطالعه و بررسي الكترو كاتاليست نيكل  ،مس و كبالت
اثرساختار زيستي بر ويژگيهاي گرمايي نانو لوله هاي تك ديواره و چند
ديواره
مطالعه خواص الكتروني گرافن هاي هالو.ژن دار شده
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گروه شیمی معدنی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شیمی معدنی
نام وشماره مجله
Synlett
Spring 2014
Journal of The Iranian
Chemical Society (JICS)
Oct 2014
Journal of Molecular
Structure
Vol: 1,079
Sep 2014
Rsc Advances
Vol: 4
Oct 2014
Inorganic Chemistry
Communications
Vol: 54
Feb 2015
Journal of the Iranian
Chemical Society (JICS)
No: 2 Vol: 12
Feb 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

Berahman
Movassagh
Badri Zaman
Momeni
Sepideh Heydari

ردیف

A General and Highly Efficient Protocol for The Synthesis
of Chalcogenoacetylenes By Copper I-Terpyridine Catalyst

1

Saeid Rayati
et al.
Badri Zaman
Momeni
Nastaran Fathi
Arezou Mohaqeqy
Felora Heshmatpour
et al.

Substrate-Dependent Order of Catalytic Activity for a
Series of Fe(III) and Mn(III) Porphyrins in the Oxidation of
Organic Sulfides and Olefins with Periodate
Easy Oxidative Addition of the Carbon–Halogen Bond By
Dimethylplatinum(II) Complexes Containing a Related
Series of Diimine Ligands: Synthesis, Spectral
Characterization and Crystal Structure
Formation of Dispersed Palladium–Nickel Bimetallic
Nanoparticles in Microemulsions: Synthesis,
Characterization, and Their Use as Efficient Heterogeneous
Recyclable Catalysts for the Amination Reactions of Aryl
Chlorides Under Mild Conditions

2
3

4

Saeid Rayati
Elaheh Bohloulbandi

Sodium Borohydride Reduction of Aldehydes Catalyzed
By An Oxovanadium(IV) Schiff Base Complex
Encapsulated in the Nanocavity of Zeolite-Y

5

Saeid Rayati
et al.

Green Oxidation of Olefins and Methyl Phenyl Sulfide
with Hydrogen Peroxide Catalyzed By An
Oxovanadium(IV) Schiff Base Complex Encapsulated in
the Nanopores of Zeolite-Y

6

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شیمی معدنی
مکان و زمان،کنفرانس
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
2Nd International
Conference on
Chemistry, Chemical
Engineering and
Chemical Process
(ICCC 2014)
Istanbul
Jul 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014

نویسندگان
Saeid Rayati
Samira Malek
Mohammadi
Saeid Rayati
et al.

عنوان مقاله
Catalytic Activity of Carbon Nanotube Supported Fe(III)
and Mn(III) Porphyrins in A Green Oxidation of Alkens
with Urea Hydrogen Proxide: Higher Activity of the
Manganese(III) Porphyrin
Nano-Sized MCM-41 Supported By Molybdenum Schiff
Base Complex as Magnetic Nano Catalyst: A Green
Efficient, Selective and Reusable Nanocatalyst
Foroxidation of Olefins

ردیف
1

2

Saeid Rayati
Atena Kavian

Encapsulation of MesoTetraphenyl)Porphyrinatomanganeseiii) Acetate Into
Functionalized SBA-15 Mesoporous Silica for Oxidation of
Sulfides with Urea Hydrogen Peroxide

3

Saeid Rayati
Elahe Kalhur

Highly Selective and Green Oxidation of Sulfides with
Urea Hydrogen Peroxide in the Presence of Mniii)
Porphyrin Supported Onto Carbon Nanotubes

4
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مکان و زمان،کنفرانس
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
The Netherlands'
Catalysis and Chemistry
Conference
Noordwijk
Mar 2015
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014
16Th Iranian Inorganic
Chemistry Conference
Hamedan
Aug 2014

عنوان مقاله

ردیف

Oxovanadium IV) and Cis-Dioxomolybdenumvi)
Complexes of a Novel Tripeptide Ligands: Synthesis,
Characterization and Catalytic Activity for Green
Oxidation of Olefins

5

Selective Oxidation of Olefins with TertButylhydroperoxide Catalyzed By Two Molybdenum
Schiff Base Nanoparticles

6

Badri Zaman Momeni
Arezou Mohaqeqy

Oxidative Addition of Carbon-Halide Bond to
Organoplatinum II) Complexes Containing of a Series of
Chelating Nitrogen Donor Ligands

7

Badri Zaman Momeni
Vahid
Noroozicharandabi

Synthesis, Characterization and Spectral Studies of Some
Tin(II) and Tin(IV) Complexes Containing a Series of
Substituted Terpyridyl Ligands

8

Badri Zaman Momeni
Sepideh Heydari

Design of Copper and Zinc Complexes of 4'-Functionalized
Terpyridines as Building Blocks in Coordination Polymers

9

saba hadi soltanabad
Atefeh Farahi
Yeganeh
Badri Zaman Momeni

A Closer Look At the Chemistry of Organoplatinumiv)
Complexes Containing Diimine and Phosphine Ligands

10

Felora Heshmatpour
Ameneh Anaraki

Reduced Solubility of Nano-Hydroxyapatite
Composite/Polymer the Substitution of Fluorine Iones
Instead of the Hydroxyl Group

11

Felora Heshmatpour
Sara Akhaveyn
Ansari

Synthesies, Characterization and Biological Activity of
Some Transation Metal Complexes with Schiff Base
Derived From N-Amino Rhodanine

12

Felora Heshmatpour
Nasim Ezati

Synthesis, Characterization and Photocatalytic Activity of
Coupled Zrtio4/Nb2o5 as a New Photocatalyst

13

Narjes Tayyebi sabet
khomami
Felora Heshmatpour

Synthesies, Characterization and Antibacterial Study of Y
III)-Saldien Schiff Base Complex

14

نویسندگان

Saeid Rayati
et al.

Saeid Rayati
et al.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه شیمی معدنی
استاد راهنما

دانشجو

فلورا حشمت پور

نسيم عزتي

سعيد رعيتي

سميرا ملك محمدي

بدري زمان مومني

آرزو محققي ثمرين

فلورا حشمت پور

آمنه اناركي

عنوان

سنتزو شناسايي نانمو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصالح شده و بررسي اثر
آن بر فرايند فوتو كاتاليستي تخريب رنگها
اكسايش سبز و شبه حياتي هيدرو كربن ها درحضور پورفيرين هاي فلزي
تثبيت شده روي نانو لوله هاي كربني چند جداره
(بر پايه ليگاندهاي استخالف2) اكسايش كمپلكس هاي دي متيل پالتين
 بي پيريدين-2-2- دار دي متيل
سنتزو شناسايي نانو كامپوزيت هيدروكسي اپاتيت اصالح شده با فلزات
واسطه و پليمرهاي طبيعي و سنتزي

۲۳٤

ردیف
1
2
3
4

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده شیمی

ردیف
5
6
7

عنوان

دانشجو

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كوئوردينانسي جديد از فلزات واسطه با

سارا اخوين انصاري

ليگاند ي بر پايه رودانين و باز شيف مربوطه

رودسري

سنتز  ،شناسايي و بررسي خواص كاتاليزوري منگنز ) (3پورفيرين تثبيت
شده برروي نانو لوله هاي كربني چند جداره
طراحي برخي كمپلكسهاي كوئورديناسيون 4-تر پيريديل استخالف دار
عناصر واسطه

استاد راهنما

فلورا حشمت پور

الهه كلهرچگيني

سعيد رعيتي

سپيده حيدري

بدري زمان مومني

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده شیمی
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

گروه پژوهشي سيستم هاي پيچيده

محمد قاسم مهجاني

1384

2

مركز پژوهشي علوم نانو

سيف اله جليلي

1386

3

پژوهشكده پپتيد

سعيد بالاليي

1392

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده شیمی
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

طراحي كامپيوتري دارو

جهانبخش قاسمي

1393

۲۳٥

دانشکده مهندسی صنایع

معاون پژوهشی :دکتر امیر عباس نجفی
کارشناس پژوهش :فاطمه علیپور سرمست
تلفن84063354 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی صنایع

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنايع
آخرين مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

صنايع
توليد صنعتي

رديف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

رضا

رمضانيان

استاديار

دكتري تخصصي

2

رضا

بشيرزاده

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

3

سيدجواد

حسيني نژاد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

توليد صنعتي

4

فريد

خوش الحان

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

توليد صنعتي

5

حامد

سلمان زاده

استاديار

دكتري تخصصي

آلمان

توليد صنعتي

6

رسول

شفايي

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

توليد صنعتي

7

ناصر

صفايي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

توليد صنعتي

8

سعيده

غالمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

توليد صنعتي

9

اميرعباس

نجفي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

توليد صنعتي

10

عبداهلل

آقايي

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

تجزيه وتحليل سيستمها

11

احمد

اصل حداد

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

تجزيه وتحليل سيستمها

12

ميالد

جاسمي زرگاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

13

دنيا

رحماني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

14

عماد

روغنيان

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

15

مصطفي

ستاك

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

16

حميد

شهرياري

دانشيار

دكتري تخصصي

آمريكا

تجزيه وتحليل سيستمها

17

مجتبي

صالحي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

18

ياسر

صميمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

تجزيه وتحليل سيستمها

19

محمدجعفر

تارخ

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

فناوري اطالعات

20

منيره

حسيني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فناوري اطالعات

21

حجت اله

حميدي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فناوري اطالعات

22

سميه

عليزاده

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فناوري اطالعات

23

شهريار

محمدي

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

فناوري اطالعات

24

سيد بابك

ابراهيمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مهندسي مالي

239
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گروه تجزيه وتحلیل سیستمها

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه تجزيه وتحلیل سیستمها
نام وشماره مجله

پژوهشنامه حمل و نقل
10  دوره4 شماره
1393شهريور

نويسندگان

عنوان مقاله

حسين كريمي

مسيريابي محورها تحت امكان ارتباط ناكامل- طراحي شبكه مكان يابي

مصطفي ستاك

محورها و ارتباط مستقيم بين غير محورها

مهندسي صنايع و مديريت

مصطفي ستاك

30  دوره1.2 شماره

مجيد حبيبي

1393تير

حسين كريمي

پژوهش هاي مهندسي صنايع در
سيستم هاي توليد
2  دوره4 شماره
1393پائيز
پژوهشهاي مديريت در ايران
18  دوره2 شماره
1393تابستان

مصطفي ستاك
وحيد عزيزي
حسين كريمي

مسئله ي مسيريابي وسيله ي حمل و نقل وابسته به زمان در گراف هاي
چندگانه

مسأله مكان يابي مسيريابي چنددپويي ظرفيت دار با برداشت و تحويل
مدلسازي و حل ابتكاري:همزمان و بارهاي برش يافته

عماد روغنيان

ارزيابي خطرپذيري فرآيند برون سپاري طرحهاي شهري با استفاده از

فاطمه مجيبيان

ابزارهاي تصميم گيري چندمعياره در محيط فازي

رديف
1

2

3

4

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه تجزيه وتحلیل سیستمها
نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Hanieh Javadi
Khasraghi
Abdollah Aghaei

Crowdsourcig Contests:Understanding the Effect of
Competitors Participation History on Their Performance

1

Shervin Asadzadeh
Abdollah Aghaei
Hamid Shahriari

The Application of Proportional Hazards and Frailty
Models to Multistage Processes Surveillance

2

Hamid Shahriari
Orod Ahmadi
Amirhossein
Shokohi

A Two-Step Robust Estimation of the Process Mean Using
M-Estimator

3

Milad Jasmi
Zargani
et al.

A New Methodology for Deriving the Efficient Frontier of
Stocks Portfolios: An Advanced Risk-Return Model

4

International Journal of
Engineering
No: 12 Vol: 27
Aug 2014

Saeed Alaei
Mostafa Setak

Designing of Supply Chain Coordination Mechanism with
Leadership Considering

5

International Journal of
Engineering
No: 6 Vol: 27
Jun 2014

Mostafa Setak
Soheil Jalili
Bolhassasni

A Node-Based Mathematical Model Towards the Location
Routing Problem with Intermediate Replenishment
Facilities Under Capacity Constraint

6

نام وشماره مجله
Behaviour & Information
Technology
Vol: 1
Mar 2014
International Journal of
Advanced Manufacturing
Technology
No: 1 Vol: 74
Sep 2014
Journal of Applied
Statistics
No: 6 Vol: 38
Dec 2014
Journal of Artificial
Intelligence and Data
Mining
No: 2 Vol: 2
Jun 2014
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نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

International Journal of
Engineering
No: 7 Vol: 27
Jul 2014

رديف

Mostafa Setak
Leila daneshfar

An Inventory Model for Deteriorating Items Using
Vendor-Managed Inventory Policy

7

Hossein
Abbasimehr
Mostafa Setak
Mohammad Jafar
Tarokh

A Comparative Assessment of the Performance of
Ensemble Learning in Customer Churn Prediction

8

Customer Relationship Management Performance
Measurement Using Balanced Scorecard and Fuzzy
Analytic Network Process the Case of MAPNA Group

9

Application of Linear Goal Programming (LGP), the
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), the
Prioritization of Factors Case Study: Kermanshah
Province Gas Company

10

Emad Roghanian
Mohamad Alipour

A Fuzzy Model for Achieving Lean Attributes for
Competitive Advantages Development Using AHP-QFDPROMETHEE

11

Seyed hootan eskafi
vaghei
Emad Roghanian

Designing a Performance Measurement System for Supply
Chain Using Balanced Scorecard, Path Analysis,
Cooperative Game Theory and Evolutionary Game
Theory: A Case Study

12

Zahra Sadat
Hosseini
Emad Roghanian

A Bi-Objective Pre-Emption Multi-Mode Resource
Constrained Project Scheduling Problem with Due Dates
in the Activities

13

Mojtaba Salehi

Latent Feature Based Recommender System for Learning
Materials Using Genetic Algorithm

14

Donya Rahmani
Reza Ramezanian

A New Robust Fuzzy Approach for Aggregate Production
Planning

15

Hamid Shahriari
Orod Ahmadi

Robust Estimation of the Mean Vector for HighDimensional Data Set Using Robust Clustering

16

Elham Ghasemi
Abdollah Aghaei

Mahalanobis Taguchi System:A Review

17

International Arab Journal
of Information Technology
No: 6 Vol: 11
Nov 2014
Journal of Intelligent &
Fuzzy Systems
Vol: 27
Jul 2014
Journal of Applied
Environmental and
Biological Sciences
No: 11 Vol: 4
Sep 2014
Journal of Industrial
Engineering International
No: 10
Jun 2014
International Journal of
Industrial Engineering
Computations
No: 1 Vol: 9
Dec 2014
Journal of Optimization in
Industrial Engineering
Vol: 15
Apr 2014
Journal of Information
Systems and
Telecommunication
No: 3 Vol: 2
Jul 2014
Scientia Iranica
No: 6 Vol: 21
Sep 2014
Journal of Applied
Statistics
No: 1 Vol: 1
Jan 2015
International Journal of
Quality and Reliability
Management
No: 3 Vol: 32
Feb 2015

Ahmad Asal Hadad
Emad Roghanian

Behzad Babakhani
Emad Roghanian

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه تجزيه وتحلیل سیستمها
مکان و زمان،کنفرانس

نويسندگان

عنوان مقاله

و تعميرات

حجازي منيره

اولويت بندي حالت تجهيزات در سيستم هاي نگهداري تعميرات

تهران

مجتبي صالحي

رديف

نهمين كنفرانس ملي نگهداري
AHPپيشگيرانه با استفاده از

1393ارديبهشت

۲٤۱

1

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی صنایع
رديف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نويسندگان

بكارگيري تكنيك شبيه سازي در بهبود عملكرد سيستم توليد انعطاف

پريسا برومند

نوين

پذير با استفاده از بهينه سازي چيدمان ايستگاه هاي ارابه هاي خود راهنما

ميالد جاسمي زرگاني

گرگان

سومين همايش علوم مديريت
2

شهريور1393
محمد رسولي
3

معرفي يك روش بازرسي دو مرحله اي براي يك فرآيند پربازده

حميد شهرياري
ياسر صميمي

يازدهمين كنفرانس بين المللي
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رديف

عنوان

1

مديريت ريسك مالي

نويسندگان

ناشر

مصطفي گرگاني

۲٤۸

حميدرضا قاسمي

دانشگاه صنعتي خواجه

اميرعباس نجفي

نصيرالدين طوسي
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گروه صنايع

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه صنايع
رديف

1

نويسندگان

عنوان مقاله

الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات براي تعيين اندازه انباشته و زمان بندي
يكپارچه در محيط توليدي جريان كارگاهي

رضا رمضانيان
محسن شفيعي نيك آبادي
سحر فالح صنمي

نام وشماره مجله

نشريه مهندسي صنايع
دانشگاه تهران
شماره  2دوره 48
مهر1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه صنايع
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

A General Flow Shop Scheduling Problem with Consideration
of Position Based Learning Effect and Multiple Availability
Constraints

Behdin Vahedi Nori
Parviz Fatahi
Reza Tavakoli
Reza Ramezanian

نام وشماره مجله
International
Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
No: 42,347 Vol: 71
Apr 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه صنايع
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

رتبه بندي ابزارهاي توليد ناب به منظور افزايش بهره وري با محوريت بهبود

رضا رمضانيان

اتالف ها) طالعه موردي :شركت ايران خودرو)

سكينه آهكي

کنفرانس،مکان و زمان

كنفرانس بين المللي
1

توسعه و تعالي كسب و
كار
تهران
آذر1393

(كاربرد تلفيقي تكنيك توسعه عملكرد كيفي ) (QFDو مهندسي همزمان

2

)(CEدر استراتژي توليد محصول جديد ) (NPDبا تكيه بر مدل  4Pآميخته

بازاريابي(

كنفرانس بين المللي ابزار
رضا رمضانيان

و تكنيك هاي مديريت

غزال مجيدي

تهران
اسفند1393
كنفرانس بين المللي ابزار

3

ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط با مشتريان و راهكارهايي براي بهبود آن

رضا رمضانيان

و تكنيك هاي مديريت

(مطالعه موردي :خودروي پژو پارس شركت ايران خودرو)

ايمان خوانچه زر

تهران

مدلسازي و حل مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با در نظر گرفتن ارسال بسته

رضا رمضانيان

المللي مهندسي صنايع

اي

ميالد رحيمي مقدم

تهران

اسفند1393
يازدهمين كنفرانس بين
4

دي1393

۲٤۹

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی صنایع
رديف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نويسندگان

ارائه الگوي كالن پيشنهادي براي توسعه نوآوري سازمان در سازمان هاي شبكه

رضا رمضانيان

اقتصاد ،مديريت،

اي(با تمركز بر ساختار هسته و شبكه)

سميرا عزيزيان

حسابداري

اولين كنفرانس ملي
5

بهمن1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه صنايع
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Designing Balance Performance Evaluation System
Ofproject Management (PMBPAS) Based on
Pmbokstandard By BSC Model

Reza Ramezanian
Fatemeh Hashemi

1St International
Conference on
Economics,
Managment,
Accounting & Social
Sciences
Tehran
Jun 2014

پايان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه صنايع
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

"معرفي رويه ايي براي پايش كارايي فرآيند "

اميرحسين شكوهي

حميد شهرياري

2

ارائه مدل يكپارچه انتخاب تأمين كنندگان و طراحي شبكه لجستيك
معكوس حلقه بسته

سيما غايب لو

محمدجعفر تارخ

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه صنايع
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

دانشجو

عنوان

طراحي شبكه زنجيره تامين چابك با در نظر گرفتن اولويت كاال براي
مشتريان
زمانبندي استوار مسئله خط جريان مونتاژ دو مرحله اي با فرض مجاز بودن
شكست ماشين االت
هماهنگي زنجيره تامين تحت اختالل با اطالعات نام متقارن
توسعه نمودار كنترل مبتني بر مدل نقطه تغيير با استفاده از تكنيك هاي
ناپارامتري براي پايش پروفايل هاي غير خطي
تحليل ساختاري رويكردهاي مربوط به همراستايي استراتژيك سازماني و
پياده سازي آن
استفاده از براوردكننده هاياستواربه منظور پايش پروفايل هاي خطي چند
متغيره
ارائه مدل لجستيك يكپارچه با در نظر گرفتن عدم قطعيت حساس به قيمت
ارائه مدلي بر طراحي پايدار محصول با بهره گيري از رويكرد گسترش
عملكرد كيفيت)(QFD

۲٥۰

استاد راهنما

محمد پيشنماز زاده

عماد روغنيان

سحر تديني راد

رسول شفايي

فرزاد خاكپورخسروشاهي

مصطفي ستاك

زهرا هادي دوست

ياسر صميمي

سيدميعاد نبي زاده

رسول شفايي

مسلم كردستاني

ياسر صميمي

علي محمد ميثمي

عماد روغنيان

مژده يونسي

عماد روغنيان
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

عنوان

استفاده از بهينه سازي استوار براي حل مساله ي مكان يابي تسهيالت در
شرايط عدم قطعيت
بهينه سازي مسئله جريان كارگاهي چند هدفه در حالت توليد دسته اي به
كمك الگوريتم هاي فراابتكاري
ارائه الگوريتم فراابتكاري استوار در مسئله ي يكپارچه زنجيره تامين در
شرايط عدم قطعيت
يكپارچه سازيبرنامه ريزي توليد و توزيع با در نظر گرفتن تخفيفات كلي با
توجه به برون سپاري فعاليتهاي لجستيكي
هماهنگ سازي زنجيره تامين با استفاده از اشتراك گذاري اطالعات و در
نظر گرفتن رقابت بين خرده فروشها
طراحي يك سيستم مديريت عملكرد با استفاده از كارت امتيازدهي متوازن
وتئوري بازي هاي تكاملي
انتخاب سياست بهينه نت مبتني بر شرايط در سيستمهاي رو به فروپاشي با در
نظر گرفتن اثرات محيطي
مديريت زنجيره تامين استوار در صنايع لبني
ارائه روشي براي انتخاب تامين كننده پايدار در شرايط عدم قطعيت با تمركز
بر معيارهاي زيست محيطي
طراحي استوار پارامترهاي محصول با در نظر گيري هزينه هاي تلرانسو بهينه
سازي عملكرد محصول
كاربرد آزمون نسبت به درستنمايي بمنظور تخمين نقطه تغيير در پايش
پروفايلهاي خطي تعميم يافته گسسته
مدلسازي مسئله مديريت زنجيره تامين فرآورده هاي خوني و ارائه روش حل
ارائه مدلي استوار براي شبكه جمع آوري و توزيع خون با در نظر گرفتن
محدوديت هاي زماني
شناسائي و تخمين نقطه تغيير در بردار پارامتر فرايندهاي پربازده با چند
مشخصه كيفي وصفي
ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمانبندي جريان توليد كارگاهي انعطاف
پذير در شرايط عدم قطعيت
توسعه ابزارهاي هوشمندي تجاري درراستاي كمك به تصميم گيري مديران
سازمان ها
مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با رويكرد فازي و با در نظر گرفتن
محدوديتهاي موعد تحويل و انسداد تركيبي

۲٥۱

دانشجو

استاد راهنما

مريم خداوردي

عبداهلل آقايي

مصطفي صالحي

فريد خوش الحان

افشين قاسمي

رسول شفايي

فرشته شاكري چناري

رسول شفايي

هاجر كفشيان اهر

مصطفي ستاك

سيدهوتن اسكافي واقعي

عماد روغنيان

حسين رحيمي كميجاني

حميد شهرياري

سيدرضا ميرمجلسي

رسول شفايي

زهرا معصومي

مصطفي ستاك

حسين حضرتي مرنگلو

حميد شهرياري

سجاد عبدالتاجديني

ياسر صميمي

علي اكبر كردي

سعيده غالمي

مهنام سراج

مصطفي ستاك

محمد رسولي

حميد شهرياري

شهرام انتظاري

سعيده غالمي

سعيده مختاري

احمد اصل حداد

الهه دهقان نيري

رضا بشيرزاده
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گروه فناوری اطالعات

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فناوری اطالعات
رديف
1

2

3

4

عنوان مقاله

ارايه يك روش تركيبي تحليل پوششي داده ها و درخت تصميم جهت سنجش
كارآيي واحدها)مطالعه موردي :ناوگان اتوبوسراني شهر تهران(

ارائه يك روش محاسباتي به منظور كمي سازي ميزان آسيب پذيري شبكه هاي
رايانه اي بر اساس سيستم امتيازدهي آسيب پذيري متعارف

بررسي ميزان تأثير داروهاي درمان ناباروري در بيماران نابارور با استفاده از
الگوريتم خوشه بندي و تكنيك هاي داده كاوي

نويسندگان

نام وشماره مجله

مهسا صفي

پژوهشنامه حمل و نقل

سميه عليزاده

شماره  3دوره 11

عماد روغنيان

پائيز1393

محمدحسين شركت
شهريار محمدي
مونا جامي پور
حكيمه عامري
سميه عليزاده
مرجان هادي زاده

7

8

9

10

شماره  4دوره 29
تابستان1393
مجله دانشگاه علوم
پزشكي مازندران
شماره  114دوره 24
تير1393

مونا شريف خاني
ارائه مدلي براي پيشبيني احتمال ابتال به بيماري پوكي استخوان با استفاده از

سميه عليزاده

پزشكي مازندران

الگوريتم هاي درخت تصميم

مهناز عباسي

شماره  116دوره 24

حكيمه عامري

شهريور1393

ارائه مدل پيش بيني تشخيص عوامل ناباروري با استفاده از الگوريتمهاي داده

سميه عليزاده

كاوي

محسن اصغري
مريم شامي

6

مديريت اطالعات

مجله دانشگاه علوم

سميرا درمحمدي
5

پژوهشنامه پردازش و

تحليل مشكالت شعب بانك آينده در سراسر كشور با استفاده از روش داده

شبنم محمدي

كاوي

سميه عليزاده

شناسايي عوامل تأثيرگذار بر سكته قلبي در بيماران ديابتي با استفاده از الگوريتم
C&R

ارزيابي و بهبود قابليت دسترسي به خدمات مراكز داده رايانش ابري

مديريت فناوري اطالعات
شماره  2دوره 6
ارديبهشت1393

سميه عليزاده

شماره  112دوره 21

اكبر برزگري

شهريور1393

اصغر پورعبداهلل

ارتباطات

شهريار محمدي

شماره  213دوره 1

كمال محامد پور

مرداد1393

)مطالعه ي موردي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان،

هدي صفائي پور

داده هاي بخش عوارض و نوسازي(

محمدجعفر تارخ

۲٥۲

تير1393

حكيمه عامري

به كارگيري هوش تجاري و مديريت ارتباط با مشتري در شهرداري الكترونيك

ارتباط با مشتري

شماره  17دوره 57

دانشور پزشكي

شهيده ناصري اصفهاني

توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم هاي مديريت

مديريت سالمت

مهندسي صنايع و
مديريت شريف
شماره  2دوره 1
تابستان1393

مريم عاشوري

رشد فناوري

مونا شريف خاني

شماره  40دوره 10

محمدجعفر تارخ

شهريور1393
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رديف

11

12

13

نويسندگان

نام وشماره مجله

عنوان مقاله

محمدجعفر تارخ

نشريه بين المللي مهندسي

مديريت ريسك اعتباري تحت عدم قطعيت با استفاده از يك روش ويكور

ميربهادر قلي آريانژاد

صنايع و مديريت توليد

فازي

مصطفي اختياري

شماره  1دوره 25

مهدي يزداني

خرداد1393

رويكردي نوين در بخش بندي مشتريان مخابرات تلفن ثابت با بكارگيري مدل
RFM

فروغ ايسوند
منيره حسيني
منيره حسيني

چالش هاي اخالقي در بازاريابي ويروسي

مهناز ياوري

مهندسي صنايع
شماره  1دوره 48
فروردين1393
پژوهش نامه اخالق
شماره  25دوره 7
پائيز1393
رايانش نرم و فناوري

14

پيش بيني بيماري كرونري قلبي با استفاده از مدل داده كاوي)مطالعه موردي :

الهام رحيمي شاطرانلو

اطالعات

بيمارستان شهيد مدني تبريز(

سميه عليزاده

شماره  1دوره 3

بررسي تاثيرات بازاريابي دهان به دهان الكترونيكي بر نام تجاري در ايران :

مهنوش ماهري

ايران

شبكه نگاري يك انجمن اينترنتي

منيره حسيني

شماره  4دوره 18

زمستان1393
پژوهشهاي مديريت در
15

اسفند1393
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فناوری اطالعات
رديف

عنوان مقاله

1

A New Model for Discovering Process Trees From Event Logs

2

Learning Fuzzy Cognitive Maps Using Imperialist Competitive
Algorithm

3

Clustering Networks’ Heterogeneous Data in Defining a
Comprehensive Closeness Centrality Index

4

Implementation of Descriptive Algorithm on Infertility Data
Data Mining Case Study

5

E-Learning Based on Cloud Computing

۲٥۳

نويسندگان

نام وشماره مجله

Amin Vahedian
Khezerlou
Somayeh Alizadeh
Sadra Ahmadi
Nafiseh Forouzideh
Somayeh Alizadeh
Elpiniki Papageorgiou
Farnaz Barzinpour
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S. Golamreza Jalali
Naini

Applied Intelligence
No: 3 Vol: 41
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Neural Computing
& Applications
Dec 2014
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Vol: 2,014
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No: 9 Vol: 8
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Scinces and Applied
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No: 11 Vol: 3
Sep 2014
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نويسندگان
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Journal of
Information
Systems and
Telecommunication
No: 4 Vol: 2
Dec 2014

Moniereh Hosseini
Golnar sadat Afzali
Boroujeni

Trust Evaluation in Unsupervised Network: A Fuzzy Logic
Approach

6

Moniereh Hosseini
Elias Fathi Kiadehi

Internet Banking, Cloud Computing: Opportunities, Threats

7

Combining Data Mining and Group Decision Making in
Retailer Segmentation Based on LRFMP Variables

8

Ali Javadi
Mohammad Jafar
Tarokh
Shahnaz Pirozfar

Solving A Multi-Objective Vehicle Scheduling- Routing of
Interurban Transportation Fleet with the Purpose of Minimizing
Delays By Using the Differential Evolutionary Algorithm

9

Fatemeh Bagheri
Mohammad Jafar
Tarokh
Majid Ziyarat ban

Predicting Behaviors of Insurance Costumers By Using the
Genetic Algorithm

10

Shafi Habibi
Maryam Ahmadi
Somayeh Alizadeh

Type 2 Diabetes Mellitus Screening and Risk Factors Using
Decision Tree: Results of Data Mining
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Journal of
Information
Systems and
Telecommunication
No: 2 Vol: 2
Jun 2014
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Journal of Industrial
Engineering &
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Sep 2014
Uncertain Supply
Chain Management
Vol: 2
May 2014
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Global Journal of
Health Science
No: 5 Vol: 7
Jan 2015
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Mohammad Jafar
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نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

حجت اله حميدي

pnبررسي رفتار يك سلول فتوولتائيك با ساختار

1

ارزيابي شبكه هاي حسگر بي سيم در ارتباطات ماشين به ماشين

2

اولين كنفرانس و
نمايشگاه بين المللي
انرژي خورشيدي
تهران
1393ارديبهشت
همايش ملي مهندسي
رايانه و مديريت فناوري
اطالعات
تهران

حجت اله حميدي
سيده مژده مرشدي لهوس

1393خرداد
هفدهمين كنفرانس

 مرتبه صفر باTSK شناسايي يك سيستم غير خطي بوسيله سيستم فازي

دانشجويي- ملي
مهندسي برق ايران

حجت اله حميدي

رويكرد تركيبي مبتني برتضاد الگوريتم هاي تكامل تفاضلي و بهينه سازي انبوه

كيش

ذرات

1393آذر
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رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

هفدهمين كنفرانس
4

بهره گيري از الگوريتم هاي فراابتكاري به منظور بهينه سازي پايگاه قواعد در
سيستم هاي فازي

ملي -دانشجويي
حجت اله حميدي

مهندسي برق ايران
كيش
آذر1393
هفدهمين كنفرانس

5

بهينهسازي براساس تركيب الگوريتم هاي فراابتكاري تكامل تفاضلي مبتني بر
تضاد و بهينه سازي انبوه ذرات جهت بهبود دقت سيستم فازي

ملي -دانشجويي
حجت اله حميدي

مهندسي برق ايران
كيش
آذر1393
اولين كنفرانس بين
المللي حسابداري و

6

بررسي نگاشت خود سازمان ده ) (SOMدر بخش بندي بازار

حجت اله حميدي

7

توصيفي از عملگر ميانگين وزني مرتب شده ) (OWAدر انتخاب محصول

حجت اله حميدي

8

تصميمگيري برونسپاري فناوري اطالعات :روشها و معيارها

مديريت
تهران
بهمن1393
اولين كنفرانس بين
المللي حسابداري و
مديريت
تهران
بهمن1393
اولين كنفرانس بين

حجت اله حميدي

المللي حسابداري و

عماد روغنيان

مديريت

علي كمانكش تله جردي

تهران
بهمن1393

9

انتخاب يك شبكه بي سيم مناسب براي آبياري الكترونيك با مقايسه پروتكل

شهريار محمدي

هاي :بلوتوث ،واي فاي ،زيگ بي

مينا قديمي

همايش ملي مباحث
نوين در كشاورزي
ارديبهشت1393
ششمين كنفرانس بين

10

ارائه مدلي مفهومي جهت بهبود اعتماد در گردشگري الكترونيكي ايران

مهدي يادگاري

المللي مديريت،

شهريار محمدي

كارآفريني و توسعه

پيمان يارمحمدي ساماني

اقتصادي
شهريور1393
دومين همايش ملي

11

بررسي سيستماتيك ارتباط بين تبليغات كالمي و اعتماد در محيط رسانه هاي
اجتماعي

روجيار پيرمحمدياني

پژوهش هاي كاربردي

راضيه قياسي

در علوم كامپيوتر و

شهريار محمدي

فناوري اطالعات
اسفند1393

۲٥٥

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی صنایع
رديف

عنوان مقاله

12

مديريت دانش مشتريان در جهت وفاداري به بنگاه از طريق جمع سپاري

13

ارائه مدلي نوين جهت بهبود سيستم اطالعات پذيرش بيماران

14

بررسي عوامل موثر بر پذيرش بازاريابي موبايلي از طرف مصرف كنندگان

نويسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

هفتمين كنفرانس ملي و
سيد محمدباقر سجادي
محمدجعفر تارخ

اولين كنفرانس بين
المللي مديريت دانش
تهران
بهمن1393

مهدي يادگاري

همايش بين المللي تحول

منيره حسيني

پايدار در نظام سالمت

پيمان يارمحمدي ساماني

اسفند1393
پنجمين كنگره پيشگامان

مونا عبادي جالل

پيشرفت

منيره حسيني

تهران
ارديبهشت1393

15

تحليل اطالعات پايگاه داده مشتريان با مدل تلفيقي  RFMﻭ LTV :

منيره حسيني

موردكاوي فروش عمده محصوالت صنايع غذايي

بهنام كيومرثي
منيره حسيني

16

مديريت تبليغات آنالين با وب معنايي

17

تكنيك ها و ابزارهاي يادگيري با استفاده از پايگاه داده

18

فرصتهاي بهره گيري از تكنيك هاي كاوش وب به منظور تحليل رفتار كاربران

19

استفاده از تكنيك هاي داده كاوي براي بهبود محصول در صنعت خودروسازي

20

تحليلي راهبردي بر كاربرد واقعيت مجازي در صنعت گردشگري

شميم ساعدپناه

كنفرانس ملي پژوهش
هاي نوين در علوم انساني
خرداد1393
كنفرانس ملي پژوهش
هاي نوين در علوم انساني
خرداد1393
كنفرانس بين المللي ابزار

منيره حسيني

و تكنيك هاي مديريت

الناز نصيرزاده عسكراباد

تهران
اسفند1393
كنفرانس بين المللي ابزار

مينا معمار

و تكنيك هاي مديريت

منيره حسيني

تهران
اسفند1393
يازدهمين كنفرانس بين

منيره حسيني

المللي مهندسي صنايع

پريسا مقدم

تهران
دي1393
نخستين همايش بين

منيره حسيني

المللي فناوري اطالعات

سعيده علي مرداني

و ارتباطات ،كارآفريني

سميرا درمحمدي

و سرمايه گذاري

محيا مهراب پور

تهران
بهمن1393
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رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

مديريت ارزش مشتري با تحليل اطالعات پايگاه داده مشتريان :مورد كاوي

منيره حسيني

خرده فروشي مستقيم محصوالت غذايي

بهنام كيومرثي

کنفرانس،مکان و زمان

چهارمين كنفرانس بين
21

المللي مديريت فناوري
اطالعات ،ارتباطات و
كامپيوتر
تير1393
نخستين همايش سيستم

22

بهبود سيستم كنترل مسافربري بين شهري با استفاده از سيستم تشخيص اثر
انگشت و شبكه هاي محلي بي سيم در ايران

پيمان يارمحمدي ساماني

هاي حمل و نقل

منيره حسيني

هوشمند جاده اي

مهدي يادگاري

تهران
دي1393
اولين كنگره تخصصي

23

بهبود سيستم اطالعات بيمارستان ) (HISبا به كارگيري دسته تداركات سوم
در زنجيره تامين بيمارستانها

شهريار محمدي

ساخت بيمارستان و
مديريت منابع و تجهيزات
شهريور1393
كنفرانس بين المللي

24

بررسي بات نت و بات نت شبكه اجتماعي

زهرا حاجي حسين خاني

مديريت و مهندسي

شهريار محمدي

صنايع
اسفند1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فناوری اطالعات
رديف

عنوان مقاله

1

ICLA Imperialist Competitive Learning Algorithm for Fuzzy
Cognitive Map: Application to Water Demand Forecasting

2

A Model for Selecting ERP System Using Fuzzy AHP
Approach: Case Study of a Textile Company

Mahdi Barkhordari
Firouzabadi
Shahriar Mohammadi

3

Data Mining Tools and Techniques in Knowledge Management

Mitra kiyaei
Shahmirzadi
Moniereh Hosseini

4

Knowledge Management in Small and Medium Enterprises
with The Cross - Organization Approach

Moniereh Hosseini
Javad Pourabbasi
najaf Abadi

نويسندگان
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Somayeh Alizadeh
et al.

