
 
 

 یماهنامه علم دو
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 7061 - 9179شاپا 
 تومان  1666 یمت:ق

  یرانا یکانجمن مهندسان مکان یاز:صاحب امت
  یاکبر صابر یمهندس عل :مسئول یرمد

 یبروجرد ینور یدکتر عل یر:سردب
anouri@sharif.edu 

 

 یریهتحر تهیأ
 یطوس یرالدینخواجه نص یاستاد دانشگاه صنعت ی،غفار یعل دکتر
 گروه مپنا یسرئ ی،آباد یعباس عل دکتر
 استاد دانشگاه تهران ی،مشهد یمحمود موسو دکتر
 یدانشگاه آزاد اسالم یاردانش ی،مهرداد جواد دکتر
 یدانشگاه آزاد اسالم یاردانش یاری،خدا یرضاعل دکتر
 یوسط یرالدینخواجه نص یدانشگاه صنعت دانشیار ی،فرشاد تراب دکتر

 دکتر علی نوری بروجردی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
 

 یرانا یکانجمن مهندسان مکان یرهمد تهیأ
 (یسرئ) یآباد یعباس عل دکتر
 (انجمن یسرئ یبنا یعضو اصل) یغفار یعل دکتر
 (یعضو اصل) یمحمدرضا اسالم دکتر
 (انجمن یرو دب یعضو اصل) یاریخدا یرضاعل دکتر
 (یعضو اصل) یقیصد یمجتب دکتر
 (و خزانه دار انجمن یعضو اصل) یمشهد یمحمود موسو دکتر
 (یعضو اصل)سهراب پور  یدسع دکتر
 (البدل یعضو عل) یبروجرد ینور یعل دکتر
 (البدل یعضو عل) یاقتل ینغالمحس دکتر
 (انجمن یبازرس اصل) یانمتول یرضاعل دکتر
 (البدل انجمن یبازرس عل) یاننادر یدفر دکتر

 

 یجانیبر یداش :یآگه یرشاشتراک و پذ امور
 شیما امینی :یگیریمقاالت و پ امور

 ۳الک پ ،بن بست دژن ،یسپهبد قرن یدشه یابانتهران خ :یرخانهدب نشانی
 7197911177: یپست کد

 627 779۳7۳۳9، 779۳7۳۳7، 77966901 تلفن تماس:
 627 779۳7۳1۳فکس: 

   mmep@isme.ir :مجله یپست الکترونیک
 www.mmep.isme.ir: اهوبگ
 

شماره  ۰۱سال  ۰۰۱۱ اسفند و  بهمنمنتشر شده در  مقاالت
 ۰۰۰ یاپیپ
 

 ۳. . .. . استخوان یالمان محدود سوراخکار سازی یهمطالعه شب 

 یرآبادیام ینحس،  انمحمد خور  
 

 77.  . . .پاسخگو به حرارت یشکلحافظه یمرهایرفتار پل یبررس 
 زادهینحس یمحمدهاد،  یزدیصادق  یالدم ،یمحمد دهقان طزرجان یدس
 

 ییپهای پارامترسازی هندسی سوترکیب روش یعدد بررسی، 
های روتور و سازی پرهبهینهدر  ییو خم انتها یهدرالدا ین،ل

 21. . . . . . . . . . . .  .استاتور یک کمپرسور محوری گذرصوتی

 محمد عامری، امین رسام، یار شریفیشهر    

 راکتور در اثر حادثه  یمنیمحفظه ا یدرولیکیترموه یسازمدل
 17 . . . . . . . .یکننده به روش چند حجماز دست دادن خنک

 یکانیکاظم  یدس، یمفرزاد چوبداررح،  آزاد یمحمدباقر محمدصادق       
 

 یبر فناور یتنمب یافراگمیفشار سنج د یتحساس یبررس 
 11. .  ..  المان محدود یلبا استفاده از تحل یکروالکترومکانیکم

  یفرج اله یثمم، یبرزوئ یوشدار، یانفرحان موسو یدس
 

   فت چرخدندهطراحی، تحلیل و ساخت افزایشی یک ج 
 07 . . . .. . .  .. . . .  . . . . .. غیردایروی کاهنده به کمک کامپیوتر

