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   يبسمه تعال
  

  يمشخصات فرد - ۱
  مهرمحمدي  :ينام خانوادگ          مهدي :نام      
    ۰۳۶۱۵۹۱۲۴۲۳:تلفن       

  
  الت يتحص- ۲

  :يکارشناس     
    كاشان :دانشگاه          االت  يسحرارت و  :شيگرا  ک   يمکان يمهندس :رشته             
  ۱۳۸۰ ماه بهمن :سال اخذ مدرک         ۱۵,۱۷ :معدل         ۱۳۷۶ز يپائ :سال ورود             

  طراحي و ساخت ربات يك درجه آزادي قابل كنترل با كامپيوتر  :موضوع پايان نامه             
  ۹/۱۱/۱۳۸۰: تاريخ ارائه پايان نامه  ۱۹:نمره پايان نامه   دکترسعيد گالبي  :استاد راهنما             

  :ارشد يکارشناس    
                د باهنر کرمان         يشه :دانشگاه       طراحي كاربردي :شيگرا  ک   يمکان يمهندس :رشته             

                                  اول :رتبه                   ۱۸,۶۷ :معدل       ۱۳۸۱ز يپائ :سال ورود             
   ۱۸,۵:ان نامهينمره پا                                 ۱۳۸۳تانتابس :سال اخذ مدرک             
  ها با استفاده از روش  سازي رفتار ارتعاشي پوسته آناليز حساسيت و بهينه:ان نامهيموضوع پا             

   تقريب دوم بسط سري تيلور                                         
  ۲۵/۶/۱۳۸۳: تاريخ ارائه پايان نامه                فرزاد آريانادکترحوم مر :استاد راهنما             

  :دکترا     
  د باهنر کرمان                       يشه :دانشگاه       طراحي كاربردي :شيگراک     يمکان يمهندس :رشته            
  اول                                 :رتبه   ۱۸,۷۲ :نمره رسالهبدون احتساب  معدل  آزاد:هيسهم  ۱۳۸۳پائيز :سال ورود            

   ۱۹,۵:نمره پايان نامه                                  ۱۳۸۹خردادماه   :سال اخذ مدرک             
   يبا استفاده از تئور يکربن يهالوله نوکمانش نا تحليل :رساله دکتراموضوع              
  ياالستيسيته غير محل                                                      

  ۱/۳/۱۳۸۹: رسالهتاريخ ارائه    )تماماستاد مرتبه علمي (دکترعليرضا سعيدي  :استاد راهنما        
  )تماماستاد مرتبه علمي (دکترعلي قربانپور آراني  :مشاور اولاستاد        
  )تماماستاد مرتبه علمي (ن دکترچيانگ ها :مشاور دوماستاد        
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  :يقاتيوتحق يعلم يپژوهشها- ۳
  تني ۲طراحي باالبر : الف           

  ) Matlabكد نويسي نرم افزار(بررسي انتقال حرارت در يك ميله به روش اجزاء محدود: ب           
  به روش  هابدست آوردن جابجاييها و تنشاي در يك ورق براي  بررسي حالت تنش صفحه: ج           

و مقايسه آن با نرم افزار اجزاء ) Matlabكدنويسي نرم افزار(اجزاء محدود                
  ) Ansys(محدود

  
  :كارآموزي  - ۴

  .، مشهد اردهال كاشان، مدت دو ماهG.B.T، مجتمع "طراحي و ساخت مبدلهاي حرارتي"            
  
  :سابقه كار در صنعت  - ۵

  .، كارخانه ايران گرما، شهرك صنعتي راوند كاشان"ساخت بخاري و كولرطراحي و "            
  باالنس ماشين به روشهاي مودال و ضرايب موثر            
  Matlabو   Ansysديناميکي ماشين با نرم افزار و  يارتعاشتحليل             

  
  :موضوعات مورد عالقه - ۶

  ز، کمانش و ارتعاشاتيل خيتحل: الف          
  تيکرو کامپوزينانو و م:ب          
  ورق و پوسته، )يو رد تيموشنکو ،ياويلر برنول(تير  يها تئوريل يتحل: ج          
  )FGPM( هوشمند هدفمندو مواد  کيزوالکتريپ مواد مركب: د          
   ،FEM ،DQM ،DQEM ،p-Ritzمانند  يعدد يروشهااستفاده از  مسائل باحل  :ه          

            Rayleigh-Ritz ،Galerkin رهيو غ  
  پالستيسيته تغيير شكلهاي بزرگ: و          
  )الگوريتم ژنتيك(سازي  بهينه: ز          
  جبر فازي: ح          

  
   :مهارتها - ۷

   .)Matlab(نرم افزارمطلب با يسيط به برنامه نومسل: الف        
 .ژوال فرترنيو يسيزبان برنامه نو مسلط به   :ب        

  . )Maple(پلينرم افزارم  هب مسلط: ج        
  .)AutoCAD(با  نرم افزار اتوکد ييآشنا: د        
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  . )Ansys(نرم افزار  مسلط به: ه        
 ) .Labview( مسلط به نرم افزار: و        

  فعاليت هاي آموزشي - ۸
  

  سال   دانشگاه  )بخش(گروه  مقطع  واحد   درس  فردي
، کارشناسی ارشد  3  هاها و پوستهتئوري ورق 1

  دکترا
  مکانیک

  94-95-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  جامدات مکانیک  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 2
  94-95-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  94-95-1  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  اي بر اجزاء محدودمقدمه 3
  94-95-1  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  1مقاومت مصالح  4
  93-94-3  کاشان  دانشکده مجازي  کارشناسی  3  2مقاومت مصالح  5
  93-94-3  کاشان  دانشکده مجازي  کارشناسی  3  1مقاومت مصالح  6
  93-94-3  کاشان  دانشکده مجازي  کارشناسی  3  استاتیک 7
  جامدات مکانیک  کارشناسی ارشد  3  ددي پیشرفتهمحاسبات ع 8

  93-94-2  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

هاي پیوسته ارتعاشات سیستم 9
، کارشناسی ارشد  3  )ممتد(

  دکترا
  جامدات مکانیک

  93-94-2  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  93-94-2  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  1مقاومت مصالح  10
، کارشناسی ارشد  3  هاپوسته ها وتئوري ورق 11

  دکترا
  مکانیک

  93-94-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  93-94-1  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  اي بر اجزاء محدودمقدمه 12
  92-93-3  کاشان  دانشکده مجازي  کارشناسی  3  استاتیک 13

  جامدات مکانیک  دکترا  3  2االستیسیته  14
  92-93-2  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

15 
هاي پیوسته ارتعاشات سیستم

، کارشناسی ارشد  3  )ممتد(
  دکترا

  جامدات مکانیک
  92-93-2  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

16 
هاي پیوسته ارتعاشات سیستم

  جامدات مکانیک  کارشناسی ارشد  3  )ممتد(
  92-93-2  پردیس دانشگاه کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

17 
پالستیسیته عملی و تغییر شکل 

  92-93-2  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  فلزات

  92-93-2  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  18

، کارشناسی ارشد  3  هاها و پوستهتئوري ورق 19
  دکترا

  مکانیک
  92-93-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  مکانیک  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 20
  92-93-1  کاشان  يدکاربر یگرایش طراح 
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  92-93-1  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  3  اي بر اجزاء محدودمقدمه 21
  92-93-1  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  22

عملی(2  اجزاء ماشین  23
  92-93-1  کاشان  معدن  کارشناسی  )

  91-92-3  کاشان  دانشکده مجازي  کارشناسی  3  استاتیک 24

25 
اي پیوسته هارتعاشات سیستم

، کارشناسی ارشد  3  )ممتد(
  دکترا

  جامدات مکانیک
  91-92-2  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  91-92-2  کاشان  جامدات مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  26

  جامدات مکانیک  کارشناسی ارشد  3  هاها و پوستهتئوري ورق 27
  91-92-2  پردیس دانشگاه کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

، کارشناسی ارشد  3  هاها و پوستهي ورقتئور 28
  دکترا

  مکانیک
  91-92-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  مکانیک  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 29
  91-92-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

عملی(2  اجزاء ماشین 30
  91-92-1  کاشان  معدن  کارشناسی  )

  کانیکم  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 31
  90-91-2  کاشان  گرایش ساخت و تولید 

  کارشناسی ارشد  3  مکانیک محیطهاي پیوسته  32
   مکانیک

  گرایش تبدیل انرژي
   

  90-91-2  آزاد اسالمی واحد کاشان

33 
  پالستیسیته عملی
  90-91-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  و تغییر شکل فلزات

  90-91-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  34
  90-91-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  1مقاومت مصالح  35

  مکانیک  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 36
  90-91-1  کاشان  يکاربرد یگرایش طراح 

  90-91-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  37
  90-91-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  1مقاومت مصالح  38
  90-91-1  کاشان  عدنم  کارشناسی  2  مقاومت مصالح 39

عملی(2  اجزاء ماشین 40
  90-91-1  کاشان  معدن  کارشناسی  )

  مکانیک  کارشناسی ارشد  3  محاسبات عددي پیشرفته 41
  89-90-2  کاشان  گرایش ساخت و تولید 

