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  هاي کارشناسی ارشد: نامهراهنمایی پایان

  24/9/1393، خاتمه : رامین علی محمديدانشجو، اثر جدایش الیه بر پارامتر سفتی لوله هاي کامپوزیتی بررسی -1

  15/11/1393، خاتمه : علیرضا مهدوي فردانشجو، تعیین طول ترك بحرانی در محور پروانه - 2

  28/7/1394خاتمه  ،: میالد گل محمديدانشجو، بررسی تاثیر خواص ماده متغیر تابعی در بهبود عملکرد دیسک ترمز - 3

  8/11/1394، خاتمه : رضا سرایلودانشجو، بررسی اثر جدایش الیه در پاسخ ستونهاي ساندویچی تقویت شده با الیاف کامپوزیتی - 4

  18/11/1394، خاتمه : امیر کریمان مقدمدانشجو، بررسی رشد ترك و خرابی در کامپوزیتها به وسیله روش اجزاء محدود توسعه یافته - 5

  31/6/1395، خاتمه : عالیه میري فریزدانشجو، تقویت کننده هاي داکت بخار کندانسور هواخنک بهینه سازي - 6

 دم، خاتمه: سروش غالمی مقدانشجو، بررسی آرایش الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب تک جهته با استفاده از روش اجزاء محدود - 7

31/6/1395   

  22/8/1395، خاتمه : سامان جعفري کلکاندانشجو، کامپوزیتیبررسی عددي جذب انرژي در سازه هاي ساندویچی  - 8

  7/11/1395، خاتمه : مهران صفريدانشجو، تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته هاي مخروطی کامپوزیتی چند الیه با روش اسپالین - 9

  7/11/1395 اتمه، خ: مرتضی زینبی سقیدانشجو، آلومینیوم-شبیه سازي فرآیند جوشکاري قوسی درز پوشش مسی مفتول مرکب مس -10

  21/6/1397خاتمه ، : محمدعلی خداداديدانشجو، تحلیل کمانش در کامپوزیت هاي الیه اي شیشه اپوکسی تقویت شده با نانومواد - 11

 31/6/1397خاتمه ، : نجمه یاريدانشجو، آلومینیوم تحت بارگذاري کششی تک محوره -ررسی استحکام اتصال چسبی تک لبه کامپوزیتب - 12

 پور، در حال انجام، دانشجو: عارف عبديشروندهیپ بیبر اساس تخر یتیکامپوز يها هیچندال یعمر خستگ ینیبشیو پ یبررس -13

  نذري، در حال انجام نعیم، دانشجو: یچسب هیفوالد با استفاده از مدل ناح یرفتار شکست جوش پرتو الکترون يساز هی: شبیموضوع به فارس -14

  

  راهنمایی رساله دکتري:

، نویسنده: مصطفی  65ویژگیهاي سطح شکست نمونه نامتجانس آزمایش وزنه سقوطی از جنس فوالدي اي پی آي ایکس بررسی تجربی  -1

 تعظیمی، درحال انجام

، روکش مس هیال يریپذو شکل ياهیالنیبا روکش مس بر استحکام ب ومینیکشش مفتول آلوم ندیفرآ ياثر پارامترها يو عدد یتجرب یبررس - 2

 فاتحی سیچانی، در حال انجام: فریبرز دانشجو

گرمایی و مکانیکی بطور همزمان بر روي استحکام لولههاي کامپوزیتی اي گالس/اپوکسی، نویسنده: -بررسی تجربی و عددي اثرات بارهاي نم - 3

 ملکی، در حال انجام مهدي

الدین محی: ، دانشجوهوافضا– يهادر سازه مینیکامپوزیت آلوم یبیاتصال ترک یکیمکان بر رفتار یچشیپ ياثر بارگذار يو عدد یتجرب یبررس - 4

 ، در حال انجامیوسفی

، علیرضا دادیان آهنگر: دانشجو، ومینیآلوم-تیکامپوز یبیو ترک یچیپ ،یچسبمدرج هدفمند  يااستحکام اتصال لبه يو عدد یمطالعه تجرب - 5

