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تحصيالت:
دكتري :مهندسي مواد -شناسایي و انتخاب مواد ،دانشگاه علم و صنعت ایران0833 ،
كارشناسي ارشد :مهندسي مواد -شناسایي و انتخاب مواد ،دانشگاه علم و صنعت ایران0843 ،
كارشناسي :مهندسي مواد – متالورژی استخراجي ،دانشگاه علم و صنعت ایران0843 ،

زمينههاي اصلي مورد عالقه:


آلياژ :آهن و فوالد



فرایند :ریختهگری و انجماد



خواص :مکانيکي ،مقاوم به سایش و مقاومت به حرارت،



روشهاي ارزیابي غيرمخرب (برای تخمين عمر و یا کنترل کيفي ریزساختار و خواص مکانيکي آلياژهای صنعتي)



تحليل واماندگي در فرایندهای متالورژیکي توليد قطعات صنعتي با استفاده از  FMEA ،SPC ،DOEو TQM



طراحي آلياژها و فرایندهاي جدید با عملکرد باال
(قابل ذکر است که زمينههای تحقيقاتي که متقاضي صنعتي داشته باشد ،در اولویت خواهد بود)

عضویت در انجمنهاي علمي:
 -0انجمن علمي ریختهگری ایران (عضو هيات مدیره).

http://www.irfs.ir

 -3انجمن علمي مهندسين متالورژی ایران.
 -8انجمن علمي بازرسيهای غيرمخرب ایران.
 -1انجمن علمي پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ایران.
 -8انجمن حاميان علم ،فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل (عضو هيات موسس و دبير انجمن)

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سوابق اجرایي علمي و فناوري6561-6111 :
 .0مدیرمسئول ،قائم مقام سردبير و عضو هيات تحریریه مجله علمي پژوهشي "پژوهشنامه ریختهگری"-0823 ،ادامه دارد.
http://www.foundingjournal.ir/

 .3عضو هيات مدیره انجمن علمي ریختهگری ایران -0820 ،ادامه دارد.

http://www.irfs.ir

 .8عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -0832 ،ادامه دارد.
 .1عضو شورای انتشارات دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -0822 ،ادامه دارد.
 .8مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل.0823 -0832 ،
 .3مشاور اشتغال و کارآفریني استانداری مازندان و عضو کميته اشتغال استان0821-0820 ،
 .4عضو کميته فني اداره کل کار و امور اجتماعي استان در توسعه کارآفریني و حمایت از شرکتهای فناور0823-0832 ،
 .3عضو هيات امناء و رئيس کانون کارآفرینان استان مازندران.0824 -0823 ،
 .2عضو کميته تدوین طرح جامع پژوهشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل.0820 ،
 .01عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکي بابل0823 -0821 ،
 .00عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه مازندران.0820-0821 ،
 .03عضو شورای مرکز رشد جامع شهرستان ساری وابسته به پارک علم و فناوری استان مازندران0823-0824 ،
 .08عضو شورای پژوهشهای صنعتي ،معدني و تجاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران0823 -0823 ،
 .01عضو کميته کارآفریني دانشگاه مازندران (نماینده دانشکده فني) .0834-0831
 .08مدیر اجرایي مجله فني و مهندسي دانشگاه مازندران ،دانشکده فني ()0834-0838
 .03مدیر تحقيق و توسعه و مدیر کایزن شرکت صنعتي فنرلول ایران.0831- 0842 ،
 .04همکاری با بنياد نخبگان و پارک علم و فناوری استان در داوری و ناظر تخصصي اختراعات و جشنوارههای علمي ،فناوری و
نوآوری و استارتآپها (جشنوارههای علم تا عمل ،شکوفایي و نوآوری ،پارک علم و فناوری استان ،بنياد نخبگان ،هفته پژوهش
استان) .0823-0821
 .03م شاور صنعتي چندین شرکت توليدی و صنعتي در زمينههای فني و مدیریت کيفيت ،انجام پروژههای تحقيقاتي،
مدیریت انرژی و آموزش (از  - 0831ادامه دارد).
 .02بازرس غيرمخرب سطح  3برای آزمونهای  UT ،MT ،PTو .ET

تدریس دروس دانشگاهي 6111-6531


بررسيهاي پيشرفته غيرمخرب،

( 2واحد)

كارشناسي ارشد و دكتري م .مواد

(ترمهاي فرد)



بررسيهاي غيرمخرب

( 2واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي فرد)



آزمایشگاه بازرسيهاي غيرمخرب،

( 6واحد)

كارشناسي مواد و مكانيك (ساخت و توليد)



اصول استخراج فلزات،

( 2واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي فرد)



ریختهگري ،6

( 5واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي فرد)



فرآیندهاي انجماد پيشرفته،

( 5واحد)

كارشناسي ارشد و دكتري م .مواد

(ترمهاي زوج)



انجماد،

( 2واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي زوج)



آزمایشگاه انجماد

( 6واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.



انتقال مطالب علمي و فني

( 6واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي زوج)



كنترل كيفي مواد (مدیریت كيفيت)

( 2واحد)

كارشناسي مواد ،متالورژي صنعتي.

(ترمهاي زوج)
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سوابق آموزشي ،پژوهشي و صنعتي6111-6561 :
الف :ارتباط با صنعت و جامعه
همکاری مستقيم آموزشي ،پژوهشي و یا فناوری با صنایع و شرکتهای مختلف از جمله:


شرکت ریختهگری فوالد طبرستان -0831 ،ادامه دارد



شرکت دانشبنيان ایرانيان هيبرید شمال -0832 ،ادامه دارد



شرکت مفتول آلياژی ایرانيان واال-0822 ،ادامه دارد



شرکت دانشبنيان آریانا مدرن صنعت -0831 ،ادامه دارد



مجتمع فوالد اسفراین-0828 ،ادامه دارد



شرکت آمل کربوراندوم-0821 ،ادامه دارد



شرکت صنعتي و معدني سنگ آهن گلگهر (پژوهشکده سنگآهن و فوالد گلگهر) 0823-0821



شرکت آرمان گهر سيرجان /نگين پرتو سيرجان.0823-0824 ،



شرکت دانشبنيان توليد فوالد رافع (دابوصنعت) 0823-0824



شرکت ریختهگری دقيق ساری.0821-0833 ،



شرکت ریختهگری فوالد مازندران0838 ،



شرکت فوالدین ذوب آمل0821-0832 ،



شرکت نورد فوالد یزد0823-0832 ،



مجتمع فوالد کبکان مشهد0828-0821 ،



شرکت فوالد خراسان (نيشابور) (فوالدسازی و ریختهگری مداوم)0828 ،



شرکت فوالد آلياژی اصفهان0820-0832 ،0843-0843 ،



شرکت پل فيروزه ایران-کرج0823 ،



شرکت پيستونسازی ایران (تبریز)0828 ،



شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز0111 ،



شرکت سهند پوالد تبریز0828 ،



شرکت جویبار لوله0828 ،



شرکت گاز استان مازندران 0823-0821 ،



صنایع چوب و کاغذ مازندران0821-0823 ،



شرکت راهآهن ایران0823-0820 ،



شرکت ملي فوالد ایران – شرکت همپای توليد – تهران (تدوین طرح جامع فوالد ایران 0838-0833 )0111



شرکت واثق فورج -شاهرود.0831 .



شرکت فنرلول ایران – تهران ،دامغان  ،0831-0842مدیر تحقيق و توسعه و مدیر كایزن.

ب) طرحهاي ملي و منطقهاي
.0

مجری سهه پروژه مسهتقل" ،مميزي علمي ریختهگري ایران" ،از طرف انجمن علمي ریخته گری ایران با حمایت معاونت
علمي و فناوری ریاست جمهوری برای سالهای  0821 ،0833و .0823

.3

مجری پروژه تدوین "طرح توجيهي ارتقاء مجتمع آموزش عالي فني و مهند سي نو شيرواني بابل به دان شگاه صنعتي
نوشيرواني" ،دانشگاه مازندران ،دانشکده فني ،تابستان .0831

.8

همکار اصلي مجری (نفر دوم) در تدوین "استراتژي توسعه صنایع آهن و فوالد در دو افق  3و  21ساله تا سال 6111
شمسي"( ،پروژه طرح جامع فوالد كشور) ،با همکاری شرکتهای ملي فوالد ایران ،شرکت مطالعاتي طرحهای جامع و
شرکت همپای توليد (خرداد  -0833اردیبهشت .)0838
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پ) طرحهاي پژوهشي و فناوري
.0

مجری پروژه "برر سي و تحقيق روي روشهاي مدیریتي براي بهبود كيفيت و بهرهوري در شركت ریختهگري فوالد طبر ستان
و ارائه راهكارهاي مناسب" ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -شرکت ریختهگری فوالد طبرستان -0111 ،ادامه دارد.

