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بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت "، مجید ملک جعفریانمحسن کهرم، کامران علوی و  1

، جلد دوم، 1، شماره 24مجله مهندسی استقالل، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال  "،یک صفحه تخت

 .282-271 ، صفحه1384شهریور 

کاربرد تسخیر ورتیسیته تراکم پذیر برای توسعه و "و محمود پسندیده فرد،  مجید ملک جعفریان 2

نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دانشگاه فردوسی  "جریان های با زاویه حمله باال،
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 .1391، پاییز 2، شماره 14، سال ردینواهو مهندسی هشیوپژ -علمی

معرفی الگوریتم جستجوی هارمونی برای  "،  نژادعلی صفویو  مجید ملک جعفریان ،فرهاد جلیلی 4
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بررسی تأثیر متقابل تسخیر گردابه و  "، مجید ملک جعفریانعلی حیدری، محمود پسندیده فرد و  5

مجله  "در حالت پایا و ناپایا،  NACA0012پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویل

 .1392، بهار و تابستان 1، شماره 43، جلد  مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

 صوتی ناپایدار تناوبی گذرشبیه سازی جریان تراکم پذیر "، جعفریان ملک مجید ومحمد رضا محقق  6

محاسباتی در مکانیک، دانشگاه فردوسی نشریه علوم کاربردی و  "با استفاده از الگوریتم فوریه مبنا،

 .1393، 2، شماره 25مشهد، سال 

سازی جستجوی معرفی یک الگوریتم بهینه"، نژادعلی صفویو  مجید ملک جعفریان ،فرهاد جلیلی 7

سازی ی هندسه ایرفویل و بهینهکننده های معرفیهارمونی اصالح شده برای بررسی روش

-13، صفحه 1394، تابستان 1، شماره 47دوره ، امیرکبیر مکانیک نشریه مهندسی "،آیرودینامیکی

31 . 

آشفته شتاب دار درون لوله با استفاده از مدل  انیمطالعه جر" ،انیملک جعفر دیمجو  یمحمد افسر 8

 2و هفتم شماره  ستیسال ب ک،یدر مکان یو محاسبات یعلوم کاربرد هینشر "مختلف، یآشفتگ یها

 .28- 11، صص (1395)

 

 ریلزج تراکم پذ انیجر میمستق یعدد یساز هیشب "، مجید ملک جعفریانو  دصالح عباسی مو 9

 یو محاسبات یعلوم کاربرد هینشر "،یجنبش یگذر از صوت و مافوق صوت با استفاده از طرح بقا انرژ

 .3۰- 1۵، صص (139۵) 1و هشتم شماره  ستیسال ب ک،یدر مکان



دوهدفه اشکال  یساز نهیبه" نژاد یصفو یعل و انیملک جعفر دیمج، پور ینیحس یمهد 1۰

مدرس، مرداد  کیمکان یجله مهندسم "،یگرانش یجستجو تمیبا استفاده از الگور یکینامیرودیآ

 22۰-211،صص  ۵،شماره  17،دوره  1396

 شیگرما یها ستمیس یریبکارگ“ انیملک جعفر دیدمجیسو  یذوالفقار رضایدعلی, سیمیدامید  11

 یدر مصرف انرژ ییو صرفه جو یحرارت شیآسا طیبه شرا یابیدست یموثر برا یراهکار ،یانفراد

 33- 27، صص (1396تابستان ) 1و نو، سال چهارم شماره  ریدپذیتجد یها یانرژ هینشر“

 ریدر روش تسخ یتیکاربرد طرح افس ریتاث یبررس“ انیملک جعفر دیمج دسی ی ومحسن یمصطف 12

مدرس، خرداد  کیمکان یمجله مهندس“ ییبر جواب نها ریبر کاهش اثر مقدار پارامتر تسخ تهیسیورت

 74-6۵صص  ، 3،شماره  18،دوره  1397

 

 یخط یبیو جت ترک یتک یسماالپ یعملگرها مقایسه “انیملک جعفر دیمج و  یگرام رضایعل 13

نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دانشگاه   ”اطراف استوانه انیکنترل جر یبرا

 149-137صفحات ، (1398بهار و تابستان ) 2شماره  ام یسال سفردوسی مشهد، 
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استفاده از طرح اتالف مصنوعی ماتریسی در "، مجید ملک جعفریانمحمود پسندیده فرد و  1

هشتمین  "،استوکس و اویلر برای جریان حول ایرفویل ها و پرتابه ها-حل معادالت ناویر

الی  27کنفرانس ساالنه انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 

 .1379شت هاردیب 30

تحلیل عددی جریان لزج و غیر لزج حول "محمود پسندیده فرد و مجید ملک جعفریان،  2

دینامیک ششمین کنفرانس  "برآمدگی ها و پرتابه ها با استفاده از طرح شبکه خود تطبیقی،

 ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک.1378شاره ها، اسفند 

بررسی روش تسخیر ورتیسیته برای جریان های "، و محمود پسندیده فرد مجید ملک جعفریان 3

هشتمین کنفرانس دینامیک شاره  "،تراکم پذیر ورتکس غالب گذر از صوت و مافوق صوت

 ، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک. 1382ها، شهریور 

توسعه و کاربرد روش تسخیر ورتیسیته تراکم "محمود پسندیده فرد،  ومجید ملک جعفریان  4

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، آبان  "پذیر برای جریان های گردابه غالب دو بعدی،