  89-90-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  استاتیک 42
  89-90-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  43
  89-90-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  پالستیسیته عملی 44
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  و تغییر شکل فلزات
  89-90-2  کاشان  مهندسی شیمی  کارشناسی  3  استاتیک و مقاومت مصالح 45
  89-90-2  کاشان  عمران  کارشناسی  3  2مقاومت مصالح  46
  89-90-2  آزاد اسالمی واحد کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  47
  89-90-1  کاشان  کانیکم  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  48
  89-90-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  ارتعاشات خطی 49

50 
عملی(2  اجزاء ماشین

  89-90-1  کاشان  معدن  کارشناسی  )

  89-90-1  کاشان  معدن  کارشناسی  3  دینامیک 51
  89-90-1  آزاد اسالمی واحد کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  52
  88-89-2  کاشان  کمکانی  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  53
  88-89-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  ارتعاشات خطی 54
  88-89-2  کاشان  مهندسی شیمی  کارشناسی  3  استاتیک و مقاومت مصالح 55
  88-89-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  )دو گروه(2مقاومت مصالح  56
  88-89-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  )دو گروه(ارتعاشات خطی 57

58 
ملیع(2  اجزاء ماشین

  88-89-1  کاشان  معدن  کارشناسی  )

  88تابستان   آزاد اسالمی واحد کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  59
  87-88-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  )دو گروه(2مقاومت مصالح  60
  87-88-2  کاشان  مکانیک  کارشناسی  3  )دو گروه(ارتعاشات خطی 61
  87-88-2  اسالمی واحد کاشانآزاد   مکانیک  کارشناسی  2  1مقاومت مصالح  62
  87-88-1  کاشان  مکانیک  کارشناسی  2  )دو گروه( 2مقاومت مصالح  63
  86-87-1  شهید باهنر کرمان  ماشین آالت -کشاورزي  کارشناسی  2  2مقاومت مصالح  64
  86-87-1  موسسه غیرانتفاعی عالی کرمان  عمران  کاردانی  3  استاتیک 65
  86-87-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  لیدساخت وتو-مکانیک  کاردانی  2  زبان فنی 66
  86-87-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  صنایع فلز-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 67
  85-86-2  شهید باهنر کرمان  مکانیک  کارشناسی  3  3مقاومت  68
  85-86-1  شهید باهنر کرمان  مکانیک  کارشناسی  3  طراحی ماشین به کمک کامپیوتر 69
  85-86-1  شهید باهنر کرمان  مهندسی شیمی  کارشناسی  3  مصالح استاتیک و مقاومت 70
  85-86-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 71
  85-86-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  3اجزاء ماشین  72
  84-85-2  هنر کرمانشهید با  ماشین آالت کشاورزي  کارشناسی  3  دینامیک 73
  84-85-2  کاشان  معدن  کارشناسی  3  دینامیک 74
  84-85-2  کاشان  معدن  کارشناسی  2  مقاومت مصالح 75
  84-85-2  کاشان  مهندسی شیمی  کارشناسی  3  استاتیک و مقاومت مصالح 76
  84-85-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 77
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  84-85-1  شهید باهنر کرمان  مکانیک  کارشناسی  3  بمکانیک مواد مرک 78
  84-85-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 79
  84-85-1  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  مقاومت مصالح 80
  84-85-1  دادبین کرمان آموزشکده شهید  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  3اجزاء ماشین  81
  83-84-2  شهید باهنر کرمان  صنایع  کارشناسی  2  مقاومت مصالح 82
  83-84-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 83
  83-84-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  مقاومت مصالح 84
  83-84-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  یکاردان  2  3اجزاء ماشین  85
  83-84-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  صنایع فلز-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 86
  83-84-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  صنایع فلز-مکانیک  کاردانی  2  مقاومت مصالح 87
  83-84-1  شهید باهنر کرمان  معدن  کارشناسی  3  دینامیک 88
  82-83-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  3  استاتیک 89
  82-83-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  مقاومت مصالح 90
  82-83-2  آموزشکده شهید دادبین کرمان  ساخت وتولید-مکانیک  کاردانی  2  3اجزاء ماشین  91
  81-82-2  شهید باهنر کرمان  مهندسی شیمی  کارشناسی  3  حاستاتیک و مقاومت مصال 92

  
  )ISI(در مجالت معتبر علمي بين المللي  ا چاپ شدهي رفته شدهيپذمقاالت  - ۹

1) M. Mohammadimehr, M. M. Mohammadi Najafabadi, H. Nasiri, B. Rousta Navi, 
Surface stress effects on the free vibration and bending analysis of the nonlocal SLGS 
embedded in an elastic medium using energy method, Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems, 7 
October 2014. 
2) M. Mohammadimehr, E. Golzari, The elliptic phenomenon effect of cross 
section on the torsional buckling of a nanocomposite beam reinforced by a SWCNT, 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of 
Nanoengineering and Nanosystems, 27 August 2014. 
3) M. Mohammadimehr, M. Mohandes, M. Moradi, Size dependent effect on the 
buckling and vibration analysis of double bonded nanocomposite piezoelectric plate 
reinforced by BNNT based on modified couple stress theory, Journal of Vibration and 
Control, 5 August 2014 Accepted. 

، محسن يامير عباس فارسي، رضا اسالمي فارساني، پدرام دشتي گوهر ،مهريمحمد يمهد )۴

د يترين يارتعاشات خطي غير محلي نانو لوله سه جداره يرو يسطح يهاتاثير تنش، ييوسفي رامند

 يته شده در مجله علمرفي، پذDQMک با استفاده ازيسکوز بر بستر االستيان سيال ويجر يبور حاو

 . ۱۳۹۲ديماه  يدر مهندس يمدلساز يپژوهش
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5) A. Ghorbanpour Arani, B. Rousta Navi, M. Mohammadimehr, Surface Stress and 
Agglomeration Effects on Nonlocal Biaxial Buckling Polymeric Nanocomposite Plate 
Reinforced by CNT using Various Approaches, Advanced Composite Materials, 
2015, Vol.  , pp. 1-19. 
6) M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Modified strain 
gradient Reddy rectangular plate model for biaxial buckling and bending analysis of 
double-coupled piezoelectric polymeric nanocomposite reinforced by FG-SWNT, 
Composite Part B: Engineering, 2016, Vol. 87, pp. 132-148. 
7) M. Mohammadimehr, M. Mohandes, The effect of modified couple stress theory on 
buckling and vibration analysis of functionally graded double-layer boron nitride piezoelectric 
plate based on CPT, Journal of Solid Mechanics, 2015, Vol. 7, Issue 3, pp. 281-298. 
8) M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Free vibration of 
viscoelastic double-bonded polymeric nanocomposite plates reinforced by FG-
SWCNTs using MSGT, sinusoidal shear deformation theory and meshless method, 
Composite structures, 2015, Vol. 131, pp. 654-671.  

ل ارتعاشات آزاد پانل يتحل، يبرهان روستا ناو، يقربان پور آران يعل ،مهريمحمد يمهد )۹

ر يک پاسترناک تحت تأثيبستر االست يقرار گرفته بر رو يه از مواد مدرج تابعشد ساخته يا استوانه

 يپژوهش ي، چاپ شده در مجله علممرتبه اول يبرش يبا استفاده از تئور يسيمغناط يها دانيم

 .۱۶۳- ۱۴۹، ص ص ۱، شماره ۵، دوره ۱۳۹۴ها، سال ها و شارهمکانيک سازه

10) M. Mohammadimehr, A. A. Monajemi, M. Moradi, Vibration analysis of 
viscoelastic tapered micro-rod based on strain gradient theory resting on visco-pasternak 
foundation using DQM, Journal of Mechanical Science and Technology, 2015, Vol. 
29, Issue 6, pp. 2297-2305. 
11) M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Surface stress 
effect on the nonlocal biaxial buckling and bending analysis of polymeric piezoelectric 
nanoplate reinforced by CNT using Eshelby-Mori-Tanaka approach, Journal of Solid 
Mechanics, 2015, Vol. 7, Issue 2, pp. 173-190. 

 يک بعديک يالتراسون يابزار ارتعاش، محمدي مهر يمهدسعيد اميني، محمد رضا خسروجردي،  )۱۲

، ۱، شماره ۲۶، دوره ۱۳۹۳، نشريه علوم محاسباتي و کاربردي در مکانيک ، پاييز و زمستان يو دو بعد

 .۴۹- ۳۵ص ص  ،۱۱ يپياپ

13) M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, “Eshelby-Mori-
Tanaka and the extended mixture rule approaches for nonlocal vibration of 
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piezoelectric nanocomposite plate with considering surface stress and magnetic 
field effects”, Journal of Nanostructures, 2014, Vol. 4, Issue 3, pp. 347-367. 

14) M. Mohammadimehr, M. Moradi, A. Loghman, “Influence of Elastic 
foundation on the free vibration and buckling of thin-walled Piezoelectric-Based 
cylindrical shell under combined loadings”, Journal of Solid Mechanics, 2014, 
Vol. 6, Issue 4, pp. 347-365. 

15) M. Mohammadimehr, M. Mahmudian-Najafabadi, “Bending and free 
vibration analysis of nonlocal functionally graded nanocomposite Timoshenko 
beam model reinforced by SWBNNT based on modified coupled stress theory”, 
Journal of Nanostructures, 2014, Vol. 3, Issue 4, pp. 483-492. 