کنفرانس،مکان و زمان
2014 IEEE
International
Conference on
Fuzzy Systems
)(Fuzz-IEEE
Beijing
Jul 2014
The 6Th
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International
Conference on
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کتب منتشر شده گروه فناوری اطالعات
رديف

عنوان

نويسندگان

1

نظريه كدگذاري و كدگشايي اطالعات-كدهاي كانولوشن تصحيح خطا

حجت اله حميدي

2

داده كاوي و كشف دانش) گام به گام با نرم افزار)

3

هوش تجاري :رويكرد مديريتي

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

سميه عليزاده

دانشگاه صنعتي خواجه

سميرا ملك محمدي

نصيرالدين طوسي

شهريار محمدي
هما زاهدپاشا
مهسا نجفي

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

کتب منتشر شده گروه فناوری اطالعات
رديف

عنوان

نويسندگان

ناشر

1

 Analyzing Security, Trust, and Crime in the Digital Worldchapter 1

حميدي حجت اله

The University of
North Carolina at
Greensboro, USA

پايان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه فناوری اطالعات
رديف
1

دانشجو

عنوان

ارائه مدل يكپارچه انتخاب تأمين كنندگان و طراحي شبكه لجستيك معكوس
حلقه بسته

استاد راهنما

محمدجعفر تارخ
سيما غايب لو

مصطفي عابدزاده
كلهرودي

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فناوری اطالعات
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي

زهرا رضائي

محمدجعفر تارخ

2

ارائه چارچوبي مبتني بر رايانش ابري براي سيستم آموزشي

يوسف امدادي

شهريار محمدي

شبنم محمدي

محمدجعفر تارخ

احمد انصاريان

محمدجعفر تارخ

5

تبديل داده هاي انبوه به دانش

زهرا لطفي كلهرودي

عبداهلل آقايي

6

امنيت سيسم هايSCADA

حسين ياوري

شهريار محمدي

فرنوش فيروزي

منيره حسيني

3
4

7

بررسي عملكرد سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري  crmدر بنگاههاي
اقتصادي با تمركز بر برون سپاري
تحليل و بررسي رفتار مشتريان تجارت الكترونيك با استفاده از روشهاي فرا
ابتكاري

مديريت سرمايه مشتريان با تحليل رفتار مشتريان در دوره هاي اكتساب ،حفظ
و توسعه

8

بررسي استفاده از زير ساخت هاي علم الكترونيكي در توليد و توزيع دانش

جواد پورعباسي نجف
آبادي

عبداهلل آقايي

9

اقتصاد در رايانش ابري

مهشيد سپهري كهريزي

رضا بشيرزاده

10

ارائه مدل جديدي در تحليل داده هاي بيمه با استفاده از داده كاوي

علي جليليان

سميه عليزاده

11

ارائه يك مدل براي پيش بيني خدمت به مشتري با استفاده از داده كاوي

مونا عبادي جالل

منيره حسيني

12

طراحي مدل هوش تجاري در سازمان با توجه به معماري سازماني

رضا موالئي

محمدجعفر تارخ
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رديف
13
14
15
16
17

دانشجو

استاد راهنما

عنوان

ميرميالد حسيني

شهريار محمدي

زهرا جعفري

عبداهلل آقايي

تحليل داده هاي برق مصرفي شهري با استفاده از داده كاوي

الهام رضائي

سميه عليزاده

ارائه مدل پيش بيني پوسچر( وضعيت بدني )بر اساس داده هاي بدست آمده

مجتبي حسين زاده

از دستگاه تعادل سنج ارگونوميكي با استفاده از داده كاوي

سورشجاني

معرفي كدل بهبود يافته از لحاظ امنيتي براي پرداخت الكترونيكي مبتني بر
موبايل
ارائه يك راهكار تشخيص نفوذ مبتني بر تشخيص ناهنجاري در شبكههاي
موردي سيار

بررسي رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي آنالين برمبناي تحليل نقشه هاي

حامد سلمان زاده

عليرضا اكرمي ابرقويي

فريد خوش الحان

18

طراحي سيستم مديريت دانش با استفاده از هوش تجاري

حجت الهقلي يالقوزاغاج

محمدجعفر تارخ

19

تحليل رفتار مشتريان آنالين به كمك نظريه ي بازيها

الهام خرمن دار

فريد خوش الحان

20

مطالعه كاربرد موبايل در خدمات پس از فروش به منظور ارائه يك مدل

21

معرفي يك سيستم تشخيص نفوذ ملي

22
23
24
25
26

مفهومي

مطالعه الگوريتمهاي توسعه گر پااليش همكاري به منظور توسعه يك مدل
بهبود يافته

سيدمحمدرضا موسوي
قهفرخي
رجبعلي حاجي ميرزائي

شهريار محمدي

مقصود نصرالهي

منيره حسيني

بهبود ارتباط با مشتري با تحليل داده هاي الكترونيكي فروش از طريق شناخت

معصومه شعبان زاده

وتحليل رفتار مشتري

گواسرائي
سيدشعبان فضل اله

تحليل داده هاي كالن هوش تجاري

پوركراني

طراحي سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از روش هاي داده كاوي براي داده
هاي نا باروري بيمارستان صارم
ايده كاوي به منظور كشف ترجيحات كاربران
":ارائه الگوريتم در گمنامي نمودن دادههاي گرافي شبكههاي اجتماعي،

منيره حسيني

رضا بشيرزاده
عبداهلل آقايي

سميرا درمحمدي

سميه عليزاده

سعيده علي مرداني

عبداهلل آقايي

محيا مهراب پور

عبداهلل آقايي
سميه عليزاده

27

جهت حفظ حريم خصوصي كاربران "

28

ارائه مدل بخش بندي مشتريان بانك كشاورزي با استفاده از داده كاوي

نيما حاجي زاده

29

طراحي سيستم حريم خصوصي كاربران در شبكههاي اجتماعي

عادله احساني زارع

محمدجعفر تارخ

30

تاثير اعتماد در بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه گر شبكه هاي اجتماعي

منا شيري كوزه تير

شهريار محمدي

بهنام كيومرثي

منيره حسيني

وحيد اعتمادي

سميه عليزاده

31
32

مدلسازي ارزش طول عمر مشتري با بهره گيري از انواع مختلف دادههاي
مشتري
بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از پروفايل
كاوي
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گروه مهندسی مالی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی مالی
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

A NEW MULTIVARIATE NONLINEAR MODEL TO
HANDLE THE VOLATILITY TRANSMISSION

Seyed Babak
Ebrahimi
Fahimeh R.Olyaee

2

A New Approach for Forecasting Enrollments Using
Harmony Search Algorithm

Alireza Shahraki
Seyed Babak
Ebrahimi

نام وشماره مجله
South African Journal
of Industrial
Engineering
No: 3 Vol: 25
Nov 2014
& Journal of Intelligent
Fuzzy Systems
Vol: 28
Winter 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مهندسی مالی
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

شناسايي موانع مديريت دانش در زنجيره ي تامين شركت هاي حوزه

نيما پروين

فناوري اطالعات و ارائه ي راهكارهاي رفع آن ها

سيد بابك ابراهيمي

کنفرانس،مکان و زمان

هفتمين كنفرانس ملي و اولين
1

كنفرانس بين المللي مديريت
دانش
تهران
بهمن1393

2

برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوي سرمايه گذاري با استفاده از مدل
هاي كاپوال-گارچ( _مطالعه موردي بازار ارز ،طال و سهام

فرشاد نصيري

كنفرانس بين المللي مديريت

خديجه حسنلو

و مهندسي صنايع

سيد بابك ابراهيمي

اسفند1393

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه مهندسی مالی
رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

كاربرد شبكه هاي عصبي و داده كاوي در پيش بيني قيمت سهام

عليرضا جندقيان

اميرعباس نجفي

زينب حاج ابراهيمي

احمد اصل حداد

2

بررسي و تحليل رفتار سهام شركتهاي عضو سازمان بورس با استفاده از داده
كاوي

3

توسعه يك روش ارزشگذاري بر اساس شرايط ايران براي عرضه اوليه

سيدعليرضا بابازاده
ولوكالئي

احمد اصل حداد

4

مديريت سبد سزمايه گذاري به كمك برنامه ريزي ژنتيكي

صبا شبيري

فريد خوش الحان

5

بهينه سازي پوياي سبد سزمايه گذاري با در نظر گرفتن هزينه مبادالت

زهرا پوراحمدي

اميرعباس نجفي

6

تجزيه و تحليل روندهاي بازار سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك

سورنا خليقي

فريد خوش الحان

محمدامين برون

احمد اصل حداد

پژمان پيكاني

عماد روغنيان

مونا حداد

حامد سلمان زاده

7
8
9

مديريت ريسك سرمايه گذاري در انتخاب پروژه هاي نفتي:مطالعه موردي
شركت ملي نفت ايران
به كارگيري تحليل پوششي داده ها و بهينه سازي استوار در مسئله انتخاب
سبد سرمايه
حل مسئله فازي ردياب شاخص با استفاده از الگوريتم تابع چند هدف
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رديف
10
11
12
13

عنوان

ارائه روش دسته بندي آنسامبل وزني براي امتباز دهي اعتباري) مورد مطالعه
صنعت بيمه(
انتخاب سبد سهام بين المللي با استفاده از برنامه ريزي آرماني
بهبودسيستمهاي معامالتي مبتني بر تحليل تكنيكال با استفاده از الگوريتم هاي
هوش مصنوعي

دانشجو

استاد راهنما

هادي جعفري

ياسر صميمي

كاوه صادقي

اميرعباس نجفي

بهروز ساعي مارشك

اميرعباس نجفي

ارائه مدلي جهت انتخاب سبد سرمايه به كمك ماشين بردار پشتيبان و خوشه

مسعود رستگارمقدم

بندي

عيديان

اميرعباس نجفي

آزمايشگاههای تحقیقاتی دانشکده صنايع
رديف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمايشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

فناوري اطالعات

شهريار محمدي

1388

2

هوش استراتژيك

محمدجعفر تارخ

1394
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معاون پژوهشی :دکتر منصور فخری
کارشناس پژوهش :رقیه رمضانی
تلفن88776215 :
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اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

آب
آب

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

داود

احمديار

مربي

كارشناسي ارشد

2

كوروش

حجازي

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

3

محسن

سلطان پور

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

آب

4

حميد

شاملو

دانشيار

دكتري تخصصي

كانادا

آب

5

محمدرضا

كاويانپور

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

آب

6

فرهاد

يكه يزدان دوست

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

آب

7

عليرضا

برهاني داريان

دانشيار

دكتري تخصصي

آمريكا

منابع آب

8

مجيد

رحيم زادگان

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

منابع آب

9

نجمه

مهجوري مجد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

منابع آب

10

سيدمرتضي

موسوي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

منابع آب

11

اميدرضا

باراني لنباني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

خاك و پي

12

سيداميرالدين

صدر نژاد

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

خاك و پي

13

محمود رضا

عبدي

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

خاك و پي

14

حسن

قاسم زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

خاك و پي

15

محمود

قضاوي

استاد

دكتري تخصصي

استراليا

خاك و پي

16

فرزين

كالنتري

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

خاك و پي

17

سيدناصر

مقدس تفرشي

استاد

دكتري تخصصي

ايران

خاك و پي

18

سعيد

اصيل قره باغي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

19

عليرضا

باقري

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

سازه

20

سيدبهرام

بهشتي اول

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

21

مهدي

خانعلي پورورزاني

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

سازه

22

سيداكبر

خليفه لو

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

سازه

23

محمدرسول

دلفاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

24

مصطفي

رضواني شريف

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

25

اميرپيمان

زندي

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

سازه

26

مصطفي

زين الديني

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

سازه

27

سعيدرضا

صباغ يزدي

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

سازه

28

نادر

فنائي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

29

كيوان

كياني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

30

حسن

ميرزا بزرگ فشندي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

سازه

31

كورش

نصراله زاده نشلي

استاديار

دكتري تخصصي

ژاپن

سازه

32

فخرالدين

احمدي دانش آشتياني

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

زلزله

33

محمدرضا

ذوالفقاري

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

زلزله

34

سعيد

صبوري قمي

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

زلزله
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آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

زلزله
زلزله

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

35

بهروز

عسگريان

استاد

دكتري تخصصي

36

رضا

كرمي محمدي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

37

مصطفي

مسعودي

استاديار

دكتري تخصصي

ايتاليا

زلزله

38

سيدمسعود

ميرطاهري

دانشيار

دكتري تخصصي

آمريكا

زلزله

39

محمود

يحيايي

استاد

دكتري تخصصي

هندوستان

زلزله

40

مجيد

احتشامي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

محيط زيست

41

سيامك

بوداقپور

استاديار

دكتري تخصصي

ژاپن

محيط زيست

42

محمدرضا

صبور

دانشيار

دكتري تخصصي

كانادا

محيط زيست

43

مهسا

معماريان فرد

استاديار

دكتري تخصصي

روسيه

محيط زيست

44

سيداحمد

ميرباقري فيروزآبادي

استاد

دكتري تخصصي

آمريكا

محيط زيست

45

فريدون

وفايي

دانشيار

دكتري تخصصي

استراليا

محيط زيست

46

علي

ادريسي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

راه و ترابري

47

منصور

حاجي حسينلو

استاديار

دكتري تخصصي

ژاپن

راه و ترابري

48

منصور

فخري

دانشيار

دكتري تخصصي

استراليا

راه و ترابري

49

محمدسعيد

منجم

استاديار

دكتري تخصصي

روماني

راه و ترابري
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گروه آب

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آب
نام وشماره مجله
Journal of HydroEnvironment Research
Jun 2014
Journal of River
Engineering
No: 5 Vol: 2
Sep 2014
Journal of Hydraulic
Research
No: 1 Vol: 53
Sep 2014
Geoscience Frontiers
Nov 2014
Journal of Coastal
Research
Dec 2014
International Journal
of Maritime
Technology
Vol: 2
Sep 2014
Applied Mathematical
Modelling
Vol: 39
Feb 2015
Proceedings of the
Institution of Civil
Engineers-Water
Management
Jan 2015
Ocean Dynamics
No: 2 Vol: 65
Jan 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Farhad Yekeh
Yazdandoost
et al.

A Framework for Evaluating the Persistence of Urban
Drainage Risk Management Systems

1

Numerical Simulation of the Angle of Groyne
Installation on the Separation Zone Length Behind It

2

Hamied Shamloo
et al.

Turbulence Behaviour Investigation in Transient Flows

3

MostafaGandomi
Mohsen Soltanpour
Mohammad Reza
Zolfaghari
Amir Hossein Gandomi

Prediction of Peak Ground Acceleration of Iran's
Tectonic Regions Using a Hybrid Soft Computing
Technique

4

A Novel Finite Element Scheme of Nwogu Extended
Boussinesq Equations to Predict Free Surface Elevation
Over Different Bathymetry of Beaches

5

Numerical Modelling of Saline Gravity Currents Using
EARSM and Buoyant K-E Turbulence Closures

6

Analysis of Roughness Density and Flow Submergence
Effects on Turbulence Flow Characteristics in Open
Channels Using a Large Eddy Simulation

7

Resilience in Urban Drainage Risk Management Systems

8

A Two-Dimensional Experimental-Numerical Approach
to Investigate Wave Transformation Over Muddy Beds

9

Hamied Shamloo
et al.

Kourosh Hejazi
et al.

Kourosh Hejazi
et al.
Hamied Shamloo
et al.

Farhad Yekeh
Yazdandoost
et al.
Mohsen Soltanpour
Tomoya Shibayama

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آب
مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

حميدرضا شيركوند

k-e مدلسازي عددي جريان هاي چگال با توسعه مدل آشفتگي

كوروش حجازي

غيرخطي به روش احجام محدود

ردیف

اولين كنفرانس سراسري
توسعه محوري مهندسي
برق و،معماري،عمران
مكانيك ايران
1393آذر

۲٦۷

1
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

مدلسازي عددي جريان هاي اليه بندي شده ي گل سيال با اعمال

حميدرضا شيركوند

رفتار غير نيوتني به روش احجام محدود

كوروش حجازي

کنفرانس،مکان و زمان

اولين كنفرانس سراسري
2

توسعه محوري مهندسي
عمران،معماري،برق و
مكانيك ايران
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

3

بررسي تأثير ضرايب افت اصطكاك ناماندگار و شبهماندگار در
مدل حفرات گاز گسسته در جريان گذرا

حميد شاملو

سازه ،معماري و توسعه

ريحانه نوروز

شهري

سيده مريم موسوي فرد

تبريز
آذر1393
دومين همايش ملي

4

مروري بر مدلهاي يك بعدي و ناماندگار جريان گذرا در خطوط
لوله

حميد شاملو

پژوهش هاي كاربردي در

ريحانه نوروز

عمران ،معماري و مديريت

سيده مريم موسوي فرد

شهري
اسفند1393

5

6

ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر مدل حفرات گاز گسسته در جريان
گذرا با استفاده از ضريب افت اصطكاك ناماندگار

بررسي عملكرد تبديل فضاهاي سبز شهري به واحدهاي زيست ماند
به عنوان رويكردي نوين در كاهش تاثيرات سيالب شهري

حميد شاملو
ريحانه نوروز
سيده مريم موسوي فرد
هادي حيدري
محمدرضا كاويانپور
محمدعلي پورحسن

هشتمين كنگره ملي
مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت1393
دومين كنفرانس ملي
مديريت و مهندسي سيالب
با رويكرد سيالبهاي شهري
مهر1393
اولين كنفرانس ملي

7

مكان يابي تجهيزات نوين جمع آوري آب هاي سطحي  LI Dsبا

محمدرضا كاويانپور

استفاده از تحليل سلسله مراتبي  AHP -مطالعه موردي شهر قم

ارسالن بهزادي پور

شهرسازي ،مديريت شهري
و توسعه پايدار
تهران
اسفند1393

محمدرضا كاويانپور
8

توسعه شهرنشيني و كاربرد روش هاي توسعه كم اثر – )(LI Ds

ارسالن بهزادي پور

مطالعه موردي قمرود

علي اصغر اقازاده ابري
ابوالفضل مقيمي

۲٦۸

نهمين سمپوزيوم پيشرفت
هاي علوم و تكنولوژي
آذر1393
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مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

پانزدهمين كنفرانس
دانشجويان عمران سراسر

هادي حيدري

كشور

محمدرضا كاويانپور

اروميه

محمدعلي پور حسن زارع

بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي جمع آوري آب باران در مناطق
 جهت مصارف آبياري فضاي سبز خانگي،با اقليم گرم و خشك

9

1393شهريور

دوازدهمين همايش ملي
ارزيابي اثرات محيط
زيستي ايران

فرهاد يكه يزدان دوست

ارزيابي نقش آب مجازي در مديريت بهم پيوسته منابع آب

10

تهران
1393اسفند
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آب
مکان و زمان،کنفرانس
Iahr 7Th International
Groundwater
Symposium
Perugia
Sep 2014
11Th International
Conference on
Hydroscience &
Engineering
Hamburg
Sep 2014
13Th International
Conference on Urban
Drainage (ICUD
2014)
Sep 2014
11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014
11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014
11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Farhad Yekeh
Yazdandoost
Shima Shahintaj

Groundwater Resources Management in Aird and Semi
Arid Regions From An Integrated Water Resources
Management IWRM) Perspective

1

Farhad Yekeh
Yazdandoost
Mohammadreza Bazmara

Evaluation of Reservoir Sediment Load Under Climate
Change

2

Integrated Approach in Spatial Priority of Urban Areas
for Implementation of Urban Drainage Plans Using
Analytic Hierarchy Process and GIS for 22Nd Municipal
District of Tehran, Iran

3

Experimental Investigation of Mechanism of Seabed
Wave-Induced Sand Ripple Formation

4

Solitary Wave Induced Viscous Flows in Muddy Seabed

5

Numerical Simulation of Nonlinear Waves By VOFTVD Method

6

Farhad Yekeh
Yazdandoost
et al.

Kourosh Hejazi
et al.

Mohsen Soltanpour
Kourosh Hejazi

Kourosh Hejazi
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Kourosh Hejazi
Mohsen Soltanpour

Fully Coupled Numerical Modelling of Wave-CurrentMud Interaction By Finite Volume Method

7

Kourosh Hejazi
Mohsen Soltanpour
Farzin Samsami

Numerical Modelling of Irregular Wave on Mud Layer
Using Spectral Method

8

Mohsen Soltanpour
Farzin Samsami
Tomoya shibayama
Sho Yamao

Study of Irregular Wave-Current-Mud Interaction

9

Afshan khaleghi
Mohsen Soltanpour

A Study on the Sand-Mud Mixture At North-Western
Part of the Persian Gulf

10

Mohsen Soltanpour
et al.

Study of the Wave Spectra in the Persian Gulf

11

Mohsen Soltanpour
et al.

Study of the Storm Waves and Wave Spectra in the
Persian Gulf

12

11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014

Mohsen Soltanpour
Mohammad Reza
Zolfaghari
Mostafa gandomi
Saman Lali

Probabilistic Tsunami Hazard Assesment At Beris and
Pasabandar Ports with Logic-Tree Approach

13

11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014

Zahra Ranji
Mohsen Soltanpour

Increasing the Accuracy of Hydrodynamics Modeling of
the Persian Gulf Using Automatic Calibration

14

مکان و زمان،کنفرانس
11Th International
Conference on
Hydroscience &
Engineering
Hamburg
Sep 2014
The 34Th
International
Conference on
Coastal Engineering
(ICCE 2014)
Seoul
Jun 2014
The 34Th
International
Conference on
Coastal Engineering
(ICCE 2014)
Seoul
Jun 2014
The 34Th
International
Conference on
Coastal Engineering
(ICCE 2014)
Seoul
Jun 2014
The 34Th
International
Conference on
Coastal Engineering
(ICCE 2014)
Seoul
Jun 2014
11Th International
Conferences on
Coasts, Ports and
Marine Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014

۲۷۰
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

15

Modeling of Tsunami Propagation and Inundation At the
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گريد و ماسه ژئوتكستايل
تعيين پارامترهاي مقاومتي خاك آلوده به مواد نفتي
تاثير مواد افزودني آهك ،سولفات و الياف پلي پروپيلن بر فشار ناشي از
تورم رس هاي فعال
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مرتضي محمدبيگي
سلحشور
حسينعلي محمدرحيمي

حسن قاسم زاده
محمود رضا عبدي
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

6

بهينه سازي ديواره هاي مهاربندي شده توسط مهارهاي پيش تنيده

الهه فرزادنيا

فرزين كالنتري

7

تحليل لرزه اي كوله هاي مسلح شده با ژئو سل

ميالد عنايتي

محمود قضاوي

مازيار رهبرعرباني

محمود رضا عبدي

9

بهبود ظرفيت باربري كاليفرنيا بستر مسلح با ژئو تكستايل

آيدا مهرپژوه

سيدناصر مقدس تفرشي

10

تاثير الياف پلي پروپلين در جلوگيري از توسعهتركهاي كششي خاك رس

محمدحسن مرادخاني

محمود رضا عبدي

فاطمه كامياب

محمود قضاوي

12

بررسي رفتار بستر حاوي مخلوط خاك و خرده الستيك

رضا ذاكري

سيدناصر مقدس تفرشي

13

مقايسه تاثير الياف پلي پروپيلن بر  CBRخاك هاي ريز دانه و درشت دانه

شهرام حشمت پور

محمود رضا عبدي

14

مدل سازي عددي ترك خوردگي در محيط هاي....

مجيد بهرامي

8

11

15
16
17

بررسي و مقايسه تاثير آهك و الياف پرو پيلن بر مقاومت كششي و فشارهاي
خاك هاي رس

ارائه يك روش جديد براي تعيين اندر كنش گروه شمع با مقطع متغير تحت
بارهاي جانبي

ارائه يك روش تحليلي جديد براي تعيين رفتار پي هاي سطحي مستقر بر
خاك مسلح
مدلسازي رشد ترك در محيط هاي چسبنده با استفاده از...
ارزيابي شكست هيدروليكي در محيط چسبنده دو فازي با كاربرد مدل

نرجس درويشي كوهي
رامين مدرسي

اميدرضا باراني لنباني
سيداميرالدين صدر نژاد
محمود قضاوي
سيداميرالدين صدر نژاد
اميدرضا باراني لنباني

محمد يگانه

سيداميرالدين صدر نژاد

18

تاثير الياف در كنترل تورم خاكهاي ريز دانه سولفاته تثبيت شده با آهك

علي آذري

محمود رضا عبدي

19

تاثير سيكل هاي يخبندان -ذوب يخ بر رفتار بارگزاري

وحيد صفائي پلگرد

محمود قضاوي

20

بررسي عملكرد خاكريزهاي واقع بر خاك نرم تقويت شده با شمع و ژئوسل

مهرزاد شجاعي نصيرآبادي

سيدناصر مقدس تفرشي

21

رفتار پي هاي سطحي مستقر برخاك مسلح تحت بارگذاري كششي

سيدمحمدامين آرام

محمود قضاوي

22

تعيين فراسنج هاي مكانيكي خاك هاي درشت دانه به كمك.....

مهدي جهاني تكله

سيداميرالدين صدر نژاد

عددي بر پايه نظريه ي چند صفحه اي
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بررسي رابطه تخلف تجاوز به چپ با وقوع تصادفات (مورد مطالعه :محور كرج -

5

سينا برازوان

چالوس)

حمداهلل رحمتي پور
منصور حاجي حسينلو
سيدهمايون شريفي

نام وشماره مجله

مهندسي عمران مدرس
شماره  4دوره 14
دي1393
پژوهشنامه حمل و نقل
شماره  2دوره 11
تير1393
مهندسي عمران مدرس
شماره  2دوره 14
تير1393
مهندسي حمل و نقل
شماره  4دوره 5
ارديبهشت1393
مطالعات مديريت
ترافيك
شماره 32
بهار1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

ROUTING OF REAL RELIEF DEMAND ASSESSMENT
TEAMS IN DISASTER MANAGEMENT

Ali Nadi Najafabadi
Ali Edrisi

2

Developing a Priority Based Decision Making Mod to Evaluate
Geometric Configuration of Urban Interchange

Meysam Naeimi
Alimoradi Zahra
Meysam Razi
Mohammad Saeid
Monajjem

نام وشماره مجله
International Journal
of Current Life
Sciences
May 2014

۲۷۹

International Journal
of Transportation
Engineering
No: 4 Vol: 1
Apr 2014

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  -1393دانشکده مهندسی عمران

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه راه و ترابری
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه )مطالعه موردي :

علي ادريسي

کنفرانس،مکان و زمان

دومين كنگره بين المللي
1

فرودگاه امام خميني(

حسام الدين خاكزاد

پرداخت مدل لوجيت دوتايي انتخاب حمل و نقل عمومي و شخصي در

علي ادريسي

دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي امام خميني)

علي رضائي جعفري

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

2

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

مدل سازي لوجيت چندتايي تأثير شرايط جوي و آلودگي هوا در انتخاب
3

شيوه ي دسترسي زميني به فرودگاه (مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي امام
خميني(

علي ادريسي
علي رضائي جعفري

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

4

مقايسه تفاوت مسافران فرودگاه هاي بين المللي امام خميني (ره) و مهرآباد

حسام الدين خاكزاد

در انتخاب خطوط هوايي

علي ادريسي

مدلسازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي چگالي

بهمن الهورپور

مسافران در روند تخليه

علي ادريسي

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

5

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
دومين كنفرانس ملي

6

مطالعه رفتاري تقاضاي ترافيك در شبكه حمل و نقل پس از وقوع زلزله

مريم زيني
علي ادريسي

مديريت بحران و  HSEدر
شريان هاي حياتي ،صنايع و
مديريت شهري
دي1393
چهاردهمين كنفرانس بين

7

مدلسازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي عرض خروجي

بهمن الهورپور

ها و تعداد خروجيهاي سكو

علي ادريسي

المللي مهندسي حمل و نقل
و ترافيك
تهران
اسفند1393
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ردیف
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نویسندگان

مدلسازي لوجيت دوتايي انتخاب وسيله حمل و نقل عمومي و شخصي در

علي ادريسي

دسترسي زميني به فرودگاه ،مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران

علي رضايي جعفري

کنفرانس،مکان و زمان

چهاردهمين كنفرانس بين
8

المللي مهندسي حمل و نقل
و ترافيك
تهران
اسفند1393

چهاردهمين كنفرانس بين
9

مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله

علي ادريسي

المللي مهندسي حمل و نقل

مريم زيني

و ترافيك

مصطفي آدرسي

تهران
اسفند1393

10

علي ادريسي

چهاردهمين كنفرانس بين

مدلسازي انتخاب شيوه ي دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه بر

علي رضائي جعفري

المللي مهندسي حمل و نقل

اساس ترجيح مسافران بومي و غير بومي ،مطالعه موردي :فرودگاه بين المللي

حسام الدين خاكزاد

و ترافيك

مهرآباد تهران

مهدي يزدان پناه

تهران

حسن رضايي جعفري

اسفند1393
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مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي :

علي ادريسي

فرودگاه مهر اباد

علي رضايي جعفري
مهدي يزدان پناه

تاثير فعاليتهاي پيشگيرانه در هزينههاي بهسازي روسازي(مطالعه موردي

12

محور بويين زهرا-ساوه(

13

ارزيابي رئولوژيكي تأثير نانو مصالح مايع بر خواص و عملكرد قير

منصور فخري
محمد آالله
منصور فخري
وحيد ونائي
محمد راهي

14

15

بررسي آزمايشگاهي اثر انواع فيلرهاي جايگزين سيمان بر روي عملكرد
آسفالت حفاظتي اسالري سيل

تأثير دوره استراحت بارگذاري بر عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي اصالح
شده با پليمرSBS

المللي مهندسي حمل و نقل
و ترافيك
تهران
اسفند1393
اولين همايش ملي عمران،
معماري و توسعه پايدار
آذر1393
هشتمين كنگره ملي مهندسي
عمران
بابل
ارديبهشت1393

منصور فخري

اولين همايش ملي عمران،

حسين علي الرضائي

معماري و توسعه پايدار

سروش ناجي الماسي

آذر1393

عليرضا غني زاده
منصور فخري
كاوه حسني
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چهاردهمين كنفرانس بين

اولين همايش ملي معماري،
عمران و محيط زيست شهري
همدان
خرداد1393
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ردیف

عنوان مقاله

16

شيوه هاي گوناگون عمليات حمل و نقل چند وجهي كاال

17

18

19

نویسندگان

يعقوب جودي
محمدسعيد منجم

کنفرانس،مکان و زمان

اولين كنفرانس ملي مهندسي
عمران و توسعه پايدار ايران
دي1393
اولين كنفرانس ملي مهندسي

نقش استراتژيك و ژئوپليتيك ايران در حمل و نقل چند وجهي كاال در

يعقوب جودي

راستاي توسعه پايدار كشور

محمدسعيد منجم

تاثيرات سيستم هاي  EDIو  AEIدر بهينه سازي عملكرد نقل و انتقال چند

يعقوب جودي

وجهي كاال

محمدسعيد منجم

بررسي مقايسه اي عملكرد تجهيزات حمل و نقل ريلي در نقل و انتقال چند

يعقوب جودي

وجهي كاال

محمدسعيد منجم

بررسي تاثير مديريت تصادفات ترافيكي در آلودگي هواي تونل هاي درون

مولود ايزدخواه

ترافيك

شهري

منصور حاجي حسينلو

تهران

ارزيابي راه اندازي ترابري چندوجهي( با تمركز بر نقل و انتقال ريلي از منظر

يعقوب جودي

تكنيكي و مالي در ايران( مطالعه موردي محور بندر عباس-سرخس

محمدسعيد منجم

عمران و توسعه پايدار ايران
دي1393

اولين كنفرانس ملي مهندسي
عمران و توسعه پايدار ايران
دي1393
اولين كنفرانس ملي مهندسي
عمران و توسعه پايدار ايران
دي1393
پنجمين همايش ملي مديريت

20

ارديبهشت1393
دومين كنگره بين المللي
21

سازه ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393

ابرج احمدي ديزج
22

نقش ايمني وسايل نقليه سنگين باري در تصادفات شبكه هاي درون شهري

23

تعيين سرعت بهينه بر اساس ميزان انتشار آالينده هاي ترافيكي

منصور حاجي حسينلو
حسن عابدي
اباصلت احمدي

سومين كنفرانس ملي
تصادفات جاده اي سوانح
ريلي و هوايي
زنجان
ارديبهشت1393
دومين كنگره بين المللي

منصور حاجي حسينلو

سازه  ،معماري و توسعه

عباس ذوالفقاري

شهري

سلمان عقيدي خيرآبادي

تبريز
آذر1393
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

دومين كنگره بين المللي
24

جمع اوري اطالعات الزم براي رفتارسنجي سفركنندگان تحت تاثير عوارض
ورود به بزرگراه به روش رجحان بيان شده ،مطالعه موردي شهر تهران

منصور حاجي حسينلو

سازه ،معماري و توسعه

عباس ذوالفقاري

شهري

مهدي يزدان پناه

تبريز
آذر1393
دومين همايش ملي پژوهش

25

نقش روكش آسفالتي جديد بر تصادفات شهري

منصور فخري

هاي كاربردي در عمران،

محمد كاري

معماري و مديريت شهري
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس بين

26

تاثيرپذيري مستقيم آالينده هاي هوا از تردد وسايل نقليه و تعيين آالينده پايه

منصور حاجي حسينلو

براي ساخت و اعتبارسنجي شبكه هاي حمل و نقل

شهاب كبيري رناني

وابستگي تخلفات رانندگي تحت تاثير ويژگي هاي مختلف مسير در راه هاي

منصور حاجي حسينلو

دو خطه برون شهري

عليرضا جعفري اناركولي

المللي مهندسي حمل و نقل
و ترافيك
تهران
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس بين

27

المللي مهندسي حمل و نقل
و ترافيك
تهران
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس بين

28

بهينه سازي سرعت با استفاده از ميزان هزينه هاي اجتماعي ناشي از تصادفات
و زمان سفر

منصور حاجي حسينلو

المللي مهندسي حمل و نقل

سلمان عقيدي خيرآبادي

و ترافيك

سيدعلي قائمي

تهران
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس بين

29

بررسي تاثير عرض شانه راه هاي دوخطه بر رفتار راننده هاي وسايل نقليه
سنگين با استفاده از شبيه ساز رانندگي

ساالر صادقي گيالنده

المللي مهندسي حمل و نقل

منصور حاجي حسينلو

و ترافيك

احسان يحيي زاده

تهران
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس بين

30

تاثير گاردريل بر رفتار عملكردي راننده وسايل نقليه سنگين در راههاي دو
خطه

ساالر صادقي گيالنده

المللي مهندسي حمل و نقل

منصور حاجي حسينلو

و ترافيك

احسان يحيي زاده

تهران
اسفند1393
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ردیف

عنوان مقاله

31

كاربرد منطق فازي در مدل سازي تصادفات بزرگراه هاي درون شهري

32

بررسي رفتار رانندگان خودروهاي سنگين در طراحي هاي مختلف راه

33

بررسي تأثير جايگاه ايستگاه هاي سوخت رساني بر شبكه معابر مجاور ايستگاه

34

بررسي به كارگيري هم زمان ميدان و چراغ راهنمايي در تقاطع ها

35

مطالعه نقش سرعت وسايل نقليه در هزينه هاي اجتماعي تصادفات

36

بررسي نقش وضعيت الستيك وسيله نقليه در بروز سوانح رانندگي

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

پنجمين همايش ملي مديريت
منصور حاجي حسينلو

ترافيك

احسان عباسي

تهران
ارديبهشت1393

پنجمين همايش ملي مديريت
منصور حاجي حسينلو

ترافيك

ساالر صادقي گيالنده

تهران
ارديبهشت1393

منصور حاجي حسينلو
شهاب كبيري رناني
ابراهيم سنگ سفيدي

منصور حاجي حسينلو
ميرحامد فرزين
سيدحامد مينو فام

منصور حاجي حسينلو
عباس ذوالفقاري
سلمان عقيدي خيرآبادي
منصور حاجي حسينلو
سيد تيمور حسيني
مهدي دري

۲۸٤

پنجمين همايش ملي مديريت
ترافيك
تهران
ارديبهشت1393

پنجمين همايش ملي مديريت
ترافيك
تهران
ارديبهشت1393

پنجمين همايش ملي مديريت
ترافيك
تهران
ارديبهشت1393
پنجمين همايش ملي مديريت
ترافيك
تهران
ارديبهشت1393
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه راه و ترابری
مکان و زمان،کنفرانس
Transportation &
Development Institute
Congress (T&Di Congress
2014)
Jun 2014
2Nd T&Di Congress
Planes, Trains, and
Automobiles: Connections
to Future Developments
Jun 2014
2Nd International Congress
of Structure, Architecture
and Urban Development
Tabriz
Dec 2014
14Th International
Conference on Traffic and
Transportation Engineering
Tehran
Feb 2015
11Th International
Conference on
Transportation Planning
and Implementation
Methodologies for
Developing Countries
Dec 2014

عنوان مقاله

ردیف

New Formulas of Side Friction Factor on Three
Dimensional Horizontal Curves for Various Vehicles

1

Simulation Modeling of Dynamic Response of Vehicles to
Different Types of Speed Control Humps

2

Ali Edrisi
Ali Nadi
Najafabadi

An Appropriate Approach to Routing Disaster Relief
Assessment Teams

3

Mansour Hajie
Hossienloo
Alireza Jafari

Comparative Analysis of GIS Aided Methods to Identify
Pedestrian Crash Hotspots in Urban Networks

4

Mansor Fakhri
VAHID VANAEI

Effect of Liquid Nano Material and Hydrated Lime in
Improving the Moisture Behaviour of HMA

5

نویسندگان

Mohammad Saeid
Monajjem

Mohammad Saeid
Monajjem
Sadeghvaziri
Eazaz

کتب منتشر شده گروه راه و ترابری
ناشر

عنوان

ردیف

طراحي آزمايشگاهي با استفاده از روشهاي آماري

1

ساخت و كاربرد مواد نانو

2

نویسندگان

محمد ادريسي
دانشگاه صنعتي اميركبير

ميثم سليماني
علي ادريسي
محمد ادريسي

دانشگاه صنعتي اميركبير

ميثم سليماني
علي ادريسي

۲۸٥
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پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه راه و ترابری
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

علي نادي نجف آبادي

علي ادريسي

ميثم بالو

منصور فخري

علي رضائي جعفري

علي ادريسي

4

شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز به كمك جي اي اس

مسعود فاتحي

محمدسعيد منجم

5

تحليل رفتار راننده در شرايط مختلف راه و محيط در ايمني ترافيك

ساالر صادقي گيالنده

منصور حاجي حسينلو

بهمن الهورپور

علي ادريسي

مريم زيني

علي ادريسي

1

2
3

6
7

عنوان

ارائه مدلي ابتكاري براي هماهنگي عملكرد تيم هاي نجات و ارزيابي
خسارات در مواقع بحراني
تاثير تغييرات فصلي بر مقاومت خاك بستر جهت طراحي روسازي بر
مبناي مدول ارتجاعي موثر
ارائه مدل نحوه انتخاب مد دسترسي زميني مسافران هوايي به فرودگاه :
مورد مطالعه فرودگاه بين المللي امام خميني تهران

شبيه سازي رفتار مسافران در ايستگاه هاي متقاطع مترو تهران بر اساس مدل
عامل مبنا
ارائه مدلي جهت تخمين تقاضاي سفر براي تخليه حمل و نقل در زمان
وقوع زلزله
بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي گزينه هاي مختلف روسازي در راه هاي

8

اصلي و راه هاي با حجم ترافيك كم و ارائه روش بهينه جهت انتخاب

محمد گراوند

منصور فخري

انواع آن
9
10
11
12
13

بررسي اثر قيمت گذاري راه بر آلودگي هوا در شبكه هاي درون شهري،
مطالعه موردي تهران
ارزيابي درجه پايداري محل ايستگاه هاي راه آهن در تهران
بهينه يابي شيوه هاي مرمت و نگهداري روسازي با در نظر گرفتن هدف
هاي چند گانه و هزينه كاربران
بررسي رفتار روسازي هاي بتني به روش اجزاء محدود
مدل سازي انتخاب فرودگاه و خطوط هوايي توسط مسافران در مناطق چند
گانه فرودگاهي

۲۸٦

عباس ذوالفقاري

منصور حاجي حسينلو

فرزان اكرام نصرتيان

محمدسعيد منجم

محمد آالله

منصور فخري

محسن ابراهيميان

منصور فخري

حسام الدين خاكزاد

علي ادريسي
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گروه زلزله

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه زلزله
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

سعيد صبوري قمي

بررسي آزمايشگاهي جذب انرژي و خرابي هاي ديوار برشي فوالدي

صالح الدين مام عزيزي

تقويت شده داراي دو بازشو

زيست اميركبير

سعيد صبوري قمي

بررسي عملكرد پانل مياني تقويت شده بين دو بازشو در ديوارهاي برشي

46  دوره2 شماره

الناز آهوري

فوالدي با سخت كننده

اساس
35 شماره
1393بهار

ردیف
1

مهندسي عمران و محيط
2

1393دي
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه زلزله
نام وشماره مجله
Journal of
Constructional Steel
Research
Vol: 96
May 2014
Steel and Composite
Structures
No: 4 Vol: 16
Apr 2014
Journal of
Constructional Steel
Research
Vol: 101
Oct 2014
Shock and Vibration
Aug 2014
Shock and Vibration
Jun 2014
International Journal
of Structural Stability
and Dynamics
No: 6 Vol: 14
Apr 2014
International Journal
of Structural Stability
and Dynamics
No: 6 Vol: 15
Oct 2014
Ocean Systems
Engineering,
International Journal
No: 2 Vol: 4
Jun 2014

عنوان مقاله

ردیف

Elastic Instability and Free Vibration Analyses of Tapered
Thin-Walled Beams By the Power Series Method

1

Reza Karami
Mohammadi
Amir Sharghi

on the Optimum Performance-Based Design of
Eccentrically Braced Frames

2

Azadeh Ajamy
Mohammad Reza
Zolfaghari
Behrooz Asgarian
C. E Ventura

Probabilistic Seismic Analysis of Offshore Platforms
Incorporating Uncertainty in Soil–Pile–Structure
Interactions

3

Free and Forced Vibration Analysis of An Infilled Steel
Frame Experimentall,Numerical,and Analytical Methods

4

Seyed Masoud
Mirtaheri
Amir Peyman Zandi

The Effects of Dynamic Loading on Hystertic Behavior of
Frictional Dampers

5

Seyed Masoud
Mirtaheri
et al.

Seismic Stability Assessment of a High-Rise Concrete
Tower Utilizing Endurance Time Analysis

6

The Effets of Various Slippage Loads on the Response
Modification Factor of Steel Structures Equipped with
Frictional Dampers

7

Local Joint Flexibility Equations for Y-T and K-Type
Tubular Joints

8

نویسندگان
Behrooz Asgarian
et al.

Seyed Masoud
Mirtaheri
et al.

Seyed Masoud
Mirtaheri
et al.

Behrooz Asgarian
et al.

۲۸۷
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نام وشماره مجله
Thin-Walled
Structures
Vol: 82
Apr 2014
Ships and Offshore
Structures
Vol: 10
Sep 2014
Thin-Walled
Structures
Vol: 86
Winter 2015
Latin American
Journal of Solids and
Structures
Vol: 12
Mar 2015
Fire and Materials
Jan 2015
Bulletin of Earthquake
Engineering
Mar 2015
Structural Engineering
and Mechanics
No: 5 Vol: 53
Jan 2015
Natural Hazards
Vol: 76
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Finite Element Method for Stability and Free Vibration
Analyses of Non-Prismatic Thin-Walled Beams

9

Elastic Tubular Joint Element for Modelling of MultiBrace, Uni-Planar Tubular Connections

10

Saeid Sabouri Ghomi
et al.

Experimental Investigation on Stiffened Steel Plate Shear
Walls with Two Rectangular Openings

11

Reza Karami
Mohammadi
et al.

Performance-Based Design Optimization Using Uniform
Deformation Theory: A Comparison Study

12

Mahmood Yahyaei
et al.

Behavior of Beams in Bolted Column-Tree Frames At
Elevated Temperature

13

Mahmood Yahyaei
et al.

Direct Displacement-Based Design of Special
Concentrically-Braced Frames in Near-Fault Regions

14

Neda Salaritelmadareh
Behrooz Asgarian

Seismic Response of Steel Braced Frames Equipped with
Shape Memory Alloy-Based Hybrid Devices

15

Mohammad Reza
Zolfaghari

Development of a Synthetically Generated Earthquake
Catalogue Towards Assessment of Probabilistic Seismic
Hazard for Tehran

16

نویسندگان
Behrooz Asgarian
et al.
Behrooz Asgarian
Neda Salaritelmadareh

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه زلزله
مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

اولين كنفرانس بين
المللي و پنجمين

بهروز عسگريان

كنفرانس ملي سازه و

مازيار پشت دار

فوالد

معصومه سلطاني

تحليل تيرهاي باربر فوالدي سرد نورد شده تحت خمش و نيروي محوري
متغير

1

1393اسفند
اولين كنفرانس بين
المللي و پنجمين

بهروز عسگريان

كنفرانس ملي سازه و

فاطمه درخشان

فوالد

حامد رحمن شكرگزار

بررسي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بلند با سيستم سازه اي دوگانه قاب
خمشي ويژه ومهاربند مقاوم در برابر كمانش

1393اسفند

۲۸۸

2
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه زلزله
مکان و زمان،کنفرانس
5Th National Conference
on Earthquake and
Structural
Kerman
Apr 2014
5Th National Conference
on Earthquake and
Structural
Kerman
Apr 2014
5Th National Conference
on Earthquake and
Structural
Kerman
Apr 2014
8Th National Congress on
Civil Engineering
ﺑﺎﺑﻞ
May 2014
11Th International
Conferences on Coasts,
Ports and Marine
Structures
(ICOPMAS2014)
Tehran
Nov 2014
2Nd European Conference
on Earthquake
Engineering and
Seismology
Istanbul
Aug 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Reza Karami
Mohammadi
et al.