 ، دانشگاه یزد، گروه مهندسی مکانیک.1385



عملکرد طرح کاسپ در حل "محمود پسندیده فرد، جالل افشار و مجید ملک جعفریان،  5

دینامیک نهمین کنفرانس  "استوکس و اویلر برای جریان های حدود صوت،-معادالت ناویر

 ، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک.1383شاره ها، اسفند 

حل جریان مافوق صوت حول "حمود پسندیده فرد و مجید ملک جعفریان، حامد منتظری، م 6

چهاردهمین کنفرانس ساالنه )بین المللی(  "،پرتابه بالک دار با روش چند بلوکی مجزا

 ، دانشگاه صنعتی اصفهان.1385مهندسی مکانیک ایران، اردیبهشت 

مطالعه تجربی جریان درهم دو  "، مجید ملک جعفریانامیر خوشنویس، سید امین رحیم زاده و  7

سیلندر پشت سرهم و بررسی تاثیرات قطر سیلندرها، عدد رینولدز و فاصله بین دو سیلندر بر 

هشتمین کنفرانس ساالنه )بین المللی( انجمن هوا فضای ایران، اصفهان،  "،پروفیل سرعت

 .1387اسفند  1بهمن الی  29شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 

بررسی عملکرد مدل های رایج "پسندیده فرد،  مجید ملک جعفریان و علی خالقی،  محمود 8

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره  "توربولنس برای جریان شتاب دار غیر پریودیک در لوله،

 ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک.1387ها، خرداد 

تحلیل جریان "جعفریان، علی حیدری و محسن ساالری،  محمود پسندیده فرد،  مجید ملک 9

هشتمین  "ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر،

کنفرانس ساالنه )بین المللی( انجمن هوا فضای ایران، اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی 

 .1387اسفند  1بهمن الی  29مالک اشتر، 



مطالعه تجربی جریان درهم دو  "س، سید امین رحیم زاده و مجید ملک جعفریان، امیر خوشنوی 10

سیلندر پشت سرهم و بررسی تاثیرات قطر سیلندرها، عدد رینولدز و فاصله بین دو سیلندر بر 

 8دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  "،شدت اغتشاشی

 .1388اردیبهشت  10الی 

تحلیل جریان "محمود پسندیده فرد،  مجید ملک جعفریان، علی حیدری و محسن ساالری،  11

ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر با استفاده از طرح 

دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه صنعتی  "،های اتالفی رو مرتبه سه و کاسپ

 .1388اردیبهشت  10الی  8بابل، نوشیروانی 

بررسی "علی خالقی، محمود پسندیده فرد، علیرضا تیمورتاش و مجید ملک جعفریان و ،  12

ین هفدهم "،SSTجریان شتاب دار غیر پریودیک توربولنس با استفاده از مدل تالطمی 

دانشگاه ، 1388اردیبهشت  31الی  29کنفرانس ساالنه )بین المللی( مهندسی مکانیک ایران، 

 تهران، ایران.

بررسی عملکرد "محمود پسندیده فرد،  محسن ساالری ، مجید ملک جعفریان و علی حیدری،  13

طرح های باالدست رو مرتبه سوم با طرح های اتالفی کاسپ، ماتریسی و کاسپ بهبود 

اردیبهشت  31الی  29ین کنفرانس ساالنه )بین المللی( مهندسی مکانیک ایران، هفدهم "،یافته

 ، دانشگاه تهران، ایران.1388



تحلیل آیرودینامیکی و دینامیکی دو "مهدی رافعی، علیرضا تیمورتاش و مجید ملک جعفریان،  14

هشتمین کنفرانس ساالنه )بین  "فشنگ رایج از تفنگ های بادی در جریان گذر از صوت،

گاه صنعتی مالک ، اصفهان، شاهین شهر، دانشIAS2009المللی( انجمن هوا فضای ایران 

 .1387اسفند  1بهمن الی  29اشتر، 

تحلیل آیرودینامیکی  "محمد رضا محقق، مجید ملک جعفریان و محمد حسن جوارشکیان،  15

سومین همایش ملی  "،زمانی -جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی

 .1389آبان  20مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، 

شبیه سازی عددی جریان ناپایدار لزج و غیر لزج "محمد رضا محقق و مجید ملک جعفریان،  16

 12الی  10دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران،  "زمانی، -با استفاده از الگوریتم طیفی

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.1389اسفند ماه 

مقایسه روش های ردیابی مشخصه ای به منظور  "پریسا جهان تاب و مجید ملک جعفریان،  17

اردیبهشت  22الی  20نوزدهمین همایش ساالنه مهندسی مکانیک،  "،تعیین نواحی گردابه ای

 دانشگاه بیرجند. ،1390

مطالعه  "امیر محمد مسعودی فر، شمس الدین قیامی، مجید ملک جعفریان و سعید زارع نژاد،  18

نوزدهمین  "،رفویل های نوسانی با آرایش پشت سرهمچگونگی تولید نیروی پیشرانش در ای

 ، دانشگاه بیرجند.1390اردیبهشت  22الی  20همایش ساالنه مهندسی مکانیک، 



تحلیل جریان آرام و درهم حول دو استوانه  "علی اسدی، امیر شیخی و مجید ملک جعفریان،  19

 22الی  20، نوزدهمین همایش ساالنه مهندسی مکانیک "مدور با آرایش پشت سرهم،

 ، دانشگاه بیرجند.1390اردیبهشت 

 یکینامیرودیاشکال آ یساز نهیبه"محمد نبی خداد، مجید ملک جعفریان و حمید رضا خاقانی  20

 شیهما نیو پنجم ستیب "فلوئنت سیو نرم افزار انس یتکامل یها تمیالگور قیبا استفاده از تلف

 مدرس تیتهران، دانشگاه ترب، 1396، کیمکان یساالنه مهندس

 

 