16) M. Mohammadimehr and M. Salemi, “Bending and buckling analysis of 
functionally graded Mindlin nano-plate model based on strain gradient elasticity 
theory”, Indian Journal of Scientific Research, 2014, Vol. 2, pp. 587-598. 

17) M. Mohammadimehr, B. Rousta Navi, A. Ghorbanpour Arani, Biaxial 
Buckling and Bending of Smart Nanocomposite Plate Reinforced by CNTs using 
extended mixture rule approach, Mechanics of Advanced Composite Structures, 
2014, Vol. 1, Issue 1, pp. 17-28. 

18) Amir Hossein Rahmati and M. Mohammadimehr, “Vibration analysis of non-
uniform and non-homogeneous boron nitride nanorods embedded in an elastic 
medium under combined loadings using DQM”, Physica B: Condensed Matter, 
2014, Vol. 440, pp. 88-98. 

ز، يخ ير حرارت رويتاث "، ، حسن افشارييرين نصي، حسي، محمد سالممهريمحمد يمهد )١٩

ک پاسترناک با استفاده يبر بستر االست يرمحليغ يبرنول -لرير اويو ارتعاشات ت يبار کمانش بحران

، شماره ۱۳، دوره ۱۳۹۲، مجله علمي پژوهشي مهندسي مكانيك مدرس، بهمن ماه "تزياز روش ر

  .۷۶- ۶۴، ص ص ۱۱

20) M. Mohammadimehr and Amir Hossein Rahmati, “Small scale effect on 
electro-thermo-mechanical vibration analysis of single-walled boron nitride 
nanorods under electric excitation”, Turkish Journal of Engineering and 
Environmental Sciences, 2013, Vol. 37, pp. 1-15. 

21) A. Ghorbanpour Arani, M. Rahnama Mobarakeh, Sh. Shams and M. 
Mohammadimehr, “The effect of CNT volume fraction on the magneto-thermo-
electro-mechanical behavior of smart nanocomposite cylinder”, Journal of 
Mechanical Science and Technology, 2012, Vol. 26, No.8, pp.2565-2572. 

22) A. Ghorbanpour Arani, V. Sadooghi, M.R. Mozdianfard, M. 
Mohammadimehr, “Thermo-elastic behavior of a thick-walled composite cylinder 



9  

reinforced with functionally graded SWCNTs”, Journal of Nanostructures, 2012, 
Vol. 1, pp. 27-38. 

23) A. Ghorbanpour Arani, S. Amir, A. R. Shajari, , M.R. Mozdianfard, Z. 
Khoddami Maraghi, M. Mohammadimehr, “Electro-thermal non-local 
vibration analysis of embedded DWBNNTs”, IMechE, Part C: Journal of 
Mechanical Engineering Science, 2012, Vol. 226, pp. 1410-1422. 

24) Ali Ghorbanpour Arani, Reza Bakhtiari, Mehdi Mohammadimehr, and 
Mohammad Reza Mozdianfard, “Electromagnetomechanical responses of a 
radially polarized rotating functionally graded piezoelectric shaft”, Turkish 
Journal of Engineering & Environmental Sciences, 2012, Vol. 36, pp. 33-34 . 

25) A. Ghorbanpour Arani, H. Rabbani, S. Amir, Z. Khoddami Maraghi, M. 
Mohammadimehr, E. Haghparast, “Analysis of Nonlinear Vibrations for Multi-
walled Carbon Nanotubes Embedded in an Elastic Medium”, Journal of Solid 
Mechanics, 2011, Vol. 3, No.3, pp. 258-270. 

26) A. Ghorbanpour Arani, A. Jafarzadeh Jazi, M. Abdollahian, M.R. Mozdianfard, 
M. Mohammadimehr, S. Amir, “Exact Solution for Electrothermoelastic 
Behaviors of a Radially Polarized FGPM Rotating Disk”, Journal of Solid 
Mechanics, 2011, Vol. 3, No.3, pp. 244-257.  

27) A. Ghorbanpour Arani, S. Amir, V. Sadooghi, M. Mohammadimehr, “Thermal 
Stress Analysis of a Composite Cylinder Reinforced with FG SWCNTs”, Journal 
of Solid Mechanics, 2011, Vol. 3, No. 2, pp. 132-141. 

28) A. Ghorbanpour Arani, M. Mohammadimehr and M. Ghazi, “Curvature 
effects on thermal buckling load of DWCNT under axial compression force”, 
Journal of Solid Mechanics, 2011, Vol. 3, No. 1, pp. 1-8.  

29) A. Ghorbanpour Arani, M.R. Mozdianfard , V. Sadooghi, M. 
Mohammadimehr, R. Kolahchi, “Magneto-thermo-elastic Behavior of Cylinder 
Reinforced with FG SWCNTs under Transient Thermal Field”, Journal of Solid 
Mechanics, 2011, Vol. 3, No. 1, pp. 9-18. 

30) A. Ghorbanpour Arani, M. Hashemian, A. Loghman, and  
M. Mohammadimehr, “Study of dynamic stability of the double-walled carbon 
nanotubes under axial loading embedded in an elastic medium by the energy 
method”, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2011, Vol. 52, 
No. 5, pp. 815-824. 

31) A. Ghorbanpour Arani, M. S. Zarei, M. Mohammadimehr, A. Arefmanesh, M. 
R. Mozdianfard, “The thermal effect on buckling analysis of a DWCNT embedded 
on the Pasternak foundation”, Physica E, 2011, Vol. 43, pp. 1642-1648. 
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32) A. Ghorbanpour Arani, S. Maghamikia, M. Mohammadimehr, and A. 
Arefmanesh, “Buckling analysis of laminated composite rectangular plates 
reinforced by SWCNTs using analytical and finite element methods”, Journal of 
Mechanical Science and Technology, 2011, Vol. 25, No. 3, pp. 809-820. 

بر كمانش ر حرارت يتاث "، مهريمحمد يمهد، محمد شريف زارعي، علي قربان پور آراني )٣٣

علمي پژوهشي  فصلنامه، "الستيك نوع پاسترناك پيچشي نانو لوله كربني دو جداره تحت بستر ا

  .A .۱۶- ۱۱، ص ص اول، شماره سال چهارم، ۱۳۹۰ تابستان، مهندسي مكانيك جامدات

34) A. Ghorbanpour Arani, M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, A. Arefmanesh, and 
Q. Han, “Pasternak effect on the buckling of embedded single-walled carbon 
nanotubes using non-local cylindrical shell theory”, Proc. IMechE, Part C: 
Journal of Mechanical Engineering Science, 2011, Vol. 225, pp. 3045-3058. 

35) M. Mohammadimehr; A. R. Saidi; A. Ghorbanpour Arani, and Q. Han, 
“Postbuckling equilibrium path of a long thin-walled cylindrical shell (single-
walled carbon nanotubes) under axial compression using energy method”, 
International Journal of Engineering. Jan. 2011, Vol. 24, No. 1, pp. 79-86. 

36) A. Ghorbanpour Arani, J. Jafari Fesharaki, M. Mohammadimehr, S. Golabi, 
“Electro-magneto-thermo-mechanical Behaviors of a Radially Polarized FGPM 
Thick Hollow Sphere”, Journal of Solid Mechanics, 2010, Vol. 2, No. 4, 305-315. 

37) Z. S. Mousavi, A. Ghorbanpour Arani, and M. Mohammadimehr, “Small scale 

effect on the buckling analysis of a double-walled carbon nanotube under external 
radial pressure using energy method”, Amirkabir Journal of Science & 
Technology, Fall 2010, Vol. 42, No. 2, 11-16. 

38) M. Mohammadimehr; A. R. Saidi; A. Ghorbanpour Arani, A. Arefmanesh, 

and Q. Han, “Buckling analysis of double-walled carbon nanotubes embedded in an 

elastic medium under axial compression using non-local Timoshenko beam 
theory”, Proc. IMechE, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 
2011, Vol. 225, No. 2, 498-506. 

39) A. Ghorbanpour Arani, M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, S. Shogaei, and A. 
Arefmanesh, “Thermal buckling analysis of double-walled carbon nanotubes 
considering the small-scale length effect”, Proc. IMechE, Part C, Journal of 
Mechanical Engineering Science, 2011, Vol. 225, 248-256. 

40) M. Mohammadimehr; A. R. Saidi; A. Ghorbanpour Arani; A. Arefmanesh and 
Q. Han “Torsional buckling of a DWCNT embedded on Winkler and Pasternak 
foundations using nonlocal theory”, Journal of Mechanical Science and 
Technology, 2010, Vol. 24 (6), 1289-1299. 
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41) A Ghorbanpourarani, M Mohammadimehr, A Arefmanesh, A Ghasemi. 
“Transverse vibration of short carbon nanotubes using cylindrical shell and beam 
models”, Proc. IMechE, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 1 
March 2010, Vol. 224 (3), pp. 745-756. 

42) A Ghorbanpour Arani, M. Shokravi, M Mohammadimehr, “Buckling analysis of 
a double-walled carbon nanotube embedded in an elastic medium using the energy 
method”, Journal of Solid Mechanics, 2009, Vol. 1, No. 4, 289-299. 
 