.3

مجری پروژه "برر سي و تحقيق روي عمليات حرارتي سختكاري القایي و علل واماندگي فنر اك سل خودرو ساخته شده از
فوالد  54SiCr6و اصالح آن" ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -شرکت مفتول آلياژی ایارنيان واال-0111 ،ادامه دارد.

.8

مجری پروژه "كنترل فرآیند پالسمایي براي توليد الیههاي نانوساختار اكسيد مس به روش كندوپاش واكنشي براي كاربرد در
سلولهاي خورشيدي" ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-0822 ،ادامه دارد.

.1

مجری پروژه "بررسي و تحقيق بر روي علل خوردگي در دیگهاي آب گرم و بخار و راههاي جلوگيري و كنترل آن" ،دانشگاه
صنعتي نوشيرواني بابل -شرکت دانش بنيان توليد فوالد رافع (دابوصنعت).0822-0823 ،

 .3مجری طرح پژوهشي" ،بهبود دیافراگمهاي ورودي و خروجي آسياهاي گندلهسازي" ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -شركت
سنگ آهن گلگهر سيرجان6531 ،
.3

مجری پروژه "ارزیابي علل شك ست و برآورد عمر باقيمانده محور رولهاي ما شين كاغذ" ،دان شگاه صنعتي نو شيرواني بابل-
صنایع چوب و کاغذ مازندران.0828-0823 ،

.4

مجری طرح پژوهشههي" ،دستتتیابي به تكنولوژي توليد غلطكهاي نورد ستترد از جنس فوالد ابزار تندبر" ،دانشههگاه صههنعتي
نوشيرواني بابل -شرکت فوالد آلياژی اصفهان.0821-0832 -

.3

مجری طرح پژوهشي صنعتي" ،دستیابي به تكنولوژي توليد فوالد ریختگي نسوز  ،"HKشرکت ریختهگری دقيق ساری ،برای
استفاده در صنایع پتروشيمي شازند اراک.0832 ،

.2

مجری پروژه اینترنشيپ " ،بررسي عوامل موثر بر انجماد یوتكتيك چدن نشكن جهت كاهش عيوب انقباضي" ،تحت حمایت
شرکت ساپکو و فوالدین ذوب آمل.0823-0821 ،

 .01مجری طرح پژوهشههي صههنعتي" ،د ستیابي به تكنولوژي توليد غلطكهاي ریختگي از چدن مقاوم به سایش پركروم" ،ش هرکت
ریختهگری فوالد طبرستان.0820- 0832 ،
 .00مجری طرح پژوهشي صنعتي" ،بهينه سازي مقاومت به سایش الینرهاي آسياب  AG millچادرملو از جنس فوالد  WS140و
 ،"WS170شرکت ریختهگری فوالد طبرستان.0820 ،
 .03همکاری در "طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك تست سایش پين روي دیسك" ،با همکاری شرکت آریانا مدرن صنعت و ارائه
آن در نمایشگاههای تجهيزات آزمایشگاهي ساخت داخل.0821 ،
 .08همکاری در "بازطراحي و تعمير دستگاه  XRDدانشگاه علم و صنعت ایران ساخت شركت  ،" JOLبا همکاری شرکت آریانا
مدرن صنعت.0834 ،
 .01مجری پروژه" ،مميزي انرژي در صنایع ریختهگري فوالد -شركت ریختهگري فوالد طبرستان".0830-0831 ،
 .08همکار مجری در طرح تحقيقاتي" ،دستیابي به تكنولوژي توليد فوالدهاي ميكروآلياژي" ،دانشگاه علم و صنعت ایران.0844 ،

ت) ثبت اختراع
.0

"دستگاه ارزیابي ریزساختار فوالد به وسيله امواج الکترومغناطيس" به شماره ثبت  38381مورخ .0828/13/32

.3

"دستگاه قفل کن و نگهدارنده برای استقرار درپوش آبگيرها و آدمروها" به شماره ثبت  31848مورخ .0828/2/33
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ث) تجاريسازي محصوالت دانشبنيان
.0

تجاریسازی اختراع شماره  0با معرفي شرکت دانشبنيان ایرانيان هيبرید شمالhttp://www.iranianhybrid.ir ،

.3

طراحي ،ساخت و فروش دستگاه تست ادی کارنت برای کنترل کيفيت قطعات استکان تایپيت خودرو با تحليل سختي ،عمق سختي و
ارزیابي درصد آستنيت باقيمانده به شرکتهای پيستونسازی ایران و پل فيروزه ایران (با همکاری شرکت ایرانيان هيبرید شمال) 0821-0828

.8

طراحي ،ساخت و فروش د ستگاه ت ست ادی کارنت برای کنترل کيفيت شفتهای و مفتولهای فوالدی به شرکت نورد فوالد یزد (با
شرکت ایرانيان هيبرید شمال) 0821-0828

.1

طراحي ،ساخت و فروش دستگاه تست ادیکارنت برای کنترل کيفيت لولههای فوالدی جوشکاری شده به شرکت جویبار لوله مازندران
(با شرکت ایرانيان هيبرید شمال) 0821

.8

طراحي ،ساخت و فروش د ستگاه ت ست ادیکارنت برای موارد تحقيقاتي و آموز شي به دان شگاههای صنعتي نو شيرواني بابل ،صنعتي
شریف و علم و صنعت ایران و ارائه آن در نمایشگاههای تجهيزات آزمایشگاهي ساخت داخل( .با شرکت ایرانيان هيبرید شمال) 0821

.3

منتوری چندین شههرکت و واحد فناور برای تجاریسههازی محصههوالت دانشبنيان (از  -0838تاکنون) به ویژه در ایام بيماری کرونا با
حمایت از دو طرح ساخت و بوميسازی دستگاه پالس اکسيمتر و تبسنج مادون قرمز

.4

منتوری و معرفي چندین شرکت دانشبنيان به عنوان فناور و کارآفرین برتر در سطح ملي و منطقهای (از  -0838تاکنون)

ج) ارائه دورههاي آموزشي غيركالسيك.
.0

ارائه دورههای آموز شي "مدیریت تحقيق و تو سعه براي صنایع فلزي و معدني" ،برای صنایع ا ستان مازندران با همکاری سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران.

.3

ارائه دورههای آموزشي "آشنایي با مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری" ،برای دانشجویان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل.

.8

ارائه دورههای آموزشي "طراحي آزمایشها" در انجمن علمي ریختهگری ایران.

.1

ارائه دورههای آموزشي "ریختهگری دقيق" در انجمن علمي ریختهگری ایران برای صنایع ریختهگری.

.8

ارائه دورههای آموزشي "ریختهگری چدنهای پرکروم" برای صنایع ریختهگری کشور.

.3

ارائه دورههای آموزشي "متالوگرافي و ساختارشناسي آلياژی فوالدی و چدني" ،برای صنایع ریختهگری.

.4

ارائه دورههای آموزشي "بازرسي غيرمخرب ،مایع نافذ و ذرات مغناطيس" ،برای صنایع استان مازندران.

.3

ارائه دورههای آموزشي "فوالدسازی در کوره های قوس الکتریک" ،برای صنایع فوالد کشور

.2

ارائه دورههای آموزشي "ریخته گری مداوم فوالد" ،برای صنایع فوالد کشور

 .01برگزاری همایش آموزش خالق برای مدیران و معلمان دوره ابتدایي شهر ستان بابل در دان شگاه صنعتي نو شيرواني (با همکاری اداره
آموزش و پرورش شهرستان بابل)

چ) افتخارات و جوایز علمي:
 -0مجری طرح پژوه شي برگزیده دان شگاه صنعتي نو شيرواني در سال ( 0824با تقدیرنامه از معاون پژوه شي وزیر عتف) با
عنوان بهبود دیافراگمهای ورودی و خروجي آسياهای گندلهسازی (منعقد شده با شرکت صنعتي و معدني گل گهر سيرجان).

 -3پایاننامه برگزیده (رتبه نخست) کارشناسي در جشنواره پایاننامههای دانشگاه علم و صنعت ایران – .0843
 -8اختراع برگزیده جشنواره اختراعات رویش البرز -بنياد ملي نخبگان (استان سمنان) – ( .0828اختراع شماره )0
 -1اختراع برگزیده جشنواره اختراعات رویش مازندران -بنياد ملي نخبگان ( .0821اختراع شماره )3
 -8اختراع برگزیده در تجاریسازی در جشنواره اختراعات رویش مازندران ،بنياد ملي نخبگان( .0821 ،اختراع شماره )0
 -3عضو هيات داوران جشنواره کارآفرینان ملي و استاني در سالهای ( 0822 - 0824وزارت کار)
 -4داور برگزیده سال  3102نشریه

Journal of Materials Engineering and Performance

از انتشارات

 -3راهاندازی آزمایشگاه تحقيقاتي بررسيهای غيرمخرب در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل0821 ،
 -2پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي مواد و صنایع دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در سال .0824

ASM International
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 -01استاد نمونه دانشکده مهندسي مواد و صنایع دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در سال .0822
 -00انتخاب چندین شرکت فناور و دانش بنيان رشد یافته از مرکز رشد دانشگاه به عنوان فناور و یا کارآفرین برتر در سطح
منطقهای و ملي.