Optimum Rehabilitation of Steel Structures Using
Uniform Distribution of Deformation Method

1

Reza Karami
Mohammadi
Ali ghasemof

Performance-Based Design Optimization Using Theory
of Uniform Deformation in Compare with Metaheuristics

2

Arman Kamalzadeh
Reza Karami
Mohammadi

A Simple Approach for Estimating Ultimate Curvature of
Structural Steel Sections

3

Mona Hemmati
Reza Karami
Mohammadi
Ali Pirasteh

Comparison of Alternative Methods for Incremental
Dynamic Analysis

4

Mohammad Reza
Zolfaghari
Mohsen Soltanpour
Saman Lali
mostafa gandomi

Tsunami Run-Up Modeling Using Equivalent Roughness
Model

5

Mohammad Reza
Zolfaghari
Atefe Darzi

Design and Development of a Gis-Based Seismotectonic
Source Model for Iran

6

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه زلزله
استاد راهنما

دانشجو

عنوان

محمود يحيايي

علي مهدوي

اميرپيمان زندي

سيدمحمدرضا حاجي

ارزيابي تحليلي و تجربي پانل هاي برشي مدوالر فوالدي با عناصر

سيدمسعود ميرطاهري

ميرصادقي

مرزي مستقل از ستون براي مقاوم سازي ساختمان هاي موجود

سعيد صبوري قمي

فاطمه متو

ديوارهاي برشي فوالدي همبند تحت بارهاي شبه استاتيك زلزله

محمود يحيايي

فواد مباركي مقدم

محمود يحيايي

ميراميد مهدوي كلجاهي

رضا كرمي محمدي

فريبا حقيقي پور

بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سازه هاي فضا كار تخت دو اليه
تحت اثر بار قائم زلزله

ارزيايي لرزه اي ديوارهاي كامپوزيت شامل زوج ورق هاي فوالدي به
همراه ستون هاي مركب فوالدي بتني
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي كامپوزيت با ستون هاي فوالدي صليبي
نيمه مدفون در بتن و تير فوالدي
پياده سازي تئوري تغيير شكل هاي يكنواخت در كنترل نيمه فعال
سازه ها با استفاده از كنترل كننده هاي فازي

۲۸۹

ردیف
1
2
3
4
5

6
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ردیف

عنوان

دانشجو

7

بررسي رفتار اتصال هيبريدي ورق انتهايي با كاربرد آلياژ حافظه دار

الميرا فرجي زنوز

استاد راهنما

بهروز عسگريان
رضا كرمي محمدي

سازگارسازي تحريك هاي زمان -دوام بهينه شده براساس طيف هاي
8

شتاب استاندارد  I EEE693-05براي ارزيابي لرزه اي تجهيزات پست

فاطمه اسكندري ماليري

رضا كرمي محمدي

هاي فشار ي قوي
9

تشخيص خرابي براي تيرهاي دو سر گيردار با استفاده از روش هاي
پردازش سيگنال

10

بررسي اثر ميانقاب هاي بنايي بر خرابي پيش رونده

11

طراحي سازه هاي مهاربندي كمانش تاب بر پايه ي تغيير مكان

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اصالح الگوريتم تغيير شكل يكنواخت جهت مقاوم سازي لرزه اي
بهينه سازههاي آسيب پذير
بهينه سازي شاخص هاي بيمه اي با استفاده از مدلهاي تخمين خسارت
لرزه اي
ارزيابي لرزه اي عملكرد سازه هاي با جداگر لرزه اي تحت تاثير زلزله
هاي حوزه نزديك
بررسي رفتار لرزه اي و مقاوم سازي ساز هاي فوالدي بر اثر كج
شدگي ستون
بررسي رفتار قاب هاي فوالدي در حرارت باال پس از زلزله
تهيه منحني هاي شكنندگي براي دو اتصال تير به ستون در قاب هاي
خمشي فوالدي ويژه
بررسي رفتار ديناميكي گنبدهاي تك اليه فضاكار تححت اثر زلزله
هاي حوزه نزديك
ارزيابي لرزه اي و بهسازي منار تاريخي زين الدين كاشان
تهيه بانك اطالعات محيط مصنوع ساختمان هاي كشور جهت استفاده
در تحليل ريسك لرزه اي
ارزيابي احتماالتي عملكرد لرزه اي ساختمان چند طبقه قاب فوالدي
همراه با ديوار برشي بتني
بررسي اثر مودهاي باالتر بر شكل پذيري ساختمان هاي بلند

۲۹۰

معين خلج

رضا كرمي محمدي

اميرحسين چگيني

مصطفي مسعودي

تلگرافچي

سيدمسعود ميرطاهري

احمد اميد

رضا كرمي محمدي
مصطفي مسعودي

محمدرضا گروسي

رضا كرمي محمدي

سينا نعيمي دافچاهي

محمدرضا ذوالفقاري

مسعود عيوضي

فخرالدين احمدي دانش
آشتياني

محمد اعزي نيا
مسعود غياث الدين

محمود يحيايي

سعيد نجفي

سيدبهرام بهشتي اول

اميرحسين عشايري

محمود يحيايي

علي عباسي

مصطفي مسعودي
سيدمسعود ميرطاهري

ناصر ذرغم

محمدرضا ذوالفقاري

مهدي رحماني قرانقيه

سيدبهرام بهشتي اول

الهام رفيعي

فخرالدين احمدي دانش
آشتياني
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گروه سازه

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه
نام وشماره مجله

نویسندگان

مكانيك سازه ها و شاره

احسان خجسته فر

ها

سيدبهرام بهشتي اول

در نظر گرفتن اثرات عدم قطعيت هاي مدلسازي بر منحني شكنندگي فروريزش

4  دوره2 شماره

كورش نصراله زاده نشلي

با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

1393آذر

محمدرضا ذوالفقاري

مهندسي دريا

مهدي عزتي

10  دوره20 شماره

مصطفي زين الديني

1393پائيز

طاهره مسعودي

مجله عمران شريف
2  دوره1 شماره
1393خرداد

عنوان مقاله

تغييرمكان اعضاي لوله اي فوالدي تحت ضربه جانبي شبكه-ارزيابي روابط نيرو
استاتيكي سقوط اجسام

ردیف

1

2

حميد متين نيكو
مصطفي زين الديني

كاربرد روش تحليل زمان دوام در طراحي و ارزيابي سازه هاي دريايي در مقابل

همايون استكانچي

نيروي امواج تصادفي

3

سيدمهدي اندرامي

مكانيك سازه ها و شاره
ها

كورش نصراله زاده نشلي

 با استفاده ازFRP پيش بيني مقاومت فشاري ستون بتني مربعي محصور شده با

4  دوره4 شماره

احسان نوحي

منطق فازي

4

1393دي
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه
نام وشماره مجله
Case Studies in
Structural
Engineering
Vol: 1
Jun 2014
Case Studies in
Structural
Engineering
Vol: 1
Jun 2014
Case Studies in
Structural
Engineering
Vol: 1
Jun 2014

عنوان مقاله

ردیف

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration
of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site
Observation

1

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration
of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site
Observation

2

Structural Safety Evaluation of Karun III Dam and Calibration
of Its Finite Element Model Using Instrumentation and Site
Observation

3

نویسندگان
Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
Masoud Heshmati
Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
Masoud Heshmati
Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
Masoud Heshmati

Applied
Mathematics and
Computation
Vol: 234
May 2014

Kyvan Kieyani

A Nonlocal Meshless Solution for Flexural Vibrations of
Double-Walled Carbon Nanotubes

4

Physica E-LowDimensional
Systems &
Nanostructures
Vol: 60
Jun 2014

Kyvan Kieyani

Nonlocal Continuous Models for Forced Vibration Analysis of
Two- and Three-Dimensional Ensembles of Single-Walled
Carbon Nanotubes

5

۲۹۱

 دانشکده مهندسی عمران-1393 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نام وشماره مجله
Arabian Journal for
Science and
Engineering
Vol: 39
May 2014
Physics Letters A
No: 26-27 Vol: 378
May 2014
Mechanics
Research
Communications
Vol: 60
Sep 2014
Computer Methods
in Applied
Mechanics and
Engineering
Vol: 276
Jul 2014
Composite
Structures
Vol: 116
Sep 2014
Physica E-LowDimensional
Systems &
Nanostructures
Vol: 63
Sep 2014
Physica BCondensed Matter
Vol: 449
Sep 2014
Current Applied
Physics
No: 8 Vol: 14
Aug 2014
International
Journal of
Mechanical
Sciences
Vol: 87
Apr 2014
Journal of
Mechanical Science
and Technology
No: 9 Vol: 28
Sep 2014
Acta Mechanica
May 2014
Meccanica
Jul 2014
Mechanics of
Advanced Materials
and Structures
Oct 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
et al.

Nonlinear Seismic Assessment of Arch Dams and Investigation
of Joint Behavior Using Endurance Time Analysis Method

6

Kyvan Kieyani

Surface Effect on Free Transverse Vibrations and Dynamic
Instability of Current-Carrying Nanowires in the Presence of A
Longitudinal Magnetic Field

7

Kyvan Kieyani

Magnetically Affected Single-Walled Carbon Nanotubes as
Nanosensors

8

Kyvan Kieyani

Nanofluidic Flow-Induced Longitudinal and Transverse
Vibrations of Inclined Stocky Single-Walled Carbon Nanotubes

9

Kyvan Kieyani

Nanoparticle Delivery Via Stocky Single-Walled Carbon
Nanotubes: A Nonlinear-Nonlocal Continuum-Based Scrutiny

10

Kyvan Kieyani

Forced Vibrations of a Current-Carrying Nanowire in a
Longitudinal Magnetic Field Accounting for Both Surface
Energy and Size Effects

11

Kyvan Kieyani

In- and Out-of-Plane Dynamic Flexural Behaviors of TwoDimensional Ensembles of Vertically Aligned Single-Walled
Carbon Nanotubes

12

Kyvan Kieyani

Nonlocal Discrete and Continuous Modeling of Free Vibration
of Stocky Ensembles of Vertically Aligned Single-Walled
Carbon Nanotubes

13

Kyvan Kieyani

Longitudinally Varying Magnetic Field Influenced Transverse
Vibration of Embedded Double-Walled Carbon Nanotubes

14

Kyvan Kieyani

Revisiting the Free Transverse Vibration of Embedded SingleLayer Graphene Sheets Acted Upon By An in-Plane Magnetic
Field

15

Kyvan Kieyani

Axial Buckling Analysis of Vertically Aligned Ensembles of
Single-Walled Carbon Nanotubes Using Nonlocal Discrete and
Continuous Models

16

Kyvan Kieyani

Elastic Wave Propagation in Magnetically Affected DoubleWalled Carbon Nanotubes

17

Vibration of Double-Walled Carbon Nanotubes Coupled By
Temperature-Dependent Medium Under a Moving Nanoparticle
with Multi Physical Fields

18

Kyvan Kieyani
et al.
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 دانشکده مهندسی عمران-1393 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نام وشماره مجله
Physics Letters A
Nov 2014
Wave Motion
Nov 2014
Composites Part BEngineering
Dec 2014
Cement & Concrete
Composites
Vol: 53
Jun 2014
Civil Engineering
Infrastructures
Journal
No: 47 Vol: 2
Dec 2014
Engineering
Structures
Vol: 72
Aug 2014
Ships and Offshore
Structures
Vol: 12
Sep 2014
Applied Ocean
Research
Vol: 47
Aug 2014
Engineering Failure
Analysis
Vol: 44
Jun 2014
Journal of Offshore
Structure and
Technology
No: 1 Vol: 1
May 2014
Journal of Structural
Engineering and
Management
No: 1
May 2014
Arabian Journal for
Science and
Engineering
No: 39
Oct 2014
European Journal of
Environmental and
Civil Engineering
No: 3 Vol: 19
Sep 2014
Arabian Journal for
Science and
Engineering
Vol: 40
Dec 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Kyvan Kieyani

Stability and Vibrations of Doubly Parallel Current-Carrying
Nanowires Immersed in a Longitudinal Magnetic Field

19

Kyvan Kieyani

Characteristics of Shear Horizontal Waves in Magnetically
Affected Ultra-Thin Films Accounting for Surface Effect

20

Kyvan Kieyani

Vibration Analysis of Two Orthogonal Slender Single-Walled
Carbon Nanotubes with a New Insight Into Continuum-Based
Modeling of Van Der Waals Forces

21

Chloride Penetration and Electrical Resistivity of Concretes
Containing Nanosilica Hydrosols with Different Specific
Surface Areas

22

Seyed Bahram
Beheshti Avval
Sara Keshani

A Phenomenological Study on Inelastic Torsion Caused By
Nonlinear Behavior Changes During Earthquake Excitations

23

Seyyed Amin
Enderami
Seyed Bahram
Beheshti Avval

New Energy Based Approach to Predict Seismic Demands of
Steel Moment Resisting Frames Subjected to Near-Fault
Ground Motions

24

Mostafa Zeinoddini
Mahmood Reza Abdi

Model Testing of Upright and Tapered Suction Caissons in
Sand

25

Mostafa Zeinoddini
et al.

WIV Response of Tapered Circular Cylinders in A Tandem
Arrangement: An Experimental Study

26

Mostafa Zeinoddini
Amir mohammad
Ezzati

Uniaxial Strain Ratcheting Behavior of Dented Steel Tubular:
An Experimental Study

27

Vortex Shedding Characteristics of Tapered Cylinders At
Turbulent Wake

28

Performance of Offshore Steel Jacket Platforms Under NearSource Ground Motion Type Pulses

29

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
et al.

Quantifying the Qualitative Limit-States Using IDA Approach
in Concrete Arch Dams

30

Masoomeh Akbari
Hasan Mirza Bozorg
Fashandi

Impact of Load Combination on the Stability Analysis of An
Arch Dam Subjected to Stochastic Non-Uniform Excitations

31

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
et al.

Simulating Nonlinear Behavior of AAR-Affected Arch Dams
Including Detection of Crack Profiles

32

Alireza Bagheri
et al.

Mostafa Zeinoddini
et al.
Mostafa Zeinoddini
Hamid Matin Nikoo

et al.
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نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Structural
Engineering and
Mechanics
No: 1 Vol: 50
Apr 2014

Nader Fanaei
et al.

Response Modification Factor of the Frames Braced with
Reduced Yielding Segment BRB

33

Nader Fanaei
et al.

Studying the Seismic Behavior of Gate Braced Frames By
Incremental Dynamic Analysis (IDA)

34

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
Meisam Shirkhan

Impact of Solar Radiation on the Uncoupled Transient ThermoStructural Response of An Arch Dam

35

Simulating Behaviour of AAR-Affected Arch Dams Including
Stress Analysis

36

Mohammad Rasoul
Delfani
Hossein Shodja

An Exact Analysis for the Hoop Elasticity and Pressure-Induced
Twist of CNT-Nanovessels and CNT-Nanopipes

37

Kyvan Kieyani

Dynamic Interactions of Doubly Orthogonal Stocky SingleWalled Carbon Nanotubes

38

Kyvan Kieyani

Free Vibration of in-Plane-Aligned Membranes of SingleWalled Carbon Nanotubes in the Presence of in-PlaneUnidirectional Magnetic Fields

39

Kyvan Kieyani

Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Sensing
Unidirectional Fluid Flow

40

Kyvan Kieyani

Vibrations of Double-Nanotube-Systems with Mislocation Via
A Newly Developed Van Der Waals Model

41

Hossein M. Shodja
A Goodarzi
Mohammad Rasoul
Delfani
H Haftbaradaran

Scattering of An Anti-Plane Shear Wave By An Embedded
Cylindrical Micro-/Nano-Fiber Within Couple Stress Theory
with Micro Inertia

42

Kyvan Kieyani
Hamid Reza Ghomi

on the Role of Shear Deformation in Dynamic Behavior of a
Fully Saturated Poroelastic Beam Traversed By a Moving Load

43

Kyvan Kieyani

Column Buckling of Magnetically Affected Stocky Nanowires
Carrying Electric Current

44

Mohammad Reza
Zolfaghari
Seyed Bahram
Beheshti Avval
Ehsan Khojaste far

Uncertainty Analysis Using Fuzzy Randomness Method
Towards Development of Fragility Curves for MomentResisting Steel Structures

45

Mostafa Zeinoddini
et al.

Remaining Fatigue Life Assessment of Aging Fixed Steel
Offshore Jacket Platforms

46

Journal of
Constructional Steel
Research
Vol: 99
Apr 2014
Scientia Iranica
No: 4 Vol: 22
Nov 2014
Dam Engineering
No: 3 Vol: 24
Jul 2014
Mechanics of
Materials
Vol: 82
Mar 2015
Composite
Structures
Jan 2015
Journal of Vibration
and Control
Jan 2015
Physica BCondensed Matter
Jan 2015
Physica E-LowDimensional
Systems &
Nanostructures
Feb 2015
International
Journal of Solids
and Structures
Vol: 58
Jan 2015
International
Journal of
Mechanical
Sciences
Feb 2015
Journal of Physics
and Chemistry of
Solids
Mar 2015
Scientia Iranica
No: 1 Vol: 22
Jan 2015
Structure and
Infrastructure
Engineering
No: 14
Feb 2015

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

47

Studying Near Fault Endurance Time Acceleration Function

Nader Fanaei
et al.

48

Evaluating Sensitivity of An AAR-Affected Concrete Arch
Dam to the Effects of Structural Joints and Solar Radiation

Hasan Mirza Bozorg
Fashandi
et al.

نام وشماره مجله
Scientia Iranica
No: 1 Vol: 22
Mar 2015
Strength of
Materials
No: 2 Vol: 47
Mar 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سازه
ردیف

1

2

نویسندگان

عنوان مقاله

مقايسه پرفيل هايFRPو فوالدي و تاثير آنها بر مقاومت و شكل پذيري ستون
بتني

مريم سرافرازي
بهاره غريب
مصطفي رضواني شريف

مقايسه دال بتني مسلح شده با ميلگرد  FRPو دال بتني مسلح شده با ميلگرد
فوالدي

بهاره غريب
مريم سرافرازي
مصطفي رضواني شريف

کنفرانس،مکان و زمان

هشتمين كنگره ملي
مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت1393
هشتمين كنگره ملي
مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت1393
همايش سراسري و

3

بررسي تاثير نحوه فراوري بر روي خواص پوزوالني خاكستر پوسته برنج

4

تاثير نانو سيليس ها بر خواص مواد پايه سيماني

سينا نصيري

نمايشگاه تخصصي انبوه

عليرضا باقري

سازان مسكن و ساختمان

علي صدر ممتازي

تهران
دي1393

حسام مدني

ششمين كنفرانس ساليانه

عليرضا باقري

بتن ايران

طيبه پرهيزكار

تهران

علي اكبر رمضانيان پور

مهر1393
سومين كنفرانس ملي

5

مقايسه روش هاي  EBRو NSMدر بهسازي خمشي و برشي تيرهاي بتن آرمه با

كورش نصراله زاده نشلي

مصالح و سازه هاي نوين

استفاده ازFRP

هادي صمدزاد

در مهندسي عمران

6

مروري بر مكانيك شكست در تعيين خستگي سازه هاي فوالدي

اسفند1393
نادر بگلري
ناصر شابختي
مصطفي زين الديني
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هشتمين كنگره ملي
مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت1393
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

7

بررسي اثر موقعيت بار بر روي رفتار پروفيلهايGFRP

مصطفي رضواني شريف

مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملكرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده

فرزانه قلمزن اصفهاني

با لچكي

نادر فنائي

کنفرانس،مکان و زمان

سومين كنفرانس ملي
مصالح و سازه هاي نوين
در مهندسي عمران
اسفند1393

اولين كنفرانس بين
8

المللي و پنجمين
كنفرانس ملي سازه و
فوالد
اسفند1393

ابراهيم جهان بختي
9

بررسي الزامات ورق پيوستگي در اتصال تير  Iشكل به ستون  Iشكل تقويت

دهكردي

شده با ورق مضاعف

عليرضا رضاييان
نادر فنائي

اولين كنفرانس بين
المللي و پنجمين
كنفرانس ملي سازه و
فوالد
اسفند1393
اولين كنفرانس بين

10

بررسي تأثير ميزان خروج از مركزيت سازه بر روي خرابي پيش رونده در سازه

نادر فنائي

هاي فلزي

رضا جهاندارجيرنده

المللي و پنجمين
كنفرانس ملي سازه و
فوالد
اسفند1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سازه
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

A Nanoscopic Continuum Approach to the Morphological and
Mechanical Study of Single-Walled Carbon Nanotubes

Hossein Shodja
Mohammad Rasoul
Delfani

2

Slope Stability Analysis of Zoned Earth Dam with RCC
Overtopping Protection

Saeid Reza Sabagh
Yazdi
et al.

۲۹٦

کنفرانس،مکان و زمان
International
Conference on
& Computational
Experimental
Engineering and
Sciences (ICCES
)2014
Kwangju
Jun 2014
International
Conference Soil
Behavior and
Geomechanics
Shanghai
May 2014
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کتب منتشر شده گروه سازه
ردیف

عنوان

1

راهنماي توليد ،اجرا،كاربرد و ضوابط بتن كفي

2

ديناميك سياالت محاسباتي در مهندسي هيدروليك

نویسندگان

ناشر

عليرضا باقري
طيبه پرهيزكار
عليرضا پورخورشيدي
امير مازيار رئيس قاسمي

مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرسازي

جعفر سبحاني
سعيدرضا صباغ يزدي
فاطمه زندي گوهرريزي
مهنا تاج نسايي

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه سازه
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بررسي رفتار اتصاالت سازه هاي فوالدي در برابر بارگذاري ناشي از انفجار

مسعود ضيائي

سيداميرالدين صدر نژاد

2

ارائه مدل بهينه سازي اختصاص منابع اقتصادي به منظور كاهش ريسك لرزه اي

الناز پيغاله

محمدرضا ذوالفقاري

3

رفتار تيرهاي فوالدي با اتصاالت درختي پيچي در حرارت باال

عباس رضائيان

محمود يحيايي

4

كنترل غير فعال و نيمه فعال سازه ها به كمك ميرگرهاي اصطكاكي

حميد رحماني ساماني

سيدمسعود ميرطاهري

5

بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوارهاي برشي فوالدي تقويت شده با دو باز شو

صالح الدين مام عزيزي

سعيد صبوري قمي

6

مدلسازي اثر  AARبر روي عملكرد لرزه اي سدهاي بتني قوسي»

محسن المع

حسن ميرزا بزرگ
فشندي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه سازه
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

تحليل لرزه اي مخازن ذخيره روزميني گاز مايع در دماي پايين

سيدحسين سنبلستان

سعيدرضا صباغ يزدي

بنيامين بلورچي

مصطفي رضواني شريف

بررسي عملكرد لرزه اي ستون هاي بتن آرمه پايه هاي پل مسلح با ميلگردهاي

2

FRP

3

ارزيابي عملكرد لرزه اي مخازن بتني مستطيلي با استفاده از روش زمان دوام

سعيدرضا صباغ يزدي
امير محمدي

حسن ميرزا بزرگ
فشندي

4
5

مدلسازي عملكرد هواده هاي عمقي در سر ريز آزاد و ارائه روش هاي بهبود با
آزمودن انواع جديدي از هواده براي عملكرد مناسب در تغييرات دبي
پياده سازي اپراتورهاي با بازدهي باال جهت انتقال اطالعات جا به جايي و تنش
-كرنش از شبكه قديم به شبكه جديد براي مسائل دو بعدي با كرنش كوچك
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نيما بهمنش

سعيدرضا صباغ يزدي

محمدرضا زنگنه وار

سعيد اصيل قره باغي
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ردیف

عنوان

دانشجو

6

رفتار غير خطي پي و اثر آن بر پاسخ استاتيكي و لرزه اي سدهاي بتني قوسي

پريسا پارساي محمودي

7

بهينه سازي سازه اي مقادير اورهنگ و آندراكت در سدهاي بتني قوسي

عليرضا اسعدي

استاد راهنما

حسن ميرزا بزرگ
فشندي
حسن ميرزا بزرگ
فشندي
سعيد اصيل قره باغي

8
9
10

بررسي رفتار سر ريز نيلوفري با پايين دست تاج پلكاني بوسيله مدلسازي رايانه
اي
استفاده از روش حجم محدود جهت تحليل غير خطي ترك هاي پيش رونده
سازه هاي بتني تحت بارهاي ديناميكي
بررسي تاثير روش هاي فرآوري خاكستر پوسته( شلتوك )برنج بر عملكرد آن
روي خواص مقاومتي و نفوذپذيري بتن

محسن رنجبرملكشاه

سعيدرضا صباغ يزدي

آروين فرهود

سعيدرضا صباغ يزدي

سينا نصيري

عليرضا باقري

11

مطالعه و تحليل رسوبگذاري در بندر صيادي نهر قصر

مهرداد عروقي عميدي

محسن سلطان پور

12

بررسي شرايط خاك بر روي پاسخ سكوهاي ثابت فلزي دريائي به زلزله

مهسا مغاري اصفهاني

بهروز عسگريان

عارف فرهنگ مهر

مصطفي زين الديني

مژده سبزقبائيان

بهروز عسگريان

15

طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تشديد شده خستگي براي اتصاالت لوله اي

ميثم قرباني فوالدي

مصطفي زين الديني

16

بررسي عددي الگوي جريان آب در اطراف پايه هاي پل هاي دريايي

ميثم بياتي حسين آبادي

فريدون وفايي

سيما قبادي

محسن سلطان پور

سعيد رضائي يكنمي

محسن سلطان پور

رامين شيخي گرجان

نادر فنائي

بهبود برزگري

سعيدرضا صباغ يزدي

سعيد كنگراني فراهاني

اميرپيمان زندي

سيدحسين موسوي

سيدبهرام بهشتي اول

سروش حيدري

سعيد اصيل قره باغي

حامد عبدالهي اينجار

سيدبهرام بهشتي اول

ستاره سهرابي

نادر فنائي

علي رضا پورمحمدي

محمود يحيايي

هانيه بافته چي

اميرپيمان زندي

13
14

17

كارآيي ادوات كاهنده ارتعاشات ناشي از تشكيل گردابه در لوله ها و
رايزرهاي مايل در معرض جريان ثابت
بررسي تاثير شرايط خاك در مودهاي خرابي سكوهاي دريايي با استفاده از
آناليز استاتيكي افزاينده غير خطي

تحليل اندر كنش موج _رسوبات چسبنده با استفاده از روش هاي هوشمند و
داده كاوي
تجزيه و تحليل تاثيرات محلي نواحي ساحلي بر رفتاتر جزر و مدي)مطالعه

18

موردي _بندر امام خميني(

19

بررسي عملكرد لرزه اي مهاربند  Xواگرا با استفاده از آناليز ديناميكي افزايشي

20
21
22
23
24
25
26
27

بررسي تاثير تغيير زاويه ديواره هاي مخازن مخروط ناقص ميراگر مايع تنظيم
شده بر عملكرد آن
بررسي تحليلي و تجربي تاثير پيش تنيدگي بر رفتا اعضاي سازه هاي فوالدي
بررسي عملكرد برشي ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق  FRPبا استفاده
از روش اجزا محدود غير خطي
تحليل مودال تيرهاي دو بعدي به كمك پردازش موازي
بررسي مكانيزم خرابي و كفايت روابط ارائه شده براي برآورد مقاومت برشي
ستون هاي كوتاه بتن آرمه با استفاده از مدل اجزاء محدود غير خطي
بررسي عدم نياز به كنترل برش  25درصد قاب در رفتار لرزه اي سازه هاي
دوگانه
مطالعه تجربي رفتار  Post -Fi reانواع پيچهاي فوالدي مورد استفاده در
ساختمان
ارزيابي تحليلي و تجربي پانل هاي برشي آلومينيومي براي مقاوم سازي
ساختمانهاي موجود

۲۹۸

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  -1393دانشکده مهندسی عمران
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28
29
30
31
32
33
34

عنوان

شبيه سازي ارتعاش ورق با رفتار خطي تحت اثر بار متمركز متحرك به روش
تفاضل محدود موازي

دانشجو

استاد راهنما

محمدجواد خرم

سعيد اصيل قره باغي

مدلسازي اجزاي محدود تجهيز اتصال دو ساختمان مجاور با استفاده از

ميرسليمان كريمي

آلياژهاي حافظه دار شكلي

طبالونداني

مقايسه رفتار لرزه اي دال بتني مسلح شده با ميلگرد  FRPو دال بتني مسلح شده

سيدبهرام بهشتي اول

بهاره غريب

مصطفي رضواني شريف

مقايسه رفتار تير هاي  FRPبا تيرهاي فوالدي تحت اثر بارهاي قائم افزاينده

مريم سرافرازي

مصطفي رضواني شريف

بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فلزي سبك با مقطع سرد نورد شده با ديوار

مهران حاجي عليزاده

برشي تحت زلزله هاي شديد

سرخابي

با ميلگرد فوالدي

كاربرد روش پردازش موازي در تحليل تنش و كرنش مسائل دو بعدي خطي به
روش اجزائ محدود
بررسي استفاده از پيچ هاي اس ام اي روي عملكرد لرزه اي اتصاالت فلزي با
صفحه انتهايي گسترش يافته

سيدبهرام بهشتي اول

نگين نيكنام

سعيد اصيل قره باغي

مرتضي نظري منفرد

نادر فنائي

دستاوردها و اختراعات گروه سازه
ردیف

نام دستاورد

1

تجهيزات خود تنظيم با جهت باد براي افزايش بازدهي برج خنك كن

سازمان تایید کننده

۲۹۹

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

پژوهشگر

سعيدرضا صباغ يزدي

 دانشکده مهندسی عمران-1393 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه محیط زیست

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه محیط زیست
نام وشماره مجله

مجله دانشگاه علوم
پزشكي مازندران
24  دوره113 شماره
1393خرداد

نویسندگان

سهيل سبحان
زينب محرابي
مجيد احتشامي

اساس

محمدرضا صبور

4  دوره34 شماره

افشين خشند

1393تير

محسن قدردان

مهندسي عمران فردوسي

محمدرضا صبور

25  دوره2 شماره

بهجت رضائي

1393ارديبهشت

امين جعفرقلي

اكوبيولوژي تاالب
6  دوره21 شماره
1393آذر

عنوان مقاله

ارزيابي تاثير پساب كارگاه هاي تكثير و پرورش ماهي بر كيفيت
1390فيزيكوشيميايي آب رودخانه كبكيان در سال

بررسي ميزان جذب هيدروكربن هاي آليفاتيك در خاك

بررسي اثر ميزان رس كائولينيت و حرارت در پاكسازي خاك ماسه بادي آلوده
(SVE)به گازوئيل از طريق روش استخراج بخارات از خاك

ردیف

1

2

3

اميرحسين جاويد
سيداحمد ميرباقري

ارزيابي وضعيت كيفي آب درياچه هاي سدهاي بزرگ با استفاده ازشاخص

فيروزآبادي

) مطالعه موردي درياچه سد دزTSI (وWQI

4

آرزو كريميان

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه محیط زیست
نام وشماره مجله
Journal of River
Engineering
No: 6 Vol: 2
Aug 2014
International Journal
of Geology
Vol: 8
May 2014
Process Safety and
Environmental
Protection
No: 430 Vol: 13
Sep 2014
Iranian Journal of
Health Sciences
No: 4 Vol: 2
Dec 2014
International Journal
of Academic
Research
No: 5 Vol: 6
Sep 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Majied Ehteshami

Assessment of Garmsar Optimum Drainage Design Using a
Successful Strategy for Salinity Control

1

Majied Ehteshami
et al.

Simulation of Mashhad Aquifer: A Successful Assessment
Strategy to Control Groundwater Contamination

2

Majied Ehteshami
et al.

Modeling of a Sequencing Batch Reactor Treating Municipal
Wastewater Using Multi-Layer Perceptron and Radial Basis
Function Artificial Neural Networks

3

Majied Ehteshami
et al.

Determination of Nitrate Concentration in Groundwater in
Agricultural Area in Babol County Iran

4

Mahsa Memarian

Line Source Model for Vehicular Pollution Prediction Near
Roadways According to Gaussian Model

5
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Journal of River
Engineering
No: 1 Vol: 2
Jun 2014

Majied Ehteshami
M Baghery
S Poryousefy
M Afshary

Numerical Analysis of a Two-Layer Dynamic Thermal
Stratification Model for Saveh Lake in Iran

6

International Journal
of Geology
No: 1 Vol: 8
Sep 2014
Waste Management
No: 34
Aug 2014

Siyamak
Boudaghpour
Farhad Majdzadeh
Moghadam
AllahYar Amiri
Mohammad Reza
Sabour

Environmental Effects of Lime on Mechanical Characteristics
of Stabilized Closed-Texture Soils

7

Multi-Response Optimization of Fenton Process for
Applicability Assessment in Landfill Leachate Treatment

8

Vertical Leakage in Sharp-Interface Seawater Intrusion
Models of Layered Coastal Aquifers

9

Abouzar Hadipour
Feraydoon Vafaei
Vahid Hadipour

Land Suitability Evaluation for Brackish Water Aquaculture
Development in Coastal Area of Hormozgan, Iran

10

Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
S Sohrabi
L Abdolhashemi

Evaluation and Comparison of Water Treatment Plants
Efficiency and Clarifiers Performance in Removing Pollutants
in Water Treatment Plants of Tehran, Iran

11

Seasonal Variation of Dissolved Heavy Metals in the
Reservoir of Shahid Rajaei Dam, Sari, Iran

12

Dissolved Heavy Metals in the Reservoir of Shahid Rajaei
Dam, Sari, Iran

13

Water Level Elevation Variations Modeling Using Support
Vector Machine and Neural Network

14

The Effects of the Underlying Disease and Serum Albumin on
GFR Prediction Using the Adaptive Neuro Fuzzy Inference
System (ANFIS)

15

Suspended Sediment Modeling By SVM and Wavelet

16

Application of Artificial Neural Networks to Estimating DO
and Salinity in San Joaquin River Basin

17

Journal of Hydrology
Vol: 519
Aug 2014
Aquaculture
International
Vol: 23
Aug 2014
Desalination and
Water Treatment
Vol: 52
Dec 2014
Desalination and
Water Treatment
Vol: 52
Oct 2014
International Journal
of Environmental
Research
No: 4 Vol: 8
Apr 2014
Advances in
Environmental
Biology
No: 22 Vol: 8
Dec 2014
Journal of Health
Management and
Informatics
No: 3 Vol: 1
May 2014

Gradevinar
No: 3 Vol: 66
May 2014

Desalination and
Water Treatment
No: 1 Vol: 2,014
Jan 2015

Adrian D. Werner
Feraydoon Vafaei
Sugiarto Badaruddin

Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Abbasali Zamani
Jalal Bazargan
Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
A zamani
j Bazargan
Mojtaba Noury
Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Mahsa Memarian
Jamshid Nourozi
Mitra Mahdavi
Mazdeh
Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Maedeh Sadeghpour
Haji
Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Amir H. Javid
Mostafa Khezri
Ghasem D. Najafpour
Majied Ehteshami
et al.
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نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Desalination and
Water Treatment
No: 12 Vol: 55
Feb 2015

Majid Bagheri
Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Zahra Bagheri

Modeling of Effluent Quality Parameters in a Submerged
Membrane Bioreactor with Simultaneous Upward and
Downward Aeration Treating Municipal Wastewater Using
Hybrid Models

18

A Simulation Technique for Modeling Global Climate Change
By Using Neural Networks: A Warning Tone

19

Groundwater Phosphorus Contamination Caused By Cultural
Activities (Case Study: Babol Province)

20

Mohammad Reza
Sabour
Mohammad Ajam

INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF SURFACTANTS
IN CLEANUP OF CONTAMINATED SANDY SOIL BY
KEROSENE THROUGH SOIL WASHING”

21

Feraydoon Vafaei
Hossein Abolghasemi

Assessment of Sharp-Interface Approach for Saltwater
Intrusion Prediction in An Unconfined Coastal Aquifer
Exposed to Pumping

22

Mahsa Memarian
et al.

Leachate Transport Through Advection-Diffusion and Linear
Sorption in Saturated Land

23

Mahsa Memarian
et al.

MODELING OF FILTRATION IN POROUS MEDIA
USING NUMERICAL METHODS

24

Majied Ehteshami
Ali sharifi

Environmental Assessment for Predicting Groundwater
Degradation of “Rey” Municipality

25

Seyed Ahmad
Mirbagheri
Fieroozabadi
Majid Bagheri

Evaluation and Prediction of Membrane Fouling in a
Submerged Membrane Bioreactor with Simultaneous Upward
and Downward Aeration Using Artificial Neural NetworkGenetic Algorithm

26

Energy &
Environmental
Science
Vol: 130
Mar 2015
International Journal
of Engineering and
Technology
No: 2 Vol: 4
Mar 2015
Ephemera
Vol: 2
Feb 2015
Environmental Earth
Sciences
No: 1
Jan 2015
Water Resources
No: 2 Vol: 42
Mar 2015
Prospero
No: 1 Vol: 13
Jan 2015
Journal of Numerical
Methods in Civil
Engineering
No: 3 Vol: 1
Mar 2015
Process Safety and
Environmental
Protection
Vol: 96
Mar 2015

Majied Ehteshami
et al.
Hamideh Hamedi
Majied Ehteshami
Rasouli S. A.

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه محیط زیست
مکان و زمان،کنفرانس

دومين همايش سراسري
محيط زيست انرژي و
پدافند زيستي
1393مهر

عنوان مقاله

ردیف

مروري بر مزايا و معايب ديواره هاي تراواي واكنش زا

1

نویسندگان

مهران ناصري
مجيد احتشامي
محمدرضا صبور

،اولين همايش ملي معماري
عمران و محيط زيست
شهري
همدان

مهران ناصري

سيستم هاي انرژي زمين گرمايي باز و اثرات هيدرولوژيكي آنها بر محيط

مجيد احتشامي

زيست

1393خرداد

۳۰۲

2
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ردیف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

مدلسازي و ارزيابي زيست محيطي نشت نفتي( با استفاده از نرم افزار Hydrus

مهسا شاهي

محيطي و گاهشناسي

و مقايسه آن با داده هاي آزمايشگاهي

مجيد احتشامي

درختي

بررسي وضعيت مديريت پسماند در بيمارستانهاي دولتي شهر اردبيل در سال

مجيد احتشامي

1390

محمد عجم

چهارمين كنفرانس بين
المللي چالش هاي زيست
3

ساري
ارديبهشت1393
اولين كنفرانس ملي
4

آلودگي هاي محيط زيست
با محوريت زمين پاك
اردبيل
ارديبهشت1393
اولين كنفرانس ملي

5

كاهش پسماند از مبدا و استراتژيهاي اجراي آن

6

كاهش مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي فاضالب

محمد عجم
مجيد احتشامي

آلودگي هاي محيط زيست
با محوريت زمين پاك
اردبيل
ارديبهشت1393
اولين كنفرانس ملي

محمد عجم
مجيد احتشامي

آلودگي هاي محيط زيست
با محوريت زمين پاك
اردبيل
ارديبهشت1393
اولين كنفرانس ملي

7

تثبيت خاك هاي ريزدانه با استفاده از آهك و بررسي آثار زيست محيطي و

سيامك بوداقپور

اقتصادي آن

كوشا كلهر

مكانيك خاك و مهندسي
پي
تهران
آذر1393

علي عزيزي
8

بررسي تجزيه هيدروكربن ها در روش زيست پااليي خاك هاي آلوده نفتي

9

مدلسازي انتقال آالينده نمونه شيرابه در الينرهاي رسي مراكز دفن پسماند

مجيد احتشامي
محمدرضا صبور
الهيار اميري
محمدرضا صبور
مريم خورشيداحمدي

۳۰۳

اولين كنفرانس بين المللي
مهندسي محيط زيست
تهران
بهمن1393
دومين همايش ملي و
تخصصي پژوهشهاي محيط
زيست ايران
مرداد1393
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ردیف

عنوان مقاله

10

بررسي نقش توسعه پايدار در قوانين مرتبط با مديريت پسماند ايران

نویسندگان

مريم خورشيداحمدي
الهيار اميري
محمدرضا صبور

11

12

بررسي امكان استفاده از الياف شيشه در كاربردهاي عمراني با رويكرد زيست
محيطي

محمدرضا صبور
سعيد فتوحي فيروزاباد
قربانعلي دزواره

اصول طراحي و روش هاي ساخت ديواره هاي تراواي واكنش زا )(PRBs
براي تصفيه آب زيرزميني آلوده

کنفرانس،مکان و زمان

دومين همايش ملي و
تخصصي پژوهشهاي محيط
زيست ايران
مرداد1393
دومين همايش ملي
معماري ،مرمت ،شهرسازي
و محيط زيست پايدار
مهر1393

مهران ناصري راد

كنفرانس بين المللي توسعه

محمدرضا صبور

پايدار راهكارها و چالش ها

مجيد احتشامي

اسفند1393
اولين كنفرانس ملي

13

بررسي تأثير شوري آب منفذي بر مقاومت برشي و خواص پالستيسيته خاك
هاي رس

محمدرضا صبور

مكانيك خاك و مهندسي

محمد عجم

پي

قربانعلي دزواره

تهران
آذر1393
هفتمين همايش ملي و

14

بررسي تطبيقي توليد و مديريت پسماند شهري در كشورهاي ايران و تركيه

اميرمصطفي حاتمي

نمايشگاه تخصصي

محمدرضا صبور

مهندسي محيط زيست

الهيار اميري

تهران
آذر1393
اولين كنفرانس بين المللي

15

بررسي تصفيه پساب صنايع سنگبري با استفاده از منعقد كننده هاي كلريد
فريك و آلوم

مجيد احتشامي
ساناز مقصودي
بهروز عرب زاده

مهندسي محيط زيست،
مركز راهكارهاي دستيابي
به توسعه پايدار
تهران
بهمن1393

16

بررسي عوامل تأثير گذار بر ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده آالينده هاي

علي عزيزي

نفتي در روش زيست پااليي

محمدرضا صبور

بررسي انواع سيستم هاي زيست پااليي در محل در پاكسازي آالينده هاي نفتي

علي عزيزي

از خاك

محمدرضا صبور

همايش ملي محيط زيست
و صنعت سبز
آذر1393
دومين كنگره بين المللي

17

سازه  ،معماري و توسعه
شهري
تبريز
آذر1393
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18

عنوان مقاله

روش بنيادين استحصال زيست محيطي انرژي در حفاري چاههاي مورد نياز
براي نيروگاه زمين گرمايي و مخازن نفت-گاز

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

مهسا معماريان فرد

كنفرانس بين المللي توسعه

ميرسينا موسوي اقدم

پايدار راهكارها و چالش ها

علي مظفري

اسفند1393
اولين همايش ملي معماري،

19

مروري بر تصفيه فاضالب صنايع نساجي با هدف حذف رنگ ،استفاده مجدد و
حفاظت از محيط زيست

علي چرخستاني

عمران و محيط زيست

سيداحمد ميرباقري

شهري

فيروزآبادي

همدان
خرداد1393

20

بررسي فرايند تركيبي  A2Oو  MBRدر تصفيه پيشرفته فاضالب صنعتي با هدف

محمدرضا خادم ازغدي

هفتمين همايش ملي و

سيداحمد ميرباقري

نمايشگاه تخصصي

فيروزآبادي

مهندسي محيط زيست

ناصر مهردادي

تهران

سينا سپهري

آذر1393

حذف كربن و فسفر

هفتمين همايش ملي و
21

بررسي تغييرات هدايت الكتريكي و ارائه راهكارهاي بهبود كميت وكيفيت
آب زيرزميني درحاشيه كوير (مطالعه موردي  :چاه هاي آب غرب سبزوار)