 
 

و  يفارس( يداخل يها ها و كنفرانسشيمنتشر شده در مجموعه مقاالت همامقاالت  - ۱۰
  )يسيانگل

  
1) M. Mohammadimehr, Shahram Hosseini Chaleshtori, Sajad Alimirzaie, 12-
14 May, 2015, “Longitudinal vibration of functionally graded tapered microbars 
embedded in an elastic medium based on SGT”, The 23rd Annual International 
Conference on Mechanical Engineering (ISME 2015), Mech. Eng. Dept., 
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. 

د بور براساس یترینانولوله ن یرخطیتحلیل کمانش غ " ،يد شاهدیسع ،مهر مهدي محمدي )2

، " یلیفرانسید يسازشده با استفاده از روش مربعو تنش کوپل اصالح یرمحلیموشنکو غیر تیت يتئور
دانشکده ،  )ISME2015 ( مهندسی مکانیک ایران، یالمللنیب همایش ساالنه نیست و سومیب

 .1394بهشت  اردي 24 تا 22 ،، ایرانرکبیر، تهران یام یصنعتشگاه ن، داکیمکان یمهندس

ارتعاش  ياس کوچک بر رویر اندازه مقیتاث "،فر سید مصطفی مصطفوي ،مهر مهدي محمدي )3

 یالمللنیب همایش ساالنه نیست و سومیب، "ریتز  - ک با استفاده از روش رایلیینانو ورق اورتوتروپ
رکبیر، یام یصنعتشگاه ن، داکیمکان یدانشکده مهندس،  )ISME2015 (مهندسی مکانیک ایران،

 .1394بهشت  اردي 24 تا 22 ،، ایرانتهران 

 یکربن يهانانولوله یرخطیتحلیل خمش و ارتعاش آزاد غ " ،يد شاهدیسع ،مهر مهدي محمدي )4

، " یلیفرانسید يسازبا استفاده از روش مربع یرمحلیموشنکو غیر تیت يتک جداره براساس تئور
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مرکز ، )Rotating Equipment 2014( رویع نفت و نیزات دوار در صنایکنفرانس تجه نیشمش
 .1393ماه  آذر 11- 12ران، ی، تهران، اید بهشتیشه یالملل نیب يشهایهما

 ریکروتیمل ارتعاشات آزاد یتحل " نژاد، یمسلم وصال ،مهر مهدي محمدي ،ینیرحمت اله ام )5

به روش  یان کرنشیگراد يبر اساس تئور یر ساخته شده از مواد مدرج تابعیموشنکو مقطع متغیت
 Rotating Equipment( رویع نفت و نیار در صنازات دویکنفرانس تجه نیشمش، " تزیر یلیرا

 .1393آذر ماه  11- 12ران، ی، تهران، اید بهشتیشه ین المللیب يشهای، مرکز هما)2014

اثر دما ، نرخ کرنش و اصطکاك  یبررس " ،مهر، احسان لقمان یرضائ يهاد ،مهر مهدي محمدي )6

 نیهشتم، " ینوسیسط قالب بسته ستو ياقطعه استوانه يند آهنگریکرنش در فرآ- تنش یمنحن يرو
، دانشکده مهندسی مکانیک، ) ISMESTU2014( مهندسی مکانیک ایران، ییدانشجوهمایش 
 .1393مهر ماه  15- 17الن، رشت، ایران، یدانشگاه گ

ند نورد سرد یفرآ يسازهیشب " ، دیحد ي، مهدیپور آرانن قربانیرحسیام ،مهر مهدي محمدي )7

مهندسی مکانیک  ییدانشجوهمایش  نیهشتم، "مک نرم افزار آباکوس کوك به ک- به روش جانسون
مهر  15- 17الن، رشت، ایران، ی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گ) ISMESTU2014( ایران،

 .1393ماه 

-و مدل يه سازیشب " ،مهر یرضائ يکرده، احسان لقمان، هادرضوان سر ،مهر مهدي محمدي )8

ر یافزار اجزا محدود آباکوس و تاثدرنرم ياو پنج مرحله يله ام تک مرحیفرآیند کشش س يساز
، ) ISMESTU2014( مهندسی مکانیک ایران، ییدانشجوهمایش  نیهشتم، " عوامل مختلف بر آن

 .1393مهر ماه  15- 17الن، رشت، ایران، یدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گ

 کشش ندیفرآ سازيه یشب " نسب، يضورضا مرتی، علیحسن بابا اکبر زارع ،مهر مهدي محمدي )9

مهندسی مکانیک  ییدانشجوهمایش  نیهشتم، "افزار اجزاء محدود آباکوس  نرم ورق در قیعم
مهر  15- 17الن، رشت، ایران، ی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گ) ISMESTU2014( ایران،

 .1393ماه 

ند یفرا يساز هیشب " ،رمحمد مناقبید امی، سین توجهیمحمدحس ،مهر مهدي محمدي )10

 مهندسی مکانیک ایران، ییدانشجوهمایش  نیهشتم، " شکل به روش اجزاء محدود Iر یت يخمکار
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)ISMESTU2014 (مهر ماه  15- 17الن، رشت، ایران، ی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گ
1393. 

ق ید کشش عمنیفرآ يسازهیشب " ان،یدریح ی، مصطفيباالخانه ا یمجتب ،مهر مهدي محمدي )11

 مهندسی مکانیک ایران، ییدانشجوهمایش  نیهشتم، "افزار آباکوسبا استفاده از نرم

)ISMESTU2014 (مهر ماه  15- 17الن، رشت، ایران، ی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گ
1393. 

12) M. Salemi, M. Mohammadimehr, 22-24 Oct 2014, “Bending and buckling 
analysis of functionally graded Mindlin nano-plate model based on strain 
gradient elasticity theory”, Proceedings of 5th International Congress on 
Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran. 
13) B. Rousta Navi, M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, 22-24 Oct 
2014, “The magnetic effect on stability of polymeric nanocomposite plate 
reinforced by single walled carbon nanotubes”, Proceedings of 5th International 
Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran. 
14) M. Mohammadimehr, E. Golzary, S. Alimirzaie, 10-12 April 2014, “Static 
and free vibration analysis of tapered functionally graded polystyrene nano-
composite beam reinforced by SWCNT under heat transfer and static forces 
using FEM”, 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014), 
Istanbul University, Turkey. 

کمانش و ارتعاشات نانو ورق  "، قربان پور یعل، مهر مهدي محمدي ،يبرهان روستا ناو )15

، " افته مخلوطیبر اساس مدل توسعه  یکیالکترومگنتومکان يهوشمند تحت بارگذار یتیکامپوز
، دانشکده مهندسی ) ISME2014(مهندسی مکانیک یالمللنیب همایش ساالنه میندوست و یب

 .1393اردیبهشت ماه  2- 4ران، ید چمران اهواز، اهواز، ایمکانیک، دانشگاه شه

جداره  له سهینانوم یطول يل ارتعاشات اجباریتحل "، زاده یمحدثه بافق، مهر مهدي محمدي )16

 همایش ساالنه میندوست و یب، " یلیفرانسید يبا استفاده از روش مربع ساز یرمحلید بور غیترین
د چمران یدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شه ،) ISME2014(مهندسی مکانیک یالمللنیب

 .1393اردیبهشت ماه  2-4ران، یاهواز، اهواز، ا
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 " شهرام حسینی چالشتري، محمد بذرکار،، یمائده حسام ،ییم رضایمر، مهر مهدي محمدي )17

- هیپا یي کربن شده با نانولولهتیتی تقویز تیر کامپوزیخ يرو یحجم ، دما و کسر ر پارامتر تراکمیتأث
، ) ISME2014(مهندسی مکانیک یالمللنیب همایش ساالنه میندوست و یب، " دار حافظه يمریپل

 .1393اردیبهشت ماه  2- 4ران، ید چمران اهواز، اهواز، ایدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شه

تاثیر بستر االستیک روي خیز و تابع الیه مرزي ورق  "، یرسول رستم، مهر مهدي محمدي )18

مهندسی  یالمللنیب همایش ساالنه میندوست و یب، " ردي يبا استفاده از تئور یک عرضیپزوترویا
 2- 4ران، ید چمران اهواز، اهواز، ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شه) ISME2014(مکانیک

 .1393اردیبهشت ماه 

با استفاده  ین مدرج تابعیندلیارتعاشات نانو ورق م لیتحل "، یمحمد سالم ،مهر مهدي محمدي )19

دانشگاه ، )AERO2014(ن کنفرانس انجمن هوافضاي ایران یهمزدیس، " یان کرنشیگراد ياز تئور
 .1392 ماهسفندا  13- 15 ن،یتهران، دانشکده علوم و فنون نو

ک سر یسوراخ دار  يارهیتحلیل تنش و خیز ورق دا "فه، ید جواد عطیس ،مهر مهدي محمدي )20

ن کنفرانس انجمن هوافضاي ایران یهمزدیس، " درج تابعیردار ساخته شده از مواد میگ
)AERO2014( ،1392 ماهسفندا  13- 15 ن،یدانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نو. 

انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از  "، یمحمد جواد فراه ،مهر مهدي محمدي )21

دانشگاه ، )AERO2014(افضاي ایران ن کنفرانس انجمن هویهمزدیس، " تئوري گرادیان کرنشی
 .1392 ماهسفندا  13- 15 ن،یتهران، دانشکده علوم و فنون نو

جدارضخیم ساخته شده از  یکره توخالل تنش یتحل "، یمنجم یاحمد عل ،مهر مهدي محمدي )22

ن یهمزدیس، "پاسترناكبر بستر  یکی، حرارتی و مکانیسیمغناطهاي يتحت بارگذار یمواد مدرج تابع
- 15 ن،یدانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نو، )AERO2014(انس انجمن هوافضاي ایران کنفر
 .1392 ماهسفندا  13

با استفاده  ین مدرج تابعیندلیکمانش و خمش نانو ورق م "، یمحمد سالم ،مهر مهدي محمدي )23

سسه ، مو)NCMEI2014( کیمکان یمهندس ين کنفرانس سراسریاول، " یان کرنشیگراد ياز تئور
 .1392 ماهسفندا 8 ،رازی، شیخوارزم یو پژوهش یآموزش ین المللیب
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ر نانو یت یکیمکانترمول ارتعاشات آزاد الکترویتحل "ان، یمحمد محمود ،مهر مهدي محمدي )24

تنش  يک با استفاده از تئورید بور بر بستر االستیترین يلولهت شده با نانویتقو یت مدرج تابعیکامپوز
ن ی، موسسه ب)NCMEI2014( کیمکان یمهندس ين کنفرانس سراسریاول، " کوپل اصالح شده

 .1392 ماهسفندا 8 ،رازی، شیخوارزم یو پژوهش یآموزش یالملل

25) M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, B. Rousta Navi, 18-19 Feb. 
2014, “Prediction of elastic modulus of rectangular composite plate reinforced 
by aligned carbon nanotubes (CNTs) by three dimensional finite element 
method”, The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid 
Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014), Iran University of Science and 
Technology, Tehran, Iran. 
26) M. Mohammadimehr, A. A. Monajemi, 18-19 Feb. 2014, “Nonlocal free 
vibration of viscoelastic nanoribbon resting on elastic medium”, The Bi-Annual 
International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-
Mech-2014), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. 
27) M. Mohammadimehr, A. Ghorbanpour Arani, B. Rousta Navi, 8-9 Jan. 
2014, “The free vibration analysis of nonlocal SLGS based on various plate 
theories under magnetic field”, International Conference on Machine Learning, 
Electrical, and Mechanical Engineering (ICMLEME2014), Dubai, UAE. 

اي ل کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته استوانهیتحل"، محمد حسن اسماعیلی، مهر مهدي محمدي )28

ک پاسترناك یهاي ترکیبی بر بستر االستيتحت بارگذار یجدار نازك ساخته شده از مواد مدرج تابع
ته دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرف، "3 مرتبه یر شکل برشییتغ يبا استفاده از تئور

)NAMIC2013 ( 1392ماه مرداد 22- 24، آزاد اسالمی شهر مجلسی، دانشگاه.  

تاثیر فشار روي  "، يراوند ینیحس یحیذب ید مرتضی، سيل احمدیاسماع، مهر مهدي محمدي )29

دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرفته ، " یتیاي دوارکامپوزارتعاشات آزاد پوسته استوانه
)NAMIC2013 (1392مرداد ماه  22- 24انشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسی، ، د. 

طراحی و ساخت مواد کامپوزیتی " علیرضا محکمه، فرزین صیادي،، مهر مهدي محمدي )30

، "ینچیم ایک ونیاپوکسی به روش الیاف پیچشی و انجام تست خمش روي لوله کامپوزیتی /شیشه
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، دانشگاه آزاد اسالمی شهر ) NAMIC2013(دومین کنفرانس بین المللی مواد جدید و پیشرفته 
 .1392مرداد ماه  22- 24مجلسی، 

ل کمانش محوري غیر محلی نانولوله یتحل "، سید امیر محمد مناقب، مهر مهدي محمدي )31

مهندسی  یالمللنیب همایش ساالنه ست و یکمینیب، "سه جداره بر بستر االستیک پاسترناك  یکربن
اردیبهشت ماه  17- 19ی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، ، دانشکده مهندس) ISME2013(مکانیک
1392. 

تاثیر بستر االستیک پاسترناك روي  "، محمد مهدي محمدي نجف آبادي، مهر مهدي محمدي )32

 همایش ساالنه ست و یکمینیب، " یسطح يهاارتعاشات آزاد نانو ورق تک الیه با در نظر گرفتن تنش
- 19، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر، ) ISME2013(مهندسی مکانیک یالمللنیب

 .1392اردیبهشت ماه  17

کمانش  ير سطح مقطع روییر تغیتاث "، ، امیر پورخلیلیياحسان گلذار، مهر مهدي محمدي )33

همایش  ست و یکمینیب، " تک جداره یلوله کربن ت شده با نانویتقو یتیر نانو کامپوزیت یچشیپ
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه ، ) ISME2013(ی مکانیکمهندس یالمللنیب ساالنه
 .1392اردیبهشت ماه  17- 19نصیر، 

 یبررس "، ينجف آباد يمحمد يل، محمد مهدی، محمد رضا وکمهر مهدي محمدي )34

با استفاده از  S1002چرخ قطار مدل  يند آهنگري گرم دو مرحله ایموثر روي فرآ يتاثیرپارامترها
راه  یر در مهندسیاخ يشرفتهایپ ین المللین کنفرانس بیسوم، " اء محدودنرم افزار اجز

 .1392اردیبهشت ماه  11و  10، دانشگاه علم وصنعت ایران، )ICRARE2013(آهن

و محدوده  یکین استاتین ولتاژ پولییتع "، مهر مهدي محمدي صابر عزیزي، یاشار حقیقت فر، )۳۵

، " ریکرو تیبا استفاده از مدل م یخازن ينسور فشارکرو سیمناسب م یبه منظور طراح يولتاژ کار
 17واحد تهران شرق،  یدانشگاه آزاد اسالم، )NCME2013( همایش ملی مهندسی مکانیک

 .1391 ماهاسفند

36) M. Mohammadimehr, H. Afshari, 20-22 Feb. 2013, “GDQM for vibration 
analysis of functionally graded thin annular sector plates with non-uniform 
thickness on elastic foundation”, 12th Conference of Iranian Areospace Society 
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(AERO2013), Aerospace Engineering Departement, Amirkabir University of 
Technology, Tehran, Iran. 

ر یز تیخ يانتقال حرارت رور یتاث "رحمت اله امینی، محمد محمودیان،  ،مهر مهدي محمدي )۳۷

، "به روش اجزاء محدود  یت شده با نانولوله کربنیت مدرج تابعی تقویبرنولی نانوکامپوز - اویلر
هوا ، دانشکده صنعتی امیرکبیر شگاهندا، )AERO2013(ن کنفرانس انجمن هوافضاي ایران یدوازدهم

 .1391 ماهسفندا  1- 3،  و فضا

ت شده یتقو يهاتیکامپوز یعرض یب کشسانیتعیین ضر "محمد بذرکار،  ،مهر مهدي محمدي )۳۸

، " نانو لوله، دما و پارامتر تراکم توده یحافظه دار برحسب کسر حجم يمریه پلیپا یبا نانو لوله کربن
هوا ، دانشکده صنعتی امیرکبیر شگاهندا، )AERO2013(ن کنفرانس انجمن هوافضاي ایران یدوازدهم

 .1391 ماهسفندا  1- 3،  و فضا

تاثیر عوامل  یبررس "حامد خانی، فرزین صیادي، محمد صادق فالح زاده،  ،مهر مهدي محمدي )۳۹

 یین کنفرانس دانشجویهفتم، " فرآیند اکستروژن مستقیم به روش اجزاء محدود يمختلف رو
 ماهسفندا  1- 3،  کیمکان یتهران، دانشکده مهندس شگاهندا، )STU2013( ،مهندسی مکانیک ایران

1391. 

-قطعه  يتاثیر حرارت روي فرایند آهنگر یبررس "مرتضی قانع پور ،  ،مهر محمدي مهدي )۴۰

 ،مهندسی مکانیک ایران یین کنفرانس دانشجویهفتم، " اي شکل به روش اجزاء محدوداستوانه

)STU2013( ،1391 ماهسفندا  1- 3،  کیمکان یتهران، دانشکده مهندس شگاهندا. 

41) M. Mohammadimehr, A. H. Rahmati, 10-12 Oct 2012, “Electric excitation 
effect on the BNNRs vibration behavior under electro-thermo-mechanical 
loadings using nonlocal elasticity theory”, International Conference on 
Mechanical Engineering and Advanced Technology (ICMEAT2012), Islamic 
Azad University, Majlesi Branch, Abbasi International Hotel, Isfahan, Iran. 

 یبررسی رفتار الکتروترمواالستیک کره توخال "احمد علی منجمی،  ،مهر مهدي محمدي )۴۲

بر بستر  یکیهاي الکتریکی، حرارتی و مکانيتحت بارگذار یجدارضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابع
، )ICMEAT2012(ن المللی مهندسی مکانیک و فناوریهاي پیشرفته کنفرانس بی، "کیاالست
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 مهرماه 19- 21دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، ایران، 
1391. 

