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مقاله ها

٣ تیو نتوستری م رویه های تأثیر تحت مرتعش ساندویچ سازه رئولوژی رفتار
( آران قربان پور عل ، مرق خدام (زهرا

١۵ بازتاب دهنده ها با همراه خورشیدی آب شیرین کن رد عمل بر مروری
صادقیان) نرگس پرور، محسن ، کریم صفورا عصاری، (محمدرضا

٢٩ ترموآکوستی احتراق ناپایداری بر عرض مد تحری اثر
( ابراهیم رضا بهزاد، (احسان

۴٣ زیست سه بعدی چاپ و افزایش ساخت
( خلیل خلیل فورگ نژاد، ابوالفضل ، عبداله (وحید

۵۴
محدودیت با پارزی هم بیماران جهت فعال اروتز ساخت و طراح

دست انگشتان و آرنج در حرکت
فرزانه) یداله جمالیان، (احمد

۶٠ اني م مهندس در آن کاربرد و مایع هلیم ابرشاره  رفتاری بررس
( اسماعیل عل طالب، (حسن

٧٢
تجربی بررس و فرزکاری فرایند در مصرف انرژی مدل سازی

تر و کمینه روانکاری حالت های در سطح زبری و مصرف انرژی
ابوترابی) محمدمهدی بیات، (مسعود

٧٩
ر دی تجدیدپذیر انرژی های با آن ترکیب و زمین گرمایی انرژی

گرما و سرما برق، هم زمان تولید سیستم های در
ترابی) فرشاد ، رفیع دنیز ه، ذبیح ال یال (ش

و فرهنگ وزارت توسط ،١٣٧٠٫١١٫٢۵ مورخ ١٢۴٫٧٢۴ نامۀ ط مجله، نشر مجوز
توسط ،٣٫٢۵٩٩ شمارۀ نامۀ ط آن، ‐ترویج علم درجۀ و شده صادر اسالم ارشاد

است. شده تأیید فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

دیدگاه های بیانگر لزوماً مصاحبه ها و گزارش ها مقاله ها، در شده مطرح نظریه های
تا آن ها، اصالح و صوری ویرایش در مجله نیست. ایران انی م مهندسان انجمن

است. آزاد نشود، وارد خدشه مطلب اصل به که جایی

جهاد علم اطالعات اه پای ،(ISC) اسالم جهان علوم استنادی اه پای در مجله این
م شود. نمایه (MAGIRAN) کشور نشریات بانک و (SID) اه دانش

علم ماهنامۀ دو

ایران انی م مهندسان انجمن
١٣۴ پیاپی شماره ،٢٩ سال ،١٣٩٩ دی و آذر

١۶٠۵ − ٩٧١٩ شاپا:
نسخه ۶٠٠٠ شمارگان:
تومان ۵٠٠٠ قیمت:

ایران انی م مهندسان انجمن امتیاز: صاحب
صابری عل اکبر مهندس مسئول: مدیر

ترابی فرشاد دکتر سردبیر:
ftorabi@kntu.ac.ir

تحریریه هیئت
طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش استاد غفاری، عل دکتر

مپنا گروه رئیس عل آبادی، عباس دکتر
تهران اه دانش استاد مشهدی، موسوی محمود دکتر

اسالم آزاد اه دانش دانشیار جوادی، مهرداد دكتر
اسالم آزاد اه دانش دانشیار خدایاری، علیرضا دكتر

الزهرا اه دانش استادیار مقتدری، حامد دکتر
طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش استادیار تقوی پور، امیر دکتر

صنعت و علم اه دانش استادیار ، طهران مسیح مسعود دکتر
بهشت شهید اه دانش استادیار رسام، امین دکتر

طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش استادیار پورانصاری، زینب دكتر
ایران انی م مهندسان انجمن مدیره هیئت

(رئیس) عل آبادی عباس دکتر
انجمن) نایب رئیس و اصل (عضو غفاری عل دكتر

انجمن) خزانه دار و اصل (عضو اسالم محمدرضا دکتر
انجمن) دبیر و اصل (عضو خدایاری علیرضا دكتر