مصطفي باغاني

نمايشگاه تخصصي

سيداحمد ميرباقري

مهندسي محيط زيست

فيروزآبادي

تهران
آذر1393

22

23

24

سيداحمد ميرباقري

دومين همايش سراسري

بررسي ساختار خاك هاي معدني جهت استفاده از آنها به عنوان جاذب در

فيروزآبادي

محيط زيست انرژي و

تصفيه پساب هاي صنعتي

علي چرخستاني

پدافند زيستي

مهدي اعلم

مهر1393

محمدرضا خادم ازغدي

هفتمين همايش ملي و

سيداحمد ميرباقري

نمايشگاه تخصصي

فيروزآبادي

مهندسي محيط زيست

ناصر مهردادي

تهران

سينا سپهري

آذر1393

راحيل ملكي

اولين كنفرانس ملي

مدل سازي رياضي انتشار آالينده هاي نفتي  PAHsدر خاك و پيش بيني

كاظم برخورداري بافقي

مهندسي عمران و توسعه

آلودگي آب هاي زيرزميني

سيداحمد ميرباقري

پايدار ايران

فيروزآبادي

دي1393

بررسي فرايند تركيبي  A2Oو  MBRدر تصفيه پيشرفته فاضالب شهري با هدف
حذف ازت و كربن

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه محیط زیست
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Environmental Properties on Concrete Walls
Shielding for Prevention of Biological Penetration
Harm Radiation in Reactor Vver-1000

Mahsa Memarian

The First National Conference
on Architecture,Construction
and Urban Environment
Hamedan
May 2014
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

2

Evaluating Environmental Impacts of Salt Used for
Deicing the Chalus Mountainous Road in North of
Iran

Siyamak
Boudaghpour
Mehdi Foroughi
Koosha Kalhor

Nternational Symposium on
Green & Sustainable
)Technology (ISGST2014
Oct 2014

کتب منتشر شده گروه محیط زیست
ردیف

عنوان

1

طراحي ،ساخت و پايش مراكز دفن پسماند(لندفيل)

2

اخالق و محيط زيست

3

بيسيك براي علوم و مهندسان

4

توسعه پايدار جهت بازسازي سياستگذاري يكپارچه

نویسندگان

محمدرضا صبور
مرتضي شكري
بهادر محمدي
مجيد احتشامي
مجيد احتشامي
كيان براري*

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي
انتشارات انگيزه
انتشارات انگيزه

حسين عباذا
يحيي كمالي

انتشارات انگيزه

مجيد احتشامي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه محیط زیست
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

علي چرخستاني

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

قباد قويمي

محمدرضا صبور

امير مصطفي حاتمي

محمدرضا صبور

سعيده صفائي

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

بابك شعباني

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

رضا آريام

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

7

استفاده از انرزي خورشيدي در نمك زدايي از اب شور

نازنين نخعي

مجيد احتشامي

8

استفاده از مدلهاي آزمايشي بر پايه داده ها در تصفيه فاضالب

سيدمحمدمهدي مدرسي

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي

سحر جزايري مغانلو

مهسا معماريان فرد

1
2
3
4
5
6

9
10

عنوان

تعيين روش بهينه در تصفيه فاضالب صنايع نساجي با استفاده از
سيستم بيولوژيكيلجن فعال
بررسي تحليلي سياست هاي كالن مديريت پسماند شهري در
كشورهاي پيشرفته و ترازيابي اين سياست ها در ايران
روش هاي بازيافت پسماند جامد حاصل از پااليش مجدد روغن
موتور كار كرده
مقايسه روشهاي انعقاد اكسيداسيون شيميايي و جاذب ها در
تصفيه فاضالب هاي اغشته يه انتي بيوتيك
بررسي عملكرد ديسك دوار بيولوژيكي  RBCدر حالت قائم در
تصفيه هوازي فاضالب
تصفيه هوازي  -بي هوازي فاضالب ها با CODباال با روش
راكتور بيوفيلمي با بستر متجرك

مدلسازي توزيع مكاني االينده اوزن با استفاده از سيستم
اطالعات جغرافيايي GI Sو ارتباط آن با پارامترهاي هواشناسي
تجزيه و تحليل عدم قطعيت براي تصفيه خانه هاي فاضالب نوع
لجن فعال

۳۰٦

رضا ترك زبان

سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
مجيد احتشامي
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ردیف
11
12
13
14
15

عنوان

بررسي عدم قطعيت اثر آالينده هاي نفتي بر رفتار ژئوتكنيكي
خاك بستر مخازن نفتي
مدل توزيع آالينده منواكسيد كربن در شهر تهران با استفاده از
جي آي اس و ارائه روش پااليش آن
تخمين جذب آاليند هاي آلي در خاك با استفاده از ابزارهاي
داده كاوي
بررسي اثرات زيست محيطي آنزيمهاي شوينده ها در آبهاي
زيرزميني و راه كارهاي كاهش و كنترل با اثرات سوء
مدلسازي حركت فلزات سنگين در خاك با استفاده از نرم افزار

۳۰۷

دانشجو

استاد راهنما

مريم خورشيداحمدي

محمدرضا صبور

مرتضي احصائي فر

مهسا معماريان فرد

مرضيه شجاعي

محمدرضا صبور

پوريا بذرگري

سيامك بوداقپور

احمد صفائي پور

مجيد احتشامي

 دانشکده مهندسی عمران-1393 کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه منابع آب

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه منابع آب
نام وشماره مجله

آب و فاضالب
3 شماره
1393پائيز

عنوان مقاله

ردیف

مقايسه روشهاي جيرهبندي در مديريت مخازن در شرايط خشكسالي

1

نویسندگان

فرزانه كرمي
عليرضا برهاني داريان

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه منابع آب
نام وشماره مجله
Environmental Earth
Sciences
No: Doi 10.1007/S12
Vol: Doi 10.100
Mar 2014
Arabian Journal of
Geosciences
Vol: 1
Dec 2014
Water Resources
Management
No: 11 Vol: 28
Sep 2014
Journal of Earth
System Science
No: 7 Vol: 123
Oct 2014
Hydrological Sciences
Journal-Journal Des
Sciences
Hydrologiques
Fall 2014
Hydrological Sciences
Journal-Journal Des
Sciences
Hydrologiques
Nov 2014
Environmental
Monitoring and
Assessment
No: 2 Vol: 187
Feb 2015
Journal of Water
Sciences Research
No: 1 Vol: 6
Winter 2015

عنوان مقاله

ردیف

Monthly Karstic Spring Flow Forecastingusing a
Sequential Gaussian Simulationtechnique

1

Majied Rahimzadegan
Benham Sadeghi
Manuchehr Masoumi
Siamak Taghizadeh
Ghalehjoghi

Application of Target Detection Algorithms to
Identification of Iron Oxides Using ASTER Images: a Case
Study in the North of Semnan Province, Iran

2

Alireza Borhani Darian
Farzane Karami

Deriving Hedging Rules of Multi-Reservoir System By
Online Evolving Neural Networks

3

Alireza Borhani Darian
Shima Azimi

Artificial Neural Network Coupled with Wavelet
Transform for Estimating Snow Water Equivalent Using
Passive Microwave Data

4

Alireza Borhani Darian
Shima Azimi

Forecasting Streamflow By Combination of Genetic Input
Selection Algorithm and Wavelet Transform Using ANFIS
Model

5

Alireza Borhani Darian
et al.

A Comparative Analysis of Evolving Artificial Neural
Network and Reinforcement Learning in Stochastic
Optimization of Multireservoir Systems

6

Najmeh Mahjori Majd
Mohammad Reza
Abbasi

Waste Load Allocation in Rivers Under Uncertainty:
Application of Social Choice Procedures

7

Long-Term Streamflow Forecasting By Adaptive NeuroFuzzy Inference System Using K-Fold Cross-Validation:
(Case Study: Taleghan Basin, Iran)

8

نویسندگان
Najmeh Mahjori Majd
et al.

Alireza Borhani Darian
et al.
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه منابع آب
ردیف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

تخصيص پساب تصفيهخانههاي فاضالب و روانابهاي سطحي شهر تهران

احسان پورمند

جهاني محيط زيست

تحت عدم قطعيت :كاربرد كميت-سنج¬هاي زباني فازي

نجمه مهجوري مجد

تهران

هشتمين كنفرانس ملي روز
1

تير1393
چهارمين كنفرانس بين المللي
2

كاربرد روش هاي گزينش اجتماعي در تخصيص پساب تصفيه خانه هاي
فاضالب و رواناب هاي سطحي شهر تهران

احسان پورمند

چالش هاي زيست محيطي و

نجمه مهجوري مجد

گاهشناسي درختي

مهدي شفيعي فر

ساري
ارديبهشت1393
چهاردهمين كنفرانس سيستم

3

تصميم گيري گروهي در تخصيص پساب تصفيه خانه هاي فاضالب شهري

احسان پورمند

هاي فازي ايران

تهران :كاربرد روشهاي گزينش اجتماعي فازي

نجمه مهجوري مجد

تبريز

ارزيابي توانايي سنجنده  MODI Sدر پايش آلودگي هوا توسط ريزگردها

پويا مهدي اردالن

ژئوماتيك93

(مطالعه موردي شهر سنندج)

مجيد رحيم زادگان

تهران

مرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
4

خرداد1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه منابع آب
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Agricultural Development Role in Urmia Lake Crisis, Iran

Leila Eamen
Alireza Borhani
Darian

2014 Tech4dev
International
Conference Unesco
Chair in Technologies
for Development: What
?Is Essential
Lausanne
Jun 2014

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده عمران
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

مركز پژوهشي زيرساخت هاي صنعت حمل و نقل كشور

منصور فخري

1390
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آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده عمران
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

كاربرد روش هاي عددي يراي محاسبات پر بازده

سعيدرضا صباغ يزدي

1382

2

پايلوت آب و فاضالب و ميكرو بيولوژي آب و فاضالب

سيداحمد ميرباقري
فيروزآبادي

1393

3

ديناميك خاك و محيط متخلخل نفت و گاز

سيداميرالدين صدر نژاد

1393

4

اندر كنش باد و سازه

سعيدرضا صباغ يزدي

1393

5

اندازه گيري ميداني رفتار سازه ها

مصطفي زين الديني

1394

۳۱۰

دانشکده فیزیک

معاون پژوهشی :دکتر محمود جعفری
کارشناس پژوهش :فریدون خداوردی
تلفن22857010 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده فیزیك

اعضای هیات علمی دانشکده فیزيك
مرتبه

آخرين مدرک

محل اخذ

علمی

تحصیلی

مدرک

دكتري تخصصي

هندوستان

فيزيك حالت جامد

ايران

فيزيك حالت جامد
فيزيك حالت جامد

رديف

نام

نام خانوادگی

1

رضا

افضل زاده

دانشيار

2

رضا

افضلي

استاديار

دكتري تخصصي

3

محمود

جعفري

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

4

حسين

حمزه پور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك حالت جامد

5

مجيد

واعظ زاده

استاد

دكتري تخصصي

فرانسه

فيزيك حالت جامد

6

مهدي

واعظ زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

فرانسه

فيزيك حالت جامد

7

محمد محسن

حاتمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

8

مهدي

رادين

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

9

فائزه

رحماني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

10

فاطمه

رضايي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

11

محمدرضا

رياحي دهكردي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

12

سيدمحسن

صالح كوتاهي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

فيزيك هسته اي

13

محمود

صداقتي زاده

استاديار

دكتري تخصصي

هندوستان

فيزيك هسته اي

14

محمود

صمدپور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

15

سيدفرهاد

مسعودي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

16

حجت

مريجي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

فيزيك هسته اي

17

اعظم

ايزدي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

گرانش

18

هادي

هدايتي خليل آباد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

گرانش

313

گروه

 دانشکده فیزیك-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه فیزيك حالت جامد

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك حالت جامد
نام وشماره مجله

نشريه انجمن مهندسي
صوتيات ايران
1  دوره2 شماره
1393خرداد

عنوان مقاله

رديف

بررسي ميزان يكنواختي شدت صوت در حمام فراآوا و رآكتور كروي

1

بررسي فرآيند ذوب پريلين با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي

2

نويسندگان

اباذر حاج نوروزي
رضا افضل زاده
فائزه قناتي
مطهره پيوسته

14  دوره2 شماره
1393تير

سعيد ستايشي
مهدي واعظ زاده
رضا افضل زاده

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك حالت جامد
نام وشماره مجله
Journal of Renewable
Energy and
Environment
Dec 2014
Ultrasonics
Sonochemistry
Vol: 21
Jul 2014
Jom
Vol: 66
Jun 2014
Journal of Analytical
Atomic Spectrometry
No: 12 Vol: 29
Oct 2014
Optical and Quantum
Electronics
No: 9 Vol: 46
Sep 2014
Optik
Vol: 125
Oct 2014
Spectrochimica Acta
Part A-Molecular and
Biomolecular
Spectroscopy
Vol: 139
Dec 2014
Chinese Journal of
Physics
No: 6 Vol: 52
Dec 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mahmoud Samadpour
Mehdi Molaei

SILAR Sensitization as An Effective Method for Making
Efficient Quantum Dot Sensitized Solar Cells

1

Reza Afzalzadeh
Faezeh Ghanati

Ultrasonic Irradiation Effects on Electrochemical Synthesis
of Zno Nanostructures

2

Mehdi Vaezzadeh
Ali Mohammadi

Hydroxide Concentration Dependence of Magnetic
Behavior At Low Temperature in Mnfe2o4 Nanoparticles

3

Fatemeh Rezaei
Seyed Hassan
Tavassoli

A New Method for Calculation of Thick Plasma
Parameters By Combination of Laser Spectroscopy and
Shadowgraphy Techniques

4

Mohammas maleki
Majid Vaezzadeh

Improving Anti-Reflectivity and Laser Damage Threshold
of Sio2 / Zro 2 Thin Films By Laser Shock Peening At
1064 Nm

5

Majid Vaezzadeh
et al.

Adjustable Enhancement of Higher Order Soliton Effect
Pulse Compression By Using Optimized Active Dispersion
Decreased Nonlinear Fiber Loop Mirror

6

Mohamad Asadpour,
Mahmoud Jafari,
Milad Asadpour,
Maryam Jafari

Optical Properties of Two-Dimensional Zigzag and
Armchair Graphyne Nanoribbon Semiconductor

7

Mahmoud Jafari,
Hamid Reza Hajiyani

The Effect of Diameter on the Optical Properties of BetaTitanium Nanowires

8

۳۱٤

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده فیزیك

رديف

عنوان مقاله

9

Wave Front Properties of Acoustic Wave in Disorder
Fractured Media

10

Theoretical Study on Electronic Structure, and Electrical
Conductance At Room Temperature of Cu2o–GS
Nanosensors and Detection of H2S Gas

11

Cu- and Cuo-Decorated Graphene as A Nanosensor for
H2S Detection At Room Temperature

نويسندگان
Hossein Hamzehpour
et al.
Majid Vaezzadeh
et al.
Majid Vaezzadeh
et al.

نام وشماره مجله
Transport in Porous
Media
No: 1 Vol: 107
Dec 2014
Computational
Materials Science
Vol: 97
Feb 2015
Surface Science
Vol: 636
Feb 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك حالت جامد
رديف

عنوان مقاله

1

اثر جايگزيدگي نيتروژن بر روي خواص الكتريكي گرافن متخلخل

2

نويسندگان

شيما نظيفي
محمود جعفري

مطالعه نظري ساختار الكتروني و خواص اپتيكي نانو ذرات اكسيد

حسن جم نژاد

گادولنيم در فاز هگزاگونال

محمود جعفري
سيدجواد عظيمي

3

خواص الكتروني و ساختاري هيدريد هاي فلزي )(M= Ni, Co, Fe

سيده سمانه عطايي

 LiMH3جهت ذخيره سازي هيدروژن

محدثه عباس نژاد
محمود جعفري

4

رشد نانوساختارهاي اكسيد روي به روش الكتروشيميايي تحت امواج
فراصوت و كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي

کنفرانس،مکان و زمان

دوازدهمين كنفرانس ماده
چگال انجمن فيزيك ايران
بهمن1393
دوازدهمين كنفرانس ماده
چگال انجمن فيزيك ايران
بهمن1393
دوازدهمين كنفرانس ماده
چگال انجمن فيزيك ايران
بهمن1393

سيمين صيامي دودران

چهارمين كنفرانس سلول

رضا افضل زاده

هاي خورشيدي نانوساختاري

محمود صمدپور

آبان1393
هفتمين كنفرانس فيزيك

5

تراوايي مؤثر شبكه هاي ترك با توزيع طول گاؤسي و لگاريتم گاؤسي

سارا جعفري پازكي
حسين حمزه پور

آماري ،ماده چگال نرم و
سيستمهاي پيچيده
زنجان
آذر1393

6

شبيه سازي افت دامنه ي امواج آكوستيك در محيط هاي متخلخل ترك

مژگان عسگري

دار ناهمگون دو بعدي

حسين حمزه پور

دوازدهمين كنفرانس ماده
چگال انجمن فيزيك ايران
بهمن1393
پانزدهمين همايش دانش

7

تونلزني كوانتمي در يك نانواسكوئيد متقارن

رضا افضلي

آموختگان فناوري نانو

فاطمه ره نورد

تهران
ارديبهشت1393

۳۱٥

 دانشکده فیزیك-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك حالت جامد
مکان و زمان،کنفرانس
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014
52Nd Ehprg Meeting
Lyon
Sep 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
17Th Iranian Physical
Chemistry Conference
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology (ICNN
2014)
Tehran
Oct 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Simin Siami Doodran
Reza Afzalzadeh
Mahmoud Samadpour

One Dimensional Zno Nanostructures Growth By
Ultrasonic Assisted Electrochemical Diposition

1

Mahmoud Jafari,
Hassan Jamnezhad

Structure of Gd2o3 Nanoparticles By XRD

2

Shima Nazifi
Mahmoud Jafari

Electronical Properties of Porous Graphene

3

Mohamad Asadpour,
Mahmoud Jafari

Graphyne Nano Ribbons, Doped with Impurity: Density
Functional Theory Calculations

4

Elham Bagheri
Mahmoud Jafari

Molecular Hydrogen Physisorption on Porous Graphene
By DFT Calculations

5

Reza Afzali
Seyed Mohsen
Salehkoutahi
Maysam Abdoli

Quantum Teleportation and Entanglement in Interacting
Quantum Dots System

6

Reza Afzalzadeh
Fahime Taromian

Synthesis of Zns Nanoparticles in Ultrasonic Media By
Two Different Chemical Methods

7

Reza Afzalzadeh
Mehraban Jouya

Zn Deposition and Growth Zno Nanowire in Strong
Electric Field By Vacuum Thermal Evaporation

8

Simin Siami Doodran
Reza Afzalzadeh
Mahmoud Samadpour

Growth of One Dimentional Zno Nanostructures By
Ultrasonic-Assisted Electrochemical Deposition

9

Shahrokh Ahmadi
Bozendani
Reza Afzalzadeh

Multi-Layer Graphene Growth From Solid Carbon Source
Utilizing CVD Method

10
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پايان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه فیزيك حالت جامد
رديف

عنوان

1

مطالعه كدهاي رنگي توپولوژيكي با استفاده از تبديالت يكاني پيوسته اختاللي

2
3

دانشجو

تحليل و كنترل فرايند سنتز نانو ساختارهاي  ZnOتحت تابش فراصوت و بررسي
ويژگي هاي حسگري گاز و آنتي باكتريال
مدل سازي نظري و شبيه سازي كامپيوتري جذب مولكول گاز روي صفحه
گرافن آالييده

سيد سعيد سيوف
جهرمي

استاد راهنما

سيدفرهاد مسعودي

اباذر حاج نوروزي

رضا افضل زاده

ابراهيم محمدي منش

مجيد واعظ زاده

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فیزيك حالت جامد
رديف
1

عنوان

بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب  CoFe2O4بر اساس نظريه تابع
چگالي
اليه نشاني  Znدر خالء تحت ميدان الكتريكي قوي و بررسي نانو ميله از هسته

2

هايZnO

3

درهم تنيدگي چند بخشي و گذار فاز كوانتمي در چگاله بوز-انيشتين

4

بررسي اثر جايگزيدگي ناخالصي بر روي خواص فيزيكي ساختار گرافن متخلخل

دانشجو

استاد راهنما

محسن زنجاني

مهدي واعظ زاده

مهربان جويا

رضا افضل زاده

محمدرضا منتظري حفظ
اباد

رضا افضلي

شيما نظيفي

محمود جعفري

شقايق عرب زاده

محمود صمدپور

سيمين صيامي دودران

رضا افضل زاده

مژگان عسگري

حسين حمزه پور

سارا جعفري پازكي

حسين حمزه پور

9

بررسي جذب گاز هيدروژن در نانو ذرات گرافن

علي پاك نيت

مجيد واعظ زاده

10

بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي  MoS2بر پايه نظريه تابع چگاليDFT

بهرام تقي پورپاسكيابي

مهدي واعظ زاده

امين جاللي

مجيد واعظ زاده

فهيمه طارميان

رضا افضل زاده

هالله چوپانيان

مهدي واعظ زاده

5

ساخت و مشخصه يابي سلولهاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي
كادميم سولفيد با استفاده از كاتد گرافن
ساخت ومشخصه يابي سلولهاي خورشيدي رنگ دانه اي بر پايه نانو ساختارهاي

6

ZnOرشد داده شده به روش الكتروشيميايي

7

انتشار امواج آكوستيك در محيط هاي متخلخل ترك دار ناهمگون دوبعدي

8

11
12
13

شارش سيال در محيط هاي ترك دار بي نظم دو بعدي با توزيع تصادفي طول
ترك ها

محاسبه خواص الكتروني و اپتيكي  HgSeدر حالت نانو و بالك بر اساس نظريه
DFT
سنتز نانو ذرات  ZnSدر محيط امواج اولتراسونيك و بررسي خواص اپتيكي اليه
هاي نشانده شده به روش چرخشي
سنتز و بررسي اكسيد آهن آالييده شده با فلزات جهت بهينه سازي خواص
فيزيكي آن
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مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك هسته ای
نام وشماره مجله

نويسندگان

پژوهش فيزيك ايران

وحيد برهاني فر

14  دوره4 شماره

اعظم ايرجي زاد

1393بهمن

محمود صمدپور

عنوان مقاله

CdS اثر پيري نقاط كوانتومي در سلولها خورشيدي حساس شده با نانوبلورهاي
PbSو

رديف
1

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فیزيك هسته ای
نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

Applied Radiation
and Isotopes
Vol: 86
Apr 2014

Gholam Reza
Ghasemi Nejad
Faezeh Rahmani
Gholam Reza
Abaeiani

رديف

Design and Optimization of Beta-Cell Temperature Sensor Based
on 63Ni–Si

1

Mohsen Khosroabadi
Mahdi Ghorbani
Faezeh Rahmani
Courtney Knaup

Neutron Capture Therapy: A Comparison Between Dose
Enhancement of Various Agents, Nanoparticles and
Chemotherapy Drugs

2

Production of A Novel High Strength Heavy Concrete Using
Tourmaline and Galena for Neutron and Photon Radiation
Shielding

3

Yaser Kasesaz
Hossein Khalafi
Faezeh Rahmani
Arsalan Ezzati
Mehdi Keyvani
Ashkan Hossnirokh
Mehrdad Azizi
Shamami
Sepideh Amini

Design and Construction of a Thermal Neutron Beam for BNCT
At Tehran Research Reactor

4

Alireza Mazoochi
Faezeh Rahmani
Freydoun Abbasi
Davani
Ruhollah Ghaderi

A Novel Numerical Method to Eliminate Thickness Effect in
Dual Energy X-Ray Imaging Used in Baggage Inspection

5

Mohammad Mohsen
Hatami
et al.

Dynamics of the Collisional Sheath Around a Planar Target with
a Trench

6

Australasian
Physical &
Engineering
Sciences in
Medicine
Vol: 1
Jun 2014
Iranian Journal of
Radiation
Research
No: 3 Vol: 12
Jul 2014

Applied Radiation
and Isotopes
Vol: 94
Dec 2014

Nuclear
Instruments &
Methods in
Physics Research
Section AAccelerators
Spectrometers
Detectors and
Associated
Equipment
Vol: 763
Nov 2014
Physica Scripta
Vol: 89
Oct 2014

Faezeh Rahmani
et al.
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Plasma Science &
Technology
No: 6 Vol: 16
Jun 2014
Rsc Advances
Vol: 4
Sep 2014
Physical Review
D
Vol: 90
Oct 2014
Physical Review
D
No: 4 Vol: 90
Aug 2014
International
Journal of
Theoretical
Physics
No: 53
Aug 2014
International
Journal of
Materials
Research
No: 106 Vol: 3
Sep 2014
Journal of Power
Sources
Vol: 271
Aug 2014
Surface Science
Vol: 630
Jul 2014
Applied Radiation
and Isotopes
Vol: 96
Nov 2014
Journal of
Biomedical
Physics and
Engineering
No: 4 Vol: 4
Dec 2014
Physics of
Plasmas
Vol: 22
Jan 2015
Physics of
Plasmas
Vol: 22
Feb 2015
Applied Radiation
and Isotopes
Vol: 99
Feb 2015
Journal of Physics
D-Applied
Physics
Vol: 48
Feb 2015

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mohammad Mohsen
Hatami
et al.

Characteristics of Positive Ions in the Sheath Region of
Magnetized Collisional Electronegative Discharges

7

Seyed Mohsen
Salehkoutahi

Nanosheet Arrys Oftio2 Synthesized By One Step Conversion of
Zno Nanosheets:Boosting Ofelectron Transport Rate and
Application in Dye Solar Cells

8

Mehdi Radin
Narges Tazimi

Quark-Antiquark Bound State in Momentum-Helicity
Representation

9

Mehdi Radin
shahnaz babaghodrat
majid monemzadeh

Estimation of Heavy Baryon Masses ?_Ccc and ?_Bbb By
Solving the Faddeev Equation in A Three-Dimensional Approach

10

Mehdi Radin
et al.

Mass Specta of Heavy Quarkonium with Screened Potential in
Momentum Space

11

Mahmoud Samadpour
et al.

Synthesis of Cobalt-Doped Cds (Cds:Co) By a Simple and Rapid
Microwave Activated Method and Investigating Optical
Properties

12

Improved Performance of Cds/Cdse Quantum Dots Sensitized
Solar Cell By Incorporation of Zno Nanoparticles/Reduced
Graphene Oxide Nanocomposite as Photoelectrode

13

Effects of Interface Structure on Spin Filter Tunnel Junctions

14

A Study on the Optimum Fast Neutron Flux for Boron Neutron
Capture Therapy of Deep-Seated Tumors

15

Effects of Defining Realistic Compositions of the Ocular
Melanoma on Proton Therapy

16

Nonextensive Statistics and the Sheath Criterion in Collisional
Plasmas

17

Sheath Structure in Plasmas with Nonextensively Distributed
Electrons and Thermal Ions

18

Seyed Farhad
Masoudi
Faezeh Rahmani

Radiation Shielding Design of BNCT Treatment Room for D-T
Neutron Source

19

Mahmoud Samadpour
et al.

Transition Metal Doping for Enhancing Quantum Dot Sensitized
Solar Cells Performance

20

Mahmoud Samadpour
et al.
Seyed Farhad
Masoudi
Zhaleh Ebrahiminejad
Fatemeh Sadat
Rasouli
Seyed Farhad
Masoudi
shiva keshavarze
Seyed Farhad
Masoudi
Fatemeh Sadat
Rasouli
Mohammad Mohsen
Hatami
Mohammad Mohsen
Hatami
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نويسندگان
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21

The Effect of Fermi Momentum Cutoff on the Binding Energy of
Closed Shell Nuclei in the LOCV Framework

Hojjat Mariegi
M. Modarres

Physics of
Particles and
Nuclei Letters
Vol: 11
May 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك هسته ای
رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

سپيده عظيمي
1

مقايسه رفتار زماني فوتون هاي پس پراكنده در تفكيك مواد سبك و سنگين در

فائزه رحماني

روش بازرسي با استفاده از فوتون هاي پس پراكنده ايكس و قابليت كاربرد آن

اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

کنفرانس،مکان و
زمان

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور1393
بيست يكمين

2

ليدا خدابنده لو

كنفرانس اپتيك و

بررسي ميزان تغييرات مالنين در افراد مبتال به عارضه ويتيليگو با استفاده از طيف

فاطمه رضايي

فوتونيك و هفتمين

سنجي بازتابي پخشي

عزالدين مهاجراني

كنفرانس مهندسي و

پروين منصوري

فناوري فوتونيك ايران
دي1393
دومين كنفرانس
مهندسي و فيزيك

3

معيار بوهم در پالسماهاي مغناطيسي چند يوني

محمد محسن حاتمي

4

تحول زماني مرز شبه خنثاييِ پالسما

محمد محسن حاتمي

5

بررسي صحت استفاده از تابع توزيع بولتزمن در غالف پالسماهاي فعال و مغناطيده

پالسما
بابلسر
خرداد1393
دومين كنفرانس
مهندسي و فيزيك
پالسما
بابلسر
خرداد1393
دومين كنفرانس

سارا ملك گودار
محمد محسن حاتمي

مهندسي و فيزيك
پالسما
بابلسر
خرداد1393
دومين همايش ملي
پژوهش هاي

6

راديوداروهاي درماني با گسيلنده هاي آلفا:خصوصيات و مالحظات

محمدجواد شفيعي

كاربردي در رياضي و

ميكرودوزيمتري

سيدمحسن صالح كوتاهي

فيزيك
تهران
بهمن1393
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رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

سپيده عظيمي
7

بررسي تجربي ولتاژ بهينه المپ ايكس جهت شناسايي مواد منفجره پنهان در بدنه

فائزه رحماني

خودرو

اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

سپيده عظيمي
8

سيستم تشخيص مواد آلي از ساير مواد بر اساس پس پراكندگي ايكس

فائزه رحماني
وحيد دوست محمدي
اسمعيل بيات

جواد امامي
9

بررسي امكان پذير بودن استفاده از سيستم راديوگرافي نوتروني براي تحقيق هم

فريدون عباسي دواني

محوري قرص هاي سوخت

فائزه رحماني
حسين خلفي

کنفرانس،مکان و
زمان

بيست و يكمين
كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين
كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين
كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين

10

بهينه سازي پارامترهاي باتري بتاولتائيك سيليكوني مبتني بر ديود سد شاتكي

11

طراحي و شبيه سازي مولد  RTGبا توان ميلي وات بر اساس چشمه 90Sr

حسين خسروي نيا

كنفرانس هسته اي

فائزه رحماني

ايران

فريدون عباسي دواني

اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين

ابوالحسن خواجه پور
فائزه رحماني

كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393

سپيده سادات عظيمي
12

طراحي باريكه مدادي شكل پرتو ايكس جهت تصويربرداري به روش پس

فائزه رحماني

پراكندگي

اسمعيل بيات
وحيد دوست محمدي

بيست و يكمين
كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين

13

طراحي و بهينه سازي باتري بتاولتائيك سيليكوني به منظور كاربرد در محدوده

غالمرضا قاسمي نژاد

دمايي وسيع

فائزه رحماني

كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
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رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و
زمان

بيست و يكمين
14

محاسبه و بررسي اثر دفع الكترواستاتيك ناشي از بار تجمعي ذرات بتا در كلكتور
باتري هسته اي بار مستقيم بر عملكرد باتري

مرضيه جهاندوست

كنفرانس هسته اي

فائزه رحماني

ايران

غالمرضا عبائياني

اصفهان
اسفند1393

عليرضا خضري پور
15

سنتز نانوذرات سلنيد روي با روش جديد تابش امواج مايكروويو و بررسي

مهدي ماليي

خواص اپتيكي

مسعود كريمي پور
محمود صمدپور

16

روشي نوين جهت پوشش دهي پي در پي نانوساختارهاي مس سولفيد /سرب

شقايق عرب زاده

سولفيد جهت ساخت كاتد براي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط

محمود صمدپور

كوانتومي

نيما تقوي نيا

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور1393
چهارمين كنفرانس
سلول هاي خورشيدي
نانوساختاري
آبان1393
چهارمين كنفرانس

17

بررسي تاثير نانوذرات نيمه هادي بر ميزان بازتركيب الكترون در سلولهاي
خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي

محمود صمدپور

سلول هاي خورشيدي
نانوساختاري
آبان1393
بيست و يكمين

18

روش تحليلي براي محاسبات دزيمتري پرتوهاي پروتون در تركيبات ناهمگن

فاطمه سادات رسولي
سيدفرهاد مسعودي

كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393
بيست و يكمين

19

بررسي اثر تعريف تركيبات بافت چشم بر روي نتايج دزيمتري در پروتون تراپي
تومورهاي چشمي

شيوا كشازرع

كنفرانس هسته اي

سيدفرهاد مسعودي

ايران

فاطمه سادات رسولي

اصفهان
اسفند1393

20

محاسبات حالت مقيد سه نوكلئوني در فضاي تكانه هليسيتي

21

پراكندگي تفكيك پروتون -دوترون در فضاي تكانه هليسيتي

مهدي رادين
بهناز بهزادمقدم

كنفرانس فيزيك ايران
زاهدان
شهريور1393
بيست و يكمين

صادق عظيمي ده علي
مهدي رادين

كنفرانس هسته اي
ايران
اصفهان
اسفند1393

۳۲۲

 دانشکده فیزیك-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکان و،کنفرانس
زمان

عنوان مقاله

رديف

ولتاژ-بررسي اثر مشخصه هاي فصل مشترك بر مشخصه ي جريان

22

پايداري حافظه هاي كوانتومي توپولوژيك رنگي تحت اثر اختالل آيزينگ

23

نويسندگان

بيستمين گردهمايي
فيزيك ماده چگال و
مدرسه فيزيك مواد
نرم و زيستي

ژاله ابراهيمي نژاد
سيدفرهاد مسعودي

1393خرداد
بيستمين گردهمايي
فيزيك ماده چگال و
مدرسه فيزيك مواد
نرم و زيستي
1393خرداد

سيد سعيد سيوف جهرمي
سيدفرهاد مسعودي
مهدي كارگريان
اشميت كاي
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فیزيك هسته ای

مکان و،کنفرانس
زمان

5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology
(ICNN 2014)
Tehran
Oct 2014
5Th International
Congress on
Nanoscinecne and
Nanotechnology
(ICNN 2014)
Tehran
Oct 2014
The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA -4)
Dec 2014

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Mahmoud Samadpour

Investigation the Impact of Quantum Dots on the Recombination
Loss in Quantum Dot Sensitized Solar Cells

1

Cus/Pbs Nanocomposite as a Novel Counter Electrode for
Cds/Cdse Quantom Dot Sensitized Solar Cells

2

Pt /Graphene Decorated on Nickel Foams as a Catalyst for
Carbon Monoxide Degradation

3

Mahmoud Samadpour
et al.

Mahmoud Samadpour
et al.

The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014

Mahmoud Samadpour
et al.

Facile Photochemical Growth of Metallic Nanoparticles for
Automobile Exhaust Catalysis

4

International Iran
Conference on
Quantum
Information
Isfahan
Sep 2014

Seyed Saeed Soyouf
Jahromi
Seyed Farhad
Masoudi

Robustness of Topological Quantum Memories: Comparative
Study of Surface Codes Vs Color Codes

5

۳۲۳

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده فیزیك

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فیزيك هسته ای
رديف
1

عنوان

دانشجو

بهينه سازي درمان تومور كبد با استفاده از چشمه هاي نوتروني بوسيله كد

سعيده گروسي شريف

MCNP

ابادي

طراحي چشمه پروتون جهت درمان تومورهاي چشمي ومحاسبات دزيمتري

2

با استفاده از كدMCNP

3

بهينه سازي طراحي راديو داروهاي جديد

4
5

شبيه سازي وبهينه سازي يك سيستم توليد نوترون در درمان سرطان ريه به
روش bnct
نمايش معادله فديف در فضاي تكانه هليسيتي براي پراكندگي سيستم هاي
سه نوكلئوني

۳۲٤

استاد راهنما

سيدفرهاد مسعودي

شيوا كشازرع

سيدفرهاد مسعودي

محمدجواد شفيعي

سيدمحسن صالح كوتاهي

محمدرسول نصرتي

محمود صداقتي زاده

صادق عظيمي ده علي

مهدي رادين

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده فیزیك

گروه گرانش

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه گرانش
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

نام وشماره مجله

1

The Effects of Electric and Magnetic Fields on Lucifer Yellow
Fluorescence in Electro and Magnetopermeabilization Studies

Tahereh Pourmirjafari
Firoozabadi
Azam Izadi

Journal of the
Iranian Chemical
)Society (JICS
Mar 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه گرانش
رديف

نويسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و
زمان

همايش ملي گرانش و
1

اصل هم ارزي در نظريات پاالتيني تعميم يافته در مقياسهاي ميكروسكوپي و
ماكروسكوپي

اعظم ايزدي

كيهان شناسي
تهران
بهمن1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه گرانش
رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

1

Lucifer Yellow Fluorescence Spectrum Affected By External
Electric and Magnetic Fields

Azam Izadi

کنفرانس،مکان و
زمان

The 11Th
International
Conference and
Workshop on
Functional and
Nanostructured
Materials
)(FNMA'14
Camerino
Sep 2014

آزمايشگاههای تحقیقاتی دانشکده فیزيك
رديف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمايشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

اليه نشاني در خالء و سنسور گاز

رضا افضل زاده

1393

۳۲٥

دانشکده مهندسی کامپیوتر

معاون پژوهشی :دکتر عبدالرسول قاسمی
کارشناس پژوهش :علی علیپور سرمست
تلفن88462486 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی کامپیوتر

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی كامپیوتر
مرتبه

آخرین مدرک

محل اخذ

علمی

تحصیلی

مدرک

دكتري تخصصي

ايران

مهندسي نرم افزار

ايران

مهندسي نرم افزار
معماري سيستم هاي كامپيوتري

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمدهادي

زاهدي

استاديار

2

سعيد

صديقيان كاشي

استاديار

دكتري تخصصي

3

مسعود

ده يادگاري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

4

امير

موسوي نيا

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

معماري سيستم هاي كامپيوتري

5

هدي

رودكي لواساني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

معماري سيستم هاي كامپيوتري

6

علي

احمدي

استاديار

دكتري تخصصي

ژاپن

هوش مصنوعي

7

سيدحسين

خواسته

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

هوش مصنوعي

8

چيترا

دادخواه

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

هوش مصنوعي

9

بابك

ناصرشريف

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

هوش مصنوعي

10

امين

نيك انجام

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

هوش مصنوعي

11

عبدالرسول

قاسمي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شبكه هاي كامپيوتري

329

گروه

 دانشکده کامپیوتر-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه شبکه های كامپیوتری

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شبکه های كامپیوتری
نام وشماره مجله
Signal Image and Video
Processing
No: 3 Vol: 9
Feb 2015
Wireless Personal
Communications
Vol: 82
Feb 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Ali Radmehr
Abdorasoul Ghasemi

Error Concealment Via Particle Filter By Gaussian
Mixture Modeling of Motion Vectors for H.264/AVC

1

Nasrin Razmi
Mahmoud Ahmadian
Attari
Abdorasoul Ghasemi

Single and Dual Relay Selection in Two-Way NetworkCoded Relay Networks

2

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه شبکه های كامپیوتری
مکان و زمان،كنفرانس

دومين كنفرانس بين المللي
بازشناسي الگو و تحليل تصوير
رشت
1393اسفند
بيستمين كنفرانس ملي ساالنه
انجمن كامپيوتر ايران
1393اسفند

نویسندگان

سعيده فوالگر
محمد رضا احمد زاده

عنوان مقاله

ارزيابي عيني كيفيت ويدئو در حوزه مرجع كاهش يافته با استفاده از
شبكههاي عصبي

عبدالرسول قاسمي
زهرا نصر

بهبود كيفيت سرويس ارسال صوت روي شبكه هاي محلي بي سيم از

عبدالرسول قاسمي

طريق رويكرد بين اليه اي مبتني بر الگوريتم هاي سازگاري نرخ

ردیف

1

2

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه شبکه های كامپیوتری
نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Hooman Razavi
Abdorasoul Ghasemi

Optimization of a Qos-Aware Channel Assignment for
Cognitive Radio Networks

1

Mina Fahimi
Abdorasoul Ghasemi

Analysis of the PRP M/G/1 Queuing System for
Cognitive Radio Networks with Handoff Management

2

22Nd Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014

Ali Radmehr
Zeinab Ahrabi
Abdorasoul Ghasemi

A Novel Video Error Concealment Technique Based on
Gaussian Window Analysis

3

International Symposium
on Artificial Intelligence
and Signal Processing
(AISP 2015)
Mar 2015

Roya AliAkbariSani
Abdorasoul Ghasemi

Learning a New Distance Metric for Improving An Svm
Clustering Based Intrusion Detection System

4

مکان و زمان،كنفرانس
7Th International
Symposium on
Telecommunications (IST
2014)
Tehran
Sep 2014
22Nd Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
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کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده کامپیوتر

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

كنفرانس،مکان و زمان

5

A Novel Video Error Concealment Using Optimized
Directional Boundary Matching Scheme for H.264/AVC

Ali Radmehr
Abdorasoul Ghasemi

2Nd International
Conference on Pattern
Recognition and Image
)Analysis (IPRIA 2015
Rasht
Mar 2015

كتب منتشر شده گروه شبکه های كامپیوتری
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

مباني تحليلي شبكه هاي كامپيوتري

عبدالرسول قاسمي

۳۳۱

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

 دانشکده کامپیوتر-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه معماری سیستم های كامپیوتری

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه معماری سیستم های كامپیوتری
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Communications in
Computer and
Information Science
Vol: 427
Sep 2014

ردیف

Alireza Abutorabi
Amir Mousavinia

Stereo Correspondence Using Hierarchical Belief
Propagation and Cross-Based Region

1

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه معماری سیستم های كامپیوتری
مکان و زمان،كنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

المللي مهندسي برق ايران

عليرضا ابوترابي

تطابق استريو بر اساس تبديل سرشماري و الگوريتم انتشارباور سلسله

تهران

امير موسوي نيا

مراتبي

ردیف

بيست و دومين كنفرانس بين
1

1393ارديبهشت

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه معماری سیستم های كامپیوتری
مکان و زمان،كنفرانس
IEEE International
Conference on Image
Processing (ICIP)
Paris
Oct 2014
22Nd Iranian Conference
on Electrical Engineering
(ICEE 2014)
Tehran
May 2014
4Th International
Conference on Computer
and Knowledge
Engineering
Oct 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Amir Ghahremani
Amir Mousavinia

An Efficient Adaptive Energy Model Based Predictive
Motion Estimation Algorithm for Video Coding

1

Amir Ghahremani
Amir Mousavinia

A Novel Energy Model Based Predictive Motion
Estimation Algorithm

2

Amir Ghahremani
Amir Mousavinia

Visual Object Tracking Using Kalman Filter, Mean Shift
Algorithm and Spatiotemporal Oriented Energy Features

3

۳۳۲

 دانشکده کامپیوتر-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه هوش مصنوعی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه هوش مصنوعی
نام وشماره مجله
Neural Processing Letters
Vol: 39
Apr 2014
Information Sciences
Vol: 274
Aug 2014
Journal of Mathematics and
Computer Science
Vol: 12
Aug 2014
Applied Intelligence
Vol: 41
Oct 2014
International Journal of
Information and
Communication
Technology Research (Ijict
No: 4 Vol: 6
Fall 2014
Signal Processing
Vol: 106
Jan 2015
Digital Signal Processing
Vol: 36
Jan 2015
Journal of Information
Systems and
Telecommunication
No: 1 Vol: 3
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Extension of a Kernel-Based Classifier for
Discriminative Spoken Keyword Spotting

1

Evolutionary Combination of Kernels for Nonlinear
Feature Transformation

2

Speech Emotion Recognition Based on Learning
Automata in Fuzzy Petri-Net

3

An Improved Differential Evolution Algorithm Using
Learning Automata and Population Topologies

4

Quality Improvement of Interactive Tutorial-Like
Systems By Use of Cellular Learning Automata

5

Speech Enhancement Using a Wavelet Thresholding
Method Based on Symmetric Kullback–Leibler
Divergence

6

Binaural Source Separation Based on Spatial Cues and
Maximum Likelihood Model Adaptation

7

Fusion of Learning Automata to Optimize MultiConstraint Problem

8

نویسندگان
Babak NaserSharif
et al.
Babak NaserSharif
et al.
Sara Motamed
Saeed Setayeshi
Zeinab Farhoudi
Ali Ahmadi
Javidan Kazemi
Kordestani
Ali Ahmadi
Mohammad R.
Meybodi

Ali Ahmadi
et al.