ند قفسه نورد یفرآ يو مدلساز يسازهیشب "مجید حمامی، امین رحمانی،  ،مهر مهدي محمدي )۴۳

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و ، "افزار اجزاء محدود آباکوسبا استفاده از نرم  ياسیاره
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی )ICMEAT2012(فناوریهاي پیشرفته 

 .1391 مهرماه 19- 21عباسی، اصفهان، ایران، 

ند یآفرم لوله و فر شیمحدود پ ياجزا يه سازیشب "علی اسکینی،  ،مهر مهدي محمدي )۴۴

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و ، "304زنگ نزن فوالد  ینگ تولید سه راهیدروفرمیه
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی )ICMEAT2012(فناوریهاي پیشرفته 

 .1391 مهرماه 19- 21عباسی، اصفهان، ایران، 

فرایند نورد  يپشتیبان رو يتاثیر غلتکها "الهه عزیزیان، امین رحمانی،  ،مهر مهدي محمدي )۴۵

، دانشگاه )ICMEAT2012(کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهاي پیشرفته ، " گرم
 .1391 ماهمهر 19- 21ایران، آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، هتل بین المللی عباسی، اصفهان، 

هاي بررسی قالب " ،حانیوحید ط ،سید مرتضی ذبیحی حسینی راوندي ،مهر مهدي محمدي )۴۶

، )ICHMT2012(اولین کنفرانس جرم و انتقال حرارت ایران، " پیش فرم روي فرآیند آهنگري گرم
 .1391 شهریورماه 21- 23دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، 

ر یله غینانو م یاثرات حرارتی روي پاسخ ارتعاش "، امیر حسین رحمتی ،مهر مهدي محمدي )۴۷

، دانشگاه )ICHMT2012(اولین کنفرانس جرم و انتقال حرارت ایران، " رداریو سرگد یمحل
 .1391 شهریورماه 21- 23سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، 

48) M. Mohammadimehr, A. H. Rahmati, 8-10 Sep 2012, “Nonlocal vibration 
of tapered nanorods under electro-thermo-mechanical loadings using DQM”, the 
4th  International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2012), 
University of Kashan, Kashan, Iran. 

ر ینظ ییتاثیر پارامترها یبررس "، علی شفیع خانی، سید مهدي میرصادقی ،مهر مهدي محمدي )۴۹

، "به روش اجزاء محدود  يو هندسه ابزار روي فرایند آهنگر ، دما، خواص موادیط اصطکاکیشرا
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، ICME2011 دیساخت و تول یمهندس ین کنفرانس ملیو دوازدهم ین المللین کنفرانس بیسوم
 .1390 ماهید 6-8دانشگاه تهران،  یفن يهاس دانشکدهیک، پردیمکان یدانشکده مهندس

سازي فرایند نورد  سازي و بهینه شبیه "، محمد حسن کیخا، امین رحمانی ،مهر مهدي محمدي )۵۰

ن یو دوازدهم ین المللین کنفرانس بیسوم، " به روش اجزاء محدود اي ورق گرم مسطح دو قفسه
- س دانشکدهیک، پردیمکان ی، دانشکده مهندسICME2011 دیساخت و تول یمهندس یکنفرانس مل

 .1390 ماهید 6-8دانشگاه تهران،  یفن يها

  شکل  Iر یشبیه سازي  فرایند نورد گرم ت "،  یکرم ياد نصر، مهدمهرد ،مهر مهدي محمدي )۵۱

ساخت و  یمهندس ین کنفرانس ملیو دوازدهم ین المللین کنفرانس بیسوم، " به روش اجزاء محدود
 ماهید 6- 8دانشگاه تهران،  یفن يهاس دانشکدهیک، پردیمکان ی، دانشکده مهندسICME2011 دیتول

1390. 

م به یند نورد ورق ضخیفرآ يتاثیر عوامل مختلف رو "، د حسن کیخامحم ،مهر مهدي محمدي )۵۲

ر و یپ یو قطعات صنعت ییهوا يهان عمر سازهید و تخمیاولین کنفرانس تمد، "روش اجزاء محدود
 .1390 ماهتیر 14- 16ف، یشر یصنعتدانشگاه دانشکده مهندسي هوا فضا فرسوده، 

 ياس کوچک رویاثر مق " پور آرانیعلی قربان، امیرحسین رحمتی ،مهر مهدي محمدي )۵۳

کنفرانس ساالنه نوزدهمین ، " ییو گرما یکیالکتر يهایله تحت بارگذارینانو م يارتعاشات محور
 .1390 ماهاردیبهشت  20- 22بیرجند، دانشگاه دانشکده مهندسي  ،ISME2011 مهندسی مکانیک

 يهانانولوله یحلر میل کمانش غیتحل " مهر مهدي محمدي علیرضا سعیدي، ،محمد کرمی )۵۴

کنفرانس نوزدهمین ، " يو محور یچشیپ یبیترک يک تحت بارگذاریچندجداره بر بستر االست یکربن
 ماهاردیبهشت  20- 22بیرجند، دانشگاه دانشکده مهندسي  ،ISME2011 ساالنه مهندسی مکانیک

1390. 

ل بعد از یتحل " هروحید عطابخشیان، سید ناصر فرزانم ،مهر مهدي محمدي، علی قربانپور آرانی )۵۵

کنفرانس ساالنه نوزدهمین ، "مرزي هیال يکمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره با استفاده از تئور
 .1390 ماهاردیبهشت  20- 22بیرجند، دانشگاه دانشکده مهندسي  ،ISME2011 مهندسی مکانیک

56) Z. S. Mousavi, M. Mohammadimehr, A. R. Shahidi, 14-16 May 2011, 
“Effect of number of layers on the buckling analysis of CNTs using nonlocal 
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elasticity theory”, the 19th  Annual Conference on Mechanical Engineering(ISME 
2011), University of Birjand, Birjand, Iran. 

 یچشیر حرارت بر کمانش پیتاث "مهر ي محمديمهد ، محمد شریف زارعی،علی قربانپور آرانی )۵۷

 کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیکنوزدهمین ، " پاسترناكون یتحت فونداسدو جداره  ینانولوله کربن

ISME2011،  1390 ماهاردیبهشت  20- 22بیرجند، دانشگاه دانشکده مهندسي. 

عاشات خطی نانولوله تحلیل ارت "مهر مهدي محمدي ، محمد شریف زارعی،علی قربانپور آرانی )58

پاسترناك با استفاده از تئوري االستیسیته ک کربنی دوجداره تحت بار حرارتی بستر محیط االستی
تربیت دانشگاه دانشکده مهندسي  ،IAS2011دهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ایران ، " غیرموضعی

 .1389 ماهاسفند 10- 12، مدرس

 يهانانولوله یر محلیل کمانش غیتحل " مهر مهدي محمدي علیرضا سعیدي، محمد کرمی، )59

دهمین ، "ییو گرما ي، محوریچشیپ یبیترک يک تحت بارگذاریچندجداره بر بستر االست یکربن
 10- 12تربیت مدرس، دانشگاه دانشکده مهندسي  ،IAS2011کنفرانس انجمن هوافضاي ایران 

 .1389 ماهاسفند

تک  یکربن ل کمانش نانولولهیتحل " انیعلی قربانپور آرعلیرضا سعیدي،  ،مهر مهدي محمدي )۶۰

 هشتمین ،"یر محلیته غیسیاالست يبا استفاده از تئور کیبر بستر االست یبیترک يتحت بارگذاره یال
 .1389 ماهآذر  10-11 ،علوم پزشکی مشهددانشگاه دانشجویی نانو، کنفرانس 

بنی دو جداره بر تحلیل کمانش پیچشی نانو لوله کر "مهر مهدي محمدي علیرضا سعیدي،  )۶۱

، هجدهمین کنفرانس "بستر االستیک وینکلر و پاسترناك با استفاده از تئوري االستیسیته غیر محلی 
 یصنعتدانشگاه مکانيک،  يدانشکده مهندس ،ISME2010 مهندسی مکانیک) بین المللی(ساالنه 
 .1389 ماهاردیبهشت  21- 23، شریف

اثر مقیاس کوچک روي کمانش نانو  "انگ هان، ، علی قربانپور آرانی، چیمهر مهدي محمدي )۶۲

) بین المللی(، هجدهمین کنفرانس ساالنه "شعاعی بر بستر االستیک تحت فشار  الیهکربنی تک   لوله
 21-23، شریف یصنعتدانشگاه مکانيک،  يدانشکده مهندس ،ISME2010مهندسی مکانیک 

 .1389 ماهاردیبهشت 
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با در نظر نانولوله کربني دوجداره  يمحور کمانش"  مهر مهدي محمدي و يف زارعيمحمد شر )۶۳

هفدهمين  ،"  بر بستر االستيک داخلي و خارجي يحرارت ياس کوچک طول و بارهايگرفتن اثر مق

دانشگاه ، مهندسي مكانيكدانشکده  ،ISME2009مهندسي مكانيك ) بين المللي(كنفرانس ساالنه 

 .۱۳۸۸ ماهارديبهشت  ۲۹- ۳۱، تهران

کمانش نانو لوله کربني دو جداره تحت بارهاي " ، مهر مهدي محمدي و يارعف زيمحمد شر )۶۴

، " شعاعي وحرارتي با در نظر گرفتن اثر مقياس کوچک بر بسترهاي االستيک داخلي و خارجي