ح) حضور در كارگاهها و دورههاي آموزشي تخصصي با گواهينامه رسمي
 -0دوره مدیریت کایزن با همکاری شرکت ساپکو.
 -3دوره مدیریت کيفيت  QS9000و نظام نامههای آن.
 -8الزامات استاندارد .ISO9000/2000
0834 ،Prof. John Campbell // Production of High Performance Aluminium Castings -1
5- International Training Workshop on Management of TBIs and STPs (Benchmarking of Science
Parks)/ Isfahan Science and Technology Twon/ 2011

 -3مدیریت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری  /شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان.0832 /
 -4ک سب و کار دانش بنيان با محوریت مراکز ر شد و پارکهای علمي و فناوری" ،نقش مدیریت ار شد سازمان مو سس"،
مرکز رشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل.0832 ،
 -3کارکاگاه آموزشي "راهبردهای حقوقي قراردهادهای فناوری محور و ارزش گذاری دارایي های نامشهود" ،وزارت علوم ،تحيقات و
فناوری.0828 ،
 -2کارگاه آموزشي تدوین و ویرایش برنامهکاری مراکز رشد ،کارگاه اول /پارک علم و فناوری خراسان رضوی.0832 /
 -01کارگاه آموزشهي "مدیریت مراکز رشهد :فرایندها و شهيوه های اجرایي از پذیرش تا خروج واحدای فناور ،شههرک علمي تحقيقاتي
اصفهان0821 ،
 -00کارگاه آموزشي "چرخه عمر فناوری" ،وزارت علوم تحقيقات و فناوری ،پارک علم و فناوری یزد.0820 ،
 -03کارگاه آموزشي "فرایند کارآفریني" ،دانشگاه تهران.0820 ،
 -08حضور در دوره عمومي" ،همایش اختراع از ثبت تا تجاریسازی" ،استانداری مازندران0832 ،
 -01چگونه یک طرح تجاری بنویسيم ،مرکز آموزش بازرگاني.0821 ،
 -08آشنایي با قانون تجارت ،مرکز آموزش بازرگاني.0821 ،

خ) داوري مجالت و نشریات علمي:
 -0مدیرمسئول نشریه "پژوهشنامه ریختهگری" با صاحب امتيازی انجمن علمي ریختهگری ایران و با رتبه علمي–پژوهشي و ISC

 -3داور مجله مهندسي متالورژی ،انتشارات انجمن علمي مهندسين متالورژی و مواد ایران
 -8داور مجله مهندسي مواد و متالورژی ،انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
 -1داور مجله مهندسي مکانيک مدرس ،انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
 -8داور مجله علمي پژوهشي مکانيک سازهها و شارهها ،انتشارات دانشگاه صنعتي شاهرود.
 -3داور نشریه علوم و فناوری کامپوزیت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -4داور نشریه "فناوری آزمونهای غيرمخرب" ،انجمن علمي بازرسي غيرمخرب ایران
8- Reviewer: Journal of Materials Science and Engineering, A, Elsevier.
9- Reviewer: Journal of Materials and Design, Elsevier.
10- Reviewer: International Journal of Metal Casting, AFS
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انتشارات
الف) مقاالت فارسي در مجالت معتبر علمي
-0

مجيد عباسي ،جليل وحدتي خاکي" ،سينتيک احياء پودر کانه آهن با پودر ذغال سنگ در بستر ثابت" ،مهندسي متالورژی ،شماره  ،8پائيز .03-4 ،0843

 -3مجيد عباسي ،حسين عربي ،جالل حجازی ،محمد مهدی هادوی" ،بررسي روش اکسيژنزدایي بر مشخصههای آخال در یک فوالد کمآلياژ محتوی
نيکل -کروم -موليبدن" ،مجله ریختهگری ،تابستان .0831
 -8مجيد عباسي ،اسدا ...اسالمي" ،بهينهسازی مصرف انرژی در صنایع ریختهگری" ،صنعت ریختهگری ،شماره  ،80دی .81-33 ،0833
 -1مجيد عباسي ،حسين عربي ،جالل حجازی ،محمد مهدی هادوی" ،شکلپذیری آخالهای اکسيدی در حين کارگرم یک فوالد کم آلياژ" ،مجله فني و
مهندسي دانشگاه مازندران ،سال سوم ،شماره اول ،بهار .14-82 ،0831
 -8مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،یوسف خرازی ،جالل حجازی" ،بررسي تاثير برخي عوامل اصلي بر رفتار سایشي فوالد هادفيلد" ،مجله علوم و
مهندسي سطح ،شماره .31-32 ،0833 ،4
 -3مهدیه وحدت نيا ،مجيد عباسي ،موسي باللي اوصياء ،علي نوایي" ،اثر متغيرهای ریخته گری بر ریزساختار و خواص مکانيکي فوالد نسوز
 ،"DIN: 0/1313ماهنامه صنعت ریختهگری.0832 ،
 -4مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،یوسف خرازی ،جالل حجازی" ،استفاده از سنگ ساینده جهت ارزیابي رفتار سایشي فوالدها" ،نشریه مهندسي
متالورژی و مواد ،دانشگاه فردوسي مشهد ،سال  ،30شماره .41-84 ،0821 ،3
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/10739

 -3حميدرضا پارسا ،سيد اصغر غالميان ،مجيد عباسي ،عبدالرضا شيخ االسالمي ،سپيده ولياللهي" ،طراحي بهينه پروب آزمون جریان گردابي با
استفاده از الگوریتم کلوني زنبور مصنوعي ) (ABCو تحليل اجزای محدود ) ،"(FEAمجله تحقيق در عمليات و کاربرد آن ،سال نهم ،شماره
دوم (پياپي  ،)88تابستان .83-82 ،20
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http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_id=407&sid=1&slc_lang=fa

مجيد عباسي ،مهدیه وحدتنيا ،علي نوایي" ،ارزیابي ریزساختار ریختگي و تشکيل کاربيدهای یوتکتيک در ریختهگری دقيق فوالد آستنيتي
مقاوم به حرارت" ،ریختهگری ،شماره  ،011پایيز و زمستان .31-08 ،0820

 -01مجيد عباسي ،جالل حجازی" ،راهکارهای توسعه علمي ریختهگری در ایران" ،مجله ریختهگری ،سال  ،83شماره  ،010بهار.4-3 ،23
 -00مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،جالل حجازی ،یوسف خرازی" ،ارزیابي مکانيزم شکست در فوالد هادفيلد" ،مجله ریختهگری ،سال ،83
شماره  ،018پایيز و زمستان .04-03 ،23
 -03مجيد عباسي ،جالل حجازی ،شهرام خيراندیش ،یوسف خرازی" ،ارتباط بين کرنش دوقلویي و پدیده چروکيدگي سطحي در تغيير شکل
پالستيک فوالد آستنيتي منگنزی" ،نشریه مهندسي متالورژی و مواد دانشگاه فردوسي مشهد ،سال  ،38شماره  3بهار و تابستان .03-0 0828
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/38888

 -08روزبه عشقيان ،مجيد عباسي ،مجتبي جواهری ،بهيار طالبيپور ،ماهان فيروزبخت ،احمد قاسميان" ،بررسي رفتار سایشي زرههای دیوارهی
آسيای سنگ آهن" ،مجله ریختهگری ،سال  ،88شماره  ،018تابستان .38-08 ،28
 -01مجيد عباسي ،مهدی عزیز کریمي ،طرحریزی راهبردی برای بهبود عملکرد در آسياهای گلولهای سنگآهن :بهبود طول عمر دیافراگمهای
ورودی و خروجي ،مجله ریختهگری ،سال  ،81شماره  ،001زمستان .08-3 ،0821
 -08رضا خليلي ،مجيد عباسي" ،اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استالیت  1روکششده روی فوالد زنگنزن  PH8-08با
فرآیند  ،" GTAWنشریه مهندسي متالورژی ،شماره  ،84بهار http://metalleng.ir/article_19390.html .18-88 ،0821

