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 اهیي پَضصفط ،ضضب آظازگبىً ،صطت حیسضی،ظّطا هحوس لَ " ،تبثیط فطایٌس جَضکبضی بط هقبٍهت بِ ذَضزگی
بیي زاًِ ای فَالز ظًگ ًعى آستٌیتی  "304اضائِ ضسُ زض ّفتویي ّوبیص هلی هٌْسسی سطح اصفْبى،
اضزیبْطت  ،1385زاًطگبُ صٌعتی اصفْبى
 اهیي پَضصفط ،هْسی ثببت " ،فطایٌس هبضیٌکبضی بب جت آة ٍ جت شضات سبیٌسُ آة" چبپ ضسُ زض ضوبضُ 43
ًططیِ هٌْسسی هکبًیک اًجوي هٌْسسبى هکبًیک ایطاىISSN: 1605-9719 ،
 اهیي پَضصفط " ،طبقِ بٌسی ٍ کس گعاضی قطعبت" اضسبل ضسُ بِ ًططیِ هٌْسسی هکبًیک اًجوي هٌْسسبى
هکبًیک ایطاىISSN: 1605-9719 ،
 اهیي پَضصفط ،حبهس بطقی کبض ،عببس اهطالْی ضاهطِ " ،هقبیسِ تبثیط عولیبت ًیتطاسیَى پالسوبیی بط ضفتبض
تطیبَلَغیکی فَالز ّبی ابعاض سطزکبض  ، AISI O1"ٍ D2اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک
زاًطگبُ آظاز ًبییي ،اسفٌس هبُ .89
 اهیي پَضصفط ،حبهس بطقی کبض ،عببس اهطالْی ضاهطٍِ ،لی الِ تبک " ،تبثیط عولیبت ًیتطاسیَى پالسوبیی ضٍی
ذَاظ تطیبَلَغیکی فَالز ابعاضی سطزکبض" ، AISI D3اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک زاًطگبُ
آظاز ًبییي ،اسفٌس هبُ .89
 اهیي پَضصفط ،حبهس بطقی کبض ،عببس اهطالْی ضاهطًَِ ،یس جلیلی "،بطضسی اثطات فطبض ٍ سطعت پیططٍی بط
صبفی سطح لبِ بطش زض فطآیٌس بطش بب آة " اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک زاًطگبُ آظاز
ًبییي ،اسفٌس هبُ .89
 عببس اهطالْی ،حبهس بطقی کبض ،اهیي پَضصفط " ،بطضسی زقت هسل زض هسل-سبظی پبضاهتطّبی هبضیٌکبضی زض
فطایٌس سَضاذکبضی بِ ضٍش سطح پبسد
 ٍ سطعت پیططٍی بط صبفی سطح لبِ بطش" ،اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک زاًطگبُ آظاز ًبییي،
اسفٌس هبُ .89
 عببس اهطالْی ،اهیي پَضصفط ،حبهس بطقی کبض " ،بْیٌِ سبظی صبفی سطح زض فطایٌس تطاضکبضی فَالز ضس
ظًگ  AISI304بِ¬کوک هسل سطح پبسد " ،اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک زاًطگبُ آظاز
ًبییي ،اسفٌس هبُ .89
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 حبهس بطقی کبض ،اهیي پَضصفط ،عببس اهطالْی " ،،ضبیِ سبظی فطآیٌس هبضیٌکبضی هتعبهس آلَهیٌیَم  6063بِ
ضٍش الوبى هحسٍز" ،اٍلیي کٌفطاًس هٌطقِ ای هٌْسسی هکبًیک زاًطگبُ آظاز ًبییي ،اسفٌس هبُ 89
 اهیي پَضصفط ،حبهس بطقی کبض  ،عببس اهطالْی ،،بطضسی تبثیط تٌص ظزایی بِ ضٍش اضتعبضی بط ضٍی ًیطٍّبی
هبضیٌکبضی زض فَالزّبی سبذتوبًی  St37-2هَضز استفبزُ زض سبظُ ّبی فَالزی " ،زٍاظزّویي کٌفطاًس
هلی ٍ سَهیي کٌفطاًس بیي الوللی هٌْسسی سبذت ٍ تَلیس ، ICME2011تْطاى ،ایطاى ،زی هبُ 90

طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
 بطضسی تبثیط ًیتطاسیَى پالسوبیی ٍ هقبیسِ تبثیطات آى بط ذَاظ تطیبَلَغیکی فَالزّبی ابعاضی سطز کبض
 . AISI O1ٍ AISI D2بب حوبیت زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس زّبقبى( اتوبم یبفتِ)
 بطضسی ٍ بْیٌِ سبظی هسل سبظی فطایٌس هبضیٌکبضی فَالز  CrMo434بِ کوک هسلْبی سطح پبسد چٌس
هطحلِ ای بِ صَضت تجطبی ٍ هقبیسِ آى بب ًتبیج عولی . ،بب حوبیت زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس زّبقبى ( اتوبم
یبفتِ)
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 کبضضٌبس اضضس ططاحی ضطکت هٌْسسی ٍ ببظضسی فٌی ایکب زض هجتوع فَالز هببضکِ اصفْبى ( زض حبل حبضط)
 هسضس زٍضُ ّبی هٌْسسی هجتوع فَالز هببضکِ اصفْبى ،زٍضُ ّبی ًقطِ ذَاًی هکبًیک هقسهبتی ٍ پیططفتِ
ٍ ططاحی ٍ هحبسبِ چطخ زًسُ ّب (حبل حبضط)
 هسیط گطٍُ هٌْسسی هکبًیک ٍ صٌبیع زاًطگبُ آظاز زّبقبى ()97-91
 هسئَل کبض گطٍُ اضتببط بب صٌعت زاًطگبُ آظاز اسالهی هٌطقِ چْبض ٍ ٍاحس زّبقبى ()95
 هسیط اضتببط بب صٌعت زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس زّبقبى ()91-89
 بطگعاضی زٍضُ آهَظش سبذت ٍ هحبسببت چطخ زًسُ (ضطکت هٌْسسی ٍ ببظضسی فٌی ایکب تببستبى )92

5

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
 بطگعاضی زٍضُ اًساظُ گصاضی ٍ تلطاًس( ضطکت هٌْسسی ٍ ببظضسی فٌی ایکب تببستبى )92
 بطگعاضی زٍضُ آضٌبیی بب استبًساضزّبی جَش کبضی (ضطکت هٌْسسی ٍ ببظضسی فٌی ایکب تببستبى )92
 ططاحی ٍ اجطا پطٍغُ ّبی هطبَط بِ زایطُ ططاحی هطکع تعویطات ضزُ هیبًی ًیطٍی زضیبیی اضتص ()1385
 هسئٍَل زفتط فٌی ٍ کٌتطل کیفیت ضطکت هٌْسسی سبذت تجْیعات فطزاى فَالز اصفْبى()1380
 ططاحی ذٌک کٌٌسُ ّبی هسی الکتطٍزّبی شٍة ضطکت ًَیس هٌگٌع ()1380
 ططاحی ٍ سبذت یک زستگبُ جطثقیل بب ظطفیت حول ببض  2تي بطای ضطکت هٌْسسی سبذت تجْیعات فطزاى
فَالز()1381
 ططاحی یک زستگبُ ( Palperتْیِ ذویط کبغص) هطبَط بِ ضطکت هیثن کبغص()1381
 ططاحی ٍ سبذت سِ زستگبُ ًَاض ًقبلِ بب کلیِ تجْیعات ضبهل زضام ّب ٍ غلتک ّب ٍ استطاکچط هطبَط بِ
ضطکت هیثن کبغص()1382
 تْیِ ًقطِ ّبی سبذت چْبض زستگبُ ًَاض ًقبلِ هطبَط بِ ططح تَسعِ هجتوع فَالز هببضکِ ()1382
 تْیِ ًقطِ ّبی سبذت ٍ ططاحی تجْیعات ٍاحس کک سبظی ططح تَاظى هطبَط بِ ضطکت فَالز تکٌیک
اصفْبى ()1381
 سبذت ٍ ببظ سبظی قسوتْبیی اظ زستگبُ حالجی ضطکت ضیسٌسگی ٍ ببفٌسگی ضحین ظازُ ٍ ضطکبء
اصفْبى()1384
 ططاحی ٍ سبذت زستگبُ اًسکتَض جَش کبضی القبیی زضظ لَلِ ٍ پطٍ فیل تَلیس ضسُ بِ ضٍش ضٍل فطهیٌگ
هطبَط بِ ضطکت لَلِ ٍ پطٍ فیل سپبفیل اصفْبى()1380

6