 در حال انجام

  

  مشاوره رساله دکتري:

آوایی براي مقایسه تجربی مود خرابی در نمونه شیشه اپوکسی تحت بارگذاري شبه استاتیک و استفاده از روش المان محدود و روش نشر  -1

  ، در حال انجام: نوید نوردیندانشجو، نوسانی
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  :کنفرانسی مقاالت

ت دومین ، مجموعه مقاالاستفاده از بار معادل در تحلیل رفتار ستون با الیه پیزوالکتریک، س. رهنماج. رضایی پژند،  - 1

  . 84کنفرانس سازه هاي جداره نازك، کرمان، آبان 

, ارائه شده به ششمین کنفرانس سراسري انجمن هوا کمانش ستون هوشمند با الیه پیزوالکتریک, ج. رضایی پژند ، س. رهنما - 2

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. -1385اسفند  -فضاي ایران

3- J.Rezaeepazhand, S.Rahnama. Buckling of Smart Columns with Piezoelectric Patches. ACCM-5, Hong Kong, 
November2006. 

4- Kh. Farhangdoost, S. Rahnama, Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress 
Intensity Range Factor Data, Toronto, CANADA: August 06 - 10, 2012. 

5- S. Rahnama, V. Shahabi, M. Nezamdoost, Using UMAT for modeling of functionally graded materials and 
Study of stress field around flaws, The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-3) December 18-19, 2012, Tehran, Iran 

و  سیالن بر متوالی اکستروژن سازي فشرده فرایند در قالب قطر اثر بررسیوحیدنیا،  متقی، م.  احمدي م. ح. ،س. رهنما - 6

 ، مالیر، ایران.1392 خرداد کیمکان یندسهم ملی شیما، هکرنش توزیع

تحلیل گشودگی لوله هاي کامپوزیتی رشته پیچی شده تحت بارگذاري فشاري به روش ، االف. اسماعیل زاده، س. رهنما - 7

 سمنان، ایران، 1392المللی و هفتمین همایش مشترك انجمن مهندسی متالورژي ایران آبانماه دومین همایش بیناجزا محدود، 

 کامپوزیتی هاي لوله سفتی پارامتر بر اي الیه بین جدایش اندازه و شکل اثر بررسیمالکی،  س., محمدي ر.علی ،رهنما س. - 8

 ، تهران، ایران.1393ماه کامپوزیت، بهمن مخازن و لوله المللی بین کنفرانس اولینچسبنده،  هاي المان روش از استفاده با

 یکنواخت فشار بارگذاري تحت کامپوزیتی اياستوانه هايپوسته در الیه جدایش رشد بررسی ع. سجادي، ،رهنما س. - 9

 ، تهران، ایران.1393ماه کامپوزیت، بهمن مخازن و لوله المللی بین کنفرانس اولین، خارجی

 با کامپوزیتی هاي لوله در کمانشی رفتار روي بر هسته و کننده تقویت الیه جدایش اثر بررسی ر. سرایلو، ،رهنما س. - 10

 ، تهران، ایران.1393ماه کامپوزیت، بهمن مخازن و لوله المللی بین کنفرانس اولین، ساندویچی ساختار

بررسی اثر جدایش الیه بر پارامتر سفتی لوله هاي کامپوزیتی با استفاده از روش المان هاي محمدي،  ر.علی ،رهنما س. - 11

 ، تهران، ایران.1394ماه ، اردیبهشتبیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران، چسبنده

مدلسازي رشد ترك در محل اتصال دو صفحه کامپوزیتی با استفاده از روش ، س، مالکی، س. رهنماا. کریمان مقدم،   - 12

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهاي کاربردي در مهندسی برق،مکانیک ، اجزاي محدود توسعه یافته

 ، تهران، ایران.1394ماه ، بهمنو مکاترونیک

، اي توسط المان محدودو رشد جدایش در سازه تقویت شده با المان پوستهاثر جدایش  ،رهنما س. س. جعفري، ر. سرایلو، - 13

 ، یزد، ایران.1395ماه ، اردیبهشتهمایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران چهارمینبیست و 

14- S. Rahnama, R. Gholami, Investigating the Response of Polymer Based Composites to Unidirectional Tension 
Thermal MoistureAnalogy, The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and 
Application, December 2016, Tehran, Iran. 