 -03امينه اسدی ،مجيد عباسي ،مریم شامقلي" ،ارزیابي غيرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد 1با استفاده از آزمون جریان گردابي"،
مجله مهندسي متالورژی ،0821 ،دوره  ،03شماره  ،82پایيز.18-81 ،

http://metalleng.ir/article_20653.html

 -04مجيد عباسي ،جالل حجازی ،شهرام خيراندیش ،یوسف خرازی" ،تاثير آلومينيم بر رفتار تریبولوژیکي فوالد هادفيلد تحت سایش آرام" ،مجله
علوم و مهندسي سطح.34-88 ،0828 ،32 ،

http://www.surfacejournal.ir/article_24190.html

 -03نيما عزیزی ،مجيد عباسي ،سيد محمد علي بوترابي" ،اثر ریزساختار بر رفتار سایشي گلولههای آسياب از جنس چدن پرکروم" ،مجله
ریختهگری ،سال  ،88شماره  ،000بهار .03-00 ،28
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 -02سعيد مجيدی ،شهرام خيراندیش ،مجيد عباسي" ،اثر آلومينيم بر ریزساختار و خواص مکانيکي فوالد پرمنگنز آستنيتي ،"Fe-18Mn-0.6C
نشریه مهندسي متالورژی و مواد ،دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ،سال  ،33شماره  ،0پایيز و زمستان  ،0828ص 33-08
DOI: 10.22067/ma.v28i1.32351

 -31ميالد خياط ،شهرام خيراندیش ،مجيد عباسي" ،اثر پرليتزایي بر ریزساختار ریختگي و عمليات حرارتي شده فوالد هادفيلد" ،نشریه مهندسي
متالورژی ،دوره  ،02شماره  ،0بهار .0828
 -30فاطمه قهارپور ،علي بهاری ،مجيد عباسي" ،سنتز و مشخصهیابي کامپوزیت سيمان -نانولوله کربني توليد شده به روش نهشت بخار شيميایي"،
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت ،جلد  ،1شماره  ،8آذر  ،0823ص .813-328
 -33رضا خليلي ،مجيد عباسي" ،روکشکاری استالیت  1روی فوالد زنگنزن  ،"8-08 PHنشریه مهندسي مواد و متالورژی ،دانشگاه فردوسي
مشهد( ،پذیرش شده برای چاپ).
 -38مجتبي جواهری ،مجيد عباسي ،ارزیابي ریزساختار و سختي فوالد ریختگي عمليات حرارتي شده با آزمون غيرمخرب جریان گردابي،
پژوهشنامه ریختهگری ،زمستان  ،0823جلد  ،0شماره  ،8صفحات 031-012
 -31سيد عباس حصاصي ،مجيد عباسي ،سيد جمال حسينيپور ،مروری بر روش ریختهگری کوبشي ،فصلنامه ریختهگری ،سال سي و هفت -
شماره  - 004بهار  ،082صفحات 83-83
 -38سيد عباس حصاصي ،مجيد عباسي ،سيد جمال حسينيپور ،بررسي ریزساختار انجمادی آلياژ آلومينيم  A390توليد شده به روش ریختهگری
کوبشي ،پژوهشنامه ریختهگری ،بهار ،0824جلد  ،3شماره  ،0صفحات .01-0
 -33مجتبي جواهری ،مجيد عباسي ،نيما عزیزی ،سيد محمد علي بوترابي ،ارزیابي غيرمخرب گلولههای آسيا چدن پرکروم توسط آزمون جریان
گردابي ،فناوری آزمونهای غيرمخرب ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان .84-12 ،0824
 -34سيد عباس حصاصي ،مجيد عباسي ،سيد جمال حسينيپور ،بررسي اثر متغيرهای ریختهگری کوبشي بر خواص مکانيکي و رفتار سایشي آلياژ
آلومينيم  ،A356پژوهشنامه ریختهگری ،زمستان ،0824جلد  ،3شماره  ،1صفحات .348-338
 -33عبادت قنبری پرمهر ،مجيد عباس ،کاربرد فتوگرافي در اندازه گيری سه بعدی و مدلسازی قطعات ریخته گری ،فصل نامه ریخته گری ،سال
سي و هشتم شماره ( 030تابستان .01-3 ،)0823
 -32بهروز شاهبهرامي ،مجيد عباسي ،مروری بر حسگرهای اکسيژني زیرکونيایي ،مجله علمي مهندسي مکانيک ،سال  ،33شماره  ،032بهمن و
اسفند .04-01 ،0823
 -81یوسف پور شيرسوار ,کریم ,عباسي ,مجيد ,حسيني پور ,سيد جمال .ارزیابي غيرمخرب لولههای ریفرمر در واحد احيا مستقيم آهن به روش
آزمون جریان گردابي .نشریه علمي فناوری آزمونهای غيرمخربdoi: 10.30494/jndt.2021.277416.1065 .18-88 :)4(3 ;0822 ,

ب) مقاالت به زبان انگليسي در مجالت معتبر بينالمللي
1- M. Abbasi, Sh. Kheirandish, Y. Kharrazi and J. Hejazi, "The fracture and plastic deformation of aluminum alloyed
Hadfiled steels", Journal of Materials Science and Engineering A, Vol. 513-514, 2009, 72-76.
http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2009.02.023
DOI:10.1016/j.msea.2009.02.023

2- M. Abbasi, Sh. Kheirandish, Y. Kharrazi and J. Hejazi, "On the comparison of the abrasive wear behavior of
aluminum alloyed and standard Hadfield steels", Wear, 268, 2010, 202-207.
http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2009.07.010
DOI:10.1016/j.wear.2009.07.010

3- M. Abbasi, Sh. Kheirandish, Y. Kharrazi and J. Hejazi, "Tribological studies of steels using the abrasive wheel",
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.83-86.545

Advanced Materials Research, Vols. 83-86, 2010, 545-552.

4- Ali Navaei, Reza Eslami Farsani, Majid Abbasi, “Evaluation and modification of inclusion characteristics in HK40
heat resistant cast steel”, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 20, No. 4, 2013.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12613-013-0734-3
DOI: 10.1007/s12613-013-0734-3

5- Seyyed Reza Ebrahimpour, Amir Abedi, Majid Abbasi and Mohammad Reza Alizadeh, “Effect of different
austempering temperatures on wear properties of ductile iron”, Technical Journal of Engineering and Applied
Sciences, Vol. 3, No. 7, 2013.

6- H. Reza Parsa, S. Asghar Gholamian, Majid Abbasi, “Design and optimization of eddy current testing probe using
bees algorithm and finite element analysis”, International Journal of Modern Education and Computer Science
(IJMECS), 2013, 12, 40-46 ,
http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v5-n12/IJMECS-V5-N12-6.pdf DOI: 10.5815/ijmecs.2013.12.06.

 دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،رزومه مجید عباسی

7- Majid Abbasi, Mahdieh Vahdatnia, Ali Navaei, “Solidification microstructure of HK heat resistant steel”,
International Journal of Metal Casting, Journal of American Foundry Society (AFS), Vol. 9, Issue 4, pp. 19-26,
October, 2015.
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03356036 doi:10.1007/BF03356036

8- Milad Hadinezhad, Majid Elyasi, Mohammad Rajabi, Majid Abbasi, “Study of the effects of slip distance and surface
roughness on wear rate”, Manufacturing Science and Technology 3(4): 146-154, 2015.
http://www.hrpub.org/download/20151208/MST12-15490397.pdf
DOI: 10.13189/mst.2015.030412

9- Milad Hadinezhad, Majid Elyasi, Mohammad Rajabi, Majid Abbasi, “Study on influence of effective parameters on
wear behavior of wheel and rails through ADAMS-RAIL software”, Manufacturing Science and Technology 3(5):
308-315, 2015.
http://www.hrpub.org/download/20151208/MST36-15490421.pdf
DOI: 10.13189/mst.2015.030518

10- Fatemeh Ghaharpour, Ali Bahari, Majid. Abbasi, Ali A. Ashkaran, “Parametric investigation of CNT deposition on
the cement by CVD process”, Construction & Building Materials, Construction and Building Materials, 113 (2016)
523–535. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.03.080

11- Amine Asadi, Majid Abbasi & Maryam Shamgholi, Eddy current detection of retained austenite in Ni-Hard4 cast
iron, Research in Nondestructive Evaluation, Journal of American Society for Nondestructive Testing (ASNT), 2018,
Vol. 29, No. 1, 38–47. DOI: 10.1080/09349847.2016.1221165

12- Atefeh Goharinezhad, Majid Abbasi, “Effect of hot rolling on non-metallic inclusions and fatigue behaviour of AISI:
1045 clean steel”, Int. J. Microstructure and Materials Properties, Vol. 11, No. 6, 487-501, (2016)
DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJMMP.2016.10005441

13- Rozbeh Eshghian, Majid Abbasi, "Wear and failure analysis of semi-autogenous grinding mill liners", Journal of
Failure Analysis and Prevention, ASM International, Vol. 17, (2017) 340–348.
(DOI: 10.1007/s11668-017-0249-8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11668-017-0249-8

14- M. Javahery, M. Abbasi, “Simulation of casting process: case study on the gating and feeding design for outlet
diaphragms of iron ore ball mill”, Heat and Mass Transfer, Heat and Mass Transfer (2019) 55:1959–1967, DOI:
10.1007/s00231-018-2447-7.