Babak NaserSharif
et al.
Babak NaserSharif
et al.
Sara Motamed
Ali Ahmadi

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه هوش مصنوعی
مکان و زمان،كنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

الكترونيكي

افسانه لبيبي

 سيستمي خبره جهت ارزيابي عملكرد،Ex-Eval -Urban

تهران

چيترا دادخواه

)سازمانها( شهرسازي

ردیف

هفتمين كنفرانس نظام اداري
1

1393مرداد
بيستمين كنفرانس ملي ساالنه
انجمن كامپيوتر ايران
1393اسفند
اولين همايش ملي توسعه ميادين
نفت و گاز
1393بهمن

بابك ناصرشريف
سارا ابدالي

بهبود كيفيت جداسازي سيگنال گفتار از موسيقي با استفاده از عامل
بندي نامنفي ماتريس با لحاظ پيوستگي زماني طيف و اعمال ماسك

2

طيفي

محمدرضا طاري بخش
محمد تقي صادقي

 بعنوان پارامترMMP توسعه يك مدل داده محور بمنظور پيش بيني

مهدي عصاره

غربالگري روش هاي تزريق گاز امتزاجي

علي احمدي

۳۳۳
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کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده کامپیوتر

مقاالت چاپ شده در كنفرانسها گروه هوش مصنوعی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Speech/Music Separation Using Non-Negative Matrix
Factorization with Combination of Cost Functions

Babak Naser Sharif
sara abdali

2

Laplacian Eigenmaps Modification Using Adaptive
Graph for Pattern Recognition

3

Laplacian Eigenmap Modification for Pattern
Recognition

4

Complexity of Model Learning in Edas: Multi-Structure
Problems

5

A Feature Transformation Method Based on Multi
Objective Particle Swarm Optimization for Reducing
Support Vector Machine Error

Babak NaserSharif
et al.

Babak NaserSharif
et al.

Amin Nikanjam
Negar Najimi

Babak NaserSharif
et al.

كنفرانس،مکان و زمان
International Symposium on
Artificial Intelligence and
Signal Processing (AISP
)2015
Mar 2015
7Th International
Symposium on
Telecommunications (IST
)2014
Tehran
Sep 2014
The 5Th Iranian Conference
on Bioinformatics
Tehran
May 2014
The Genetic and
Evolutionary Computation
)Conference (GECCO 2014
Vancouver
Jul 2014
2Nd International
Conference on Pattern
Recognition and Image
)Analysis (IPRIA 2015
Rasht
Mar 2015

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه هوش مصنوعی
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

امين مصلي نژاد

علي احمدي

2

كشف رفتارهاي ناهنجار در صحنه هاي شلوغ در توالي هاي ويديويي

فايقه نگيني

علي احمدي

3

ناحيه بندي مبتني بر مدل در تصاويرHRCTريه

فاطمه عبدلي

حميد ابريشمي مقدم

4

طراحي هوشمند تشخيص لغزش و كنترل آن در لكوموتيوGT26

عليرضا عرب

محمد تشنه لب

مصطفي زهرودي

علي احمدي

صغري شرافت

حميد ابريشمي مقدم

امير فالح تفتي

محمد تشنه لب

سيدهادي حسيني نژاد

چيترا دادخواه

سارا ابدالي

بابك ناصرشريف

1

5
6
7
8
9

عنوان

ارائه الگوريتمي كارامد براي استخراج روابط معنايي در مستندات
مبتني بر پايگاه دانش ويكپيديا

پياده سازي سامانه تشخيص و رديابي هدف مبتني بر روش هاي
مينيمم سازي انرژي بر روي سخت افزارDM642
اندازه گيري قطر راه هوايي با عالئم برونشكتازي در تصاوير
HRCTريه بيماران سيستيك فيبروز
طراحي روش نگاشت تصوير به صوت به منظور تسهيل در مسيريابي
نابينايان
طرح ريزي مسير ربات متحرك خود مختار در محيط پويا به كمك
روش هاي جستجوي مبتني بر جمعيت
بهبود كيفيت روشهاي جداسازي سيگنال گفتار از موسيقي مبتني بر
روش عامل بندي نامنفي ماتريس
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ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

10

بهبود خالصه سازي متن به زبان فارسي با روش عامل بندي ماتريس

ميرجابر نعمتي

چيترا دادخواه

جعفر جليلي انگوراني

علي رضا فاتحي

مهران مرادي

محمد تشنه لب

13

تشخيص نيمه نظارتي ناهنجاري در شبكه هاي تصويري

رويا علي اكبري ثاني

عبدالرسول قاسمي

14

پيش بيني نرخ ارز با استفاده از مفهوم كنترل توجه

فاطمه دودانگه

علي رضا فاتحي

جواد داودي مقدم بايگي

علي احمدي

صادق انصاري

محمد تشنه لب

11
12

15
16

طراحي و پياده سازي سيستم ناوبري ربات سيار در زمين هاي ناهموار
با استفاده از الگوريتم يادگيري تقويمي
يادگيري در شبكه هاي عصبي ضربه با استفاده از روش فرم پذيري
وابسته به زمان ضربه براي بازنمايي بافت

بهبود گويايي منظور جستار در جستجوي معنايي وب با استفاده از
رويكردهاي آكاه به زمينه
طراحي شبكه عصبي پويا به منظور پيش بيني حجم ترافيك در تقاطع
هاي سلسله مراتبي

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده كامپیوتر
ردیف

نام مركز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

تست شرايط محيطي

امير موسوي نيا

1388

2

پردازش هوشمند اطالعات

علي احمدي

1389

3

سيستم هاي چند رسانه اي

عبدالرسول قاسمي

1394
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دانشکده مهندسی مکانیک

معاون پژوهشی :دکتر امیر حسین شامخی
کارشناس پژوهش :مینا خزائی
تلفن84063260 :
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اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیك
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

آمريكا

حرارت و سياالت
حرارت و سياالت

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

سيروس

آقانجفي

استاد

دكتري تخصصي

2

علي

اشرفي زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

كانادا

3

مجيد

بازارگان

دانشيار

دكتري تخصصي

كانادا

حرارت و سياالت

4

محمدحسين

حامدي

استاد

دكتري تخصصي

فرانسه

حرارت و سياالت

5

سيدسعيد

خلفوند

استاديار

دكتري تخصصي

سنگاپور

حرارت و سياالت

6

مجيد

سلطاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

حرارت و سياالت

7

محمدرضا

شاه نظري

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

حرارت و سياالت

8

مهرزاد

شمس

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

حرارت و سياالت

9

صادق

صديقي خويدك

استاديار

دكتري تخصصي

سوئد

حرارت و سياالت

10

مسعود

ضيابشرحق

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

حرارت و سياالت

11

مجيد

قاسمي

استاد

دكتري تخصصي

آمريكا

حرارت و سياالت

12

علي

كشاورزوليان

دانشيار

دكتري تخصصي

آمريكا

حرارت و سياالت

13

افسانه

مجري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

حرارت و سياالت

14

علي اصغر

جعفري

استاد

دكتري تخصصي

استراليا

طراحي جامدات

15

سيد محمدرضا

خليلي

استاد

دكتري تخصصي

هندوستان

طراحي جامدات

16

سيدحسين

ساداتي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

طراحي جامدات

17

اميررضا

شاهاني

استاد

دكتري تخصصي

ايران

طراحي جامدات

18

فرهاد

شاهوردي

مربي

كارشناسي ارشد

آمريكا

طراحي جامدات

19

علي

شكوه فر

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

طراحي جامدات

20

علي

غفاري

استاد

دكتري تخصصي

آمريكا

طراحي جامدات

21

رحمت اهلل

قاجار

استاد

دكتري تخصصي

ژاپن

طراحي جامدات

22

سيدعلي اكبر

موسويان

استاد

دكتري تخصصي

كانادا

طراحي جامدات

23

علي

نحوي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

طراحي جامدات

24

محمدرضا

همايي نژاد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

طراحي جامدات

25

عبدالحسين

جاللي اقچاي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

ساخت و توليد

26

جمال

زماني اشني

استاد

دكتري تخصصي

ايران

ساخت و توليد

27

مهدي

ظهور

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

ساخت و توليد

28

مجيد

قريشي

دانشيار

دكتري تخصصي

انگلستان

ساخت و توليد

29

مهرداد

كازروني

استاديار

دكتري تخصصي

استراليا

ساخت و توليد

30

سهيل

نخودچي

استاديار

دكتري تخصصي

انگلستان

ساخت و توليد

31

فرهنگ

هنرور

استاد

دكتري تخصصي

كانادا

ساخت و توليد

32

مهرداد

وحدتي

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

ساخت و توليد

33

علي

نجفي اردكاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

مكاترونيك

34

شهرام

آزادي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

خودرو
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آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

كانادا

خودرو
خودرو

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

35

هادي

اديبي اصل

استاديار

دكتري تخصصي

36

اميرحسين

شامخي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

37

محمد

شرعيات

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

خودرو

38

مسعود

عسگري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

خودرو

39

رضا

كاظمي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

خودرو

40

سيد علي

بهبهاني نيا

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سيستمهاي انرژي

41

اميد

پورعلي

استاديار

دكتري تخصصي

ژاپن

سيستمهاي انرژي

42

فرشاد

ترابي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سيستمهاي انرژي

43

حسين

صيادي

دانشيار

دكتري تخصصي

ژاپن

سيستمهاي انرژي

44

مجيد

عميد پور

استاد

دكتري تخصصي

انگلستان

سيستمهاي انرژي
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گروه حرارت و سیاالت

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه حرارت و سیاالت
ردیف
1

2

3

عنوان مقاله

نویسندگان

بررسي عددي اثر محل اتصال و گام اوليه پره بر عملكرد يك توربين بادي

علي اسفندياري

محور عمودي

مجيد بازارگان

تحليل و بهينه سازي جابه جايي حرارت در كانال هاي موج دار با نگاهي نو به

علي جودكي

مدل سازي هندسي آن ها

علي اشرفي زاده

بررسي عددي الگوهاي تخريب ناشي از گردبادهاي با حركت انتقالي و نسبت

عليرضا رضوي

چرخش كوچك

علي اشرفي زاده

نام وشماره مجله

مهندسي مكانيك مدرس
شماره  2دوره 14
ارديبهشت1393
مهندسي مكانيك مدرس
شماره  9دوره 14
آذر1393
مهندسي مكانيك مدرس
شماره  6دوره 14
مرداد1393

مصطفي سفيدگر
4

حل همزمان جريان درونبافتي در تومور و جريان خون در شبكه مويرگي
بازسازي شده ناشي از تومور

حسين بزم آراقوشچي

مهندسي مكانيك مدرس

مجيد بازارگان

شماره  9دوره 14

سيدمجتبي موسوي نايينيان

آذر1393

مجيد سلطاني
حسين بزم آراقوشچي
5

تاثيرات مكانيكي ماتريس فراسلولي بر رشد و مهاجرت سلول هاي اندوتليال در
فرايند نورگ سازي متاثر از تومور

مصطفي سفيد گر

مهندسي مكانيك مدرس

مجيد بازارگان

شماره  7دوره 14

سيدمجتبي موسوي نايينيان

مهر1393

مجيد سلطاني
فصلنامه علمي تخصصي
6

توليد آب شيرين با استفاده از سرمايش زيرزميني هواي مرطوب و انرژي
خورشيد

مجيد بازارگان

انرژي هاي تجديد پذير

مريم احمدي علي

و نو

بيگلويي

شماره 1
فروردين1393

علي بزرگ نژاد
7

بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جريان ورود بر عملكرد پيل سوختي غشا پليمري

8

بررسي عددي حفره زايي در افشانه تزريق با استفاده از شبيه سازي دو سيالي

مهرزاد شمس
همايون كنعاني
حسين هاشمي نسب
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مهندسي مكانيك مدرس
شماره  5دوره 14
مرداد1393

اميد سهرابي

تحقيقات موتور

ابوطالب زندي

شماره 34

مهرزاد شمس

خرداد1393
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نام وشماره مجله

نویسندگان

مهندسي مكانيك مدرس

علي اكبر حسينجاني

14  دوره16 شماره

مياندهي

1393اسفند

علي اشرفي زاده

مهندسي مكانيك مدرس
14  دوره15 شماره
1393اسفند

محمد معبودي
مسعود ضيابشرحق

عنوان مقاله

بررسي عددي اثرات تغيير فركانس و دامنه بر جريان حول يك باله نوسانگر به
وسيله يك روش مرز غرق شده بهبود يافته

ردیف
9

توسعه استفاده از معادالت حالت بنيادي در شبيه سازي سيستمهاي كرايوژنيكي؛
چرخه سرمازاي برايتون معكوس مورد استفاده در تأسيسات: مطالعه موردي

10

كابل اچ تي اس

مهندسي مكانيك مدرس

ميالد كشاورز صفيئي

بررسي قابليت روش حس المسه مصنوعي در تشخيص تومورهاي بافت كبد با

14  دوره15 شماره

محمدرضا فرحناك

استفاده از نتايج تجربي و مدل سازي المان محدود با در نظر گرفتن رفتار

1393اسفند

افسانه مجري

هايپراالستيك بافت و تومور

11

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه حرارت و سیاالت
نام وشماره مجله
Nanoscale and
Microscale
Thermophysical
Engineering
Vol: 18
Apr 2014
Arabian Journal for
Science and
Engineering
No: 6 Vol: 39
Jun 2014
Energy Conversion
and Management
No: 86
May 2014
Heat and Mass
Transfer
No: 2 Vol: 6
Jul 2014
Indian Journal of
Natural Sciences
No: 27 Vol: 4
Dec 2014
Acta Technica
Corviniensis Bulletin of
Engineering
Vol: 7
Jul 2014
Aerospace Science
and Technology
Vol: 39
Dec 2014
Inverse Problems in
Science and
Engineering
Oct 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Bardia Konh
Mehrzad Shams

Numerical Simulation of Roughness in Microchannels By Using
the Second Order Slip Boundary Condition

1

Pouya Saberi
Ali Ashrafizadeh

A Novel Hybrid Computational Method for Multi-Stage Axial
Flow Turbine Performance Prediction

2

Investigation of A High Frequency Pulse Tube Cryocooler
Driven By a Standing Wave Thermoacoustic Engine

3

Entropy Generation Analysis for Microscale Forced Convection
with Radiation in Thermal Entrance Regian

4

Omid Minoofar
Syrus Aghanajafi
Reza Azarafza

Increasing Volumetric Efficiency of Peugeot Engine Xu7jp/L3
Via Optimization of Air Flow System

5

Amin Kashi
Syrus Aghanajafi

Investigation of Multi Stage Thermo Electric System By Pso
Method and Ica Optimization Algorithm

6

Ali Ashrafizadeh
et al.

Surface Shape Design in Fluid Flow Problems Via Hybrid
Optimization Algorithms

7

Inverse Shape Design Via a New Physical-Based Iterative
Solution Strategy

8

Ali Akbar
Boroujerdi
Masoud
Ziabasharhagh
Syrus Aghanajafi
maziar alasvand
bakhtiarpoor
mehran taghipour

Ali Ashrafizadeh
Peyman Mayeli
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نام وشماره مجله
Journal of
Biological
Engineering
Vol: 8
Jun 2014
International
Journal of Scientific
and Engineering
Research
No: 11 Vol: 5
Nov 2014
Energy Conversion
and Management
Vol: 87
Nov 2014
Journal of
Dispersion Science
and Technology
Vol: 36
Nov 2014
Heat Transfer
Engineering
Vol: 36
Oct 2014
International
Journal on
Technical and
Physical Problems
of Engineering
No: 3 Vol: 6
Sep 2014
Journal of Solid
State
Electrochemistry
Vol: 18
Jun 2014
Fuel Cells
No: 4 Vol: 14
Jun 2014
Building and
Environment
Vol: 89
Mar 2015
Renewable &
Sustainable Energy
Reviews
Vol: 42
Feb 2015
Journal of Natural
Gas Science and
Engineering
Vol: 24
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Effect of Tumor Shape, Size, and Tissue Transport Properties on
Drug Delivery to Solid Tumors

9

Robust Empirical Correlation Development for Subcooled Flow
Boiling Heat Transfer in Internal Combustion Engiens

10

Entropy Generation in Turbulent Mixed Convection Heat
Transfer to Highly Variable Property Pipe Flow of Supercritical
Fluids

11

Ali Bozorgnezhad
Mehrzad Shams
mohammad reza
hashemi nasab

Experimental Investigation on Dispersion of Water Droplets in
the Single-Serpentine Channel of a PEM Fuel Cell

12

Behzad Mohajer
Mehrzad Shams
Abouzar Moshfegh

Heat Transfer Analysis of a Microspherical Particle in the Slip
Flow Regime By Considering Variable Properties

13

Mehrzad Shams
et al.

PERFORMANCE OF DUAL SOLAR COLLECTOR WITH
SETTING PCM UNDER ABSORBENT PLATE

14

Rafat Mohammadi
Majid Ghasemi
yasser molayi barzi

The Effect of Mass Transfer on Electrochemical Impedance of a
Solid Oxide Fuel Cell Anode

15

Electrochemical Impedance Modeling of a Solid Oxide Fuel Cell
Anode

16

Experimental Measurements for Gaseous Transport Within An
Aircraft Cabin

17

A.R Dehghani-sanij
Majid Soltani
Kamraan
Raahemifar

A New Design of Wind Tower for Passive Ventilation in
Buildings to Reduce Energy Consumption in Windy Regions

18

Majied Amidpour
Mohammad Hossin
Hamedi
Bahram Ghorbani
Mohammad salimi

Sensitvity Analysis, Economic, Optimization and Configuration
Design of Mixed Refrigerant Cycles By NLP Techniques

19

نویسندگان
Majid Soltani
K Raahemifar
Seyyed Mojtaba
Moosavi Naeenyan
Majid Bazargan

Ali Keshavarz
Valian

Majid Bazargan

Rafat Mohammadi
Sogaard Michael
Ramos Tania
Majid Ghasemi
Mogensen Mogens
Bjerg
Ali Keshavarz
Valian
Byron Jones
M. H Hosni
J. M. Beneke
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نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

International
Journal for
Numerical Methods
in Biomedical
Engineering
Vol: 31
Mar 2015

Afsaneh Mojra
et al.

Geometrical Features Assessment of Liver's Tumor with
Application of Artificial Neural Network Evolved By Imperialist
Competitive Algorithm

20

Evaluation of a Low-Cost Solar Cooling System for Hot and
Humid Regions in Iran

21

The Experimental Study of Water Management in the Cathode
Channel of Single-Serpentine Transparent Proton Exchange
Membrane Fuel Cell By Direct Visualization

22
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مقاالت چاپ شده در مجالت گروه خودرو
ردیف
1

نویسندگان

عنوان مقاله
Investigating the Relative Contribution of Operational Parameters
on Performance and Emissions of a Common-Rail Diesel Engine
Using Neural Network

2

A Lyapunov Controller for Self-Balancing Two-Wheeled
Vehicles

3

Stability Analysis of Longitudinal Control of A Platoon of
Vehicles by Considering Lags Subject to Communication Delay

4

Stability Analysis of Bidirectional Adaptive Cruise Control with
Asymmetric Information Flow

۳٥۰

Amir Hossein
Shamekhi
Ali Maddahi
Amir Hossein
Shamekhi
Ali Ghaffari

Reza Kazemi
Shahram Azadi

Reza Kazemi
Shahram Azadi

نام وشماره مجله
Fuel
No: 1 Vol: 125
Jun 2014
Robotica
33ﺻﺤﻴﺢ Vol:
Jun 2014
International
Journal of
Innovative
Computing
Information and
Control
No: 3 Vol: 10
Jun 2014
Proceedings of the
Institution of
Mechanical
Engineers Part CJournal of
Mechanical
Engineering
Science
Apr 2014
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نام وشماره مجله
International
Journal of
Mechanical
Sciences
Vol: 87
Jun 2014
Thin-Walled
Structures
Vol: 84
May 2014
Composite
Structures
Vol: 117
Jul 2014
Applied Composite
Materials
Vol: 21
Apr 2014
Journal of
Composite
Materials
No: 23 Vol: 48
Sep 2014
International
Journal of
Mechanical and
Materials
Engineering
Vol: 4
Oct 2014
Computer Methods
in Applied
Mechanics and
Engineering
Vol: 286
Dec 2014
No: 46 Vol: 2
Sep 2014
Journal of
Mechanical Science
and Technology
No: 8 Vol: 28
Apr 2014
SimulationTransactions of the
Society for
Modeling and
Simulation
International
Vol: 90
Sep 2014
Journal of Applied
Research and
Technology
Vol: 12
Aug 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Mohammad
Shariyat
et al.

A Novel Shear Correction Factor for Stress and Modal Analyses
of Annular FGM Plates with Non-Uniform Inclined Tractions
and Non-Uniform Elastic Foundations and Non-Uniform Elastic
Foundations

5

Eccentric Low-Velocity Impact Analysis of Transversely Graded
Plates with Winkler-Type Elastic Foundations and Fully Or
Partially Supported Edges

6

Eccentric Impact Analysis of Pre-Stressed Composite Sandwich
Plates with Viscoelastic Cores: A Novel Global–Local Theory
and A Refined Contact Law

7

Static Tensile and Transient Dynamic Response of Cracked
Aluminum Plate Repaired with Composite Patch – Numerical
Study

8

Mohammad
Shariyat
Roohollah
Mohammadjani

Three-Dimensional Stress Field Analysis of Rotating Thick
Bidirectional Functionally Graded Axisymmetric Annular Plates
with Nonuniform Loads and Elastic Foundations

9

Mohammad
Shariyat
et al.

A Numerical Boundary Integral Equation Analysis for Standard
Linear Viscoelastic Media Made of Functionally Graded
Materials

10

Mohammad
Shariyat
Seyed Mohammd
Reza Khalili

A Global–Local Theory with Stress Recovery and a New PostProcessing Technique for Stress Analysis of Asymmetric
Orthotropic Sandwich Plates with Single/Dual Cores

11

Mohammad
Shariyat
et al.

Dynamic Responses of Poroelastic Beams with Attached MassSpring Systems and Time-Dependent Non-Ideal Supports,
Subjected to Moving Loads: An Analytical Approach

12

Iman mousavinejad
Reza Kazemi

Variable Structure Controller Design for Steer-By-Wire System
of a Passenger Car

13

AmirHossein Pasdar
Shahram Azadi
Reza Kazemi

High-Precision, Real-World Modeling of a Semi-Automatic
Powertrain

14

Reza Kazemi
et al.

Vehicle Handling Improvement with Steer-By-Wire System
Using Hardware in the Loop Method

15

Mohammad
Shariyat
Farshad Farzan
Nasab
Mohammad
Shariyat
Seyedhossein
Hosseini
Seyed Mohammd
Reza Khalili
Mohammad
Shariyat

۳٥۱
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عنوان مقاله

ردیف

Data Fusion to Develop a Driver Drowsiness Detection System
with Robustness to Signal Loss

16

ADAMS –FUZZY CONTROL 4WS VEHICLE VIRTUAL
PROTOTYPING

17

A New Direct Yaw Moment Control with Lateral Forces Effect
Consideration

18

A Developed Local Polynomial Neuro-Fuzzy Model for
Nonlinear System Identification

19

Fuzzy Vehicle Dynamic Control for a Three-Wheeled Vehicle
Using Tilt Mechanism

20

Mohammad
Shariyat
Seyed Hossein
Hosseini

Accurate Eccentric Impact Analysis of The Preloaded SMA
Composite Plates, Based on a Novel Mixed-Order Hyperbolic
Global–Local Theory

21

Composite
Structures
Vol: 125
Feb 2015

Mohammad
Shariyat
et al.

Three-Dimensional Magneto-Elastic Analysis of Asymmetric
Variable Thickness Porous FGM Circular Plates with NonUniform Tractions and Kerr Elastic Foundations

22

Latin American
Journal of Solids
and Structures
No: 12 Vol: 7
Feb 2015

Mohammad
Shariyat
et al.

Novel Layerwise Shear Correction Factors for Zigzag Theories of
Circular Sandwich Plates with Functionally Graded Layers

23

Closed-Form Molecular Mechanics Formulations for the 3D
Local Buckling and 2D Effective Young’S Modulus of the
Nanosheets

24

the Effect of Torque Feedback Exerted to Driver's Hands on
Vehicle Handling – a Hardware-in-the-Loop Approach

25

Exact Stability of a Platoon of Vehicles By Considering Time
Delay and Lag

26

نام وشماره مجله

نویسندگان

Sensors
Vol: 14
Sep 2014

Shahram Azadi
Reza Kazemi
Ali Nahvi
Arno Eichberger

Indian Journal of
Scientific Research
No: 1 Vol: 6
Jun 2014
International
Journal of
Automotive
Engineering
No: 3 Vol: 4
Sep 2014
International
Journal on Artificial
Intelligence Tools
No: 3 Vol: 24
Jun 2014
International
Journal of
Automotive
Engineering
No: 4 Vol: 4
Dec 2014
Composite
Structures
Vol: 124
Jan 2015

Reza Kazemi
et al.

No: 1 Vol: 46
Jan 2015

Systems Science &
Control Engineering
Vol: 3
Mar 2015

Journal of
Mechanical Science
and Technology
No: 2 Vol: 29
Feb 2015

Reza Kazemi
Naser Esmaili

Reza Kazemi
et al.

Shahram Azadi
et al.

Zohreh Sarvi
Mohammad
Shariyat
Masoud Asgari
Ali Nahvi
Shahram Azadi
Reza Kazemi
Ali reza Hatamian
haghighi
Mohammad Reza
Ashouri

Reza Kazemi
Shahram Azadi
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نام وشماره مجله
Journal of the
Brazilian Society of
Mechanical
Sciences and
Engineering
Vol: 37
Jan 2015
Research Journal of
Finance and
Accounting
No: 5 Vol: 6
Feb 2015
Structural
Engineering and
Mechanics
No: 4 Vol: 53
Feb 2015
Proceedings of the
Institution of
Mechanical
Engineers Part LJournal of
Materials-Design
and Applications
Mar 2015
Journal of
Theoretical and
Applied Mechanics
No: 2 Vol: 45
Mar 2015
Journal of
Mechanical Science
and Technology
No: 6 Vol: 29
Feb 2015
Proceedings of the
Institution of
Mechanical
Engineers Part KJournal of MultiBody Dynamics
No: 0 Vol: 0
Jan 2015

عنوان مقاله

ردیف

Modeling, Performance Simulation and Controller Design for a
Hybrid Fuel Cell Electric Vehicle

27

Shahram Azadi
et al.

Control of Ride Comfort Using Dynamic Simulation of the
Human Body

28

Masoud Asgari

Material Distribution Optimization of 2D Heterogeneous
Cylinder Under Thermo-Mechanical Loading

29

Masoud Asgari

Optimal Material Tailoring of 2D Heterogeneous Cylinder for a
Prescribed Temperature Field in Transient Heat Conduction

30

Masoud Asgari

TWO DIMENSIONAL FUNCTIONALLY GRADED
MATERIAL FINITE THICK HOLLOW CYLINDER
AXISYMMETRIC VIBRATION MODE SHAPES ANALYSIS
BASED ON EXACT ELASTICITY THEORY

31

Shahram Azadi
masoud naghibian
Reza Kazemi

Adaptive Integrated Control Design for Vehicle Dynamics Using
Phase-Plane Analysis

32

Estimation of Road Friction Coefficient Using Extended Kalman
Filter, Recursive Least Square, and Neural Network

33

نویسندگان
Amir Hossein
Shamekhi
Seyed Mehdi
Hosseini Biroun

Shahram Azadi
Reza Kazemi

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه خودرو
مکان و زمان،کنفرانس

عنوان مقاله

ردیف

حل دقيق رفتار خزشي مخازن جدار ضخيم كروي ساخته شده از مواد هدفمند

1

نویسندگان

بيست و دومين كنفرانس
ساالنه بينالمللي
مهندسي مكانيك
اهواز

سيدمحمد طاهري
مسعود عسگري

1393ارديبهشت

۳٥۳
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه خودرو
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Cyclic Behavior of Thick Walled FGM Cylinder Based on
Nonlinear Kinematic Hardening Models

Masoud Asgari
Abbas Khan
Mohammadi
Milad Parsa

The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
)(CCFA-4
Dec 2014

2

Structural Simulation of Human Mitral Valve Behaviour
Cosidering Effects of Material Nonlinearities

Danial Sharifikia
Masoud Asgari

21Th Iranian
Conference on
Biomedical
Engineering
)(ICBME2014
Tehran
Nov 2014

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه خودرو
ردیف
1
2

عنوان

بررسي پديده هاي وارهيدگي و خزش در محيطهاي با ساختار تابعي مدرج
ويسكواالستيك به روش اجزاي محدود
كنترل حركت يك دسته از خودروها بر اساس پايداري رشته اي كاربردي

دانشجو

استاد راهنما

حسين اشرفي

محمد شرعيات

علي قاسميگورجي

رضا كاظمي
شهرام آزادي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه خودرو
ردیف
1

دانشجو

عنوان

مانورپذيري و واژگوني غلتشي خودروهاي حامل بار مايع نوساني با مخازن نيمه
پر

علي سلطان ابادي

2

كنترل فعال گشتاور ياو خودروي مفصلي با استفاده از سيستم ترمز

سميه اصلي بيگي

3

تشخيص عيب در سيستم تعليق خودرو با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي

مسعود راوري

4

تخمين و تشخيص وضعيت قيچي در خودروهاي سنگين مفصلي و طراحي
كنترلر مناسب براي جلوگيري از قيچي

سبحان حسينيان

استاد راهنما

شهرام آزادي
رضا كاظمي
رضا كاظمي
شهرام آزادي
رضا كاظمي
رضا كاظمي
شهرام آزادي

5

تحليل ديناميكي سازه ويسكو  -هايپراالستيك

منا صادقي

مسعود عسگري

6

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي با الياف پيزوالكتريك

علي جعفري

محمد شرعيات

اميررضا طبيب خوئي

رضا كاظمي

7
8
9

مدل سازي ،شبيه سازي و تحليل آسيب هاي وارد به ستون فقرات گردن انسان
در تصادف
بررسي اثر نقص بر روي خواص االستيك يك نانو ساختار با استفاده از روش
مكانيك مولكولي

زهره سروي

تحليل ارتعاشات ورق هاي كامپوزيتي حامل سيستم جرم و فنر با استفاده از روش

سينا فالح زاده راسته

تحليلي

كناري
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محمد شرعيات
مسعود عسگري
محمد شرعيات
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ردیف

عنوان

دانشجو

10

تحليل ديناميكي ورق پورواالستيك تحت ضربه كم سرعت

محسن جهانگيري

11

تحليل رفتار خزشي پوسته تقويت شده با ذرات نانو در بارگذاري ترمومكانيكي

مجيد شعبانيان

12

شبيه سازي و طراحي سيستم هاي كنترل هيبريد براي اتوبوس هاي شهري

سيدمجيد حسيني

13

مدل سازي ديناميكي خودروهاي مفصلي حامل سيال

فرزانه ربيعي

رضا كاظمي

توحيد مقدم زرندي

اميرحسين شامخي

14

بررسي اثر افزودن متانول و اتانول به بنزين بر عملكرد و آاليندگي يك موتور
اشتعال جرقه اي

۳٥٥

استاد راهنما

محمد شرعيات
مسعود عسگري
محمد شرعيات
شهرام آزادي
رضا كاظمي
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گروه ساخت و تولید

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه ساخت و تولید
ردیف
1

2

3

4

عنوان مقاله

طراحي و ساخت سنسورهاي فشار ديناميكي با استفاده از فيلم هاي ضخيم
پيزوسراميك

نویسندگان

نام وشماره مجله

جمال زماني اشني

مكانيك هوافضا

محمدهادي همتي

شماره  3دوره 10

محمود بيدخوري

پائيز1393

طراحي يك سيستم فراصوتي با استفاده از تكنيك حبابساز جهت بازرسي

فرهنگ هنرور

اتصاالت چسبي

مهران سپهري خامنه

صوت و ارتعاش
شماره  5دوره 3
بهار1393

سهيل نخودچي

مهندسي مكانيك

بررسي عددي و تجربي توزيع دما و تنش پسماند در فرايند جوشكاري چند مرحله

صالح اكبري ايرج

مدرس

اي دو ورق از جنس فوالد زنگ نزن با ضخامت غيريكسان

علي شكوه فر

شماره  9دوره 14

حسين رضازاده

آذر1393
فني و مهندسي مدرس

بهينه سازي پارامترهاي موثر در نرخ بار برداري در ماشين كاري تخليه الكتريكي

مجيد قريشي

خشك

وحيد طهماسبي

بهبود دقت اندازه گيري سرعت امواج فراصوتي در فوالد به كمك الگوريتم

سيدعباس ارحام نمازي

مدرس

SAGE

فرهنگ هنرور

شماره  15دوره 14

پراكندگي چندگانه امواج فراصوتي از استوانه هاي همسانگرد عرضي جاسازي

علي طاهري

مدرس

شده در ماتريس جامد ويسكواالستيك

فرهنگ هنرور

شماره  15دوره 14

شماره  12دوره 14
اسفند1393
مهندسي مكانيك

5

اسفند1393
مهندسي مكانيك
6

اسفند1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه ساخت و تولید
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Simulation of Air Pad Shape on Pressure Distribution in Air Gap
of Air Table in Ultra Precision Machine Tool

Mehrdad Vahdati
et al.

2

Information Architecture of ERP Systems for ‘Public Utilities

Mohammad Mahdi
Amiri
Mehrdad Kazerooni

۳٥٦

نام وشماره مجله
The International
Journal of
Advanced Design
and
Manufacturing
Technology
No: 1 Vol: 7
Mar 2014
International
Journal of
Business
Information
Systems
No: 4 Vol: 15
Apr 2014
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نام وشماره مجله
Ultrasonics
No: 6
Aug 2014
Inverse Problems
in Science and
Engineering
No: 5 Vol: 22
Aug 2014
Applied
Mechanics and
Materials
Vol: 599-601
Aug 2014
Applied
Mechanics and
Materials
Vol: 621
Aug 2014
Journal of
Pressure Vessel
TechnologyTransactions of
The Asme
Vol: 136
Oct 2014
International
Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
No: 42,347 Vol:
76
Sep 2014
International
Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
No: 42,347 Vol:
71
Jul 2014
Journal of
Nanoelectronics
and
Optoelectronics
No: 4 Vol: 9
Nov 2014
International
Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
Vol: 75
Aug 2014
Journal of
Modern Processes
in Manufacturing
and Production
No: 3 Vol: 2
Jun 2014

عنوان مقاله

ردیف

Characterization of a Cylindrical Rod By Inversion of Acoustic
Scattering Data

3

Nondestructive Characterization of Materials By Inversion of
Acoustic Scattering Data

4

Surface Waviness in Abrasive Waterjet Offset-Mode Turning

5

Modeling of Surface Waviness in Abrasive Waterjet OffsetMode Turning

6

Jamal Zamani
et al.

Analytical Investigation of Elastic Thin-Walled Cylinder and
Truncated Cone Shell Intersection Under Internal Pressure

7

Behrang Hosseini
Aghdam
Mehrdad Vahdati

Vibration-Based Estimation of Tool Major Flank Wear in a
Turning Process Using ARMA Models

8

Study of Variable Depth Air Pockets on Air Spindle Vibrations in
Ultra Precision Machine Tools

9

Majid Ghoreishi
et al.

Finite-Volume Heat Transfer Model of the Nano Electrical
Discharge Machining Process

10

Abdolhossien Jalali
Aghchai
et al.

Al3105/Polypropylene/Al3105 Laminates Springback in V-Die
Bending

11

Analytical and Numerical Investigation of Significant Parameters
on Strength of Electromagnetically Assembled Aluminum Tube
Joints

12

نویسندگان
Farhang Honarvar
et al.
Farhang Honarvar
et al.

Mehdi Zohoor
et al.

Mehdi Zohoor
et al.

Mehrdad Vahdati
et al.

Mehdi Zohoor
Bahman Ghorbani
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نام وشماره مجله
Optics and Laser
Technology
Vol: 68
Jan 2015
Proceedings of
the Institution of
Mechanical
Engineers Part BJournal of
Engineering
Manufacture
Jan 2015
Kovove
MaterialyMetallic Materials
No: 1 Vol: 53
Jan 2015
Journal of
Computational
and Applied
Research in
Mechanical
Engineering(Jcar
me)
No: 2 Vol: 4
Jan 2015
Scientia Iranica
No: 2 Vol: 22
Feb 2015

عنوان مقاله

ردیف

Comparative Study on Laser Brazing and Furnace Brazing of
Inconel 718 Alloys with Silver Based Filler Metal

13

Electro-Thermal-Based Finite Element Simulation and
Experimental Validation of Material Removal in Static Gap
Single-Spark Die-Sinking Electro-Discharge Machining Process

14

Comparative Study on Laser Brazing of Austenitic and
Martensitic Stainless Steels with Silver-Based Filler Metal

15

Numerical Simulation of Laser Beam Welding of Ti6al4v Sheet

16

Mathematical Modeling and Optimization of the ElectroDischarge Machining (EDM) Parameters on Tungsten Carbide
Composite: Combining Response Surface Methodology and
Desirability Function Technique

17

نویسندگان
Majid Ghoreishi
et al.

Majid Ghoreishi
et al.

Majid Ghoreishi
et al.

moein azizpour
Majid Ghoreishi

Majid Ghoreishi
et al.