، اشترمالك صنعتي دانشگاه ، IAS2009 ايران هوافضاي انجمن) المللي بين(ساالنه كنفرانس هشتمين

 .، ١٣٨٧ اسفند ١- بهمن ٢٩ ، اصفهان،شهرشاهين

65) M. Mohammadimehr, A. R. Saidi, A. Ghorbanpour Arani, 14-16 May 
2008, “Effect of Small Length Scale on Elastic Buckling of Double-Walled 
Carbon Nanotube using Timoshenko Beam Theory”, the th16  Annual 
International Conference on Mechanical Engineering(ISME2008), Shahid 
Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 

  حل تحليلي بار كمانش ورق مستطيلي " عباسي، ، محمد علي حاجمهر مهدي محمدي )۶۶
 P-FGM شانزدهمين كنفرانس  ،"دو طرف گيردار - بي دو طرف سادهبراي شرايط مرزي تركي

شهيد باهنر دانشگاه بخش مهندسي مكانيك،  ،ISME2008 ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك
 .۱۳۸۷ ماهارديبهشت  ۲۴- ۲۶كرمان، 

ارائه مدلي در تغيير شكل پالستيك براي  " ،مهر دي محمديمه ،عليرضا سعيدي، رهمندف حامد )۶۷
 شهريورماه ١۴- ١۶ كاشان،دانشگاه  ،دومين همايش دانشجويي فناوري نانو ،"مواد با ساختار نانو متري

۱۳۸۶. 

تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي  " ،مهر مهدي محمدي، حميد رضا خاتمي )۶۸
هفتمين كنفرانس سيستمهاي (ترك سيستمهاي فازي و سيستمهاي هوشمنداولين كنگره مش ،"فازي

فردوسي دانشگاه ، رياضي و مهندسي هاي دانشكده ،)فازي و هشتمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند
 .۱۳۸۶ شهريورماه ۷- ۹ ،مشهد

اصالح رفتار ارتعاشي  " ،، سيدمنصور ناصرعلويمصطفي بورقي ،فرزاد آريانا، مهر مهدي محمدي )۶۹
مهندسي  )بين المللي(نه كنفرانس ساالچهاردهمين  ،"اي به روش اجزاء محدود هاي پوسته هساز

 .۱۳۸۵ ارديبهشت ٢۶- ٢۸ ،صنعتي اصفهاندانشگاه دانشكده مهندسي مكانيك،  ،مكانيك

 ،"ها سازي رفتار ارتعاشي پوسته بهينه "، سيدمنصور ناصرعلوي، مهر مهدي محمدي، فرزاد آريانا )۷۰
بخش (شهيد باهنر كرماندانشگاه  ،١٣٨٤ماه  آبان ٢۵- ٢۶ جدار نازك،هاي  سازهدومين كنفرانس 

 .)مهندسي عمران
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سازي خرپا با استفاده از عملگرهاي  بهينه"، محمد محمدي، مهر مهدي محمديمحسن خطيبي،  )۷۱
شهيد دانشگاه ، بخش مهندسي برق ،ششمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ،"اصالح شده ژنتيك

 .۱۳۸۳ آذرماه ۴- ۵، باهنر كرمان

 
 

  هاي كارشناسي راهنمايي شده ليست پروژه -۱۱

  عنوان پروژه  رديف
نام و نام 
خانوادگي 

  دانشجو

تاريخ 
  شروع

  تاريخ دفاع

  مسوليت پروژه

  استاد  دانشگاه
  راهنما
  

استاد 
  مشاور

1 
عوامل مختلف ار قبيل رفتار ماده، دما، تاثير 

رد ورق اصطكاك و نرخ كرنش روي فرآيند نو
  ضخيم به روش اجزاء محدود

محمد حسن 
  کیخا

مهرماه 
  کاشان    *  1390تابستان   1389

2 
تحليل تنش تير اويلر برنولي ساخته شده از 

مواد هدفمند غير ايزوتروپيك تحت بارگذاري 
  االستيك- مگنتو-الكترو

م یآرش ابراه
  زاده

مهرماه 
1389  

ورماه یشهر
  کاشان    *  1390

3 
مواد ارتوتروپيك تحت  بررسي رفتار االستيك

  بارگذاري پيچشي

سید علی 
 ییطاها

  بیدگلی

مهرماه 
1389  

ورماه یشهر
  کاشان    *  1390

4 
تاثير عوامل مختلف روي فرايند اكستروژن 

 FEMمستقيم به روش 
محمد صادق 

  فالح زاده
بهمن ماه 

  کاشان    *  1390آبان ماه   1389

5 
بررسي تاثير عوامل مختلف روي فرايند 

  به روش اجزاء محدود آهنگري گرم
مرتضی قانع 

  پور
بهمن ماه 

1389  
بهمن ماه 

  کاشان    *  1390

6 

بررسي رفتار الكترو ترمو االستيك كره توخالي 
جدار ضخيم ساخته شده از مواد مدرج تابعي 

تحت بارگذاريهاي الكتريكي، حرارتي و 
  مكانيكي

احمد علی 
 یمنجم

  گیالنی

بهمن ماه 
1389  

بهمن ماه 
  نکاشا    *  1390

7 
 يتير نانو کامپوزيت يمحل يکمانش خمش

  تک جداره يلوله کربن ت شده با نانويتقو
امیر پور 
  خلیلی

بهمن ماه 
1389  

بهمن ماه 
  کاشان    *  1390

8 
 يتيکامپوز تمام CNG مخازن تنش ليتحل

  سيانس محدود ياجزا افزار نرم توسط
سروش صابري 

  بیدگلی
بهمن ماه 

  کاشان    *  1391تابستان   1389

9 
سازي لوله كامپوزيتي يك و نيم اينچي بيهش

زاء  به روش الياف پيچشي در نرم افزار اج
  محدود آباكوس 

مهرماه   فرزین صیادي
1390  

شهریورماه 
  کاشان    *  1391

10 
طراحي، ساخت و تست خمش لوله 

كامپوزيتي يك ونيم اينچي به روش الياف 
علیرضا 
  محکمه

مهرماه 
1390  

شهریورماه 
  اشانک    *  1391
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  پيچشي

11 
برنولي -تاثير انتقال حرارت روي خيز تير اويلر

نانو كامپوزيت مدرج تابعي تقويت شده با نانو 
  لوله كربني به روش اجزاء محدود

رحمت اله 
  امینی

مهرماه 
1390  

شهریور ماه 
  کاشان    *  1391

12 
بررسي ارتعاشات و پايداري نانو لوله حاوي 
  جريان سيال بر اساس مدل تير اصالح شده

باسعلی ع
  محمدي 

  آباديده
مهرماه 
1390  

شهریور ماه 
  کاشان    *  1391

  فرايند نورد گرم يپشتيبان رو يتاثير غلتکها 13
ان یزیالهه عز

  یفارسان
بهمن ماه 

1390  
ورماه یشهر

  کاشان    *  1391

14 
با  ياقفسه نورد سياره يهاغلتک يسازمدل

  استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
بهمن ماه   ید حمامیمج

1390  
ورماه یشهر

  کاشان    *  1391

15 
به  يتيل ارتعاشات استوانه دوار کامپوزيتحل

  افزار آباکوس توسط نرم محدود يروش اجزا

اسماعیل 
احمدي شاپور 

  آبادي

بهمن ماه 
1390  

ورماه یشهر
  کاشان    *  1391

16 
هاي سطحي روي ارتعاشات آزاد تاثير تنش

تحت غير محلي نانو ورق بر بستر االستيك 
  بارگذاري حرارتي

محمد مهدي 
محمدي نجف 

  آبادي

بهمن ماه 
1390  

شهریورماه 
  کاشان    *  1391

17 

ي غيرهمگن بر ارتعاشات محوري نانو ميله
بستر االستيك تحت تاثير نيروهاي الكتريكي، 
حرارتي و مكانيكي با استفاده از روش مربع 

  سازي ديفرانسيلي

امیر حسین 
  رحمتی

بهمن ماه 
1390  

رماه شهریو
  کاشان    *  1391

18 
 Iبررسي و تحليل سه بعدي نورد گرم تير 

  شكل به كمك نرم افزار اجزا محدود
بهمن ماه   مهدي کرمی

1390  
شهریورماه 

  کاشان    *  1391

19 

هاي تاثير تغيير سطح مقطع به ازاي ضخامت
متفاوت نانو لوله بر روي كمانش پيچشي تير 

ي تك نانو كامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله
  جداره

احسان 
  گلذاري

مهرماه 
1391  

مرداد ماه 
  کاشان    *  1392

20 
سازي فرآيند نورد گرم يازده مدلسازي و شبيه

اي شركت فوالد مباركه اصفهان در نرم قفسه
  زاء محدود آباكوس افزار اج

محمد صادق 
  قائدي

مهرماه 
1391  

شهریور ماه 
  کاشان    *  1392

21 
پيك عرضي هاي ايزوتروتحليل استاتيكي ورق

بر بستر االستيك با استفاده از تئوري برشي 
  مرتبه سه

مهرماه   رسول رستمی
1391  

شهریور ماه 
  کاشان    *  1392

22 
 يتحليل تنش و ارتعاشات بال کامپوزيت

با استفاده  يخارج يهواپيما تحت تاثير نيروها
  از نرم افزار اجزا محدود

 یسید مرتض
 یذبیح
 یحسین
  يراوند

مهرماه 
1391  

ورماه شهری
  کاشان    *  1392
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23 