15- R. Gholami, S. Rahnama, N. Yari, Investigating the Effect of Moisture Diffusion on Composite Beam under 
Impact, The 5th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application, December 
2016, Tehran, Iran. 

 يالیه بدون و کامپوزیتی هايالیه با شده تقویت ساندویچی سپر در انرژي جذب قابلیت مقایسه، رهنما س. س. جعفري، - 16

 ، تهران، ایران.1395ایران، بهمن  صنایع در کامپوزیت کاربرد کنفرانسمحدود،  المان روش از استفاده با کامپوزیتی

 تابع و عددي روش از استفاده با کامپوزیتی مخروطی هايپوسته آزاد ارتعاشات تحلیل س. رهنما،م. صفري، م، راغبی،  - 17

 ، تهران، ایران.1395ایران، بهمن  صنایع در کامپوزیت کاربرد کنفرانساسپالین،  تقریب

18- S. Rahnama, S. Jafari Kalkan, R. Saraylu, Buckling Analysis of the Composite Plates with Delamination and 
Growth of Delamination with CZM Method, International Research in Mechanical Engineering, December 2016, 
Singapore, Singapore.  

19- S. Rahnama, S. Jafari Kalkan, R. Saraylu, Buckling Behavior and Compressive Failure of Composite Laminates 
Containing Multiple Large Delaminations Growth with Cohesive Element Method, International Research in 
Mechanical Engineering, December 2016, Singapore, Singapore.  
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، بررسی تجربی تاثیر تغییر طول ترك اولیه در اتصال چسبی کامپوزیتی مود یک و دو شکست ،رهنما س. ا. کریمان مقدم، - 20

 ، تهران، ایران.1396ماه ، اردیبهشتک ایرانهمایش بین المللی مهندسان مکانی پنجمینبیست و 

اري ذاثر توزیع آماري آرایش الیاف بر رفتار مکانیکی مواد مرکب تک جهته تحت بارگ ،رهنما س. مقدم، غالمی. س - 21

 ، ایران.سمنان، 1397ماه ، اردیبهشتهمایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران ششمینبیست و ، کششی و حرارتی

همایش بین  ششمینبیست و ، گرمایی بر توزیع تنش در مواد مرکب-بررسی تحلیلی تاثیرات نم ،رهنما س. ،ملکی. م - 22

 ، ایران.سمنان، 1397ماه ، اردیبهشتالمللی مهندسان مکانیک ایران

 
 
  :فارسی علمی پژوهشی مقاالت

، 1390ها، ها و شارهمکانیک سازه ،ربرد آن در مکانیک ریزساختارهاابندي تصادفی و کموزاییک ، خ. فرهنگدوست،س. رهنما - 1

 .22-11، ص 1شماره 

، مهندسی ايدار و دندانههاي زاویهبررسی تمرکز تنش در مواد مرکب تک الیه یک جهته با ترك، م. ملکی، س. رهنما - 2

 .480-472، ص 12، شماره 15، دوره 1394مکانیک مدرس، 

 -اي طی فرآیند کشش مفتول مرکب مسمترها بر فشار بین الیهبررسی اثر پارا، ف، فاتحی سیچانی، م، راغبی، س. رهنما - 3

 .108-99، ص 4، شماره 16، دوره 1395مهندسی مکانیک مدرس، آلومینیوم، 

در حالت  یتیدو صفحه کامپوز یرشد ترك در اتصال چسب يو عدد یتجرب یبررس ، س، مالکی،س، رهنماا، کریمان مقدم،  - 4

 .280-271، ص 5، شماره 16، دوره 1395مهندسی مکانیک مدرس، ، شکست Iمود 

 الیه دو مفتول کشش فرایند طی اي الیه بین فشار عددي تجربی بررسی، س. رهنمام، راغبی، ف، فاتحی سیچانی،  - 5
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