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه ساخت و تولید
مکان و،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

المللي مهندسي

جمال زماني اشني

آناليز تجربي جاذبهاي انرژي با ديواره منفرد و دوبل شده جدار نازك تحت

مكانيك

سيدمحمد مولوي

Out of Pl aneبارگذاري شبه استاتيكي

زمان

ردیف

بيست و دومين
كنفرانس ساالنه بين

اهواز
1393ارديبهشت

۳٥۸

1

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی مکانیك

ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و
زمان

هشتمين همايش
مشترك و سومين
2

بررسي فرايند اكستروژن در كانالهاي هم مقطع زاويه دار براي توليد آلياژ
آلومينيوم  8090با استفاده از روش هاي حد بااليي و المان محدود

سوگند بيگلري

كنفرانس بين المللي

مهدي ظهور

مواد مهندسي و

عبدالحسين جاللي اقچاي

متالورژي
تهران
آبان1393

هشتمين همايش
مشترك و سومين
3

تاثير پارامتر هاي شيار بر روي استحكام اتصال لوله آلومينيومي مونتاژ شده به

مهدي ظهور

روش الكترومغناطيس

بهمن قرباني

كنفرانس بين المللي
مواد مهندسي و
متالورژي
تهران
آبان1393

4

تئوري حد باال و شبيه سازي المان محدود اكستروژن زاويه اي در كانال هاي هم
مقطع دايره اي

سوگند بيگلري

هفتمين همايش ملي

مهدي ظهور

مهندسي مكانيك

عبدالحسين جاللي اقچاي

اسفند1393
دومين همايش ملي
پژوهش هاي

5

آناليز مكانيزم تشكيل ترك در شكل دهي انقباضي آزاد لوله به روش

مهدي ظهور

الكترومغناطيسي

بهمن قرباني

مطالعه يك سيستم طراحي به كمك كامپيوتر جهت اكستروژن سرد چرخ دنده

مهدي ظهور

ساده

بهمن قرباني

كاربردي درمهندسي
برق ،مكانيك و
مكاترونيك
تهران
بهمن1393
دومين همايش ملي
پژوهش هاي

6

كاربردي درمهندسي
برق ،مكانيك و
مكاترونيك
تهران
بهمن1393
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عنوان مقاله

7

مطالعه فشرده سازي پودرها با استفاده از فشار الكترومغناطيسي

نویسندگان

کنفرانس،مکان و
زمان

دومين همايش ملي
پژوهش هاي
مهدي ظهور
بهمن قرباني

كاربردي درمهندسي
برق ،مكانيك و
مكاترونيك
تهران
بهمن1393
هشتمين همايش

8

بررسي تجربي و المان محدود نيروهاي شكل دهي و پارگي ورق آلومينيم در

عبدالحسين جاللي اقچاي

دانشجويي مهندسي

فرايند چرخكاري برشي

امين قاسمي مقدم

مكانيك ايران

بررسي اثر درصد رطوبت مواد ،دما و سرعت در فرايند اكستروژن مستقيم بر تنش

فرهاد نوربخش كاشكي

سراسري ايمني مواد

و كرنش ايجاد شده در پيشرانه هاي جامد دو پايه با استفاده از طرح مركب

عبدالحسين جاللي اقچاي

پر انرژي

مركزي

الياس تقي زاده

تهران

مهر1393
اولين همايش
9

اسفند1393

10

11

تحليل اجزاء محدود تاثير تراگذار فراصوتي در آزمون غيرمخرب اتصال چسبي
لوله آلومينيوم-كامپوزيت

مصطفي رفيع نژاد ماسوله
فرهنگ هنرور
ميالد نصيري بابالني

طراحي تراگذار فراصوتي بهينه به منظور بازرسي غيرمخرب فراصوتي مخازن
كامپوزيتي

ميالد نصيري بابالني
فرهنگ هنرور
مصطفي رفيع نژاد ماسوله

اولين كنفرانس بين
المللي لوله و مخازن
كامپوزيت
بهمن1393
اولين كنفرانس بين
المللي لوله و مخازن
كامپوزيت
بهمن1393
پانزدهمين كنفرانس
ملي جوش و بازرسي

12

بررسي تأثير هندسه ي ابزار و تعداد نقاط جوش بر استحكام جوشكاري

سهيل نخودچي

اصطكاكي نقطه اي آلياژ آلومينيوم5052

مرتضي اسداللهي

و چهارمين كنفرانس
ملي آزمايشهاي غير
مخرب
اهواز
دي1393
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Life Assessment of High Temprature Vessels Using Two
Criteria

6

Farhang Honarvar
et al.
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بررسي پارامترهاي پليسه گيري به وسيله ماشينكاري تخليه الكتريكي

مجتبي ايزدگشب

مجيد قريشي

محسن گودرزي

جمال زماني اشني

ساسان رسولي قراغلي

مهرداد وحدتي

ميالد نصيري بابالني

فرهنگ هنرور

3
4
5
6
7

بررسي عددي رفتار موج انفجار در لحظه تداخل با انواع محيط هاي
متجانس
پرداخت كاري شيميايي ت مكانيكي ذرات غيركروي
طراحي و ساخت پروب پيزوالكتريك و بلوك كاليبراسيون جهت انجام
آزمون فراصوتي
مدل سازي سيگنال هاي فرا صوتي با استفاده از روش هاي بهينه سازي
طراحي و ساخت تجهيزات مخصوص پرداختكاري نيمه انبوه با ميدان

علي غالمي

فرهنگ هنرور
حميد ابريشمي مقدم

ضياءالدين يادگاري

مهرداد وحدتي

محسن كارگرزاده

مهرداد وحدتي

سوگند بيگلري

مهدي ظهور

محمد سرقيني زاده

مجيد قريشي

محمد رياحي راد

مهدي ظهور

اسحق حقي

مهدي ظهور

13

طراحي ،تحليل و ساخت پرههاي توربين بخار

حسين تبريزيان

مهدي ظهور

14

تحليل پروب هاي فراصوتي به روش اجزاء محدود

مصطفي رفيع نژاد ماسوله

فرهنگ هنرور

جابر ملكي نژاد قره تپه

مجيد قريشي

فرهاد نوربخش كاشكي

عبدالحسين جاللي اقچاي

8
9
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11
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16
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مغناطيسي
پرداخت كاري به وسيله سيال سايندهي مغناطيسي
شبيه سازي فرآيند توليد آلياژ آلومينيوم  8090فوق ريزدانه به روش
اكستروژن دركانالهاي هم مقطع زاويه دار با استفاده از روش المان محدود
بهينه سازي مصرف انرژي در يخچال با استفاده از ميزان شارژ گاز ،قطر
لوله و نوع گاز
ايجاد يك مدل برنامه يزي مواد مورد نيازبراي سيستم هاي توليد صنعتي
بررسي ساخت و شبيه ساي عددي محصوالت گنبدي شكل به روش
شكل دهي الكتروهيدروليك

شبيه سازي جريان ماده پركننده در فرآيند لحيم كاري سخت به كمك
ليزر
بررسي اثر پارامترهايفرآيند اكستروژن مستقيم مواد پليمري بر روي كيفيت
محصول نهايي
مدل مديريت همزمان ريسك و عوامل كليدي موفقيت در استقرارERP
مطالعه ،طراحي و ساخت كاليبراتور سنسورهاي اندازه گيري فشار

سعيد ناصري پرگو

فرهنگ هنرور
مهرداد كازروني

راميار حسين زاده

جمال زماني اشني

19

طراحي كوره خالء مقياس كوچك جهت فرآيند ريخته گري قطره اي

سيدمهدي رضويان

مهرداد وحدتي

20

طراحي و ساخت دستگاه اندازهگيري ضرائب معادله حالت

مقداد آهنگري

جمال زماني اشني

ديناميكي
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نشريه انرژي ايران
شماره  2دوره 17
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دار با حجم ثابت به منظور حصول بيشترين بازيافت حرارتي در

مجيد عميد پور

شماره  15دوره 14

افت فشار و سطح انتقال حرارت ثابت

مهرانگيز قاضي

اسفند1393

بهينه سازي ظرفيت الكتريكي و تعيين پارامترهاي اقتصادي در

مجيد عميد پور

طرح نصب مولدهاي  DGدر ايستگاه هايCNG

محمد بخشي

مدلسازي ،طراحي و تحليل مبدلهاي حرارتي صفحهاي-فين دار با

اميرفرهنگ ستوده

مهندسي مكانيك مدرس

حجم ثابت به منظور حصول بيشترين بازيافت حرارتي در افت فشار

مجيد عميد پور

شماره  15دوره 14

و سطح انتقال حرارت ثابت

مهرانگير قاضي

اسفند1393

نشريه انرژي ايران
شماره  4دوره 17
زمستان1393
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Total Site Utility Using a New Cogeneration
Targeting Procedure

2

Multi-Objective Optimization of a Solar-Hybrid
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3

Multi-Objective Optimization of a Cross-Flow Plate
Heat Exchanger Using Entropy Generation
Minimization

Somayyeh Sadri
Hossein Sayyadi

4

A Hybrid Artificial Neural Network and Genetic
Algorithm for Predicting Viscosity of Iranian Crude
Oils

Bahram Ghorbani
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Majied Amidpour
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Chinese Journal of
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Jun 2014
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Performance Study on the Dehumidifier of a Packed
Bed Liquid Desiccant System
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Mohammad Reza Jafari Nasr
Majied Amidpour
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An Optimization Approach to Refinery Steam
Management with Consideration of Co2 Emission
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Bahram Ghorbani
Mohammad Hossin Hamedi
Majied Amidpour

Optimization of Operation Parameters of
Refrigeration Cycle Using Particle Swarm and NLP
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7
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Approaches to Design Multi-Component
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Mosa Merati Zaman
Majied Amidpour

Techno-Economic Assessment of High Efficient
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et al.

A New Thermal Model Based on Polytropic
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Simple-II: A New Numerical Thermal Model for
Predicting Thermal Performance of Stirling Engines

12
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Hadi Hosseinzade
Hossein Sayyadi

CAFS: The Combined Adiabatic–Finite Speed
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Stirling Engines
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Hadi Hosseinzade
Hossein Sayyadi
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Optimization of Output Power and Thermal
Efficiency of Solar-Dish Stirling Engine Using Finite
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Mosa Merati Zaman
Sina Monadizadeh
Omid Pourali
Majied Amidpour

High Efficient-Low Emission Power Production From
Low BTU Gas Extracted From Heavy Fuel Oil
Gasification, Introduction of IGCC-SOFC Process

17

Mosa Merati Zaman
Majied Amidpour

Simulation and Economic Evaluation of Small-Scale
SOFC-GT-MED
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Mosa Merati Zaman
Majied Amidpour

Techno Economic and Environmental Assessment of
Using Gasification Process in Order to Mitigate the
Emission in the Available Steam Power Cycle
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Journal of
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and Technology
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Journal of Natural
Gas Science and
Engineering
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Gas Processing
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Gas Processing
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Gas Science and
Engineering
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Applied Energy
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Energy Conversion
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Heat Transfer Asian Research
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Gas Science and
Engineering
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Energy
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Hossein Sayyadi
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Modified PSVL: A Second Order Model for Thermal
Simulation of Stirling Engines Based on ConvectivePolytropic Heat Transfer of Working Spaces

Hossein Sayyadi
et al.

21

Enhanced Cavitation–Oxidation Process of Non-VOC
Aqueous Solution Using Hydrodynamic Cavitation
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Developing of Constructal Theory Concept to the
Total Site Cogeneration Heat and Power Retrofit

Hossein Sayyadi

Majied Amidpour
et al.
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پتانسيل توليد اتانول از محصوالت كشاورزي در ايران

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

ششمين همايش علمي
حسن طاري

تخصصي انرژي هاي

اصغر كاظمي خسرقي

تجديد پذير ،پاك و

سينا جديديان

كارآمد

اميد پورعلي

تهران
آبان1393
هفتمين همايش ملي و
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مدل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي نيروگاههاي حرارتي كشور
با رويكرد آينده پژوهي و تمركز بر الگوهاي كاهش انتشار

فرهاد رياضي

نمايشگاه تخصصي

اميد پورعلي

مهندسي محيط زيست

مجيد عميد پور

تهران
آذر1393

محمدعلي سه دهي
3

شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد بيوديزل با نرم افزارHYSYS

اميد پورعلي
مجيد عميد پور

4

5

بهينه سازي واحد توليد بيوديزل به وسيله طراحي شبكه مبدلهاي

محمدعلي سه دهي

حرارتي آن بر اساس تكنولوژي پينچ با نرم افزار Aspen

اميد پورعلي

Energy Anal yzer

مجيد عميد پور

تحليل هزينه هاي اجتماعي انتشار آالينده دي اكسيد كربن در

فرهاد رياضي

نيروگاه هاي حرارتي كشور بر مبناي مكانيزم توسعه پاك و با

اميد پورعلي

رويكرد الگوهاي كاهش انتشار

مجيد عميد پور
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تحليل اگزرژي اكونوميك سيكل تبخير آني دو مداره نيروگاه
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نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

غزاله آصفي

چهارمين كنفرانس

فرشاد ترابي

ساالنه انرژي پاك

سيد علي آقاميرجليلي

تير1393

ششمين همايش علمي
تخصصي انرژي هاي
7

محاسبه پروفيل سرعت در فواصل مختلف پشت توربين هاي بادي

راضيه حامدي

تجديد پذير ،پاك و

تحت تاثير جريانهاي آشفته

فرشاد ترابي

كارآمد
تهران
آبان1393

اكرم غالمي پره
8

زهرا اوجاقي سيدسران

طراحي و ساخت آب سردكن ترموالكتريك

مجتبي مكتبي فرد
فرشاد ترابي

بيست و دومين كنفرانس
ساالنه بينالمللي
مهندسي مكانيك
اهواز
ارديبهشت1393
بيست و دومين كنفرانس

9

تحليل اقتصادي پمپ حرارتي زمين گرمايي در مناطق سردسير

آيدا كريمي دستجرد

شمالغرب ايران

فرشاد ترابي

بي بعدسازي پارامترهاي مختلف ورودي به منظور ارائه راهكاري

علي سوهاني

كلي براي تحليل مبدل هاي حرارتي جريان مخالف و جريان

حميدرضا حسني بلياني

متقاطع سيستم خنك كننده تبخيري نقطه شبنم

حسين صيادي

ساالنه بينالمللي
مهندسي مكانيك
اهواز
ارديبهشت1393

10

11

ارتقاء راندمان نيروگاه گازي فارس به كمك مبدل بازياب پوسته
لوله اي

حسين صيادي
رضا مهرابي پور

شهريور1393

مايع و بررسي تاثير آنها روي كارايي فرايند رطوبتگيري

علي سوهاني
حسين صيادي

13

حميدرضا حسني بلياني
علي سوهاني
حسين صيادي
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خرداد1393
المللي انرژي

بيبعدسازي پارامترهاي مربوط به سيستمهاي سرمايش با دسيكنت

متقاطع سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم نقطه شبنم

سرمايش و تهويه مطبوع

محمد طهماسب زاده بائي

محمدحسين مرادي

معرفي و بررسي مبدل هاي حرارتي جريان مخالف و جريان

المللي گرمايش،

دهمين همايش بين

ميترا ذبيحي گيوي
12

پنجمين كنفرانس بين

دومين كنفرانس انتقال
حرارت و جرم ايران
آبان1393
همايش ملي الكترونيكي
دستاوردهاي نوين در
علوم مهندسي و پايه
مرداد1393
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ردیف

14

15

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

معرفي سيستم مقياس كوچك توليد همزمان حاصل از تركيب

علي سوهاني

اولين كنگره سراسري

موتور ملي و سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع و

نگار محمدحسيني

فناوري هاي نوين ايران

امكان سنجي استفاده از آن در شهر رشت

حسين صيادي

بهمن1393

بهينهسازي همزمان ترموديناميكي و اقتصادي سيكل مايعسازي گاز
در پااليشگاه فازهاي  6و  7و  8پارس جنوبي

ساينا نمازي فرد
علي سوهاني
حسين صيادي

اولين كنفرانس سراسري
نفت ،گاز ،پتروشيمي و
توسعه پايدار
بهمن1393
دومين كنفرانس بين

16

معرفي سيستم سرمايش تبخيري ارتقا يافته با دسيكنت مايع و

علي سوهاني

المللي دستاوردهاي نوين

مقايسه آن با سيستم تبريد تراكمي

حسين صيادي

در علوم مهندسي و پايه
اسفند1393

17

18

محاسبه و بررسي بازيافت انرژي گازهاي خروجي از موتور احتراق
داخلي با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي

آزاده شهيديان
بهداد فرحمندي
سيروس آقانجفي

چهارمين كنفرانس بين
المللي رويكردهاي نوين
در نگهداشت انرژي
بهمن1393

شاهين مهدوي

هشتمين همايش

مميزي انرژي و بررسي تطبيقي راهكارهاي كاهش مصرف با

فرهاد رياضي

دانشجويي مهندسي

رويكرد اقتصادي

محمدحسين عباسي زنجاني

مكانيك ايران

آزاده شهيديان

مهر1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سیستمهای انرژی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

A New Approach for Exergy Efficiency
Improvement of Seawater Desalination Plants Using
Heat Recovery From Once Through Cooling Systems

Ali Karbalayi Akbari
Masoud Gholinejad
Omid Pourali
Majied Amidpour

2

Exergy Efficiency and Performance Enhancement of
MEE-TVC Desalination Systems Using Heat
Recovery From HRSG Blowdown Water

Masoud Gholinejad
Ali Karbalayi Akbari
Omid Pourali
Majied Amidpour

3

Calculation of Wind Turbine Geometrical Angles
Using Unsteady Blade Element Momentum BEM

Adel Heidarabadipour
Farshad Torabi
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

4

Energy Harvesting with Piezoelectric for Implanted
Medical Device

Mina Taheri
Farshad Torabi

5

A Study on Radiation Field Modeling in
Photocatalytic Reactors Used in Wastewater
Treatment

Sharzad Fazel
Roudabeh Namazi
Farshad Torabi
Mansour Kalbasi
Oberon Bolouri

کنفرانس،مکان و زمان
& 1St Joint Iran
Germany
Conference on
Renewable Energy
)(IGCRE
Tehran
Dec 2014
Third International
Conference on
Advanced
Oxidation Processes
)(AOP2014
Sep 2014

کتب منتشر شده گروه سیستمهای انرژی
ردیف

عنوان

1

ترموديناميك پيشرفته براي مهندسين

نویسندگان

ناشر

حسين صيادي
مجتبي باباالهي كوچكسرايي

دانشگاه صنعتي خواجه

بابك حقيقي

نصيرالدين طوسي

امين ahmadi j oneydi
کتب منتشر شده گروه سیستمهای انرژی
ردیف

عنوان

1

Progress in Sustainable Energy Technologies Vol I)Generating Renewable Energy chapter 17

2

Progress in Sustainable Energy Technologies Vol II:
)Creating Sustainable Development chapter 36

نویسندگان

ناشر

هومن گل چوبيان
سيد علي بهبهاني نيا
مجيد عميد پور

Springer

اميد پورعلي
هومن گل چوبيان
محمد حسن طاهري
مجيد عميد پور

Springer

اميد پورعلي
پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه سیستمهای انرژی
ردیف

دانشجو

عنوان

اصالح ساختار سيكلهاي سرمايش عميق چند طبقه اي و چند
1

جزئي واحدهاي  LNGبراي كاهش مصرف انرژي و سرمايه
گذاري از طريق تحليلهاي مفهومي( پينچ و اگزرژي )با ابزار

استاد راهنما

مجيد عميد پور
ميثم كمالي نژاد

سيدمجتبي موسوي
نايينيان

رياضيات غيرخطي گسسته)(MI NLP
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه سیستمهای انرژی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

مدل سازي ترموهيدروليكي بازياب حرارتي موتور استرلينگ

محمد ميرمطهر

حسين صيادي

2

مديريت گازهاي اتالفي پااليشگاه از طريق روش مفهومي

پريسا كريمي

مجيد عميد پور
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ردیف
3
4

عنوان

مدلسازي و شبيه سازي دو بعدي واكنشهاي الكتروشيميايي
سيستمهاي باتري
مدلسازي و تحليل دستگاه سرمايش خورشيدي تحت سيكل جذب
جامد كربن فعال و متانول

دانشجو

استاد راهنما

نيلوفر كامياب

فرشاد ترابي

محمدشهاب الدين مهدوي

مجيد عميد پور

5

تحليل نيروگاه هاي كشور جهت توسعه فناوري مديريت كربن

فرهاد رياضي

6

انتگراسيون واحدهاي توليد بيو ديزل

محمدعلي سه دهي

7

بررسي و تحليل فني سيستم هيبريد موتور استرلينگ و آب شيرين
كن به منظور توليد همزمان توان و آب شيرين

قدير قرباني

استحصال انرژي از بدن انسان به منظور تامين توان دستگاه هاي
8

مينا طاهري

انتقال دارو با استفاده از تكنولوژي سيستم هاي
ميكروالكترومكانيكي

اميد پورعلي
مجيد عميد پور
اميد پورعلي
مجيد عميد پور
حسين صيادي
فرشاد ترابي
محمدرضا همايي نژاد

ارتقاء راندمان حرارتي و كاهش انتشار آاليندههاي زيست محيطي
9

يك توربو كمپرسور گازي نمونه برا اساس باز گردش جرمي و

محمد طهماسب زاده بائي

حسين صيادي

حرارتي گازهاي احتراقي
10

تحليل و بررسي فناوريهاي كم كربن در بخش توليد توان ايران

محمدصادق كچوئي

مجيد عميد پور

11

حل عددي حاكم حرارتي -الكتروشيميايي سيستمهاي باتري

فرناز تاجداري

فرشاد ترابي

عليرضا لطيفي ثاني

سيد علي بهبهاني نيا

محمدحسين عباسي زنجاني

حسين صيادي

محمد صفري

فرشاد ترابي

محسن كالنتري

سيد علي بهبهاني نيا

12
13
14
15

بهينهسازي يك نمونه سيستم تبريد خورشيدي در شرايط عدم
قطعيت پارمترهاي اقتصادي
طراحي ،بهينهسازي و تعيين ظرفيت سيستم توليد همزمان
الكتريسيته ،گرمايش و سرمايش
بررسي گرمايش غيرفعال اتاق نگهباني با روش دودكش
خورشيدي و تاثير به كارگيري مواد تغيير فازدهنده
مدل سازي گذراي ديوار ترومب فتوولتاييك همراه با ذخيره
سازي توسط مواد تغيير فاز دهنده

۳٦۹

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی مکانیك

گروه طراحی جامدات
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه طراحی جامدات
ردیف

عنوان مقاله

1

بررسي قوانين هم راستايي و تركيب ترك هاي مجاور هم

نویسندگان

نام وشماره مجله

مهندسي مكانيك
علي عباس زاده بيدختي

مدرس

اميررضا شاهاني

شماره  5دوره 14
مرداد1393
مهندسي مكانيك

2

مطالعه ساختار و رفتار تبديل شيشه اي پليمرهاي اپوكسي به روش ديناميك

علي شكوه فر

مدرس

مولكولي

بهروز عرب

شماره  6دوره 14
شهريور1393

3

علي غفاري

مهندسي مكانيك

بررسي عملكرد گذراي سيكل تركيبي و توربين گازي با تزريق بخار در زمان

سعيد بهرامي

مدرس

افت فركانس

سيدحسين ساداتي

شماره  8دوره 14

ماركوس ترن

آبان1393

علي غفاري
4

ارائه پروتكل شيمي درماني بهينه براي درمان سرطان با در نظر گرفتن متاستاز با
ستفاده از فيدبك كامل بهينهSDRE

مصطفي نظري
بهناز بهمئي
بهاره غفاري
ميترا دانشمند

مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  10دوره 14
دي1393
مهندسي مكانيك

5

تابع وزن دوبعدي مود تركيبي تركهاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري

رحمت اهلل قاجار

مدرس

كششي

جواد عليزاده كاكلر

شماره  10دوره 14

بررسي تجربي اثر شكل ضربه زننده و دما بر رفتار صفحات كامپوزيت

رحمت اهلل قاجار

مدرس

شيشه/اپوكسي در ضربات سرعت كم

اكبر رصاف سهي

شماره  10دوره 14

دي1393
مهندسي مكانيك
6

دي1393

7

توابع صريح ضريب شدت تنش براي تركهاي نيمبيضوي محيطي خارجي در
استوانه تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي

رحمت اهلل قاجار
محمد عباسپور نيا ساني
حامد سعيدي گوگرچبني

مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  9دوره 14
آذر1393
مهندسي مكانيك

8

طراحي و پيادهسازي كنترل مود لغزشي فازي براي يك ربات چرخ دار به

علي كيماسي خلجي

مدرس

همراه تريلر

سيدعلي اكبر موسويان

شماره  4دوره 14
تير1393
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کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی مکانیك

ردیف

9

10

نویسندگان

عنوان مقاله

تخمين عمر خستگي پيچ هاي فلنج اتصالي در يك پوسته استوانه اي تقويت
شده

اميررضا شاهاني
ايمان شاكري
حامد معيري كا شاني

مروري بر روش هاي آزمايش مكانيك شكست بر روي نمونه هاي غير
استاندارد انحنادار جدار نازك

اميررضا شاهاني
سيدمجيد پورحسيني
حميد شوشتر
اصغر نجفي

11

تحليل غيرخطي تشديد پره و روتور با استفاده از معادله انشعاب و روش عددي

محمدرضا قضاوي
علي اصغر جعفري

12

محاسبه ضرايب شدت تنش ديناميكي ترك سه بعدي مواد تابعي با استفاده از
روش انتگرال تعاملي

رحمت اهلل قاجار
صفا پيمان
علي شقاقي مقدم

نام وشماره مجله

مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  13دوره 14
اسفند1393
مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  14دوره 14
اسفند1393
مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  12دوره 14
اسفند1393
مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  14دوره 14
اسفند1393
مهندسي مكانيك

13

كوپلينگ مودهاي شكست در تركهاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري

جواد عليزاده كاكلر

مدرس

برشي يكنواخت

رحمت اهلل قاجار

شماره  15دوره 14

تحليل تنش ،كرنش و تخمين عمر خستگي سكوي حفاري نيمهشناور اميركبير

رحمت اهلل قاجار

مدرس

به روش تنش نقطه حاد در شرايط محيطي درياي خزر

سيدمحمدنويد قريشي

شماره  15دوره 14

مدلسازي ديناميك رباتهاي پيوسته با المانهاي انحناء-ثابت و بدون حاالت

محمد دهقاني

مدرس

تكين محاسباتي

سيدعلي اكبر موسويان

شماره  15دوره 14

اسفند1393
مهندسي مكانيك
14

اسفند1393
مهندسي مكانيك
15

اسفند1393

16

كنترل ربات متحرك چرخدار براي تعقيب مسير به روش الگوريتم كنترلي غير
مبتني بر مدل با خطاهاي فيلتر شدهPD-act i on

۳۷۱

مجتبي رحيمي بيدگلي
علي كيماسي خلجي
سيدعلي اكبر موسويان

مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  12دوره 14
اسفند1393
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نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Omid Rahmani
O Thomsen

High-Order Modeling of Circular Cylindrical Composite
Sandwich Shells with a Transversely Compliant Core
Subjected to Low Velocity Impact

1

Ali Shkoohfar
et al.

A Planar Twist Channel Angular Extrusion (PTCAE) as a
Novel Severe Plastic Deformation Method Based on Equal
Channel Angular Extrusion (ECAE) Method

2

Amir Reza Shahani
et al.

Fracture Mechanics-Based Life Prediction of a Riveted Lap
Joint

3

Fatigue Crack Growth Analysis of a Reinforced Cylindrical
Shell Under Random Loading

4

Experimental and Numerical Comparison of Equal Channel
Angular Extrusion (ECAE) with Planar Twist Channel Angular
Extrusion (PTCAE)

5

Two Step Synthesis, Electromagnetic and Microwave
Absorbing Properties of Feco@C Core–Shell Nanostructure

6

Preparation of Nanocrystalline Ba-Cu-Si Clathrate Powders By
Mechanical Milling Using a Process Control Agent

7

Iron–Cobalt–Graphite Core–Shell Nanoparticles as Efficient
Electromagnetic Wave Absorbers At X-Band Frequency Range

8

Amir Reza Shahani
et al.

Ali Shkoohfar
Omid Nejadseyfi
Jamal Kakemam
Mahmoud Moradi

Ali Shkoohfar
et al.

X. Yan
P. Rogl
Ali Shkoohfar
S. Paschen
Ali Shkoohfar
Behzad Saberi
Abdollah Javidan
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نام وشماره مجله
Applied Thermal
Engineering
No: 42,036 Vol:
69
Aug 2014
Nonlinear
Dynamics
Vol: 79
Nov 2014
Sae International
Journal of
Engines
No: 3 Vol: 7
Apr 2014
Proceedings of
the Institution of
Mechanical
Engineers Part DJournal of
Automobile
Engineering
No: 7
Sep 2014
Journal of
Mechanical
Science and
Technology
No: 6 Vol: 28
Jun 2014
Iet Intelligent
Transport
Systems
No: 4 Vol: 8
Jun 2014
Proceedings of
the Institution of
Mechanical
Engineers Part DJournal of
Automobile
Engineering
Vol: 228
Oct 2014
Journal of
Medical
Engineering &
Technology
No: 3 Vol: 38
Apr 2014
Meccanica
Vol: 49
Jun 2014
Nonlinear
Dynamics
Vol: 78
Oct 2014
Journal of the
College of
Engineering
No: 1 Vol: 45
Sep 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

peyman Sindareh
Esfahany
Ali Ghaffari
Pouria Ahmadi

Thermodynamic Modeling Based Optimization for Thermal
Systems in Heat Recovery Steam Generator During Cold StartUp Operation

9

Ali Ghaffari
Nima Lasemi

New Method to Examine the Stability of Equilibrium Points for
a Class of Nonlinear Dynamical Systems

10

Ebrahim Amini
Mahdi Shahbakhti
Ali Ghaffari

A Novel Singular Perturbation Techniquefor Model-Based
Control of Cold Start Hydrocarbon Emission

11

Ali Ghaffari
Alireza Khodayari
Nioofar Hosseinkhani
Saeid Salehnia

The Effect of a Lane Change on a Car-Following Manoeuvre:
Anticipation and Relaxation Behaviour

12

Identifying a Simplified Model for Heavy Duty Gas Turbine

13

Alireza Khodayari
Ali Ghaffari
Reza Kazemi
Fatemeh Alimardani
Reinhard Braunstingl

Improved Adaptive Neuro Fuzzy Inference System Car
Following Behavior Model Based on the Driver-Vehicle Delay

14

Ali Ghaffari
Maysam Faraji

Optimal Fuzzy Control System Design for Car-Following
Behaviour Based on the Driver-Vehicle Unit Online Delays in
a Real Traffic Flow

15

Ali Ghaffari
Hamid Ebrahimi Orimi

EEG Signals Classification of Epileptic Patients Via Feature
Selection and Voting Criteria in Intelligent Method

16

Application of Krein’S Theorem and Bifurcation Theory for
Stability Analysis of a Bladed Rotor

17

Stability and Hamiltonian Hopf Bifurcation for a Nonlinear
Symmetric Bladed Rotor

18

A Low Friction Demanding Approach in Gait Planning for
Humanoid Robots During 3D Maneuvers

19

Ali Ghaffari
Seyed Hossein Sadati
Marcus Thern

Ali Asghar Jafari
et al.
Ali Asghar Jafari
et al.
Majid Khadiv
Seyed Aliakbar
Moosavian
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نام وشماره مجله
Journal of
Robotics
Vol: 2,014
Nov 2014
Ieee-Asme
Transactions on
Mechatronics
No: 3 Vol: 19
Jun 2014
Journal of
Robotics
Vol: 2,014
Nov 2014
Ocean
Engineering
Vol: 89
Oct 2014
Composites Part
B-Engineering
Vol: 63
Jul 2014
International
Journal of
Adhesion and
Adhesives
Vol: 54
Oct 2014
Journal of
Thermoplastic
Composite
Materials
Vol: 61
Dec 2014
Materials &
Design
Vol: 66
Feb 2015
Journal of
Materials Science
No: 3 Vol: 50
Feb 2015
Materials &
Design
Vol: 75
Mar 2015
Thin-Walled
Structures
Vol: 93
Mar 2015

Engineering
Fracture
Mechanics
Vol: 136
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Dynamics Modeling of a Continuum Robotic Arm with a
Contact Point in Planar Grasp

20

Ali Keymasi Khalaji
Seyed Aliakbar
Moosavian

Robust Adaptive Controller for a Tractor-Trailer Mobile Robot

21

Sara Sadr
Seyed Aliakbar
Moosavian
Payam Zarafshan

Dynamics Modeling and Control of a Quadrotor with Swing
Load

22

Hamed Farivarneqad
Seyed Aliakbar
Moosavian

Multiple Impedance Control for Object Manipulation By a
Dual Arm Underwater Vehicle–Manipulator System

23

Low Velocity Transverse Impact Response of a Composite
Sandwich Plate Subjected to a Rigid Blunted Cylindrical
Impactor

24

Creep Analysis in Smart Single-Strap Adhesive Joints
Reinforced By Shape Memory Alloys—Experimental Study

25

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Reza Eslami Faresani

Charpy Impact Behavior of Clay/Basalt Fiber-Reinforced
Polypropylene Nanocomposites At Various Temperatures

26

Amin Azimi
Ali Shkoohfar
Omid Nejadseyfi

Mechanically Alloyed Al7075–Tic Nanocomposite: Powder
Processing, Consolidation and Mechanical Strength

27

Omid Nejadseyfi
Ali Shkoohfar
Amin Azimi

Improving Homogeneity of Ultrafine-Grained/Nanostructured
Materials Produced By ECAP Using a Bevel-Edge Punch

28

Ali Shkoohfar
et al.

Homogenizing Annealing Heat Treatment Effects on the
Microstructure, Hardness and Thermal Behavior of Al12mg17
Complex Metallic Alloy

29

Ali Asghar Jafari
et al.

Radial Vibration Analysis of Pseudoelastic Shape Memory
Alloy Thin Cylindrical Shells By the Differential Quadrature
Method

30

Rahmatollah Ghajar
et al.

Mixed Mode Weight Functions for An Elliptical Subsurface
Crack Under Shear Loadings

31

نویسندگان
Seyed Aliakbar
Moosavian

Seyed Mohammd Reza
Khalili

Seyed Mohammd Reza
Khalili
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نام وشماره مجله
Proceedings of
the Institution of
Mechanical
Engineers Part KJournal of MultiBody Dynamics
Vol: 229
Feb 2015
Advanced
Robotics
No: 8 Vol: 29
Feb 2015
Journal of
Dynamic Systems
Measurement and
ControlTransactions of
the Asme
Vol: 137
Jan 2015
Proceedings of
the Institution of
Mechanical
Engineers Part IJournal of
Systems and
Control
Engineering
Vol: 229
Jan 2015
Mechanics of
Advanced
Materials and
Structures
Vol: 22
Mar 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Ali Keymasi Khalaji
mojtaba rahimi bidgoli
Seyed Aliakbar
Moosavian

Non-Model-Based Control for a Wheeled Mobile Robot
Towing Two Trailers

32

Dynamically Stable Motion Planning of Wheeled Robots for
Heavy Object Manipulation

33

Seyed Reza Larimi
Payam Zarafshan
Seyed Aliakbar
Moosavian

A New Stabilization Algorithm for a Two-Wheeled Mobile
Robot Aided By Reaction Wheel

34

Ali Keymasi Khalaji
Seyed Aliakbar
Moosavian

Adaptive Sliding Mode Control of a Wheeled Mobile Robot
Towing a Trailer

35

Dynamic Response of Composite Sandwich Beams with
Arbitrary Functionally Graded Cores Subjected to LowVelocity Impact

36

Seyed Aliakbar
Moosavian
et al.

Seyed Mohammd Reza
Khalili
et al.

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه طراحی جامدات
مکان و،کنفرانس
زمان

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

بيست و دومين
كنفرانس ساالنه بين

علي غفاري

المللي مهندسي

عليرضا خداياري

طراحي مدل هوشمند براي رفتار پيش بيني و عكس العمل در فرايند تعقيب

مكانيك

نيلوفر حسين خاني

خودرو با در نظر گرفتن اثرات رفتار تغيير خط

اهواز

سعيد صالحي نيا

1

1393ارديبهشت
بيست و دومين
كنفرانس ساالنه بين
المللي مهندسي
مكانيك
اهواز

جواد عليزاده كاكلر
رحمت اهلل قاجار

استخراج تابع وزن دوبعدي ترك هاي زيرسطحي بيضوي تحت بارگذاري
كششي

عليرضا شجري

1393ارديبهشت
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2
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ردیف

عنوان مقاله

3

تحليل ترمواالستيسيته كوپله ديناميكي استوانه جدار ضخيم ويسكواالستيك

نویسندگان

کنفرانس،مکان و
زمان

بيست و دومين
كنفرانس ساالنه بين
رحمت اهلل قاجار

المللي مهندسي

عليرضا شجري

مكانيك
اهواز
ارديبهشت1393
چهاردهمين كنفرانس

4

بررسي اثر ميدانهاي كمكي جابجايي ،تنش و كرنش بر ضرايب شدت تنش

صفا پيمان

مواد تابعي

رحمت اهلل قاجار

بين المللي انجمن
هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393

5

6

7

8

سيد محمدرضا خليلي

اولين كنفرانس بين

بررسي جذب انرژي در سازه مشبك كامپوزيتي استوانه اي تحت بارگذاري

سيدمهيار ميرمحمدحسين

المللي لوله و مخازن

ضربه

آهاري

كامپوزيت

ياسر صديق بيجار پسي

بهمن1393

سيد محمدرضا خليلي

اولين كنفرانس بين

تحليل عددي استوانه هاي كامپوزيتي تقويت شده مشبك تحت بار گسترده

حسن فرحبخش

المللي لوله و مخازن

جانبي

سيدمهيار ميرمحمدحسين

كامپوزيت

آهاري

بهمن1393

سيد محمدرضا خليلي

چهاردهمين كنفرانس

ياسر صديق بيجار پسي

بين المللي انجمن

سيدمهيار ميرمحمدحسين

هوافضاي ايران

آهاري

تهران

محمدرضا زماني

اسفند1393

سيد محمدرضا خليلي

چهاردهمين كنفرانس

سيدمهيار ميرمحمدحسين

بين المللي انجمن

آهاري

هوافضاي ايران

حسن فرحبخش

تهران

محمدرضا زماني

اسفند1393

تحليل المان محدود و اعتبارسنجي آزمايشگاهي كمانش نيم استوانه ي مشبك
كامپوزيتي با الگوي لوزي تحت بار محوري

تحليل تجربي و عددي نيم استوانه مشبك كامپوزيتي با الگوي شش ضلعي
تحت ضربه عرضي سرعت باال
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه طراحی جامدات
مکان و،کنفرانس
زمان
The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Reza Eslami Faresani

Thermal Cycling and Environmental Effect on Tensile Impact
Behavior of Hybrid Single Lap Joints for Fiber Metal Laminate

1

Evaluation of Plastic Zone Around the Crack Tip in PolyesterBased Clay Nanocomposites: An Analytical Study

2

Longitudinal and Lateral Movement Control of a Car
Following Maneuver Using Fuzzy Sliding Mode Control

3

Statics Modeling of Planar Continuum Robots Using Virtual
Energy Method

4

ruhollah purbafarani
Seyed Aliakbar
Moosavian
Sara Sadr
Payam Zarafshan

Trajectory Tracking of the Quadrotor Using Stabilizing
Mechanism

5

Mahdokht Ezati
Majid Khadiv
Seyed Aliakbar
Moosavian

Dynamics Modeling of a Biped Robot with Active Toe Joints

6

Stable Walking of a Quadruped Robot on Uneven Terrains with
Friction Constraints

7

Feb 2015

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Reza Eslami Faresani

2014 Ieee 23Rd
International
Symposium on
Industrial
Electronics (ISIE)
Istanbul
Jun 2014

Ali Ghaffari
Bahar Gharepapagh
Alireza Khodayari
Saeed Salehnia

The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014

Seyed Aliakbar
Moosavian
et al.