15- Hassasi, S.A., Abbasi, M. & Hosseinipour, S.J., “Parametric investigation of squeeze casting process on the
microstructure characteristics and mechanical properties of A390 aluminum alloy”, Inter Metalcast 14, 69–83 (2020).
https://doi.org/10.1007/s40962-019-00325-0

16- M. Roostaei, H. Aghajani, M. Abbasi, B. Abasht, Formation of Al2O3/MoS2 nanocomposite coatings by the use of
electro spark deposition and oxidation, Ceramics International, 2021, Accepted

17- Hassasi, S.A., Abbasi, M. and Hosseinipour, S.J., Effect of squeeze casting parameters on the wear properties of
A390 aluminum alloy, Inter Metalcast 15, 852–863 (2021). https://doi.org/10.1007/s40962-020-00507-1

18- Hossein Alinejad, Majid Abbasi, Effects of precipitated phases on the magnetic properties of 2304 duplex stainless
steel, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 537, 2021, 168244,
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168244.

پ) مقاالت در كنفرانسهاي علمي داخل و بينالمللي
1-

J. Vahdati Khaki, M. R. Aboutalebi and M. Abbasi Firoozjah: On the Reduction of Iranian Iron Ore Using Domestic
Noncoking Coal. ICST/Ironmaking Conference Proceedings, Canada 1998, pp. 861-865.

مهندسههين
سين
ساالنه انجمن مهند
 دومين کنگره سههاالنه،"ستر ثابت
سنگ در ببسههتر
سينتيک احياء پودر کانه آهن با پودر ذغال سههنگ
 "سههينتيک، جليل وحدتي خاکي،سي
عباسههي
مجيد عبا
..38-48 ،0844  مهرماه32 – 34 ، دانشگاه صنعتي شریف،متالورژی ایران
 "بررسي روش اکسيژنزدایي بر مشخصههای آخال در یک فوالد کم آلياژ محتوی، محمد مهدی هادوی، جالل حجازی، حسين عربي،مجيد عباسي
.0831  خرداد، دانشگاه علم و صنعت ایران، سيزدهمين کنفرانس ساالنه جامعه ریختهگران ایران،"موليبدن-کروم-نيکل
.0833  دی ماه، دومين کنفرانس انجمن صنفي ریختهگری ایران، بهينهسازی مصرف انرژی در صنایع ریختهگری، اسالمي... اسدا،مجيد عباسي
 هفدهمين کنفرانس جامعه ریختهگران،" " شنا سایي منابع ت شکيل آخال برای توليد فوالد ریختگي تميز، ا سالمي و همکاران... ا سدا،مجيد عبا سي
.083
0831  خرداد ماه، دانشگاه صنعتي شریف،ایران
 "ارزیابي رفتار سای شي فوالدهای مقاوم به سایش با رو شي جدید در آزمون پين، جالل حجازی، شهرام خيراندیش، یو سف خرازی،مجيد عبا سي
سين مواد و
مهندسههين
ساالنه انجمن مهند
سههمينار انجمن علمي ریختهگری ایران و یازدهمين کنگره سههاالنه
 اولين همایش مشههترک نوزدهمين سم،سک
دیسههک
روی دی
.0833 ، شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان،متالورژی ایران
 " ساخت بررسي خصوصيات فيزیکي کامپوزیت آلومينيوم تقویت شده با نانولوله، مجيد عباسي، فاطمه قهارپور، هاجر رجایي،علي اصغر حسيني
.0833 ، سومين کنفرانس ملي خالء،"کربني

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

هاجر رجایي ،فاطمه قهارپور ،علي ا صغر ح سيني ،مجيد عبا سي" ،توليد نانو لولههای کربني به روش تخليه قوس الکتریکي در محلول ،"NaCl
دومين همایش دانشجویي فناوری نانو .0833 ،
هاجر رجایي ،علي ا صغر ح سيني ،مجيد عبا سي ،فاطمه قهارپور" ،برر سي عوامل موثر بر فرایند ساخت کامپوزیت آلومينيوم تقویت شده با نانولوله
کربني" ،همایش ملي مواد نو.0834 ،
10- M. Abbasi, Sh. Kheirandish, Y. Kharrazi and J. Hejazi, "Tribological Studies of Steels Using the Abrasive Wheel",
AMPT 2008 conference, Bahrain, 2008.

11- M. Abbasi, Sh. Kheirandish, Y. Kharrazi and J. Hejazi, "The effects of alloying elements on the abrasive wear behavior
– of Hadfield steel using design of experiments", 17th International Conference on Wear of Materials, Las Vegas, USA
April 19-23, 2009.

مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،یوسف خرازی ،جالل حجازی" ،اثر آلومينيم بر رفتار سایشي فوالد هادفيلد" ،دهمين کنفرانس مهندسي ساخت و
توليد ایران ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،03-01 ،اسفند.0833 ،
مجيد عبا سي ،روزبه شفقت  ،عباس را ستگو" ،تاثير عمليات شکلدهي شدید بر خواص مکانيکي آلياژ آلومينيم  ،"4148دهمين کنفرانس مهند سي
ساخت و توليد ایران ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،03-01 ،اسفند.0833 ،
ساختار و خواص مکانيکي فوالد ننسههوز
سوز
اوصههياء ،علي نوایي" ،اثر متغيرهای ریختهگری بر ریز سههاختار
موسههي باللي او صياء،
عباسههي ،مو سي
مهدیه وحدتنيا ،مجيد عبا سي
 ،"DIN:0/1313سمپوزیوم فوالد  ،32دانشگاه صنعتي اصفهان.
علي نوائي ،مجيد عباسي ،رضا اسالمي فارساني" ،بررسي اثر آخال بر خواص کششي فوالد ریختگي مقاوم به حرارت  ،"25Cr20Niسمپوزیوم فوالد
 ،32دانشگاه صنعتي اصفهان.
صههای آخال در دو فوالد مقاوم به حرارت ریختگي  HHو ،"HK
هخصههه
شخ
سه ممشه
مقایسههه
سي و مقای
بررسههي
ساني" ،برر
فارسههاني،
سالمي فار
ضا ااسههالمي
سي ،ررضهها
عباسههي
علي نوائي ،مجيد عبا
سمپوزیوم فوالد  ،21دانشگاه صنعتي اصفهان.
حميدرضا پارسا ،سيد اصغر غالميان ،مجيد عباسي و رضا قليپور" ،طراحي بهينه پروب جریان گردابي با استفاده از الگوریتم بهينهسازی اجتماع ذرات
( ،IKT 2012 ،"(PSOدانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،خرداد .0820
سيد رضا ابراهيمپور ،امير عابدی ،مجيد عباسي" ،تاثير شرایط دماهای مختلف آستمپرینگ بر خواص سایش چدن  ،"ADIهمایش ملي مهندسي
مواد ،دانشگاه مالیر ،تير .0820
شرایط دلخواه" ،همایش
سبندگي بين چرخ و ریل در شههرایط
چسههبندگي
ضریب چ
عباسهسي ،مجيد اليااسهسي" ،ارایه روش جدید اندازهگيری ضههریب
شان خلفي ،مجيد عبا
کوشههان
کو
بينالمللي مهندسي مکانيک و فناوریهای پيشرفته  -دانشگاه آزاد اسالمي مجلسي ،مهرماه .0820
سيدرضا ابراهيمپور ،اميرعابدی ،مجيد عباسي" ،تاثير دمای آستمپرینگ بر ریزساختار و خواص سایشي چدن نشکن آستمپر" ،ش شمين همایش
مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه تهران ،آبان .0820
مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،جالل حجازی ،یوسف خرازی" ،ارزیابي مکانيزم شکست در فوالد هادفيلد" ،ششمين همایش مشترک انجمن
مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه تهران ،آبان .0820
مجيد عباسي ،شهرام خيراندیش ،جالل حجازی ،یوسف خرازی ،بررسي پدیدههای چروکيدگي و ترکدار شدن سطح در تغيير شکل پالستيک
فوالد آستنيتي منگنزی ،ششمين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه تهران ،آبان .0820
مجيد عباسي ،علي نوایي ،رضا اسالمي فارساني ،ارزیابي و بهسازی مشخصههای آخال در یک فوالد ریختگي مقاوم به حرارت ،ششمين همایش
مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه تهران ،آبان .0820
کوشان خلفي ،محسن درگزی ،مجيد الياسي ،مجيد عباسي" ،ارایه راهکاری عملي جهت کاهش طول خط ترمز لوکوموتيوهای راه آهن جمهوری
صنعت ایران،
شگاه علم و صههنعت
دانشههگاه
سي راه آهن ،دان
مهندسههي
شرفتهای اخير در مهند
سومين کنفرانس بينالمللي پيپيشههرفت
اسههالمي ایران ) ،"(GM-GT26CWسههومين
ا سالمي
.0820 ،ICRARE2013
سين متالورژی و انجمن
مهندسههين
شترک انجمن مهند
سعه علمي ریختهگری در ایران" ،هفتمين همایش ممشههترک
توسههعه
سي ،جالل حجازی" ،راهکارهای تو
عباسههي،
مجيد عبا
.082
علمي ریختهگری ایران – دانشگاه سمنان ،آبان 08233
ميالد خياط ،شهرام خيراندیش ،مجيد عباسي" ،تاثير آلومينيم بر ریزساختار فوالد آستنيتي منگنزی هادفيلد در شرایط مختلف عمليات حرارتي"،
.082
هفتمين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه سمنان ،آبان 08233

