
٢ انی م مهندس مجلۀ در مقاله نگارش
مقاله ها

٣ کربن دی اکسید مستقیم انبساط زمین منبع تبرید ل سی رد عمل ارزیابی
موحدی) سینا ، احسائ قاض زاده (حسین

١٣ جنوبی و شمال پنجره های بهینه سازی در روشنایی و حرارت نقش
فیاض) ریما قدم، نی نیلوفر زینال زاده، (طناز

٢۴ ضربه ای محوری بارگذاری تحت آلومینیوم و فوالدی فوم های عددی تحلیل
عامری) حمید نجیبی، امیر جبارزاده، (سینا

٣٠
رد عمل پیش بین برای وتووس پی و لوک تحلیل مدل بررس

فلزی اهداف در فرسایش بلند میله پرتابه
کامیاب) محمدحسن پطرودی، مسلم (امین

۴٢
معکوس مهندس هزینه های کاهش بر مجازی فرآیند تأثیر

CB125R لت موتورسی جعبه دنده چرخ دنده های
آذری) خلیل پور (سامان

۴٩ محاسبات هوش بر مبتن مسیریابی روش های بر مروری
مالجعفری) مرتض شجاع فرد، محمدحسن موسوی تبار، حمیدرضا (سید

۶۴ آن بر مؤثر پارامترهای و مواد لیزری پوشش ده فناوری بررس
( سلطان بهزاد ، قاسم احمدرضا ، رفیع (جواد

٧٢ ساده جبری روابط کم با ساختمان از افراد تخلیه زمان پیش بین
( جمال مسعود بختیاری، سعید سفیدگر، (مصطف

و فرهنگ وزارت توسط ،١٣٧٠٫١١٫٢۵ مورخ ١٢۴٫٧٢۴ نامۀ ط مجله، نشر مجوز
تحت ،١٣٩٨٫٠٢٫٠٩ مورخ ١١٫٢۵۶٨۵ شماره آیین نامه طبق و صادر اسالم ارشاد

شده است. شناخته علم نشریه عنوان

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 دوماهنامۀ

ایران انی م مهندسان انجمن
١٣۶ پیاپی شماره ،٣٠ سال ،١۴٠٠ اردیبهشت و فروردین

١۶٠۵ − ٩٧١٩ شاپا:
تومان ۵٠٠٠ قیمت:

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

بروجردی نوری عل دکتر سردبیر:
anouri@sharif.edu

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

طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش دانشیار ترابی، فرشاد دکتر
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 بروجردی نوری عل دكتر
عل البدل) (عضو لیاقت غالمحسین دكتر

انجمن) اصل (بازرس متولیان علیرضا دکتر
انجمن) عل البدل (بازرس نادریان فرید دکتر

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

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

٣ پالک دژن، بن بست ، قرن سپهبد شهید خیابان تهران، دبیرخانه: نشان
١۵٩٨٩٧٧۵١١ : پست کد

٠٢١ ٨٨٩٣٨٣٧٣ ،٨٨٩٣٨٣٣٩ ،٨٨٩٣٨٣٣٨ ،٨٨٩٠٠٩۶۵ تلفکس:
mech_mag@isme.ir رایانامه:

www.mmep.isme.ir اه: وب



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