Seyed Aliakbar
Moosavian
et al
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مکان و،کنفرانس
زمان

The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014

The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014

The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014
The 2Nd
International
Conference on
Robotics &
Mechatronics
(ICROM)
Tehran
Oct 2014

First International
Conference on
Composite Pipes,
Vessles and
Tanks
Jan 2015

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Majid Khadiv
Seyed Aliakbar
Moosavian

Dynamics Modeling of Fully-Actuated Humanoids with
General Robot-Environment Interaction

8

Finite Circular Elements for Modeling of Continuum Robots

9

Reza Khezrian
ebrahim abedloo
Seyed Aliakbar
Moosavian

Multi Criteria Design of a Spherical 3-Dof Parallel Manipulator
for Optimal Dynamic Performance

10

Milad Davoodabadi
Farahani
Seyed Aliakbar
Moosavian
Payam Zarafshan

Conceptual Design of a Lower Limb Motion Assist Robot with
Bodyweight Support

11

Sara Sadr
Seyed Aliakbar
Moosavian
Payam Zarafshan

Damping Control of a Quadrotor with Swinging Load Using
Input Shaping Method

12

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Yaser Sedigh Bijarpassi

Experimental and Numerical Buckling Analysis of Composite
Semi-Cylindrical Lattice with Different Patterns

13

Seyed Aliakbar
Moosavian
et al
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مکان و،کنفرانس
زمان

The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014
The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014
The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014
The 4Th
International
Conference on
Composites:
Characterization,
Fabrication and
Application
(CCFA-4)
Dec 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Somayeh Moharami

Sandwich Panel Fabrication with Auxetic Foam Core Made of
Polyurethane and Glass Fiber Composite Facesheet

14

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Hadi Norouzian
Reykande

Numerical Analysis and Manufacture of a Simple Carbon Leg
Prostheses for Runner

15

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Ali Saeedi

Experimental and Micromechanics Characterization of Shape
Memory Alloy Short Wires Reinforced Epoxy Resin

16

Seyed Mohammd Reza
Khalili
Seyyed Mahyar Mir
Mohammad Hossein
Ahari

Fabrication Procedure and Buckling Behavior of Composite
Lattice Cylindrical Shells Under Axial Loading

17

کتب منتشر شده گروه طراحی جامدات
ناشر

نویسندگان

عنوان

ردیف

سيد محمدرضا خليلي

مكانيك مهندسي استاتيك

1

 مواد نانو ساختار1 علم و مهندسي مواد پيشرفته هوشمند و نانوساختار( جلد

2

دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين
طوسي
دانشگاه صنعتي

علي شكوه فر

خواجه نصيرالدين

ميالد سبزه پرور

طوسي

فاطمه كياني
پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه طراحی جامدات

استاد راهنما

دانشجو

علي شكوه فر

محمود شمس برهان

سيدعلي اكبر موسويان

محمد دهقاني

عنوان

 وSSE  وECAP  با استفاده از تركيب فرآيندهايSPD ارائه روشي جديد
مدلسازي تحليلي و عددي براي دستيابي به نانو ساختار آلياژهاي پايه آلومينيوم
مدلسازي ديناميك و كنترل بازوي روبات پيوسته

۳۷۹

ردیف
1
2
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ردیف

عنوان

دانشجو

3

بهبود رفتار ديناميكي و پايداري خودروي مفصلي حامل سيال

مسعود صمديان ذكريا

4

مدلسازي و كنترل ربات متحرك چرخ دار چند بخشي

علي كيماسي خلجي

سيدعلي اكبر موسويان

جواد عليزاده كاكلر

رحمت اهلل قاجار

مصطفي نظري

علي غفاري

7

تحليل رشد ترك خستگي پنلهاي استوانهاي تقويت شده تحت بارگذاري اتفاقي

محمد ساالري

اميررضا شاهاني

8

بهبود عملكرد گذراي توربين گازي در حالت جزيره اي

سعيد بهرامي

9

مدلسازي سلولهاي بنيادي خون و طراحي يك پروتكل بهينه درمان سرطان خون

عليرضا نعيمي فرد

علي غفاري

ناصر حسينقلي ارباب

فريد نجفي

5
6

10

تعيين ضرايب شدت تنش مود تركيبي ترك زيرسطحي بيضوي به روش تابع
وزن دوبعدي
تعيين شرايط الزم و يا كافي براي پايداري سيستم هاي غيرخطي در اثر ورودي با
تغيير ديناميك آنها

مدلسازي و كنترل و تضمين پايداري عملگر نيوماتيك در تعقيب طيف وسيع
امپدانسي جهت كاربرد در ربات توانبخشي پا

استاد راهنما

علي اصغر جعفري
شهرام آزادي

علي غفاري
سيدحسين ساداتي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه طراحی جامدات
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

سهند هادي زاده كفاش

علي نحوي

2

تشخيص و ايزوالسيون خطا در اجزاي مختلف توربين گازV94.2

معين رادمان

علي غفاري

3

طراحي سينماتيكي و مدلسازي ربات كمك حركتي نيم تنه پاييني بدن

ميالد داودآبادي فراهاني

سيدعلي اكبر موسويان

1

4
5

عنوان

طراحي بهينه مكانيزم¬هاي چهار ميله¬اي كروي با استفاده از الگوريتم¬هاي
تكاملي

استفاده از مدل گراديان كرنش در تغيير فرم بزرگ مواد نانو جهت بررسي
موضعي شدن تغيير فرم
بررسي خستگي جوش اتصال در مهاركنندههاي سكوي حفاري نيمه شناور و

امين زعمي

علي شكوه فر
كيوان نارويي

حميد نويدي چونچناني

رحمت اهلل قاجار

6

تحليل تجربي پنل هاي ساندويچي با هسته فرم Auxet i c

سميه محرمي

سيد محمدرضا خليلي

7

مدلسازي عملگرهاي هيدروليكي به همراه شناسايي پارامترها

سيدمحمدرضا ملكوتي

سيدعلي اكبر موسويان

تحليل آن به كمك يك نرم افزار المان محدود

شناسايي غير تهاجمي كامپلكس  QRSجنين از سيگنال غير تهاجمي
8

الكتروكارديوگرام مادر جهت محاسبه ضربان قلب جنين  FHRو فاصله RR

محمدجواد مالكاظمي

علي غفاري

i nt ervalجنينFRR
9

طراحي و ساخت يك آرنيكوپتر

فرشيد نقش

اميررضا شاهاني

10

پاسخ ارتعاشات بال هواپيما شامل اليه باريك پيزوالكتريك

نويد كارتوزيان

علي اصغر جعفري

11
12
13
14

طراحي ،ساخت و كنترل ربات تشخيص گر تومور در بافت نرم و تست بر روي
بافت زنده
مدلسازي و كنترل يك كوادروتور حامل جرم معلق با استفاده از پايدار ساز
مجزا
بررسي جذب انرژي در استوانه مشبك كامپوزيتي تحت بارگذاري ضربه
طراحي مسير بهينه بر روي سطح صاف و پله با استفاده از افزونگي پنجه فعال در
ربات دو پا

۳۸۰

ميالد كشاورز صفيئي
روح اله پوربافراني
سيدمهيار ميرمحمدحسين
آهاري
مهدخت عزتي

سيدحسين ساداتي
افسانه مجري
سيدعلي اكبر موسويان
سيد محمدرضا خليلي
سيدعلي اكبر موسويان
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ردیف
15
16

دانشجو

عنوان

تشخيص هوشمند تومور در بافت كبد به روش حس المسه ي مصنوعي با
استفاده از مدلسازي بافت بيولوژيك و طراحي كنترلر براي معاينه بهينه بافت

سيدحسين ساداتي
افسانه مجري

هادي سوداگري

سهيل نخودچي

مهرداد سويزي

اميررضا شاهاني

18

بررسي از كارافتادگي( واماندگي )در پوشش هاي سد حرارتي

حسين ابراهيمي

سهيل نخودچي

19

تحليل تنش در يك ماده ويسكواالستيك با هندسه خاص در دماهاي باال

محمدمهدي كريمي

اميررضا شاهاني

20

تخمين عمر باقيماندهي بلبرينگ ها و رولربيرينگ ها

رضا دواچي

اميررضا شاهاني

آرش كرباسيان

اميررضا شاهاني

محمد دوستي

محمدرضا همايي نژاد

23

تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري لولههاي حفاري در دريا

حسين كياني احمد آبادي

علي اصغر جعفري

24

تحليل ارتعاشات غيرخطي شفت دوار بر روي تكيه گاه هاي انعطاف پذير

موسي رمضاني

علي اصغر جعفري

25

مدل استارت آپ توربين گاز  V94.2زيمنس

رسول اخگري

علي غفاري

26

طراحي كنترل كننده مقاوم براي سيستم تعليق فعال

شاهد تركمندي

علي غفاري

27

كنترل ارتعاشات آزاد تير كامپوزيت انحنادار با اليه هاي مگنتواستريكتيو

رضا بيات

علي اصغر جعفري

مهدي برومند

علي اصغر جعفري

فرهاد عرب

علي نحوي

حامد كوثري

سيدعلي اكبر موسويان

ياسر صديق بيجار پسي

سيد محمدرضا خليلي

آرزو رزمي

علي غفاري

33

بررسي تحليلي و تجربي اثر تنش پسماند روي خواص ارتعاشي نمونههاي تير

اميرحسين مجيدي راد

علي اصغر جعفري

34

طراحي ،ساخت و كنترل سامانه ربات دو چرخ

سينا اميدفر

35

تشخيص هويت به كمك پردازش تصوير چهره انسان به روش هوشمند

مسعود اميريان چكان

17

21
22

28
29
30
31
32

تحليل تنش در يك پروسه جوشكاري اصطكاكي

محمدرضا فرحناك

استاد راهنما

تعيين خواص خستگي ورق هاي فوالد  OCR21NI 5TIو بررسي اثر ضخامت
بر روي عمر خستگي

تحليل تنش در يك ماده ويسكواالستيك با هندسه خاص در شرايط انبار داري
و حمل و نقل
تخمين پارامترهاي با تغييرات سريع روباتهاي يك مجموعه از آرايش روبات
ها ،توسط فرمانده كنترل آرايش در محيط اغتشاشي

تحليل ارتعاش پره انعطاف پذير كوپل شده با ديسك و محور انعطاف پذير در
حضور ناميزاني
تشخيص خواب آلودگي رانندگان بر اساس تحليل موجك سيگنال هاي فرمان
و موقعيت جانبي در شبيه ساز رانندگي
مدلسازي و شناسايي پارامترهاي يك عملگر نيوماتيك
تحليل تجربي و عددي سازه مشبك نيم استوانهاي با پوسته در حالتهاي با
ترك و بدون ترك و ترميم آن با استفاده از وصلههاي كامپوزيتي
كنترل مدل پيش بين آالينده هيدروكربن نسوخته در مدل اشتعال جرقهاي در
استارت سرد

علي نحوي
اميرحسين شامخي
سيدحسين ساداتي

دستاوردها و اختراعات گروه طراحی جامدات
ردیف
1
2

نام دستاورد

سازمان تایید کننده

پژوهشگر

ساخت پنل ساندويچي با هسته ي فوم اگزتيك از جنس پلي اورتان و رويه

دانشگاه صنعتي خواجه

سميه محرمي

فايبرگالس

نصيرالدين طوسي

سيد محمدرضا خليلي

پروتز كامپوزيتي انعطاف پذير جهت راه رفتن معلولين با قابليت حمل بارهاي

دانشگاه صنعتي خواجه

هادي نوروزيان ريكنده

سنگين

نصيرالدين طوسي

سيد محمدرضا خليلي

۳۸۱
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قطبهای علمی دانشکده مکانیك
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

رباتيك و كنترل

سيدعلي اكبر موسويان

1390

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده مکانیك
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

مركز پژوهشي سيستم هاي پيشرفته خودرو

رضا كاظمي

386

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده مکانیك
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

طراحي و ساخت سامانه هاي بهينه آيروترموديناميكي

علي اشرفي زاده

1384

2

توليد هم زمان گرما و برقCHP

سيدعلي جزايري

1382

3

ارتعاشات و ديناميك

علي اصغر جعفري

1381

4

كامپوزيت

سيد محمدرضا خليلي

1382

5

مكانيك شكست

اميررضا شاهاني

1383

6

مكانيك انفجار و شكل دهي نوين

جمال زماني اشني

1383

7

مواد پيشرفته و نانو تكنولوژي

علي شكوه فر

1384

8

جريان هاي چند فاز و محترق

مهرزاد شمس

1384

9

توربو ماشين

مسعود ضيابشرحق

1384

10

مجازي سيستم هاي طراحي و ساخت

مهدي ظهور

1383

11

انتگراسيون انرژي و فرآيند

مجيد عميد پور

1383

12

كنترل

علي غفاري

1383

13

خواص مكانيكي مواد

رحمت اهلل قاجار

1384

14

پيل سوختي

مجيد قاسمي

1384

15

ماشين كاري هاي مخصوص

مجيد قريشي

1383

16

تاسيسات انرژي

--موسوي

1381

17

روباتيك

سيدعلي اكبر موسويان

1383

18

واقعيت مجازي

علي نحوي

1384

19

تست هاي غير مخرب

فرهنگ هنرور

1381

20

ساخت و توليد

مهرداد وحدتي

1381

21

بهينه سازي تاسيسات انرژي

حسين صيادي

1390

22

پديده هاي انتقال در محيط متخلل

مسعود ضيابشرحق

1385

۳۸۲

دانشکده مهندسی و علم مواد

شامخیسیادتی
حسین حسین
سید محمد
معاون پژوهشی :دکتر امیر
کارشناس پژوهش :مینا خزائی
تلفن84063260 :

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی و علم مواد

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

شناسائي و انتخاب مواد
شناسائي و انتخاب مواد

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

رضا

اسالمي فارساني

دانشيار

دكتري تخصصي

2

مهدي

خدايي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

3

حميد

خرسند

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

شناسائي و انتخاب مواد

4

سيدمحمدحسين

سيادتي

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

شناسائي و انتخاب مواد

5

عرفان

صالحي نژاد

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شناسائي و انتخاب مواد

6

عباس

منتظري هدش

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شناسائي و انتخاب مواد

7

مهرداد

آقايي خفري

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

شكل دادن فلزات

8

مجيد

سيد صالحي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شكل دادن فلزات

9

كيوان

نارويي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

شكل دادن فلزات

385

گروه
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گروه شکل دادن فلزات

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شکل دادن فلزات
نام وشماره مجله

مهندسي مكانيك مدرس
14  دوره4 شماره
1393تير

نویسندگان

عنوان مقاله

محمد حسين گزين

 بهAI SI 4140  فوالدCT بررسي اثر اضافه بار بر عمر خستگي نمونههاي

مهرداد آقايي خفري

صورت آزمون تجربي و حل عددي

ردیف
1

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شکل دادن فلزات
نام وشماره مجله
Metals and Materials
International
No: 5 Vol: 20
Sep 2014
Micro & Nano Letters
No: 5 Vol: 9
Apr 2014
Journal of Mechanical
Science and
Technology
No: 6 Vol: 28
Jun 2014
Iranian Journal of
Materials Forming
No: 1 Vol: 1.1
Apr 2014
Mechanics of
Materials
Vol: 76
Sep 2014
Iranian Journal of
Materials Forming
No: 1 Vol: 1
Apr 2014

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

Majid Seyedsalehi
Nozar Anjabin
Hyeong Seop kim

An Upper Bound Solution for Twist Extrusion Process

1

Mehrdad Aghaie
Khafri
Shiva Navazani

Producing Cr2o3 Nanooxide From Chromite Concentrates

2

Mehrdad Aghaie
Khafri
et al.

Quarter Elliptical Crack Growth Using Three Dimensional
Finite Element Method and Crack Closure Technique

3

Mehrdad Aghaie
Khafri
et al.

Cold Work Simulation of Hole Expansion Process and Its
Effect on Crack Closure

4

Morteza Rejaeian
Mehrdad Aghaie
Khafri

Study of ECAP Based on Stream Function

5

Morteza Rejaeian
Mehrdad Aghaie
Khafri

A Comparison Between Numerical and Analytical Modeling
of ECAP

6

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شکل دادن فلزات
مکان و زمان،کنفرانس

عنوان مقاله

ردیف

SI MA با استفاده از روش سيما7075 تهيه شمش نيمه جامد آلياژ آلومينيوم

1

نویسندگان

هشتمين همايش مشترك و
سومين كنفرانس بين المللي
مواد مهندسي و متالورژي
تهران

بهزاد بينش
مهرداد آقايي خفري

1393آبان

۳۸٦
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پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه شکل دادن فلزات
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

بررسي فورج پذيري داغ سوپر آلياژ اينكونل718

رضا مشيري

مهرداد آقايي خفري

احسان انصاري بصير

كيوان نارويي

2

استفاده از قوانين سيالن نا همبسته پالستيسيته براي مدلسازي آسيب با در نظر گرفتن
تئوري تغيير فرم بزرگ و غير خطي هندسي

۳۸۷

 دانشکده مهندسی و علم مواد-1393کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گروه شناسائی و انتخاب مواد
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شناسائی و انتخاب مواد
نام وشماره مجله

صنايع الكترونيك
5  دوره4 شماره
1393دي
نشريه علوم و فناوري كامپوزيت
1  دوره2 شماره
1393اسفند
نشريه علوم و فناوري كامپوزيت
1  دوره2 شماره
1393زمستان
مواد نوين
5  دوره2 شماره
1393اسفند

نویسندگان

حميد خرسند
اسماعيل گنجه
سيدمحمدحسين سيادتي

عنوان مقاله

ردیف

بهينه سازي پارامترهاي رشد نانولوله هاي كربني بر زيراليه توسط شبكه
عصبي مورد استفاده در نمايشگرهاي نشر ميدان با استفاده از روش

1

رسوب بخار شيميايي حرارتي

سجاد نصيري خليل آباد
حسين ابراهيم نژاد خالجيري
رضا اسالمي فارساني

اثر هيبريد نمودن الياف تقويت كننده بر خواص كششي كامپوزيت هاي

حميد خرسند

زمينه اپوكسي

2

كوشا عباس بنايي
سيد محمدرضا خليلي
رضا اسالمي فارساني

بررسي تجربي خزش در كامپوزيتهاي پليمري فنوليك تقويت شده با

علي دستمرد

الياف بازالت

3

علي سعيدي
حميد خرسند

بررسي تاثير تخلخل و ريزساختار بر خواص مكانيكي چرخ دنده هاي

اسماعيل گنجه

فوالدي متخلخل تف جوشي شده با باندهاي نفوذي

4

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه شناسائی و انتخاب مواد
نام وشماره مجله

نویسندگان

Surface and Interface
Analysis
No: 2 Vol: 47
May 2014

Mohammad Mirak
Morteza Alizadeh
Erfan Salahinejad
Rasool Amini
Ali Khosravifard
Erfan Salahinejad
Amir Hossein Yaghtin
Alireza Araghi
Amin Akhbarizadeh

Ceramics International
No: 4 Vol: 41
Dec 2014
Fibers and Polymers
No: 6 Vol: 15
Jun 2014
Polymers & Polymer
Composites
No: 3 Vol: 23
May 2014
Iranian Polymer Journal
No: 10 Vol: 23
Aug 2014
Journal of Alloys and
Compounds
Vol: 613
Nov 2014

Reza Eslami Farsani
et al.
Reza Eslami Farsani

Seyed Mohammd
Reza Khalili
Reza Eslami Farsani
Mohsen Mirzaee Sisan
M Abdolahi Sereshki
Hamid Khorsand
Hossein Siadati

عنوان مقاله

ردیف

Zn–HA–Tio2 Nanocomposite Coatings Electrodeposited
on a Niti Shape Memory Alloy

1

Tribochemical Behavior of Alumina Coatings Deposited
By High-Velocity Oxy Fuel Spraying

2

Modeling and Differential Evolution Optimization of
PAN Carbon Fiber Production Process

3

Effect of Post Spinning Modification Using Potassium
Permanganate on the Thermal Specifications of Acrylic
Fibers

4

Hybridization Effect of Basalt and Carbon Fibers on
Impact and Flexural Properties of Phenolic Composites

5

Carbon Coating for Corrosion Protection of SS-316L and
AA-6061 as Bipolar Plates of PEM Fuel Cells

6
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نام وشماره مجله
Materials Letters
Vol: 143
Dec 2014
Journal of
Macromolecular Science
Part A-Pure and Applied
Chemistry
No: 1 Vol: 52
Winter 2015
Journal of Ceramic
Science and Technology
No: 3 Vol: 6
Feb 2015
Ceramics International
No: 1 Vol: 41
Mar 2015

عنوان مقاله

ردیف

Study of Mechanical Milling Mechanisms in Al-Si
Eutectic System

7

Modeling and Optimization of Carbon Fiber Processing: a
RSM-FCCC Experimental Design Approach

8

The Effect of Thermal Treatment on Tensile Properties of
Basalt Fibers

9

Corrosive Wear Behavior of Chromium Carbide Coatings
Deposited By Air Plasma Spraying

10

نویسندگان
Hamid Khorsand
Shahrzad Shahsavar

Reza Eslami Farsani

Reza Eslami Farsani
et al.
Amir Hossein Yaghtin
Erfan Salahinejad
Ali Khosravifard
Alireza Araghi
Amin Akhbarizadeh

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه شناسائی و انتخاب مواد
مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

عنوان مقاله

مهدي ضروني

اتصال فلزات غير مشابه آلياژ آلومينيم و فوالد گالوانيزه به وسيله روش

رضا اسالمي فارساني

لحيم كاري- جوشكاري تيگ

مهدي ضروني

تاثير حرارت ورودي روي شكل گيري تركيب بين فلزي در اتصال

رضا اسالمي فارساني

لحيم كاري آلومينيم به فوالد-جوشكاري تيگ

ردیف

هشتمين همايش مشترك و
سومين كنفرانس بين المللي
مواد مهندسي و متالورژي
تهران

1

1393آبان
هشتمين همايش مشترك و
سومين كنفرانس بين المللي
مواد مهندسي و متالورژي
تهران

2

1393آبان
هشتمين همايش مشترك و
سومين كنفرانس بين المللي

شهرزاد شهسوار
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علوم و فنون نقشه برداري

بهزاد وثوقي

شماره  4دوره 3

مهدي روفيان نائيني

ارديبهشت1393

آناليز سه بعدي تغييرات زماني و مكاني چگالي الكتروني اليه يونوسفر بر مبناي

ميررضا غفاري رزين

داده هاي پيوسته  GPSشبكه ژئوديناميك ايران

بهزاد وثوقي

بررسي مكانيزم هاي شركت كننده در جابجايي هاي بعد لرزه اي زلزله 1382
بم ايران با استفاده از تصاوير راداري

علوم و فنون نقشه برداري
شماره  4دوره 3
ارديبهشت1393

سمانه شكرزاده

رادار

بهزاد وثوقي

شماره  2دوره 2

معصومه آميغ پي

تابستان1393
نشريه علمي ترويجي

5

مطالعه تغيير شكل منطقه البرز مركزي با استفاده از روش آناليز تغيير شكل

مريم يزدان پرست

هندسه ذاتي و مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

بهزاد وثوقي

مدلسازي ميدان جابجايي ژئودتيكي ناشي از فعاليت هاي مخزن ماگماي

مينا علي صوفي

آتشفشان دماوند

بهزاد وثوقي

مدلسازي تغيير مختصات مسطحاتي شبكه ژئودزي كالسيك البرز در

نسيم جعفري

چهارچوب مرجعI TRF

بهزاد وثوقي

مهندسي نقشه برداري و
اطالعات مكاني
شماره  2دوره 5
خرداد1393

6

7

8

مطالعه ميدان تغيير شكل بعد لرزه اي  1382بم با استفاده از تكنيك پراكنش
كننده هاي دائمي

سمانه شكرزاده
بهزاد وثوقي
معصومه آميغ پي

علوم و فنون نقشه برداري
شماره  2دوره 4
آبان1393
علوم و فنون نقشه برداري
شماره  3دوره 4
بهمن1393
علوم زمين  -سازمان
زمين شناسي كشور
شماره  94دوره 24
زمستان1393
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نویسندگان

عنوان مقاله

93ملي ژئوماتيك

ميررضا غفاري رزين

آناليز تغييرات زماني و مكاني اليه يونوسفر در فصول مختلف به كمك داده

تهران

بهزاد وثوقي

 شبكه ژئوديناميك ايرانGPS هاي

93ملي ژئوماتيك

مريم يزدان پرست

آناليز تغيير شكل البرز مركزي با استفاده از تنسور هاي استرين و تغيير انحنا بر

تهران

بهزاد وثوقي
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ناوبري

مهين جعفري

تهران

مسعود مشهدي حسين علي
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صحت ميدانهاي سرعت مستخرج از آن
تعيين وضعيت با استفاده از مشاهدات فاز موج حاملGPS
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مسعود مشهدي حسين
علي
مسعود مشهدي حسين
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بهزاد وثوقي
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علي
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نشريه علمي ترويجي
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آشكارسازي اتوماتيك اهداف بر اساس روشهاي نرخ ثابت هشدار اشتباه در
تصاوير با قدرت تفكيك بااليSAR

مسعود حبيبي

مهندسي نقشه برداري و

محمودرضا صاحبي

اطالعات مكاني

محسن قنبري

شماره  2دوره 5
خرداد1393

2

3

4

5

6

7

طبقه بندي داده هاي پالريمتري رادار روزنه تركيبي با استفاده از امضاي
پالريمتري
كاهش نويز لكه تصاوير رادار با روزنه تركيبي بر اساس آستانهگذاري نرم
ضرايب تبديل كرولت

محسن جعفري

رادار

ياسر مقصودي مهراني

شماره  3دوره 2

محمدجواد ولدان زوج

مهر1393

فاطمه ذاكري

علوم و فنون نقشه برداري

محمدجواد ولدان زوج

شماره  2دوره 4

محمودرضا صاحبي

آبان1393

بهينه سازي يك مدل شبه تجربي با استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور برآورد

سيدعباس حجازي اطاقسرا

غلظت ذرات معلق  MP-10سطحي در شهر تهران با استفاده از داده هاي

محمدرضا مباشري

ماهواره اي و داده هاي هواشناسي

ابوالفضل احمديان مرج

استفاده از تصاوير ماهواره اي براي تعيين نقاط بحراني در ابتالي به بيماري

محمدرضا مباشري

سرطان ريه در شهرهاي آلوده

سيدعباس حجازي اطاقسرا

تابستان1393
حكيم
شماره  2دوره 17
تابستان1393

محمدرضا مباشري

شماره  4دوره 3

علي اكبر آبكار

ارديبهشت1393

كاربرد شاخص هاي وزن داده شده با استفاده از نمونه هاي تعليمي و خوارزمي

ميالد جانعلي پور

نشريه محيط زيست طبيعي

ژنتيك روي تصاوير با توان تفكيك مكاني باال براي تشخيص گياهان در مناطق

علي محمدزاده

شماره  2دوره 67

شهري

محمدجواد ولدان زوج

خرداد1393

تاثير استفاده از اطالعات همسايگي مكاني در دقت خوشه بندي تصاوير ماهواره
اي

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان با استفاده از مدل  Snakeاز تصاوير با

محمدجواد ولدان زوج

قدرت تفكيك مكاني باال

حميد عبادي
فرزانه عابدي

مقايسه و ارزيابي روش هاي مختلف كالسه بندي مبتني بر آناليز شي مبنا جهت

علي محمدزاده

شناسايي عوارض شهري از داده هاي اليدار و اپتيك

مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج
ندا منصوري فر

10

شماره  2دوره 25

سيدباقر فاطمي نصرآبادي

علي محمدزاده

9

محيطي

علوم و فنون نقشه برداري

روح اله يزدان
8

جغرافيا و برنامه ريزي

شناسايي ساختمان ها از داده هاي اليدار و نوري با استفاده از ماشين بردار

علي محمدزاده

پشتيبان در آناليزهاي پيكسل مبنا و شي مبنا

مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج
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علوم و فنون نقشه برداري
شماره  2دوره 4
آبان1393
علوم و فنون نقشه برداري
شماره  2دوره 4
آبان1393
علوم و فنون نقشه برداري
شماره  2دوره 4
آبان1393

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی نقشه برداری
ردیف
11

12

عنوان مقاله

نویسندگان

نام وشماره مجله

ارائه روشي مبتني بر آناليز قانون مبناي اشيا تصويري به منظور تشخيص راه در

اصغر ميالن لك

علوم و فنون نقشه برداري

مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك باال و داده هاي

محمدجواد ولدان زوج

شماره  2دوره 4

اليدار

مهدي مختارزاده

آبان1393

محسن قلوبي

سنجش از دور و gi s

طبقه بندي كاربري اراضي بر مبناي ويژگي هاي مفهومي و مدل گام به گام
طبقه بندي پوشش اراضي

سعيد رمضان خاني
محمدجواد ولدان زوج
مهدي مختارزاده
حامد ساعتي

13

مدل سازي خطر آتش سوزي با استفاده از آناليز تصميم گيري چند معياره بر
مبناي شاخص هاي ماهواره اي

يونس جعفري گلدرق
علي محمدزاده
علي سركارگر اردكاني
محسن قنبري

14

يك آماره آزمون بر اساس توزيع ويشارت براي آشكارسازي نظارت نشده

وحيد اكبري

تغييرات در تصاوير رادار پالريمتري چندمنظر

علي اكبر آبكار
محمودرضا صاحبي

15

ايران
شماره  1دوره 6
فروردين1393
پژوهش هاي محيط
زيست
شماره  10دوره 5
دي1393
رادار
شماره  4دوره 2
دي1393

سميه يعقوبي

سنجش از دور و gi s

استفاده از آناليزهاي مورفولوژي به منظور بهبود دقت طبقه بندي تصاوير

محمودرضا صاحبي

ايران

ابرطيفي با حد تفكيك باال

مهدي مختارزاده

شماره  2دوره 6

برات مجردي

تير1393
سنجش از دور و gi s

16

تخمين ميزان زيست تودة جنگ ها با استفاده از تصاوير رادار با روزنة مجازي

محمودرضا صاحبي

ايران

مطالعة موردي :جنگل خيرودكنار نو شهر

علي محمدزاده

شماره  2دوره 6
تير1393

رضا حسين خاني
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استفاده از تلفيق تصاوير نوري و راداري براي تيپ بندي مراتع

محمودرضا صاحبي
حميد عبادي
وحيد صادقي هزه بران
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آشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهوارهاي چندزمانه مبتني بر حد
آستانهگذاري با الگوريتم بهينهسازي توده ذرات

حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
ياسر مقصودي مهراني
فرشيد فرنود احمدي
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سنجش از دور و gi s
ايران
شماره  3دوره 6
مهر1393
سنجش از دور و gi s
ايران
شماره  1دوره 6
فروردين1393

مهدي بهرامي

جغرافيا و توسعه

محمدرضا مباشري
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سعيد حاج احمدي

مهندسي نقشه برداري و

تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري به كمك تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر

مهدي مختارزاده

اطالعات مكاني

استفاده حداكثري از نقشه هاي قديمي موجود

علي محمدزاده

شماره  1دوره 6

محمدجواد ولدان زوج

اسفند1393

ارزيابي دقت محصوالت گسيل مندي سنجنده  MODI Sو  ASTERبا استفاده از
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علوم و فنون نقشه برداري
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Samira Soleimani
Ehsanali Keshtehgar
Mohammad Reza Malek

3

Design and Implementation of a User Generated Model
to Find out Visuall and Acoustic Pollution

Samira Soleimani
Mohammad Reza Malek

نویسندگان

٤۱٤

Alesheikh ALi Asghar
et al.

کنفرانس،مکان و زمان
Infrared Remote
Sensing and
Instrumentation Xxii
California
Aug 2014
ISPRS International
Conference of
Geospatial
Information Research
Tehran
Nov 2014
2Nd International
Congress on
Structure,
Architecture & Urban
Development
Tabriz
Dec 2014
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

4

Traffic Time Series Forecasting By Feedforward Neural
Network: a Case Study Based on Traffic Data of Monroe

Moien Raeesi
Mohammad Sadi Mesgari
Saghezloo
Payam Mahmoodi

5

Risk Mapping of Cutaneous Leishmaniasis Via a Fuzzy C
Means-Based Neuro-Fuzzy Inference System

Pegah Akhavan Erai
Mohammad Karimi

کنفرانس،مکان و زمان
ISPRS International
Conference of
Geospatial
Information Research
Tehran
Nov 2014
The 1St ISPRS
International
Conference on
Geospatial
Information Research
)(GI Research 2014
Tehran
Nov 2014

کتب منتشر شده گروه سیستم اطالعات جغرافیایی
ردیف

عنوان

نویسندگان

1

كارتوگرافي و نقشه سازي

محمد طالعي

ناشر

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه سیستم اطالعات جغرافیایی
ردیف
1
2
3
4

عنوان

ارائه ساختاري مبتني بر منطق براي روابط مكاني-حركتي در سيستم
هاي چند عامله
بهبود سازگاري منطقي در محيط هاي اطالعات مكاني مردم گستر
طراحي و پياده سازي يك مدل مكانيابي و تخصيص توام مراكز مختلف
خدماتي بر مبناي الگوريتمهاي تكاملي
شبيه سازي اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر مكان گزيني سكونتگاه
و الگوي سفر خانوارها

دانشجو

استاد راهنما

محمدحسن وحيدنيا

علي اصغر آل شيخ

نازيال محمدي چبنلو

محمدرضا ملك

سارا بهشتي فر

عباس عليمحمدي سراب

علي شيرزادي بابكان

عباس عليمحمدي سراب
محمد طالعي

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه سیستم اطالعات جغرافیایی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

عنوان

توسعه يك سامانه مبتني بر مشاركت عمومي به منظور تحليل بيماري
سرطان
ارزيابي شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تحليل هاي مكاني
ارزيابي چند معياره شاخص هاي شهرسازي در معابر از ديدگاه پتانسيل
پياده روي
ارزيابي هشت روش رايج درون يابي براي تخمين سطح آبهاي زيرزميني
زنجيره سازي وب سرويس هاي مكاني براي پيش بيني مكان خودرو در
شبكه راه هاي شهري
تلفيق محيط اطالعات مكاني مردم گستر و خدمات سواري اشتراكي
مدلسازي و طراحي يك سيستم اطالعات مكاني سه بعدي مردم گستر با
توصيف تعامل پذير مولفه هاي اساسي ساختمان
محاسبه و ارائه خودكار دقت هندسي و تماميت عوارض خطي در
اطالعات مكاني مردم گستر

٤۱٥

دانشجو

استاد راهنما

مصطفي خوش ابي

محمد طالعي

فائزه فراهاني

محمد كريمي

الهام طاهري اميري

محمد طالعي

نويد هوشنگي

علي اصغر آل شيخ

آرش حاذقي اقدم

علي اصغر آل شيخ

رعنا ملك پور

محمدرضا ملك

سميه عباسي

محمدرضا ملك

بهزاد واحدي طرقبه

علي اصغر آل شيخ
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

عنوان

توسعه يك سيستم توصيه گر مكاني مردم گستر( مطالعه موردي :
انتخاب رستوران ها)
زمان بندي خطوط راه آهن شهري با استفاده از الگوريتم  NSGA-I Iو
تحليل هاي مكاني
مقايسه الگوريتم هاي  MOACOو  NSGA-I Iجهت مسير يابي چند
هدفه در شبكه حمل و نقل چند ساختي
تحليل خط سير در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا براي راه يابي
مكان يابي پاركهاي شهري با استفاده از تحليل هاي چند معياره مكاني
مشاركتي
يك سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني فازي براي ارزيابي سالمت و
پايداري اكوسيستم
توسعه يك سامانه سرويس مبنا براي ارزيابي پهنه بندي آبگرفتگي در
شهر
مسير يابي با استفاده از داده كاوي داده هاي ترافيك و الگوريتم فرا
ابتكاري زنبور عسل
بررسي و ارزيابي رويكردهاي مختلف جهت شبيه سازي گسترش آتش
سوزي جنگل با استفاده از اتوماتاي سلولي
طراحي چارچوب مفهومي براي تحليل و مديريت اطالعات مكاني در
حوزه آلودگي هوا
طراحي و مدلسازي پايش بيماران مبتال به آسم در حوزه بهداشت
فراگستر
بهبود بصري سازي داده هاي مكاني در محيط هاي فراگستر مبتني بر
فناوري واقعيت افزوده
جانمايي سنسورهاي بي سيم با هدف بيشينه سازي پوشش سنجنده
توصيف منظر در محيط هاي اطالعات مكاني مردم گستر با كمك
روابط مكاني -زماني
تخصيص بهينه فضاي كتابخانه به انواع كتاب با استفاده از الگوريتم هاي
استعماري ،فاخته و زنبور
توسعه يك چارچوب مفهومي براي بصري سازي فراگستر بر مبناي
حسگرهاي حركتي
توسعه يك سيستم توصيه گر مبتني بر داده كاوي قيمت امالك براي
خريد و فروش امالك
توسعه و ارزيابي الگوريتم  NSGA-I Iجهت مكان يابي شعب بانكها

٤۱٦

دانشجو

استاد راهنما

سپهر هنرپرور

علي اصغر آل شيخ

محمدرضا ساحل گزين

عباس عليمحمدي سراب

حامد فاروقي
رويا شوروني
رضا ابراهيمي مهر

محمدسعدي مسگري
سقزلو
محمدرضا ملك
محمد كريمي
محمد طالعي

پيمان جعفري

عباس عليمحمدي سراب

هانيه جعفري

علي اصغر آل شيخ

معين رئيسي رودباري

محمدسعدي مسگري
سقزلو

طاهره قائمي راد

محمد كريمي

حسن همرازكالچاي

عباس عليمحمدي سراب

احسانعلي كشته گر

ابوالقاسم صادقي نياركي

بهمن جمالي

ابوالقاسم صادقي نياركي

رضا زارعي
سميرا سليماني
هوشمند مرادويسي
رضا آراسته
نويد غضنفري نجف آبادي
رحمان رسولي

علي اصغر آل شيخ
ابوالقاسم صادقي نياركي
محمدرضا ملك
محمدسعدي مسگري
سقزلو
ابوالقاسم صادقي نياركي
محمدسعدي مسگري
سقزلو
محمدسعدي مسگري
سقزلو

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی نقشه برداری
گروه فتوگرامتری

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فتوگرامتری
ردیف

عنوان مقاله

1

ارائه مدلي پارامتريك و كامل جهت كاليبراسيون ليزراسكنرهاي زميني

نویسندگان

الناز محمدزنجاني پور
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

نام وشماره مجله

مهندسي فناوري اطالعات
مكاني
شماره  4دوره 1
بهار1393

وحيد صادقي هزه بران
2

اشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهواره اي چند زمانه مبتني بر
حد استانه گذاري با الگوريتم بهينه سازي توده ذرات

حميد عبادي

سنجش از دور و  gi sايران

محمودرضا صاحبي

شماره  1دوره 6

ياسر مقصودي مهراني

بهار1393

فرشيد فرنود احمدي
3

4

مقايسه بهبود دقت مدلي پارامتريك جهت كاليبراسيون ليزراسكنر زميني
با مدل هاي موجود
تركيـب لبـه هاي دو بعدي و سـه بعدي براي يافتـن نواحي پنـهان در
ابـرنقـاط ليـزر اسكنرهاي زميني

الناز محمدزنجاني پور

علوم و فنون نقشه برداري

مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

دي1393

مرتضي حيدري مظفر

رايانش نرم و فناوري اطالعات

مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

دي1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه فتوگرامتری
ردیف

عنوان مقاله

1

Stereo-Imaging Network Design for Precise and Dense
3D Reconstruction

2

Automatic Reconstruction of Regular Buildings Using a
Shape Based Baloon Snake Model

3

Evaluating a New Stereo Panorama System Based on
Stereo Cameras

4

Development of a New Stereo-Panorama System Based
on Off-the-Shelf Stereo Cameras

5

Using Artificial Neural Network for Classification of
High Resolution RemotelySensed Images and
Assessment of Its Performance Compared with
Statistical Methods

نویسندگان

٤۱۷

Ali HosseiniNaveh
Ahmadabadian
Stuart Robson
Jan Boehm
Mark Shortis
Diako Yary
Mahdi Mokhtarzadeh
Hamid Ebadi

Masood Varshosaz
et al.

Masood Varshosaz
Mohammad
Saadatseresht
Hamid Ebadi
et al.

نام وشماره مجله
Photogrammetric Record
Vol: 29
Sep 2014
Photogrammetric Record
No: 29 Vol: 146
Jun 2014
International Journal of
Scientific Research in
Inventions and New
Ideas
No: 1 Vol: 2
Mar 2014
Photogrammetric Record
Vol: 29
Jun 2014
American Journal of
Engineering,
Technology and Society
No: 1 Vol: 2
Jan 2015
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه فتوگرامتری
ردیف

1

2

3

4

5

6

نویسندگان

عنوان مقاله

ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي در بخش بندي ابر نقاط
ليدار جهت بازسازي ساختار سقف ساختمانها

محمدرضا عزيزخاني
حميد عبادي
مهدي مختارزاده

شناسايي و استخراج صفحات سقفي ساختمان با بكارگيري الگوريتم
Mean-Shi f tو استفاده از تصاوير نوري و داده هاي ليدار

طراحي و پياده سازي سيستمي براي تفسير هوشمند تصاوير هوايي با
قدرت تفكيك باال

امين سرمديان
حميد عبادي
سيدعبداله كيانژاد تجنكي
عباس كياني
حميد عبادي
فرشيد فرنوداحمدي

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني باال با
استفاده از مدل منحني فعال و سيستم استنتاج فازي

فروزان جعفري
حميد عبادي
مصطفي كابلي زاده

ارزيابي و مقايسه ميزان موفقيت تصاوير چند طيفي و پالريمتري راداري
در طبقه بندي پوشش زمين( مطالعه موردي شهر شيراز

كاربرد روشهاي بهينه سازي براي حل مساله تناظريابي تصاويرك
مروري بر تحقيقات انجام شده

مهين شكرالهي
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
فريد اسماعيلي
حميد عبادي
علي محمدزاده

کنفرانس،مکان و زمان

بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
بيست و يكمين همايش ملي

7

ارزيابي دقت هندسي استخراج DEMاز زوج تصاوير سنجنده Ast er

فريد اسماعيلي

ژئوماتيك93

حميد عبادي

تهران
خرداد1393

فاطمه سعيدزاده
8

بررسي و تحليل روشهاي آشكارسازي تغييرات مبتني برآناليزشيءگرا

حميد عبادي

در مديريت و برنامه ريزي شهري

محمودرضا صاحبي
وحيد صادقي هزه بران
بهاره بيگدلي

9

مدل سازي اجزاء بدن انسان با روش استخراج شكل از نيمرخ

مسعود ورشوساز
علي ابذل

٤۱۸

اولين كنفرانس ملي
شهرسازي ،مديريت شهري و
توسعه پايدار
تهران
اسفند1393
بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
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ردیف

10

نویسندگان

عنوان مقاله

طبقه بندي روش هاي طراحي ميدان ديد براي استفاده در عمليات
برداشت نقشه برداري با دستگاه ليزراسكنر زميني

مرتضي حيدري مظفر
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت
مرتضي حيدري مظفر

11

ليزراسكنر زميني :تكنولوژي نوين مهندسي نقشه برداري

مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت
فاطمه سعيدزاده

12

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني بر آناليز

حميد عبادي

شيءگرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

محمودرضا صاحبي
وحيد صادقي هزه بران

کنفرانس،مکان و زمان

بيست و يكمين همايش ملي
ژئوماتيك93
تهران
خرداد1393
هشتمين كنگره ملي مهندسي
عمران
بابل
ارديبهشت1393
اولين كنفرانس ملي
شهرسازي ،مديريت شهري و
توسعه پايدار
تهران
اسفند1393

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه فتوگرامتری
ردیف
1

دانشجو

عنوان

طراحي و توسعه يك سيستم نوين استريو پانوراما جهت استخراج
اطالعات هندسي از محيط

امير شاهرخ اميني

استاد راهنما

مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه فتوگرامتری
ردیف
1
2

دانشجو

عنوان

ارزيابي و توسعه مدلهاي رياضي مبتني بر درون يابي جهت زمين مرجع
سازي تصاوير راداري
تعيين تخريب و انسداد شريان هاي حياتي راه مبتني بر يك سيستم نرو -
فازي از داده هاي سنجش از دور
بررسي تاثيرات برخي پارامترهاي محيطي در دقت مكاني آتش هاي

3

ثابت كشف شده از تصاوير ماهواره ايMODI S

4

ارائه روشي شي گرا در تهيه نقشه تغييرات از مناطق نيمه شهري

5
6
7
8
9
10

تلفيق سيستم هاي سنجش از دوري و اطالعات مكاني براي پيش بيني
تغييرات پوشش زمين با روشهاي مبتني بر علوم شناختي
آشكار سازي ساختمان از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك مكاني باال
با استفاده از عوارض محلي
تلفيق اطالعات بافتي و طيفي جهت شناسايي تغييرات در مناطق شهري
از تصاوير ماهواره اي با روش هاي مقايسه مستقيم و پس از طبقه بندي
شناسايي تغييرات ساختمانها پس از زلزله با استفاده از تلفيق تصاوير
نوري و راداري
استخراج نيمه اتوماتيك داده هاي آموزشي جهت شناسايي تغييرات
مناطق شهري از تصاوير اپتيك و ليدار
توسعه و بهبود روش تناظريابي مبتني بر منحني جهت تناظريابي مستقل
از دوران و تغيير مقياس قابل توجه در تصاوير رقومي

٤۱۹

مهيار طالبي

استاد راهنما

مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

معين ايزدي

علي محمدزاده

فاطمه فتحي

علي محمدزاده

فاروق محمودي

مهدي مختارزاده

سعيد اجاقي كنچوبه

حميد عبادي

فاطمه نظري

حميد عبادي

آرمين مقيمي

حميد عبادي

طيبه مناقبي

محمدجواد ولدان زوج

سيدمحمدحسن سيدتفرشيها

علي محمدزاده

دانا خسروي

حميد عبادي

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی نقشه برداری
ردیف
11
12
13

عنوان

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري جهت مدلسازي اعضا
بدن با تاكيد بر روشShape FromSi l houet t e
تلفيق داده هاي پالريمتري  SARو ابرطيفي به منظور طبقه بندي پوشش
زمين
مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي با استفاده از تصاوير سنجش
از دوري با حد تفكيك مكاني پايين وGI S

دانشجو

استاد راهنما

بهاره بيگدلي

مسعود ورشوساز

مهين شكرالهي

حميد عبادي

سيده يگانه موسوي ميرك

علي اكبر آبكار
محمدجواد ولدان زوج

تلفيق داده هاي ليدار و تصاوير با توان تفكيك مكاني باال جهت
14

استخراج ساختمان با تاكيد بر استفاده همزمان از ويژگي هاي طيفي،

امين سرمديان

حميد عبادي

بافتي و هندسي عوارض
قطبهای علمی دانشکده نقشه برداری
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

فناوري اطالعات مكاني

محمدسعدي مسگري سقزلو

1390

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده نقشه برداری
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

پژوهشكده سنجش از دور

محمودرضا صاحبي

1386

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده نقشه برداری
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

طبقه بندي تصاوير ماهواره اي

محمودرضا صاحبي

1391

٤۲۰

دانشکده مهندسی هوافضا

معاون پژوهشی :دکتر عبدالمجید خشنود
کارشناس پژوهش :مینا جمشیدی
تلفن77338180 :
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اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی هوافضا
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

مهندسي فضايي
مهندسي فضايي

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

عليرضا

باصحبت نوين زاده

دانشيار

دكتري تخصصي

2

مهران

مير شمس

دانشيار

دكتري تخصصي

روسيه

3

رضا

ابراهيمي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

جلوبرنده

4

حسن

كريمي مزرعه شاهي

دانشيار

دكتري تخصصي

روسيه

جلوبرنده

5

حسين

مهدوي مقدم

استاديار

دكتري تخصصي

آمريكا

جلوبرنده

6

عبدالمجيد

خوشنود

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

ديناميك پروازوكنترل

7

جعفر

روشني يان

استاد

دكتري تخصصي

روسيه

ديناميك پروازوكنترل

8

اميرعلي

نيكخواه

دانشيار

دكتري تخصصي

روسيه

ديناميك پروازوكنترل

9

سعيد

ايراني

دانشيار

دكتري تخصصي

استراليا

سازه هوايي

10

مهناز

ذاكري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه هوايي

11

مجتبي

فرخ

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

سازه هوايي

12

علي

مظفري

استاديار

دكتري تخصصي

روسيه

سازه هوايي

13

حامد

علي صادقي اراني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آيروديناميك

14

ماني

فتحعلي

استاديار

دكتري تخصصي

بلژيك

آيروديناميك

15

مسعود

ميرزايي

دانشيار

دكتري تخصصي

ايران

آيروديناميك

425

گروه
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گروه آیرودینامیك

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آیرودینامیك
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