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ستفاده از آزمون غيرمخرب جریان
ساختار فوالد با ااسههتفاده
ریزسههاختار
سختي و ریز
شقيان" ،ارزیابي سههختي
ضي ،روزبه ععشههقيان،
ریاضههي،
سي ،محمود ریا
عباسههي
مجتبي جواهری ،مجيد عبا
گردابي" ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غيرمخرب ،دانشگاه آزاد اسالمي کرج.0823 ،
مهدی سهچوبي ،مجيد عبا سي " ،تاثير افزودن اک سيژنزدای سيليکو منگنز و فرو سيلي سيم بر محتوی اک سيژن کل ،نوع ناخال صي ت شکيل شده و
خواص مکانيکي فوالدهای ساختماني کم کربن" ،ه شتمين همایش م شترک و سومين کنفرانس بين المللي مواد مهند سي و متالورژی– IMAT

 ،2014دانشگاه شهيد بهشتي ،آبان 0828
مجتبي جواهری ،مجيد عبا سي ،محمود ریا ضي ،روزبه ع شقيان" ،اثر دمای تمپر بر پا سخ آزمون غير مخرب جریان گردابي" ،ه شتمين همایش
مشترک و سومين کنفرانس بينالمللي مواد مهندسي و متالورژی– ،IMAT 2014دانشگاه شهيد بهشتي ،آبان .0828
صههای آخالهای غيرفلزی در مراحل مختلف توليد فوالد کيفي  ،"AISI:0118چهارمين
مشهههخصهههه
سي" ،ارزیابي م شخ
عباسهههي
عاطفه گوهرینژاد ،مجيد عبا
دانشههگاه علم و
سين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران –IMAT 2015 ،دان شگاه
مهندسههين
شترک انجمن مهند
کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش ممشههترک
صنعت ایران ،آبان .0821
فاطمه قهارپور ،علي بهاری ،مجيد عبا سي ،علياکبر آ شکاران" ،مطالعه اثر دما بر سنتز م ستقيم نانولولههای کربني بر روی ذرات سيمان پرتلند به
سين متالورژی و انجمن علمي
مهندسههين
شترک انجمن مهند
شههيميایي( ،")CVDچهارمين کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش ممشههترک
نهشههت بخار شيميایي
روش نه شت
ریختهگری ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران ،آبان .0821
سختي چدن نایهارد 1با آزمون جریان گردابي" ،چهارمين
آسههتنيت باقيمانده و سههخت
بررسههي ميزان آ ستن
شههامقولي" ،برر س
عباسههي ،مریم شامقول
اسههدی  ،مجيد عبا س
امينه ا سد
کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش م شترک انجمن مهند سين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دان شگاه علم و صنعت ایران ،آبان
.0821
نيما عزیزی ،سيد محمد علي بوترابي ،مجيد عباسي" ،بررسي اثر دما و زمان آستنيته بر ریزساختار و مقاومت به سایش گلولههای آسيا از جنس
چدن پرکروم" ،چهارمين کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش م شترک انجمن مهند سين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دان شگاه
علم و صنعت ایران ،آبان .0821
روزبه ع شقيان ،مجيد عبا سي ،ماهان فيروزبخت ،محمد بهيار طالبيپور ،احمد قا سميان" ،اثر ریز ساختار بر مقاومت به سایش آ سترهای آ سيا
خودشکن" ،چهارمين کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه علم
و صنعت ایران ،آبان .0821
علي رزاقي ،مجيد عباسي ،سيد محمود ربيعي ،ماهان فيروزبخت ،محمد بهيار طالبيپور" ،اثر عمليات ناپایدارسازی آستنيت بر ریزساختار و مقاومت
به سایش چدن نایهارد ،"1چهارمين کنفرانس بينالمللي و نهمين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران –
دانشگاه علم و صنعت ایران ،آبان .0821
36- Maryam Shamquli, Seyed Mahmood Riazi, Majid Abbasi, “Development of eddy current nondestructive test method for
coating thickness measuring on the steel sheets”, iMat, November 2015, IUST.

مجيد عبا سي ،مجتبي جواهری ،مریم شامقلي ،سيد محمود ریا ضي" ،کنترل کيفيت غيرمخرب قطعات کربونيتروره شده با آزمون جریان گردابي:
مطالعه موردی ارزیابي سختي قطعه پي ستوني روی فنر سوپاپ" ،سومين کنفرانس بينالمللي آزمونهای غيرمخرب ایران 3 ،و  8اسفندماه ،0821
ایران ،تهران ،هتل المپيک.IRNDT 2016 ،
محمد ریاحي ،حامد قا سمي ،مجيد عبا سي" ،ارزیابي غيرمخرب تغييرات تنش پ سماند پس از تمپر کردن فوالد  AISI 1045با ا ستفاده از روش
جریان گردابي" ،سومين کنفرانس بينالمللي آزمونهای غيرمخرب ایران 3 ،و  8اسفندماه  ،0821ایران ،تهران ،هتل المپيک.IRNDT 2016 ،
39- Maryam Shamgholi, Seyed Mahmood Riazi, Majid Abbasi, “Proposing a Method for Eddy Current Thickness
Measurements of Coatings on Ferrous Metal Base Material”, Proceedings of the 3rd Iranian International NDT
Conference, Feb 21-22, 2016, Olympic Hotel, Tehran, Iran, IRNDT2016.
http://www.ndt.net/article/IranNDT2016/papers/T06102.pdf

عاطفه گوهرینژاد ،مجيد عباسي ،وحيد جباری" ،تاثير ميزان نوردگرم و حضور آخال بر خواص کششي و خواص خستگي فوالد ،"AISI :0118
.082
پنجمين کنفرانس بينالمللي و دهمين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – دانشگاه شيراز ،آبان 08288
مجتبي جواهری ،مجيد عباسي ،نيما عزیزی ،سيد محمد علي بوترابي"،کنترل کيفيت غيرمخرب گلولههای آسيا چدن پرکروم توسط آزمون جریان
گردابي" ،چهارمين کنفرانس بينالمللي آزمونهای غيرمخرب ایران 3 ،و  2اسفندماه  ،0828ایران ،تهران ،هتل المپيک.IRNDT 2017 ،
42- Maryam Shamgholi, Seyed Mahmood Riazi, Majid Abbasi, “Using a Neural Network for Predicting the Value of
Retained Austenite in Ni-Hard4 Cast Iron ”, Proceedings of the 4rd Iranian International NDT Conference, Feb 2122, 2017, Olympic Hotel, Tehran, Iran, IRNDT2017.

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سيد عباس ح صا صي ،مجيد عبا سي و سيد جمال ح سينيپور" ،برر سي و مقای سه ریز ساختارهای انجمادی آلياژ آلومينيم  A390توليد شده به
روشهای ریختهگری کوب شي ،ریژه و ما سهای" ،ش شمين کنفرانس بينالمللي مهند سي مواد و متالورژی و یازدهمين همایش م شترک انجمن
.082
مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – تهران ،آبان 08233
سيد امير حسيني ،مجيد عباسي ،مجتبي جواهری" ،ارزیابي فرایند پيرسازی آلومينيم  4148با آزمون غيرمخرب جریان گردابي" ،ششمين کنفرانس
سين متالورژی و انجمن علمي ریختهگری ایران – تهران ،آبان
مهندسههين
شترک انجمن مهند
سي مواد و متالورژی و یازدهمين همایش ممشههترک
مهندسههي
بينالمللي مهند
.082
08233
45- Atefeh Goharinezhad, Majid Abbasi, Roozbeh Eshghian, Correlation on inclusion and microstructure characters on
– fatigue properties of hot rolled CK45 steel, International Congress on Science and Engineering, HAMBURG
GERMANY, March 2018.

