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  علمي پژوهشيمجله 
 1391 اسفند، 6زدهم، شمارة دوادورة 

 

  1027 -5940شماره شابن 
                              كميسيون نشريات علمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و 4/11/1388مورخ  1832/11/3 شماره طبق نامة» علمي ـ پژوهشي«درجه 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر گرديده است. 15/1/1375مورخ  321/53 شماره طبق نامه پروانه انتشار
 

  دانشگاه تربيت مدرس    و ناشر: صاحب امتياز
  دكتر غالمحسين لياقت  ول:ئمدير مس

  editor.mjmec@modares.ac.ir  دكتر مهدي معرفت  سردبير:

 manager.mjmec@modares.ac.ir  سهرابي اختر  مدير داخلي:
 دانشگاه تهران) -(استاد مهندسي مكانيك   اشجعي  دكتر مهدي   ت تحريريه:ئهي

  دانشگاه علم و صنعت ايران)   -(استاد مهندسي مكانيك   شكريه    ود دكتر محم  
  دانشگاه تهران)  -(استاد مهندسي مكانيك   شكوهمند    دكتر حسين   
  (استاد مهندسي مكانيك ـ دانشگاه تربيت مدرس)  لياقت  دكتر غالمحسين  
 (استاد مهندسي مكانيك ـ دانشگاه تربيت مدرس)  مسلمي نائيني    دكتر حسن   
  دانشگاه تربيت مدرس) -مهندسي مكانيك استاد (  مظاهري  دكتر كيومرث   
  دانشگاه تربيت مدرس) -(دانشيار مهندسي مكانيك   معرفت  دكتر مهدي  
    دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) -(استاد مهندسي مكانيك   موسويان  دكتر علي اكبر  

  
 

  :اند اري دادهيه را ين نشريبا داوري يك (يا چند) مقاله ا 31/4/91تا  1/3/91زمانيمحترمي كه در فاصله اساتيد و محققان 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز  ابراهيم پور، عبدالسالم
 دانشگاه كردستان ابراهيمي، مسعود

 سردانشگاه تربيت مد )2( احمدي، حامد
 هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش اردكاني، محمد علي

 دانشگاه تربيت مدرس )2( اسحق نيموري، مجيد
 دانشگاه صنعتي شيراز )3( اميدوار، امير

 پژوهشكده تحقيقات فضايي اميري آتشگاه، محمدعلي
 دانشگاه كوئينزلند استراليا امين الساداتي، سيد مصطفي

 دانشگاه كاشان اميني، سعيد
 درسدانشگاه تربيت م انصاري، محمدرضا

 دانشگاه تربيت مدرس ايماني، غالمرضا
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان برادران، غالمحسين

 دانشگاه صنعتي اصفهان بهبهاني، سعيد
 دانشگاه شهيد چمران اهواز بهبهاني نژاد، مرتضي

 دانشگاه صنعتي اميركبير  بهرامي، محسن
 دانشگاه تبريز )2( بيگلري، حسن

 دانشگاه تربيت مدرس )4( پاسدارشهري، هادي
 دانشگاه تربيت مدرس )3( حسين پل، محمد

 SFU دانشگاه تمايل، علي
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد جبارزاده گنجه، مهرداد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز پور، بهزاد جباري
  دانشگاه تربيت مدرس )2( جديدي، امير محمد

 دانشگاه صنعتي شاهرود جعفري، محمد
 دانشگاه تربيت مدرس جعفريان دهكردي، علي
 دانشگاه سمنان علي حاجي قرباني، رمضان

 دانشگاه تهران  حبيبي پارسا، محمد
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي حسن حجتي، محمد

 دانشگاه گيالن حقيقي پشتيري، امين
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري خاكي جامعي، مهران

 دانشگاه تربيت مدرس )2( عبدالحسيندارمي زاده، 
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي )2( ذاكري، مهناز

 دانشگاه بيرجند )3( ذوالفقاري، سيد عليرضا
 دانشگاه سمنان رجبي زرگرآبادي، مهران

 دانشگاه سمنان زيرك، سعادت
 )دانشگاه جامع امام حسين (ع ساالري، محمود
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور الدين ساالريان، حسام