غالمرضا تطهيري
1

بررسي تجربي اثر مانع ديالكتريك در سرعت القايي در اليه مرزي هواي

رضا پوريوسفي

ساكن با مقايسه باد كرونا و پالسماي DBDجريان مستقيم و متناوب

عليرضا دوست محمودي
مسعود ميرزايي

نام وشماره مجله

مكانيك سازه ها و شاره ها
شماره  4دوره 3
فروردين1393
مكانيك سياالت و

2

بررسي تجربي تاثير تحريك پايا و ناپيا بر عملكرد محرك هاي پالسمايي

غالمحسين پوريوسفي

آيروديناميك

جهت كنترل جريان فعال در اليه مرزي

مسعود ميرزايي

شماره  3دوره 2
تير1393

3

4

بررسي عددي شوك حرارتي در دماغه سامانه هاي هوافضايي

محمد همايون فر
مسعود ميرزايي

بررسي عددي تاثير طول مشخصه ميدان آشفته اوليه روي ديناميك اليه

مصطفي خوشنامي دشيري

اختالط آشفته بدون برش دوبعدي

ماني فتحعلي
غالمحسين پوريوسفي

5

بررسي تجربي اثرات يخ زدگي روي پارامترهاي آيروديناميكي ايرفويل

مسعود ميرزايي

naca23012

مجتبي فوالدي
عليرضا دوست محمودي

مكانيك هوافضا
شماره  2دوره 10
مرداد1393
مهندسي مكانيك مدرس
شماره  6دوره 14
شهريور1393
مهندسي هوانوردي
شماره  2دوره 15
اسفند1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آیرودینامیك
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Development of Discrete Adjoint Approach Based on the
Lattice Boltzmann Method

Mohammad Hamed
Hekmat
Mirzaei Masoud

2

Continuous and Discrete Adjoint Approach Based on
Lattice Boltzmann Method in Aerodynamic Optimization
Part I:Mathematical Derivation of Adjoint Lattice
Boltzmann Equations

Mohammad Hamed
Hekmat
Mirzaei Masoud

3

Applying Micro Scales of Horizontal Axis Wind Turbines
for Operation in Low Wind Speed Regions

Abolfazl Pourrajabian
Shahrbabak
Reza Ebrahimi
Mirzaei Masoud

4

Experimental Study of Separation Bubble Control Behind
A Backward-Facing Step Using Plasma Actuators

Sohrab Gholamhosein
Pouryoussefi
Mirzaei Masoud
Majid Hajipour

٤۲٤

نام وشماره مجله
Advances in
Mechanical
Engineering
No: 1 Vol: 2,014
May 2014
Advances in Applied
Mathematics and
Mechanics
No: 5 Vol: 6
Aug 2014
Energy Conversion
and Management
No: 1 Vol: 87
Jul 2014
Acta Mechanica
No: 1 Vol: 225
Aug 2014
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ردیف

عنوان مقاله

5

Experimental Study of the Flow Field Around a Circular
Cylinder Using Plasma Actuators

6

Extraction of Macroscopic and Microscopic Adjoint
Concepts Using a Lattice Boltzmann Method and Discrete
Adjoint Approach

نویسندگان
Mirzaei Masoud
Abdollah Shadaram
Mohamad Hamed
Hekmat
Mirzaei Masoud

نام وشماره مجله
Journal of Applied
Fluid Mechanics
""JAFM
No: 2 Vol: 8
Feb 2015
Physical Review E
No: 1 Vol: 91
Jan 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آیرودینامیك
ردیف

1

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

ياسمن شريفيان البرزي

چهاردهمين كنفرانس بين

بررسي تجربي تداخل جريان و رفتار آيروديناميكي سه سيلندر با مقطع

حسنا ابريفام

المللي انجمن هوافضاي ايران

مربعي در آرايش خطي تحت جريان عرضي و زواياي برخورد متفاوت

مسعود ميرزايي

تهران

محمدرضا حيدري

اسفند1393

حسنا ابريفام

چهاردهمين كنفرانس بين

ياسمن شريفيان البرزي

المللي انجمن هوافضاي ايران

مسعود ميرزايي

تهران

محمد رضا حيدري

اسفند1393

حسنا ابريفام

چهاردهمين كنفرانس بين

ياسمن شريفيان البرزي

المللي انجمن هوافضاي ايران

مسعود ميرزايي

تهران

محمدرضا حيدري

اسفند1393

بررسي تجربي تداخل جريان و رفتار آيروديناميكي سه سيلندر با مقطع
2

مربعي و آرايش مثلث متساو ي االضالع تحت جريان عرضي و نسبت
فاصله هاي متفاوت
بررسي تجربي فركانس هاي ريزش گردابه و عدد استروهال سه سيلندر با

3

مقطع مربعي در آرايش مثلث متساو ي االضالع تحت جريان عرضي و
نسبت فاصله هاي متفاوت

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آیرودینامیك
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

On the Effect of Altitude on the Performance of a Small
Wind Turbine Blade

Abolfazl Pourrajabian
Shahrbabak
Mirzaei Masoud
Reza Ebrahimi

ASME Turbo Expo
2014
Dusseldorf
Jun 2014

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه آیرودینامیك
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان

بررسي تجربي اثرات يخ انباشته شده در راستاي دهانه بر روي مشخصات
آيروديناميكي ايرفويل غير متقارن
تحليل عددي جريان كنترل شده توسط عملگر پالسمايي حول يك پله
بررسي اثر شدت و طول مشخصه اغتشاشات جريان باالدست روي سرعت
شعله مغشوش غير پيش آميخته
روش شبكه بولتزمن  -حجم محدود در شبيه سازي جريان سيال در يك
شبكه منحني الخط با استفاده از نگاشت همديس
اثر ميدان مغناطيسي بر شعله و انتقال حرارت

٤۲٥

دانشجو

استاد راهنما

محمدمهدي ناظمي

مسعود ميرزايي

مليحه كر

مسعود ميرزايي

سيدفرخ ميرحيدري

ماني فتحعلي

حامد جاللي خوزاني

مسعود ميرزايي

جواد حسين پور

حسين مهدوي مقدم

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی هوافضا

گروه جلوبرنده
مقاالت چاپ شده در مجالت گروه جلوبرنده
ردیف

عنوان مقاله

1

مدل سازي رياضي و عددي و بررسي پايداري شير قطع موتور پيشران مايع

نویسندگان

نام وشماره مجله

محمد شفيعي دهج
رضا ابراهيمي
حسن كريمي مزرعه
شاهي
سيدمهدي ابطحي

مهندسي مكانيك مدرس
شماره  8دوره 14
آبان1393

علي كلب خاني
مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه جلوبرنده
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

کنفرانس،مکان و زمان

اولين كنفرانس بين المللي و
1

طراحي ،ساخت و آزمايش موتور پيشران جامد مقياس كوچك بر پايه شبيه
سازي بالستيك داخلي

فتح اهلل بحريني

سومين كنفرانس ملي انجمن

حسن كريمي مزرعه

پيشرانش هوافضايي ايران

شاهي

اصفهان
مهر1393

2

3

شبيه سازي ديناميكي غيرخطي موتور مرحله اول ماهواره بر اطلس

ارزيابي طرح هاي مختلف سامانه هاي پيشران سرمازاي سيكل بسته با
استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي  AHPو انتخاب طرح برتر

داود رمش

اولين كنفرانس بين المللي و

رضا فرخي

سومين كنفرانس ملي انجمن

حسن كريمي مزرعه

پيشرانش هوافضايي ايران

شاهي

اصفهان

مرتضي حيدري

مهر1393

داود رمش

اولين كنفرانس بين المللي و

بنيامين احمدي

سومين كنفرانس ملي انجمن

محمدرضا ترنجيان

پيشرانش هوافضايي ايران

حسن كريمي مزرعه

اصفهان

شاهي

مهر1393

داود رمش
4

بررسي اثر انحراف پارامترهاي ورودي طراحي يك سامانه پيشران سوخت

سجاد خداداديان

مايع بر سرعت نهايي ماهواره بر

حسن كريمي مزرعه
شاهي
علي جعفرقلي
حسن كريمي مزرعه

5

طراحي كنترلر مدل پيش بين چندمدلي براي موتور سوخت مايع

شاهي
مجتبي نوري منظر
سيدرضا موسوي فيرده

٤۲٦

اولين كنفرانس بين المللي و
سومين كنفرانس ملي انجمن
پيشرانش هوافضايي ايران
اصفهان
مهر1393
چهاردهمين كنفرانس بين
المللي انجمن هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393
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ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

عطيه سرآباداني
6

طراحي انژكتور پيچشي تك پايه و دوپايه و صفحه انژكتور دايروي( هم
مركز

حسن كريمي مزرعه
شاهي
حامد خسروبيگي
محمدامين اسكندري

7

8

9

طراحي بهينه چندهدفه يك رانشگر كم پيشران

فرآيند تبخير قطره متحرك سوخت در محيط گازي ساكن با در نظر گرفتن
انتقال حرارت هدايتي و جابه جايي

کنفرانس،مکان و زمان

چهاردهمين كنفرانس بين
المللي انجمن هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393

حسن كريمي مزرعه

چهاردهمين كنفرانس بين

شاهي

المللي انجمن هوافضاي ايران

حسن صفائي مياندشتي

تهران

محمود محمدي آرزوجي

اسفند1393

عطيه سرآباداني
حسن كريمي مزرعه
شاهي

چهاردهمين كنفرانس بين
المللي انجمن هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393

الهام سادات ميرصانع

چهاردهمين كنفرانس بين

شبيه سازي عددي محفظه احتراق موشك سوخت مايع به منظور بررسي

محمدامين اسكندري

المللي انجمن هوافضاي ايران

پارامترهاي عملكردي

حسن كريمي مزرعه

تهران

شاهي

اسفند1393

کتب منتشر شده گروه جلوبرنده
ردیف

عنوان

1

مباني طراحي موتور سوخت جامد

نویسندگان

ناشر

حسن كريمي مزرعه شاهي

انتشارات شركت پيشرو

بهروز رزاقي

فناوري قائد

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه جلوبرنده
ردیف
1
2
3

دانشجو

عنوان

تدوين الگوريتم بهينه يابي استاتيكي و ديناميكي سامانه هاي پيشران سرمازاي
سيكل بسته
شبيه سازي عددي جريان سيال در رانشگر پالسمايي مغناطيسي
بررسي تجربي كنترل حباب جدايش لبه حمله بر روي يك ايرفويل يخ زده
بوسيله محرك پالسمايي

داود رمش
مهدي آهنگر
غالمحسين پوريوسفي

استاد راهنما

حسن كريمي مزرعه
شاهي
رضا ابراهيمي
مهرزاد شمس
مسعود ميرزايي
عبداهلل شادآرام
حسن كريمي مزرعه

4

بررسي فرآيند قطع و محاسبه ضربه پس از قطع در موتور موشك سوخت مايع

5

بهينه سازي چند موضوعي پره توربين بادي كوچك

محمد شفيعي دهج

شاهي
رضا ابراهيمي

٤۲۷

ابوالفضل پوررجبيان شهر

رضا ابراهيمي

بابك

مسعود ميرزايي
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پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه جلوبرنده
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

وحيد محمدي جوزداني

رضا ابراهيمي

2

مدل سازي و شبيه سازي سامانه ي روانكاري يك موتور توربيني

مهدي معاوني تاج الدين

رضا ابراهيمي

3

شبيه سازي عددي فرآيند افروزش يك موتور سوخت جامد

محمدصادق نصيرباغبان

رضا ابراهيمي

4

طراحي مولد گاز پيشران مايع دو مولفه اي

عطيه سراباداني

5

طراحي چند موضوعي روتور توربين شعاعي

محمدجواد آهنگريان

رضا ابراهيمي

سعيد جوان

رضا ابراهيمي

بررسي تاثير استفاده از توربين هيدروليكي بر پارامترهاي عملكردي يك سامانه

احمد حسن زاده

حسن كريمي مزرعه

پيشران مايع خاص

فردتوسرونداني

شاهي

1

6
7

عنوان

بهينه سازي عددي كمپرسور محوري چهار طبقه با استفاده از روش انحناي خط
جريان دو بعدي و شبيه سازي سه بعدي جريان در طرح بهينه

طراحي و شبيه سازي آيروديناميكي كمپرسور گريز از مركز به روش انحناي
خط جريان

٤۲۸

حسن كريمي مزرعه
شاهي
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گروه دینامیك پروازوکنترل

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه دینامیك پروازوکنترل
ردیف

عنوان مقاله

1

طراحي سنسور نرم براي شناسايي خرابي در ژيرسكوپ يك ماهوارهبر

نویسندگان

نام وشماره مجله

سيد محمد مهدي حسني
نجف آبادي
جعفر روشني يان
عبدالمجيد خوشنود
حبيب اله خاكساري

مهندسي مكانيك مدرس
1393

هادي تكيه
اميرعلي نيكخواه
2

مدل سازي و طراحي كنترلر براي يك صفحه پايدار ژيروسكوپي سه

جعفر روشني يان

محوره

حميدرضا مقدس
حميدرضا جعفري

3

استخراج مدل ديناميكي ژيروسكوپ ارتعاشي  MEMSساختار پيوسته و
حل آن با اعمال نيروي هارمونيك

4

5

6

7

8

اي در يك ژيروسكوپMEMS
پايداري وضعيت و مانور نانوماهواره واكنش سريع با عملگرهاي
ژيروسكوپي

علي اصغر جعفري

شماره  3دوره 10

رضا اثباتي لواساني

مهر1393

محمدجواد يزدانپناه

مهر1393

ساحل سهيلي

شماره  3دوره 10

مهران زارع عشق دوست

مهر1393

اميرعلي نيكخواه

علوم و فناوري فضايي

جواد طيبي

شماره  2دوره 7

جعفر روشني يان

تير1393

خورشيدي انعطاف پذير

هومان مرادي مريم نگاري

٤۲۹

تبريز

اميرعلي نيكخواه

مدلسازي ديناميكي و كنترل فعال ارتعاشات ماهواره با صفحات

عوارض زميني براي پرنده هاي بدون سرنشين

مجله مهندسي برق دانشگاه

مكانيك هوافضا

عبدالمجيد خوشنود

احتساب خطاي ناوبري در طراحي مسير پروازي بهينه و مقيد بر فراز

بهار1393

اميرعلي نيكخواه

اميرعلي نيكخواه
طراحي يك روند ساده براي كنترل مد تحريك و تخمين سرعت راويه

شماره  1دوره 10

مكانيك هوافضا

رضا زردشتي
ردگيري غيرخطي بهينه و مقيد مسير مبتني بر تابع لياپانوفي كنترل

مكانيك هوافضا

مهندسي مكانيك مدرس
شماره  16دوره 14
اسفند1393

رضا زردشتي

مهندسي مكانيك مدرس

اميرعلي نيكخواه

شماره  12دوره 14

محمدجواد يزدان پناه

اسفند1393
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مقاالت چاپ شده در مجالت گروه دینامیك پروازوکنترل
نام وشماره مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

Journal of Dynamic
Systems Measurement
and ControlTransactions of the
ASME
Oct 2014

ردیف

Abdolmajied
Khoshnood

An Adjustable Model Reference Adaptive Control for a
Time Delay System

1

Abdolmajied
Khoshnood
Hoomaan Moradi
Maryam Negari

Robust Adaptive Vibration Contro Lof a Flexible Structure

2

Sequential Optimization and Possibility Assessment, a New
Efficient Method for Reliable Optimal Design

3

Quaternion-Based Attitude Control Design and Hardwarein-The-Loop Simulation of Suborbital Modules With Cold
Gas Thrusters

4

Design of Liquid- Propellant Engine Using Collaborative
Optimization and Evolutionary Algorithms

5

Multi-Objective Trajectory Planning Over Terrain Using
Label-Setting Greedy-Based Algorithm

6

Constrained Optimal Terrain Following/Threat Avoidance
Trajectory Planning Using Network Flow

7

Vibration Control of a Flexible Multi-Body Dynamic
System Using Sub-Band Robust Adaptive Filtering

8

Isa Transactions
Vol: 12
Apr 2014
Journal of Intelligent
& Fuzzy Systems
No: 27 Vol: 50
Jul 2014
Journal of Aerospace
Engineering
No: 55 Vol: 3
Jun 2014
Journal of Aerospace
Engineering
No: 382 Vol: 4,033
Mar 2014
Proceedings of the
Institution of
Mechanical Engineers
Part G-Journal of
Aerospace
Engineering
No: 12 Vol: 228
Oct 2014
Aeronautical Journal
No: 1,203 Vol: 118
May 2014
Journal of Vibration
and Control
Vol: 11
Jan 2015

Jafar Roshanian
et al.
Jafar Roshanian
et al.
Jafar Roshanian
et al.

Amirali Nikkhah
M. Yazdanpanah

Amirali Nikkhah
et al.
Abdolmajied
Khoshnood

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه دینامیك پروازوکنترل
مکان و زمان،کنفرانس

نویسندگان

نخستين كنفرانس ملي ناوبري

اميد اميدي همت

تهران

اميرعلي نيكخواه

1393بهمن

سعيد محمدحسيني طرقي

عنوان مقاله

تركيب بهينه سنسورهاي اينرسي براي توجيه اوليه سيستم ناوبري بدون سكو
با استفاده از الگوريتم ژنتيك

ردیف
1

چهاردهمين كنفرانس بين
المللي انجمن هوافضاي ايران

جواد طيبي

كنترل وضعيت نانو ماهواره واكنش سريع با استفاده از تركيب عملگرهاي

تهران

اميرعلي نيكخواه

ژيروسكوپي و مغناطيسي

2

1393اسفند
چهاردهمين كنفرانس بين
المللي انجمن هوافضاي ايران

اميد اميدي همت

تهران

اميرعلي نيكخواه

طراحي سيستم تنظيم و كنترل وضعيت با استفاده از اختالل سرعت زاويه
خاموش در پرنده هاي پايدار شده با چرخش-اي و تراسترهاي روشن
محوري

1393اسفند

٤۳۰

3
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه دینامیك پروازوکنترل
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Novel Fault Tolerant Navigation Sensor for a Reusable
Launch Vehicle

Abdolmajied
Khoshnood
Jafar Roshanian

2

Initial Alignment of Mechanical Vertical Gyro Using H2H Strategy

Amirali Nikkhah
Elahe Behzadpour

کنفرانس،مکان و زمان
65Th International
Astronautical Congress
)(IAC 2014
Toronto
Sep 2014
The 1St National
Navigation Conference
Tehran
Feb 2015

کتب منتشر شده گروه دینامیك پروازوکنترل
ردیف

عنوان

1

مهندسي كنترل در محيطMATLAB

نویسندگان

ناشر

مهرداد محسني

دانشگاه صنعتي خواجه

جعفر روشني يان

نصيرالدين طوسي

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه دینامیك پروازوکنترل
ردیف
1
2
3
4
5

دانشجو

عنوان

ارتقائ فرآيند تنظيم اوليه و كاليبراسيون در سيستم هاي ناوبري اينرسي با
صفحه پايدار به روش كنترل بهينه تصادفي حلقه بسته
هدايت بهينه ومقيد برفراز عوارض زميني واجتناب از نواحي تهديد با
رويكرد غير خطي
كنترل وضعيت مدل پيش بين براي يك مدول زير مداري
توسعه الگوريتم كنترل بهينه غيرخطي در فضاي هيلبرت و كاربرد آن در
سامانه هاي فضايي
روندنماي طراحي بهينه شبيه ساز سه درجه آزادي ديناميك وضعيت
ماهواره با عملگرهاي تركيبي

سيدمحسن صالحياميري
رضا زردشتي
سيدفضلاله موسوي

استاد راهنما

اميرعلي نيكخواه
روس استادان
اميرعلي نيكخواه
محمدجواد يزدان پناه
جعفر روشني يان
روس استادان

ايمان شفيعينژاد

عليرضا باصحبت نوين زاده

حجت طائي

مهران مير شمس

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه دینامیك پروازوکنترل
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان

افزايش دقت سيستم ناوبري وسيله پرنده با استفاده از الگوريتم هاي
پردازش سيگنال
افزايش دقت سيستم هاي ناوبري اينرسي بر اساس تلفيق مدل پايه
مانور بهينه در پرواز آرايش مند فضا پيما با ماموريت تغيير مسير
استروئيدآپوفيس
مدلسازي دينناميكي وكنترل ارتعاشات يك ماهواره با صفحات انعطاف
پذير
مدلسازي و طراحي سيستم هدايت و كنترل براي يك ميكروپهپاد تك بال

٤۳۱

دانشجو

استاد راهنما

حبيب اله خاكساري

جعفر روشني يان

هادي تكيه

اميرعلي نيكخواه

جواد شمس

جعفر روشني يان
عليرضا باصحبت نوين زاده

هومان مرادي مريم نگاري

عبدالمجيد خوشنود

مونا تفرشي

اميرعلي نيكخواه

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی هوافضا

ردیف
6

عنوان

طراحي قانون هدايت بهينه براي يك وسيله پرنده بازگشت پذير به جو بر
مبناي خروج از مركزيت جرمي

7

ارتقاء عملكرد سامانه ستاره ياب با استفاده از پردازش كاتالوگ

8

هدايت بهينه يك سامانه با هدف متحرك بر مبناي روش هدايت تناسبي

٤۳۲

دانشجو

استاد راهنما

محمد بهمنش زاده

جعفر روشني يان

محمدجواد حسني
كبوترخاني
ميالد اسمعيلي مزيدي

جعفر روشني يان
جعفر روشني يان

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی هوافضا

گروه سازه هوایی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه سازه هوایی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام وشماره مجله

1

Adaptive Modeling of Highly Nonlinear Hysteresis Using
Preisach Neural Network

Mojtaba Farrokh
Abdolreza Joghataie

2

Modeling Hysteretic Deteriorating Behavior Using
Generalized Prandtl Neural Network

Mojtaba Farrokh
Mehrdad Shafiei
Dizaji
Abdolreza Joghataie

Journal of Engineering
Mechanics-ASCE
No: 4 Vol: 140
Apr 2014
Journal of Engineering
Mechanics-ASCE
Jan 2015

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه سازه هوایی
ردیف

کنفرانس،مکان و زمان

عنوان مقاله

نویسندگان

بررسي ضرايب شدت تنش در صفحهي تخت تقويت شده با شبكهبندي

مهناز ذاكري

المللي انجمن هوافضاي ايران

لوزي حاوي ترك مركزي

ابوالفضل جعفري نياركي

تهران

چهاردهمين كنفرانس بين
1

اسفند1393
مهناز ذاكري
2

پايش سالمت سازه هاي حساس با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك

بهروز امين
فرهنگ هنرور

اولين همايش ايمني در حمل
و نقل هوايي
تهران
تير1393

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه سازه هوایی
ردیف

دانشجو

استاد راهنما

عبداله فاني ثاني

مجتبي فرخ

محمدجواد كمالي اردكاني

مهناز ذاكري

وحيد ديندارلو

مهناز ذاكري

4

تحليل ناپايداري يك بالواره غير خطي به روش اتفاقي

سعيد عبدي

سعيد ايراني

5

بررسي اثر پديده تورق بر پايداري صفحه چند اليه كامپوزيتي

سيداحسان متقي نژاد

مهناز ذاكري

امين مصنع

سعيد ايراني

علي ميرزاجاني

مهناز ذاكري

1
2
3

6
7

عنوان

مدل سازي رفتار هيسترتيك در مواد آلياژي حافظه دار با استفاده از شبكه
عصبي پرايساچ
تاثير نقص  st one- wal esبر خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
تك جداره
مدلسازي و تحليل اتصال چسبي در كالهك يك مخزن استوانه اي
كامپوزيتي

تحليل آيرواالستيسيته غير خطي ايرفويل در جريان تراكم ناپذير به روش
homot opy pert urbat i on
مدلسازي صفحات تركدار ترميم شده با استفاده از روش هاي وصله و
سوراخكاري

٤۳۳
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ردیف
8
9

عنوان

مانيتورينگ سالمت سازه هاي حساس با استفاده ازپوشش حسگرهاي پيزو
الكتريك
بهينه سازي ناپايداري بال كامپوزيتي پيشران و جرم موتور

٤۳٤

دانشجو

استاد راهنما

بهروز امين

مهناز ذاكري

حسن يحيوي تفرشي

سعيد ايراني
مجتبي فرخ

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی هوافضا

گروه مهندسی فضایی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان مقاله

1

طراحي مفهومي حامل فضايي سوخت مايع بر مبناي قابليت اطمينانRI VCD

نویسندگان

مهران مير شمس
سعيد ايراني
حسن ناصح
اميرمهدي اخالقي
مهران مير شمس
2

استفاده از بستر ياتاقان هوايي و عملگر رانشگر گاز سرد براي شبيه سازي
ديناميك وضعيت ماهواره

حجت طائي
مهدي قبادي
حسن حقي
قاسم شريفي نجف آبادي
حميدرضا فاضلي

3

الگوي جامع طراحي رانشگرهاي فضايي كم پيشران

4

كد جامع طراحي مفهومي ماهواره هاي سنجش از دور

حسن ناصح
مهران مير شمس
عليرضا باصحبت نوين زاده

نام وشماره مجله

شريف
شماره  1دوره 11,018
بهار1393
مهندسي مكانيك
مدرس
شماره  -دوره -
شهريور1393
علوم و فناوري فضايي
شماره  --دوره --
مهر1393

اسد صاغري

علوم و فناوري فضايي

مهران مير شمس

شماره  2دوره 7

علي جعفرصالحي

تير1393
مهندسي مكانيك

5

بهينه سازي طراحي مفهومي فضاپيما با استفاده از مدل جايگزين زيرسامانه

مهران مير شمس

مدرس

مخابرات به روش حداقل مربعات متحرك

علي جعفرصالحي

شماره  13دوره 14
اسفند1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

Pyramidal Reaction Wheel Arrangement Optimization of
Satellite Attitude Control Subsystem for Minimizing Power
Consumption

Abolfazl Shirazi
Mehran Mirshams

2

Passive Fault-Tolerant Sliding Mode Attitude Control for
Flexible Spacecraft with Faulty Thrusters

Mehran Mirshams
et al.

3

Satellite Imaging Payload Design Optimization

Ebrahim Peighani asl
Mehran Mirshams

٤۳٥

نام وشماره مجله
International
Journal of
Aeronautical and
Space Sciences
No: 2 Vol: 15
Jun 2014
Journal of
Aerospace
Engineering
No: -- Vol: -Sep 2014
Aerospace Science
and Technology
Vol: 39
Sep 2014
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مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان مقاله

1

طراحي مفهومي ماهواره مخابراتي زمين آهنگ با ماموريت پخش تلويزيوني

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

چهاردهمين كنفرانس
مهران مير شمس
اسماعيل عشوري مقدم

بين المللي انجمن
هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393

مهران مير شمس
2

طراحي بهينه چند موضوعي حامل فضايي به كمك الگوريتم ژنتيك و

جعفر روشني يان

الگوريتم تبريد شبيه سازي شده و مقايسه نتايج

سجاد يادگاري دهكردي
علي اصغر بطالبلو

چهاردهمين كنفرانس
بين المللي انجمن
هوافضاي ايران
تهران
اسفند1393
چهاردهمين كنفرانس

3

تدوين نرم افزار كمك آموزشي طراحي سيستمي حامل هاي فضايي چند
مرحله اي پيشرفته

حسن ناصح

بين المللي انجمن

مهران مير شمس

هوافضاي ايران

جواد نادري فر

تهران
اسفند1393

4

تدوين مدل جامع طراحي آماري حامل هاي فضايي

نيوشا احمدزاده
مهران مير شمس

هفتمين همايش ملي
مهندسي مكانيك
اسفند1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

1

Statistical Model of Power Supply and Communication
Satellite Subsystems

Mehran Mirshams
et al.

The 40Th COSPAR
Scientific Assembly
Moscow
Aug 2014

پایان نامه دوره دکترا)دفاع شده (گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان

دانشجو

1

بهينه سازي چند هدفي ماهواره سنجش از دور

علي جعفرصالحي

2

مدل سازي و آشكار سازي خطا با آستانه تطبيقي براي يك سيستم فضايي
به روش باندگراف

استاد راهنما

مهران مير شمس
روس استادان
عليرضا باصحبت نوين

احمد صانعي

زاده
روس استادان

٤۳٦

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1393دانشکده مهندسی هوافضا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)دفاع شده (گروه مهندسی فضایی
ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

1

تدوين و تست نرم افزار شبيه سازي ميدان مغناطيسي مداري

محمدامين وحيددستگردي

مهران مير شمس

قاسم شريفي نجف آبادي

مهران مير شمس

2
3

طراحي كنترل وضعيت بهينه براي مانورهاي چرخشي در شبيه ساز ماهواره
داراي باالنس هوشمند
طراحي بلوك انتقال مداري ماهواره بر استفاده از روش بهينه سازي
طراحي چند موضوعي با هدف بهينه كردن وزن

هادي غفاري

عليرضا باصحبت نوين
زاده

4

تدوين كد طراحي حامل هاي فضايي با استفاده از اطالعات آماري

نيوشا احمدزاده

مهران مير شمس

5

طراحي و راه اندازي مجموعه شبيه سازي جاذبه كم

محمدحسن ترنگان

مهران مير شمس

6

كنترل پرواز آرايشي در حضور اغتشاشات مداري

اميرحسين كاظمي پور

7

كد طراحي حامل هاي فضايي به روش كالسيك

جواد نادري فر

مهران مير شمس

سجاد يادگاري دهكردي

مهران مير شمس

8
9

طراحي بهينه مقاوم مشاركتي با رويكرد چند هدفي براي حامل فضايي با
احتساب عدم قطعيت

ياسر رحيمي رستم ابادي

طراحي بهينه تراستر گاز سرد

عليرضا باصحبت نوين
زاده

عليرضا باصحبت نوين
زاده

قطبهای علمی دانشکده هوافضا
ردیف

نام قطب

مدیر قطب

سال تصویب

1

طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي

مسعود ميرزايي

1391

پژوهشکدهها،گروههای پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشکده هوافضا
ردیف

نام پژوهشکده

مدیر پژوهشکده

سال تصویب

1

پژوهشكده طراحي سامانه هاي فضايي

جعفر روشني يان

1392

2

پژوهشكده سامانه هاي نيرو و پيرانش

حسن كريمي مزرعه شاهي

1390

آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده هوافضا
ردیف

نام مرکز تحقیقاتی-آزمایشگاه

سرپرست

سال تاسیس

1

پردازش موازي

مسعود ميرزايي

1384

2

تحقيقات فضايي

مهران مير شمس

1384

3

احتراق و پيشرانش

رضا ابراهيمي

1387

4

هدايت ،كنترل و سيستم هاي ديناميكي

عليرضا باصحبت نوين زاده

1390
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اعضای هیات علمی گروه آموزش های عمومی
آخرین مدرک

محل اخذ

تحصیلی

مدرک

ايران

آموزشهاي عمومي
آموزشهاي عمومي

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

محمد مهدي

امامي

استاديار

دكتري تخصصي

2

حميدرضا

حميدي

مربي آموزشيار

كارشناسي

ايران

3

شعله

خدادادكاشي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

4

ساغر

سلماني نژاد مهر آبادي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

5

حسين

عليقلي زاده

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

6

مرتضي

قرايي گركاني

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

7

علي اصغر

كاملي

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

8

بيژن

منصوري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

9

سوگند

نوروزي زاده

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

10

حميدرضا

نوري

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

11

افشار

هنرور

استاديار

دكتري تخصصي

ايران

آموزشهاي عمومي

12

صديقه

يگانه

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

آموزشهاي عمومي

13

حجت اله

لطيفي

مربي

كارشناسي ارشد

ايران

آموزشهاي عمومي

443

گروه
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گروه آموزشهای عمومی

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آموزشهای عمومی
ردیف

نویسندگان

عنوان مقاله

نام وشماره مجله

رشد آموزش زبان و
1

با صدايي چون بلور آبي روشن( بررسي و تحليل كهن الگوي رنگ در
اشعار اخوان

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

ادبيات فارسي
شماره 111
مهر1393
فصلنامه پژوهش هاي

2

واكاوي اشكال كهنالگوي مانداال و نماد كمال در ناخودآگاه قومي طاهره
صفارزاده

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

ادبي و بالغي
شماره  3دوره 2
تير1393

3

بررسي رابطة سرماية اجتماعي و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني
استان گيالن

محمدرضا ارقند

مديريت ورزشي

محمدرضا اسمعيلي

شماره 3

شعله خدادادكاشي

پائيز1393

رسول فرجي
4

مطالعه انگيزه هاي فعاليت بدني جامعه دانشگاهي ايران

5

فلسفه علم

حجت اهلل لطيفي
منيژه منصور صادقي

پژوهش در ورزش
دانشگاهي
شماره 7
مهر1393
اطالعات حكمت و

مرتضي قرايي گركاني

معرفت

سيدمحمدمهدي موسوي

شماره  11دوره 9
بهمن1393

مقاالت چاپ شده در مجالت گروه آموزشهای عمومی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

The Antecedents of Destination Loyalty in Sport Tourism
Development

Afshar Honarvar

نام وشماره مجله
Studies in Social
Sciences and
Humanities
No: 4 Vol: 1
Dec 2014

2

Developing a Conceptual Framework for Destination Loyalty
in Sport Tourism

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

Research in Sport
Management and
Psychology
No: 1 Vol: 2
Jul 2014

3

Theories and Approaches to Destination Loyalty in Sport
Tourism: An Overview

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

Journal of Research
in Applied Sciences
No: 5 Vol: 1
May 2014
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ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

4

On the Destination Loyalty in Sport

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

5

The Relationship Between Perception of Service Quality,
Satisfaction and the Intent to Return of Sport Tourists

Hashem Kouzechian
Mehdi khatibzadeh
Afshar Honarvar

نام وشماره مجله
International
Journal of Research
in Humanities and
Social Studies
No: 2 Vol: 1
Dec 2014
International
Journal of Health,
Physical Education
& Computer
Science in Sports
No: 1 Vol: 15
Sep 2014

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آموزشهای عمومی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

جنون در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن تا دوره او

حسين عليقلي زاده

2

بررسي باورهاي مربوط به ماه و مهر در قصايد خاقاني شرواني

3

اعداد اساطيري در شعر معاصر( با نگاهي به شعر  6تن از شاعران اين دوره(

4

بررسي اسطوره و انواع آن در شعر موسوي گرمارودي

کنفرانس،مکان و زمان

كنگره بين المللي
فرهنگ و انديشه ديني
قم
ارديبهشت1393
كنگره بين المللي
حميد پوالدي

فرهنگ و انديشه ديني

حسين عليقلي زاده

قم
ارديبهشت1393
نهمين همايش بين المللي

حميده حجازي
ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

انجمن ترويج زبان و
ادب فارسي
بجنورد
شهريور1393
نهمين همايش بين المللي

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
حميده حجازي

انجمن ترويج زبان و
ادب فارسي
بجنورد
شهريور1393
كنگره بين المللي

5

تحليل ساختاري و بالغي سه دفتر شعر حسين اسرافيلي ،به عنوان شاعر دفاع

حميد پوالدي

فرهنگ و انديشه ديني

مقدس

حسين عليقلي زاده

قم
ارديبهشت1393
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ردیف

عنوان مقاله

6

عقل و قدرت معرفت شناختي آن در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن

7

ديوانه عطار نيشابوري و شريعت

8

ساحت هاي وجودي انسان در شاهنامه با نگاهي به داستان سياوش

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

تصويرسازي بالغي با اصطالحات و واژگان طبي در ديوان امير عليشير نوايي

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

(فاني

حميده حجازي

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

نهمين همايش بين المللي
حسين عليقلي زاده
حميد پوالدي

انجمن ترويج زبان و
ادب فارسي
بجنورد
شهريور1393

نهمين همايش بين المللي
حسين كيا
حسين عليقلي زاده

انجمن ترويج زبان و
ادب فارسي
بجنورد
شهريور1393
سومين همايش بين
المللي انسان و هويت
هاي فراموش شده
شبستر
اسفند1393
همايش بين المللي آثار

9

و انديشه هاي امير
عليشير نوايي
مشهد
بهمن1393
نخستين همايش علمي

10

عوامل موثر بر كيفيت خدمات مجموعه ورزشي از ديدگاه تماشاگران
حاضر در ورزشگاه آزادي

مهدي خطيب زاده

تربيت بدني و علوم

هاشم كوزه چيان

ورزشي ايران

افشار هنرور

تهران
بهمن1393

11

طراحي الگوي ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي و تمايل به
بازگشت گردشگران ورزشي

مهدي خطيب زاده
هاشم كوزه چيان
افشار هنرور

هشتمين همايش بين
المللي تربيت بدني و
علوم ورزشي
بهمن1393
همايش بين المللي آثار

12

مقايسه موسيقي شعر در غزليات فاني و حافظ( با تاكيد بر وزن و رديف

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
حميده حجازي

و انديشه هاي امير
عليشير نوايي
مشهد
بهمن1393
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ردیف

عنوان مقاله

13

بررسي و تحليل اشعار فارسي امير علي شير بر پايه نقد بالغي

14

فرهنگ و زبان عاميانه در مثنوي ناظر و منظور

نویسندگان

کنفرانس،مکان و زمان

همايش بين المللي آثار
حسين عليقلي زاده
حميد پوالدي

و انديشه هاي امير
عليشير نوايي
مشهد
بهمن1393
نخستين همايش نگاهي

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

نو به ادبيات عامه
بهمن1393

مقاالت چاپ شده در کنفرانسها گروه آموزشهای عمومی
ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1

The Construction and Validation of a Test of Wrestling Skill

Shoeleh Khodadad
Kashi

2

The Relationship Between Perception of Service Quality,
Satisfaction and the Intent to Return of Sport Tourists

Afshar Honarvar

ردیف

عنوان

نویسندگان

ناشر

1

صورتهاي ازلي(بررسي و تحليل كهن الگو در شعر معاصر

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

دانشگاه شهيد رجايي

2

نگارش و متون فارسي

سهراب فاضل

ساير مراكز علمي

حسين عليقلي زاده

دانشگاهي

3

رويكرد راهبردي به رفتار سازماني

4

تمرينات قدرتي در فوتبال

کنفرانس،مکان و زمان
14Th Annual
International
Conference on
Sports: Economic,
Management,
Marketing & Social
Aspects
Athens
May 2014
25Th Pan Asian
Conference of Sport
& Physical
Education-2014
Aug 2014

کتب منتشر شده گروه آموزشهای عمومی

ابراهيم عليدوست قهفرخي
لقمان كشاورز
سيد رضا موسوي
جالل كريمي

بخش خصوصي داخلي

هميال تكلي
شعله خدادادكاشي
زهرا سادات ميرزا زاده
حميد خداداد كاشي
شعله خدادادكاشي

٤٤٥

بامداد كتاب

مدیران و کارشناسان حوزه پژوهش

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عنوان
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه :دکتر مهدی احسانیان
مسئول دفتر :انسیه آقایی
مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه :دکتر محمد طالعی
مسئول دفتر :الهه فرزامی سپهر
رییس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه :دکتر افسانه مجری
مسئول دفتر :مهدی کتابی
مدیر مرکز فناوری اطالعات دانشگاه :دکتر سعید صدیقیان کاشی
مسئول دفتر :مهدی کتابی
مدیر مرکز رشد دانشگاه :دکتر امیر موسوی نیا
کارشناس مرکز :پروین قدیمی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق :دکتر امیر مسعود سوداگر
کارشناسان پژوهش :نرگس ملکی
معاون پژوهشی دانشکده ریاضی :دکتر محمود هادیزاده یزدی
کارشناس پژوهش :سمیه امیریان
معاون پژوهشی دانشکده شیمی :دکتر سعید رعیتی
کارشناس پژوهش :افراسیاب بشر دوست
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع :دکتر امیر عباس نجفی
کارشناس پژوهش :فاطمه علیپور سرمست
معاون پژوهشی دانشکده فیزیک :دکتر محمود جعفری
کارشناس پژوهش :فریدون خداوردی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران :دکتر منصور فخری
کارشناس پژوهش :رقیه رمضانی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر :دکتر عبدالرسول قاسمی
کارشناس پژوهش :علی علیپور سرمست
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی و علم مواد :دکتر سید محمد حسین سیادتی
کارشناس پژوهش :مینا خزائی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک :دکتر امیر حسین شامخی
کارشناس پژوهش :مینا خزائی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی نقشهبرداری :دکتر محمد کریمی
کارشناس پژوهش :عطیه پور حسینی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا :دکتر عبدالمجید خشنود
کارشناس پژوهش :مینا جمشیدی

شماره تماس
88881002
88795912-13
88881052
88881034
84064411
88462093
77125254
22853078
84063354
22857010
88776215
88462486
84063260
84063260
88786212
77338180

مدیران و کارشناسان حوزه پژوهش

عنوان

ردیف

شماره تماس

1

دفتر معاونت پژوهشی :مهشید فاطمی

88881002

2

دفتر معاونت پژوهشی :انسیه آقائی

88881002

3

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد :سهیال ارسطونژاد

88881052

4

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد :شهناز پرموز

88881052

5

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد :لیدا محمدی

88881052

6

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد :مریم صراف

88881052

7

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد :مهدی کتابی

88881052

8

انتشارات :حسن صالحی

88881052

9

انتشارات :عباسعلی گرنامی

88881052

10

انتشارات :سیدرضا یوسفی

88881052

11

دفتر مرکز فناوری اطالعات :سیدجمشید علیایی

88881034

12

دفتر مرکز فناوری اطالعات :حسین وکیلی

88881034

13

دفتر مرکز فناوری اطالعات :عبداله محمدامینی

88881034

14

دفتر مرکز فناوری اطالعات :آرش معمارمشرفی

88881034

15

دفتر مرکز فناوری اطالعات :آسیه اکبری

88881034

16

دفتر مرکز فناوری اطالعات :شادی کمالوند

88881034

17

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :نجمه شفیعیان

88795912-13

18

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :زهره نوری

88795912-13

19

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :الهه فرزامیسپهر

88795912-13

20

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :مهرنوش محمدی

88795912-13

21

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :لیال خانمحمدزاده

88795912-13

22

دفتر امور پژوهشی و ارتباط با صنعت :شبنم صدیقی

88795912-13

23

دفتر مرکز رشد :پروین قدیمی

88881042