مجتبي جواهری ،مجيد عباسي و حسين زیدآبادی ،شبيه سازی و ارزیابي شرایط حرارتي و انجمادی در قطعات فوالدی توسط نرمافزار پروکست،
.08
0823
سومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ،ICHMT2017 ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل  ،ایران 0 ،لغایت  3آذر 23
مجتبي جواهری ،مجيد عباسي ،شبيهسازی جریان مذاب در نسبتهای متفاوت سيستم راهگاهي با استفاده از نرمافزار پروکست ،سومين کنفرانس
.08
0823
انتقال حرارت و جرم ایران ،ICHMT2017 ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل  ،ایران 0 ،لغایت  3آذر 23

ت) جزوههاي آموزشي منتشر شده:
 -0روشهای توليد آهن و فوالد ،جزوه آموزشي برای دانشجویان درس،
 -3کنترل کيفيت آماری ،جزوه آموزشي درسي و ریختهگری،
 -8روشهای حل مسأله برای بهبود مستمر ،جزوه آموزشي صنعتي،
 -1آشنایي با هفت ابزار کنترل کيفيت ،جزوه آموزشي صنعتي،
 -8مدیریت خط مشي در  ،TQMجزوه آموزشي صنعتي.
ث) كتابهاي در دست چاپ
 -0آزمونهای غيرمخرب :اصول و کاربرد ( 2فصل به صورت آماده در اختيار دانشجویان است)
 -3فوالد تميز :دانش و فناوری (در دست تاليف)
ج) تدوین آیيننامه و دستورالعملها
 -0آیيننامه پذیرش هستهها و واحدهای فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 -3آیيننامه حمایت مالي از واحدهای فناور مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني
 -8آیين نامه انضباطي مرکز رشد فناوری و منشور اخالقي واحدهای فناور در دانشگاه صنعتي نوشيرواني
 -1آیيننامه انجمن حاميان علم ،فناوی و نوآوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 -8دستورالعمل اجرایي نظام مدیریت مشارکتي -نظام پيشنهادها ویژه صنعت (شرکت ریختهگری فوالد طبرستان).
ح) ویراستاري كتاب:
 -0اساس سيستمهای  CAD/CAM/CAEمولف :دکتر محسن شاکری /انتشارات دانشگاه مازندران (.)0838
 -3تریبولوژی علم سایش و فرسایش  /مولف دکتر یوسف خرازی /انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران (.)0838
 -8گرمایش ساختمان  /مولف دکتر علي اصغر باستاني /انتشارات دانشگاه مازندران (.)0831
 -1راهنمای کاربران رنگهای پودری مترجمين دکتر محمود شریعتي و دکتر احمد باقری /دانشگاه صنعتي شاهرود.)0831( -
 -8ویراستار علمي و ادبي مجالت مهندسي دانشگاههای مازندران و صنعتي نوشيرواني بابل (.)0833-0838

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

استاد راهنما و مشاور در پایاننامههاي دانشجویان
الف) پایاننامههاي مقطع دكتري
ردیف

نام دانشجو

عنوان  /موضوع

بررسي تاثير حضور نانولولههای کربني به عنوان تقویتکننده بر ساختار

وضعيت
دفاع :تابستان

مسئوليت

مشاور

فيزیک د .مازندران

3

توليد چدن ( CADIتحليل تریبولوژیکي ،ریزساختاری ،فرایند توليد).... ،

مرتضي طهراني

در حال اجرا

راهنما

مهندسي مواد

8

مقاومت به سایش فوالدهای دوفازی (اثر عمليات حرارتي و شرایط سایش)

آمنه وحيدیان

در حال اجرا

راهنما

0

1
8

و خواص فيزیکي و مکانيکي نانوکامپوزیتهای سيماني

سنتز و بررسي خواص روانکاری پوششهای نانوکامپوزیتي MoS2/Al2O3
ایجاد شده به روش رسوبدهي جرقه الکتریکي جهت کاربردهای فضایي

ارزیابي غيرمخرب و تحليل ریزساختاری و خواص مکانيکي فوالد
زنگنزن دوفازی  3811به روش جریان گردابي

فاطمه قهارپور

توضيحات
(رشته /دانشگاه /صنعت)

0828

محمد روستایي
حسين علينژاد

دفاع:بهمن
0822
دفاع:شهریور
0111

مهندسي مواد
شرکت ریخته گری فوالد طبرستان

مهندسي مواد – دانشگاه تبریز

مشاور

مهندسي مواد

راهنما

مجتمع فوالد اسفراین
مهندسي مواد

3

ارزیابي فرایند  ESRبر رفتار خستگي حرارتي فوالد GTD450

هادی محمودی

در حال اجرا

راهنما

4

ریخته گری قطعات آلياژی با ساختار مشبک

ميالد حيدری

در حال اجرا

راهنما

مهندسي مواد

3

ریخته گری کوبشي کامپوزیت آلياژ -AZ31سراميک

راهنما

مهندسي مواد

2

ریختهگری قطعات کامپوزیتي با ساختار مشبک

مشاور

مهندسي مکانيک

سيد عباس

در حال تدوین
پروپوزال

حصاصي

در حال تدوین

رضا صادقپور

پروپوزال

مجتمع فوالد اسفراین

ب :پایاننامههاي مقطع كارشناسي ارشد
ردیف
0
3
8
1
8
3
4
3
2
01
00

عنوان
بررسي خواص مکانيکي و فيزیکي کامپوزیتهای زمينه آلومينيم
تقویت شده با نانولولههای کربني
ساخت و بررسي ساختار کامپوزیت زمينه آلومينيم تقویت شده با
نانولولههای کربني
اثر متغيرهای ریختهگری بر ریزساختار و خواص مکانيکي فوالد
نسوز HK
ساخت و خصوصيت یابي نانوکامپوزیت سراميکي سيليکون کاربيد
تقویت شده توسط نانولولهی کربني
بررسي شرایط دماهای مختلف آستمپرینگ بر خواص سایشي
چدنهای ADI
افزایش ضریب چسبندگي چرخ و ریل در قطارهای خود کشش با
کنترل دما و رطوبت
بررسي اثر آخال بر خواص کششي فوالد ریختگي مقاوم به
حرارت 25Cr20Ni
طراحي و ساخت سامانه بازرسي غيرمخرب لولههای مبدل حرارت
با استفاده از آزمون جریانگردابي
ارزیابي متالورژیکي و آماری ایجاد عيوب انقباضي در چدن نشکن
 GGG40برای توليد قطعات بازویي چرخ خودرو
بررسي پارامترهای سایش ميان چرخ و ریل در خطوط ریلي
اثر متغيرهای عمليات حرارتي بر ميکروساختار و خواص سایشي
فوالد ابزار گرم کار DIN:0/3411

نام دانشجو

توضيحات

سال دفاع

مسئوليت

فاطمه قهارپور

0834

مشاور

فيزیک د .مازندران

هاجر رجایي ليتکوهي

0834

مشاور

فيزیک د .مازندران

مهدیه وحدتنيا

0821

راهنما

فاطمه شفيق

0821

مشاور

فيزیک د .مازندران

سيدرضا ابراهيمپور

0820

راهنما

مواد -د .شهيد رجایي تهران

کوشان خلفي

0820

راهنما

علي نوایي

0820

راهنما

حميدرضا پارسا

0820

راهنما دوم

نيما هاشمپناه

0823

راهنما

ميالد هادینژاد شيخ

0823

مشاور

محمد صادق رحيمي

0828

راهنما

ميالد خياط

0823

مشاور

(رشته /دانشگاه /صنعت)

مواد ،با حمایت شرکت ریختهگری دقيق
ساری

مکانيک – ساخت و توليد
با حمایت مرکز تحقيقات راهآهن ج.ا.ا.
مواد -د .خواجه نصير تهران
با حمایت شرکت ریختهگری دقيق ساری

برق – د .ص .نوشيرواني بابل
مواد  -با حمایت شرکتهای ساپکو و
فوالدین ذوب آمل
مکانيک – ساخت و توليد
مواد -با حمایت شرکت فوالد آلياژی اصفهان
مواد -د .علم و صنعت ایران،

03

اثر آلومينيم بر رفتار پرليتزایي و ریز ساختار فوالد هادفيلد

با حمایت شرکتهای ریختهگری دقيق
ساری و ریختهگری فوالد طبرستان

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ب :پایاننامههاي مقطع كارشناسي ارشد
سال دفاع