 دانشگاه صنعتي شاهرود سررشته داري، علي
 دانشگاه بوعلي سينا همدان )2( سيفي، رحمن

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان شرفي، شهريار
 دانشگاه شاهرود شريعتي، محمود

 دانشگاه تربيت مدرس )2( صديق، مهدي
 دانشگاه صنعتي اميركبير صديقي، مجتبي
 رالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصي مسعودضياء بشرحق، 

 دانشگاه تربيت مدرس )2( علي بيگلو، اكبر
 دانشگاه زنجان  غضنفريان، جعفر
 دانشگاه صنعتي اروميه فاروقي، شيركوه

 دانشگاه صنعتي شاهرود فرزانه گرد، محمود
 كرمانشاه  رازيدانشگاه  فعلي، سعيد
 دانشگاه تهران )2( فكور، مهدي

 رالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصي اله رحمتقاجار، 
 دانشگاه شهركرد قاسمي، بهزاد
 مدرس تربيت دانشگاه قدسي، مجتبي
 دانشگاه سمنان قدوسيان، علي

 دانشگاه كاشان قربانپور آراني، علي
 طوسي نصيرالدين خواجه دانشگاه كاظمي، رضا

 دانشگاه صنعتي اصفهان كدخدايي، محمود
 دانشگاه فردوسي مشهد كالهان، فرهاد

 دانشگاه تربيت مدرس تهران گلزار، محمد
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد گلمكاني، محمداسماعيل

 دانشگاه صنعتي شيراز )2( لطف آور، امير
 دانشگاه تربيت مدرس لياقت، غالم حسين

 )دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )3( مافي، مصطفي
 صنعتي اميركبيردانشگاه  ماني، محمود

 دانشگاه زنجان )2( محرمي، رسول
 پژوهشگاه هوافضا محمدي امين، ميثم
 دانشگاه اراك  مدبري فر، مهدي

 دانشگاه شهيد چمران اهواز مرادي، شاپور
 دانشگاه تربيت مدرس )9( معرفت، مهدي
 دانشگاه فردوسي مشهد جواد مغربي، محمد

 ناصفها صنعتي دانشگاه )2( مقيمي زند، مهدي
 دانشگاه صنعتي مالك اشتر ملك زاده فرد، كرامت

 دانشگاه صنعتي شريف )2( مهديقلي، حميد
 دانشگاه علم و صنعت ايران  )3( مهرداد شكريه، محمود

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  )3( اكبر موسويان، سيد علي
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ميرزايي، مسعود

 دانشگاه زنجان )2( عليميرمحمدي، 
 دانشگاه تربيت مدرس ناطق، محمد جواد

 دانشگاه تهران نجات، امير
 قزوينگاه دانش )2( نجفي، كاوه

 دانشگاه صنعتي شاهرود  نظري، محسن
 دانشگاه سمنان نيكوبين، امين

 دانشگاه تهران واعظ عاليي، سيد مهدي
 دانشگاه بيرجند )2( هاشمي، سيد حجت

 دانشگاه سمنان همت اسفه، محمد
 دانشگاه شيراز همتيان، محمد رحيم

مورد) و حداكثر آن  3روز و حداقل آن صفر (همان روز،  18عمل آمده است. طول مدت داوري به طور متوسط مورد داوري به 123جمعا  15/8/91تا  1/7/91در فاصله زماني 
  .كندت. هيئت تحريريه مجله از دقت نظر و سرعت داوران ارجمند خود صميمانه تشكر ميروز (يك مورد) بوده اس 150

  

مورد  4/2روز بوده است. براي هر عنوان مقاله به طور متوسط از  30روز و حداقل آن 140عنوان مقاله چاپ شده است كه ميانگين مدت زمان ارسال تا پذيرش  14در اين شماره، 
  .داوري بوده است 3داوري و حداكثر آن  2شده و حداقل آن نظرات داوري استفاده 

  

    :شود هاي زير نمايه مي اين نشريه در پايگاه :سازينمايه

 http://www.magiran.com (مگ ايران) بانك اطالعات نشريات كشور - 1

2 - SID)عات علمي جهاد دانشگاهي ) اطالhttp://www.sid.ir 

3 - )ISC( پايگاه استنادي علوم جهان اسالم http://www.isc.gov.ir 
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