 سامان خلیل پور آذری

 

 ر با در نظ یروپ-ت متحرک کشندهحمل بار ربا یتمحاسبه ظرف
 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . یرخطیغ ینهگرفتن روش کنترل به

 زاده یناظم یمصطف، یکاله یمالح یاپو
 

 تییمخازن تحت فشار کامپوز یبر تست ارتعاش تصادف یمرور 
 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . ییفضا یبا کاربردها یفلز ینربا ال

 یمحسن عابد، یبهجت یعباس الکائ، یمختار یدمج
 
 

توسط  21/77/16مورخ  121/721 شماره نامه یط مجله مجوز
نامه شماره  یینصادر و طبق آ یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

شناخته  یعلم مجلهتحت عنوان  69/62/7۳97 مورخ   21071/77
 شده است.

 یانگرگزارش ها و مصاحبه ها لزوماً ب ،شده در مقاله ها مطالب ارائه
 یرایشمجله در و. یستن یرانا یکانجمن مهندسان مکان هاییدگاهد

خدشه وارد نشود آزاد  آن هاکه به اصل  ییتا جا مطالب،و اصالح 
 است.

 یگاهپا(، ISC)علوم جهان اسالم  یاستناد یگاهمجله در پا این
کشور  یاتو بانک نشر( SID) یجهاد دانشگاه یاطالعات علم

(MAGIRAN )شود یم یهنما.
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 یکمکان یمهندس یعلم مجلهنگارش مقاله در 

 

تبادل  کشور و یهاو موثرتر صنعت و دانشگاه یشترهر چه ب یکیارتباط و نزد یجادا یمناسب برا یبستر یجادمجله ا ینهدف از انتشار ا

 یعلم مجله ،هدف ینبا ا .و صنعت گران است یاندانشجو ستادانپژوهشگران ا یانم ،یکمکان یدانش مهندس یاطالعات در سطح عموم

 .کند یکشور را دنبال م یکمهندسان مکان یو تجرب یدانش نظر یاعتال ،یکمکان یمهندس

 یجیترو ایو  یعلم یهامرتبط با حوزه خود در قالب مقاله  یو صنعت یکشور را به طرح مسائل و مشکالت فن یعکوشد صنا یم مجله ینا 

دانش  یتبادل اطالعات در سطح عموم یهدف اصل یراز یابدگسترش  یشاز پ یشرهگذر تعامل صنعت و دانشگاه ب ینتا از ا ندک یقتشو

 یکمکان یدانش مهندس یها ینهاز زم یکیدر  یجیترو یا یو علم یتخصص یکردکه رو ییمقاله ها یلدل ینبه هم .است یکمکان یمهندس

در محدوده  یارسال یاست که مقاله ها ینمنوط به ا مجله ینمقاالت در ا یرشپذ یاصل ویتاول .یرندگ یقرار م یرشدارند مورد پذ

ر نوپا د یها یو فناور یعدر صنا ینوآور ،یدتول یدجد یو روش ها ینوآور یمعرف، کشوردر  یصنعت-یفن یشرفتهایچون پ یموضوعات

قاالت و م یجیترو ،یقالب مقاالت علم ،یکمکان یمهندس یعلم مجله یریهتحر تیأقالب مورد عالقه ه باشد. یکمکان یعرصه مهندس

تشر را من یمورد نظر صاحب نظر و قبالً مقاالت ینهکه در زم یسندگانیاست که توسط نو یمقاالت ،یمنظور از مقاالت مرور .است یمرور

  .کرده باشند نوشته شود

رم اقزار با نکه مقاالت خود را  گردد یم یهتوص یداًاک ،محترمبه منظور سهولت در نگارش و یکسان سازی ساختار مقاالت به نویسندگان 

MS Word 2013  و در محیطWindows ی به نشان مجلهسامانه چینی نموده و صرفاً از طریق با امکانات فارسی حروف

mmep.isme.ir ،مجلهنرم افزار مذکور در وب سایت ذکر است الگو و راهنمای نگارش و ویرایش متون بر اساس  شایان یند.ارسال نما 

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 