مسئوليت

ردیف

سعيد مجيدی

0823

مشاور

سهراب شيرافکن

0828

مشاور

علي رزاقي

0828

راهنما

03

بررسي رفتار تریبولوژیکي فوالد کم آلياژ مورد استفاده در زره آسيا

روزبه عشقيان

0828

راهنما

04

ارزیابي ریزساختار و سختي فوالد با آزمون جریان گردابي

مجتبي جواهری

0828

راهنما

مهدی سهچوبي

0828

راهنما

رضا خليلي

0828

راهنما

مجيد طاهرنژاد

0828

راهنما

امينه اسدی

0821

راهنما

مهدی پاکدل

0821

راهنما

نيما عزیزی

0821

راهنما

08

01
08

03
02
31
30
33
38
31
38
33
34
33
32
81
80
83
88
81
88
83
84

عنوان
بررسي اثرات آلومينيم بر ریزساختار و خواص مکانيکي فوالد
پرمنگنز آستنيتي با ترکيب Fe-18Mn-0.6C
بررسي تاثير ترکيب شيميایي و عمليات حرارتي بر مقاومت به
سایش چدن CADI
بررسي تاثير متغيرهای عمليات حرارتي بر ریز ساختار و مقاومت
به سایش چدن نایهارد 1

تاثير ناخالصيهای غيرفلزی بر خواص مکانيکي فوالدهای
ساختماني توليد شده در ماشينهای ریختهگری پيوسته
بررسي تاثير متغيرهای جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانيکي
فوالد زنگنزن رسوب سخت شونده در فرایند GTAW
بررسي علل تخریب دیرگداز دولوميتي مورد استفاده در کورههای
ذوب شرکت ریختهگری فوالد طبرستان
بازرسي غيرمخرب ریز ساختار و سختي چدن نایهارد با استفاده از
جریان گردابي
ارزیابي تميزی فوالد در ورقهای نورد سرد شده با استفاده از
آناليزگر تصویری
بررسي اثر دما و زمان آستنيته بر ریزساختار و مقاومت به سایش
گلولههای آسيا از جنس چدن پرکروم
اثر آخالهای غيرفلزی بر خواص خستگي ميلگردهای نورد گرم
فوالد AISI: 1045
اثر متغيرهای عمليات حرارتي بر ریز ساختار و خواص مکانيکي
فوالد ریختگي TSF:12H
اثر متغيرهای عمليات حرارتي بر ریزساختار و خواص مکانيکي
فوالد ریختگي TSF:12XX
تاثير دما و شرایط بارریزی بر کاهش ضایعات ،رفع عيوب و
بهينهسازی توليد بازویي چرخ پژو 118

بهينهسازی فرآیند ریختهگری قطعه بازویي اتاق پژو 118از طریق
کاهش عيوب انقباضي
بازرسي غيرمخرب لولههای گاز شهری به روش جریان گردابي
اثر فرایند ریختهگری کوبشي بر ریزساختار و خواص سایشي
آلياژهای ریختگي آلومينيم-سيليسيم
بررسي ميزان جوانهزا بر ریزساختار انجمادی چدن نشکن آستنيتي
منگنزی
ارزیابي فرآیند پيرسازی و سختي آلياژ آلومينيم  4148به روش
غيرمخرب جریان گردابي
اثر کار سرد بر ریزساختار و خواص مکانيکي فوالد زنگنزن
آستنيتي کروم -منگنزدار

بررسي تاثير عمليات ترمومکانيکي بر خواص خستگي
فوالد TWIP
بررسي اثر عمليات برنشينگ بر رفتار سایشي فوالد 1045
اثر شرایط عمليات حرارتي در ریز ساختار و خواص
مکانيکي فوالد GTD 450
ارائه روشي برای مدیریت مصرف انرژی الکتریکي در
صنایع فوالد با حضور کورههای قوس الکتریکي

نام دانشجو

توضيحات
(رشته /دانشگاه /صنعت)
مواد -د .علم و صنعت ایران،
با حمایت شرکتهای ریختهگری دقيق
ساری و ریختهگری فوالد طبرستان

عاطفه گوهرینژاد

شهریور
0828

راهنما

مواد -د .علم و صنعت ایران
مواد -با حمایت شرکت ریختهگری فوالد
طبرستان
مواد -با حمایت شرکت ریختهگری فوالد
طبرستان
مواد -با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید و
شرکت ریختهگری فوالد طبرستان
مواد -با حمایت شرکت صنایع فوالد کبکان
مشهد
مواد /دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مواد سراميک -با مشارکت ریختهگری فوالد
طبرستان
مواد -با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید شمال و
شرکت ریختهگری فوالد طبرستان

مواد  -دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مواد -با مشارکت شرکت سنگ آهن گلگهر،
دانشگاه صنایع و معادن
مواد -با مشارکت شرکت نورد فوالد یزد
مواد -با مشارکت شرکت ریختهگری فوالد

امير چشمي

بهمن 0828

راهنما

حامد محسني

بهمن 0828

راهنما

محمد شامل

اسفند 28

راهنما

فوالدین ذوب آمل – علمي کاربردی فذا

سيد مسعود ابراهيمي

اسفند 28

راهنما

فوالدین ذوب آمل – علمي کاربردی فذا

محمد وردیپور
سيد عباس حصاصي
رحيم رحيمپور بصرا
سيد امير حسيني
سحر صادقي

بهمن
0823
بهمن
0823
بهمن 0823

بهمن
0823
اسفند
0823

راهنما

طبرستان
مواد -با مشارکت شرکت ریختهگری فوالد
طبرستان

مواد -با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید و دانشگاه
شهيد رجایي

راهنما

مواد -طرحهای کاربردی نوین

راهنما

مواد -طرحهای بنيادی

راهنما

مواد -با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید

راهنما

محمد آبانکار

آذر 0824

مشاور

ایمان ساالرزاده

آذر 0823

راهنما

رضا جعفری

آذر 0823

راهنما

سيد محمد رضائيان صالحي

بهمن 0823

راهنما

مواد -با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و
شرکت فوالد طبرستان
مواد -با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و
شرکت فوالد طبرستان
مکانيک (ساخت و توليد) دانشگاه صنعتي
نوشيرواني بابل
مواد -با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و
شرکت فوالد اسفراین

دانشگاه علم و فناوری مازندران در رشته
مهندسي برق گرایش قدرت

رزومه مجید عباسی ،دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ب :پایاننامههاي مقطع كارشناسي ارشد
عنوان

ردیف

نام دانشجو

بررسي اثر دیکامپوزیشن بر روی سختي فازهای تشکيل
83

شده در تيوبهای فشار باالی گاز اتيلن با متریال EN-

محمد یعقوبي

 1.6580به روش جریان گردابي
82
11
10
13
18

اثر مقدار منگنز بر ریزساختار و خواص سایشي چدن
نشکن آستنيتي منگنزی
اندازهگيری ضخامت الیه نازک نانو و ميکرومتری مس با
استفاده از روش الکترومغناطيس
اثر شرایط سایش خراشان بر رفتار تریبولوژیکي فوالد
ریختگي دوفازی
ارزیابي پدیده پيرسازی در ابرآلياژهای پایه نيکل با آزمون
غيرمخرب جریان گردابي
بررسي اثر پارامترهای پالسما در سنتز الیه نانوساختار
اکسيد مس توليدشده به روش کندوپاش واکنشي

دانيال یوسفپور
مهرانگيز کاظمي
زهرا محسناتبار فيروزجایي
احسان گرجي
خدیجه فرهادیان عزیزی

11

ساخت داربستهای نانویي برای کشت سلولهای بنيادی

مهال اسالمي

18

بازرسي غيرمخرب به روش MFL

رضا تقوی جلودار

13

بوميسازی توليد مفتول فوالد فنر

مسعود اسماعيلزاده

14

جوشکاری فوالد زنگنزن آستنيتي  811برای کوره های
عمليات آنيل ورقهای فوالدی

مسعود دیوساالر

سال دفاع

شهریور
0822
شهریور
0822
شهریور
0111
شهریور
0822
در دست
اجرا
شهریور
0111
در دست
اجرا
در دست
اجرا
در دست
اجرا
در دست
اجرا

توضيحات

مسئوليت

راهنما

(رشته /دانشگاه /صنعت)
شهيد رجایي مکانيک ساخت و توليد

راهنما

مواد -د .ص .نوشيرواني بابل

راهنما

نانومواد -د .ص .نوشيرواني بابل

راهنما

با همکاری شرکت ریخته گری فوالد طبرستان

راهنما

با حمایت نيروگاه نکا

راهنما

نانومواد – طرح تحقيقاتي مصوب با صندوق حمایت از
پژوهشگران

راهنما

بایومواد

راهنما

با حمایت شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ایران

راهنما
راهنما

طرح تحقيقاتي مصوب با حمایت شرکت مفتول
آلياژی ایرانيان واال
با حمایت شرکت دابو صنعت -برای فوالد مبارکه
اصفهان