( اصل (عضو صدیق مجتبی دكتر
( اصل (عضو مشهدی موسوی محمود دكتر

( اصل (عضو سهراب پور سعید دکتر
عل البدل) (عضو مهبادی حسین دكتر

عل البدل) (عضو لیاقت غالمحسین دكتر
انجمن) اصل (بازرس ترابی روح اله دکتر

انجمن) عل البدل (بازرس تبریزی مقدم عبداله مهندس

مقدس محمد ارشد: ویراستار
مقدس محمد پویان، فاطمه زی پرشین: حروف چین 

ماهین سلمان آزاده جلد: طرح
بریجان شیدا مقاالت: یری پی و آگه پذیرش اشتراک، امور

٣ پالک دژن، بن بست ، قرن سپهبد شهید خیابان تهران، دبیرخانه: نشان
١۵٩٨٩٧٧۵١١ : پست کد
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انی م مهندس مجلۀ در مقاله نگارش

ایجاد برای مناسب بستری ایجاد مجله این انتشار از هدف ایران. انی م مهندسان انجمن دست اندرکاران از است تالش ، انی م مهندس علم نشریۀ

استادان، ران، پژوهش میان ، انی م مهندس دانش عموم سطح در اطالعات تبادل و کشور اه های دانش و صنعت مؤثرتر و بیشتر هرچه نزدی و ارتباط

م کند. دنبال را کشور انی م مهندسان تجربی و نظری دانش اعتالی انی م مهندس علم نشریۀ هدف، این با است. صنعتگران و دانشجویان

و ، فن گزارش های ، ‐ترویج علم مقاله های قالب در خود حوزۀ با مرتبط صنعت و فن الت مش و مسائل طرح به را کشور صنایع م کوشد نشریه این

کمتر دارند، ‐پژوهش علم جنبۀ که مقاالت راستا این در یابد. گسترش پیش از بیش اه دانش و صنعت تعامل ذر ره این از تا کند تشویق مروری مقاالت

مقاله هایی دلیل، همین به است. انی م مهندس دانش عموم سطح در اطالعات تبادل شد، بیان که نحوی به ، اصل هدف زیرا نشریه اند، این نظر مورد

در انی م مهندس علم نشریۀ تحریریۀ هیئت نظر از دارند، انی م مهندس دانش نظری زمینه های از ی در ‐پژوهش علم و تخصص رد روی که

پیشرفت های چون موضوعات محدودۀ در ارسال مقاله های که است این به منوط نشریه این در مقاالت پذیرش اصل اولویت م گیرند. قرار پذیرش آخر درجه 

هیئت عالقه مورد قالب باشد. انی م مهندس عرصه در نوپا فناوری های و صنایع در نوآوری تولید، جدید روش های و نوآوری ها معرف ایران، در ‐صنعت فن

است. مروری مقاالت و فن یادداشت ، ترویج مقاالت قالب ، انی م مهندس علم نشریۀ تحریریه

اقدام خود پذیرش مورد مقاالت مجدد حروفچین به نسبت ، جهان علم معتبر نشریات استاندارد با مطابق افتخار با انی م مهندس علم نشریۀ

که م شود توصیه اکیداً محترم نویسندگان به رو، این از است. آن پردازش حاصل نهایی، حروفچین و LATEXبوده نرم افزار توسط استاندارد این م نماید.

چنانچه اما نمایند. ارسال و حروفچین ،mmep.isme.ir نشان به نشریه سامانۀ در ارائه شده فرمت در را خود مقاالت نرم افزار، این با آشنایی صورت در

است بدیه نمایند. اقدام Word نرم افزار در خود مقالۀ نگارش به نسبت گذشته مانند م توانند همچنان ندارند، نگارش بستۀ این با کاف آشنایی نویسندگان

ظاهری ل ش مطلب، این به توجه با اگرچه شد. خواهد حروفچین  LATEX نرم افزار با و سان سازی، ی نهایی نگارش صورت هر در مقاله ها، پذیرش از بعد که

وجود نشریه وبسایت در نیز نرم افزار این مبنای بر نگارش برای فرمت مقاالت، نویسندگان آسایش و راحت برای اما ندارد، اهمیت Word با ارسال مقاالت

سامانۀ در ، مهندس و فن گزارش های تدوین و علم مقاله های و متون ویرایش و نگارش نحوۀ درباره جامع تر توضیحات است. استفاده و دانلود قابل که دارد

دارد. قرار ان هم دسترس در ، انی م مهندس علم نشریۀ