فرآيند اکستروژن  يو مدلساز يشبيه ساز
معکوس به روش المان محدود با نرم افزار 

 ياثر عوامل مختلف بر رو يآباکوس و بررس
  آن

درضا یحم
  یتوسل

مهرماه 
1391  

شهریورماه 
  کاشان    *  1392

24 
فرآيند کشش سيم  يو مدلساز يشبيه ساز

محدود در نرم افزار اجزاء  ياپنج مرحله
  آباکوس

رضوان 
  سرکرده

مهرماه 
1391  

شهریورماه 
  کاشان    *  1392

25 
عوامل موثر بر فرآيند کشش عميق با  يبررس

  استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس
 یوحید طحان

  موخر
بهمن ماه 

1391  
شهریورماه 

  کاشان    *  1392

26 
هواپيما تحت  يتحليل کمانش بال کامپوزيت

با استفاده از نرم افزار  يخارج يتاثير نيروها
  اجزا محدود

بهمن ماه   يدیل سعیسه
1391  

بهمن ماه 
  کاشان    *  1392

27 
الکترو  يغير محل يتحليل کمانش محور

سه جداره  Znoمکنتو ترمو االستيک نانو لوله 
  تير تيموشنکو يبا استفاده از تئور

ر ید امیس
  محمد مناقب

بهمن ماه 
1392  

ور ماه یشهر
  کاشان    *  1393

28 

ل تنش و کمانش مخازن يتحل ياثر حرارت رو
م تحت فشار داخل و يجدار ضخ يااستوانه

با  يک دو پارامتريخارج بر بستر االست
  استفاده از نرم افزار اجزا محدود آباکوس

 ییرضا يهاد
  مهر

بهمن ماه 
1394  

ور ماه یشهر
  کاشان    *  1394

  
  

  هاي كارشناسي ارشد راهنمايي يا مشاوره شده نامهليست پايان -۱۲
  

  
نام و نام   عنوان پروژه  رديف

خانوادگي 
  دانشجو

تاريخ 
  شروع

   دانشگاه  مسوليت پروژه  تاريخ دفاع

  استاد
  راهنما
  

استاد 
  مشاور

1 

ي ير خطي ترمو الكترو مكانيكي نانو لولهارتعاشات غ
بور حاوي جريان سيال واقع در - دوجداره نيتريد

محيط االستيك با استفاده از تئوري غير محلي 
  پيزواالستيسيته 

زهرا خدامی 
  مرقی

مهرماه 
  کاشان  *    1390پاییز   1389

2 
با مود  يتراشکار يوساخت ابزار ارتعاش يطراح

  يخمش
محمدرضا 
  خسروجردي

بهمن ماه 
  کاشان  *    1391دیماه   1390

3 
هاي سطحي روي ارتعاشات الكترو ترمو اثر تنش

مكانيكي نانو لوله سه جداره نيتريد بور حاوي جريان 
امیر عباس 

  فارسی
مهرماه 
1391  

شهریور ماه 
آزاد     *  1392

اسالمی 
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ويسكوز بر بستر االستيك با استفاده از تئوري تير 
  اويلر برنولي

واحد 
تهران 
  جنوب

4 

تير  يتحليل خمش و ارتعاش آزاد الکترو ترمو مکانيک
تقويت شده با  يتيموشنکو نانو کامپوزيت مدرج تابع

ي نيتريد بور بر بستر االستيک بر اساس نانو لوله
  تنش کوپل اصالح شده يتئور

محمد 
ودیان ممح

  ينجف آباد

بهمن ماه 
1391  

ه خردادما
1393 

)21/3/93(  
  کاشان    *

5 

کرو ورق يل خمش، کمانش و ارتعاشات آزاد ميتحل
واقع در  يکربن ي لوله نانوبا  شده تيتقو يتيکامپوز

 يهايبا استفاده از تئور يرطوبت -يحرارت يهاطيمح
   يان کرنشيمرتبه باالتر و گراد ير شکل برشييتغ

مهر ماه   یمحمد سالم
1392  

ورماه یهرش
1393  

)31/6/93(  
  کاشان    *

6 
ر يل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تيتحل

 يان کرنشيگراد يهايده شده با استفاده از تئوريچيپ
   نگنيار ير محليو غ

محمد جواد 
  یفراه

مهر ماه 
1392  

اسفندماه 
1393  

)24/12/93(  
  کاشان    *

7 
 ديترين کيسکواالستيو بونير نانو يرخطيارتعاشات غ
 يبا استفاده از تئور ينانو سنسور جرم هيبور بر پا

   اصالح شده يکرنش انيگراد

 یاحمد عل
 یمنجم

  یالنیگ

مهر ماه 
1392  

ورماه یشهر
1394  

)23/6/1394(  
  کاشان    *

8 

سوراخدار  يروايل تنش و ارتعاشات آزاد ورق ديتحل
 يت شده با نانو لولهيتقو يبعت مدرج تاينانو کامپوز

 يهايک بر اساس تئوريبور بر بستر االست-ديترين
  ي ر محليتنش کوپل اصالح شده و غ

جواد سید 
  فهیعط

بهمن ماه 
1392  

شهریورماه 
1394  

)31/6/1394(  
  کاشان    *

9 

ر يخمش، کمانش و ارتعاش آزاد ت يرخطيل غيتحل
ت شده يک تقويسکواالستيت ويکامپوزموشنکو نانو يت

بور با در نظر - ديترين يمختلف نانو لوله يهاعيبا توز
 يه براساس تئورياول يگرفتن نقص هندس

اصالح شده  يان کرنشيو گراد ير محليته غيسياالست
   با استفاده از روش المان محدود

- سجاد علی
  میرزایی

مهر ماه 
1392  

 1394مهرماه 
  کاشان    *  )14/7/1394(

  
  
  

   يفرصت مطالعات -۱۳
به کشور چين عزيمت نموده و استاد  ۳۱/۳/۸۷لغايت  ۱۲/۸۶/ ۱۵براي فرصت مطالعاتي از تاريخ 

  .بودند )Qiang Han( هان چيانگ ب پروفسورنراهنماي اينجا
 

  يو آموزش يرات علمافتخا -۱۴
 .۱۳۹۱- ۱۳۹۲استاد نمونه آموزشي دانشگاه كاشان در سال  )۱
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 .۱۳۸۹- ۱۳۹۰استاد نمونه آموزشي دانشگاه كاشان در سال  )۲
بدون احتساب نمره  ۱۸,۷۲رتبه اول دکتراي مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي با معدل  )۳

 .رساله در دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دوره دکتراي مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي در دانشگاه  رتبه اول امتحان جامع )۴

 .شهيد باهنر کرمان
نفر اول امتحان کتبي ورودي دوره دکتراي مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي در  )۵

 .دانشگاه شهيد باهنر کرمان
رتبه اول فارغ التحصيلي دوره کارشناسي ارشد دکتراي مهندسي مکانيک گرايش طراحي  )۶

 . در دانشگاه شهيد باهنر کرمان ۱۸,۶۷ردي با معدل کارب
  
  

  ييسوابق اجرا -۱۵
 )تاکنون- 4/11/91(مدیر گروه مکانیک جامدات  )۱
 7و  6، دبیر اجرایی کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و سیستمهاي هیبریدي )۲

 .1392شهریورماه 
 )4/11/91- 1/4/90( رئیس پژوهشکده انرژي دانشگاه کاشان )۳
 )4/11/91- 1/4/90( وهشکده انرژي ژعضو شوراي پ )۴
  )4/11/91- 1/4/90(دانشگاه  یپژوهش يعضو شورا )۵
 )4/11/91-1/4/90(دانشگاه  یو ارتباطات علم يفناور  يشوراعضو  )6
 )4/11/91- 15/1/91(دانشگاه  يعضو شورا )7
 )تاکنون- 4/11/91(عضو شوراي دانشکده مهندسی مکانیک  )8
و  19محل برگزاري دانشگاه کاشان، ، چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران ییراته اجیعضو کم )9
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  انجام شده يدرون دانشگاه طرح هاي پژوهشي - ۱۶  

تاریخ شروع  ،" مقیاس کوچک روي ارتعاشات محوري نانو میله تحت بارگذاري الکتریکی و گرمایی اثر  " )۱
 مهريمحمد يمهددکتر : ،  مجري22/7/1390: تاریخ اتمام  23/1/1390

تاریخ شروع  ،"DQMتحلیل ارتعاشات نانو میله مقطع متغیر غیرمحلی تحت بارگذاریهاي ترکیبی با استفاده از  " )۲
 امير حسين رحمتي: همكار طرح مهريمحمد يمهددکتر : ،  مجري23/1/1392: تاریخ اتمام  24/7/1391

تاریخ  ،"یکربن يهات شده با نانو لولهیک تقویزو الکتریت پیتحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات نانو ورق کامپوز " )۳
 يپروفسور عل: ران طرحهمكا مهرمهدي محمديدکتر : مجري  ،24/3/1394: اتمام تاریخ  15/7/1393شروع 

  ي، مهندس برهان روستا ناويقربان پور آران
 


