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 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 6561-6111: علمي و فناوري سوابق اجرایي
 ادامه دارد.-0823 ،"گریپژوهشنامه ریخته"و عضو هيات تحریریه مجله علمي پژوهشي  ، قائم مقام سردبيرمدیرمسئول .0

http://www.foundingjournal.ir/ 

  http://www.irfs.irادامه دارد.   -0820گری ایران، عضو هيات مدیره انجمن علمي ریخته .3

 ادامه دارد. -0832صنعتي نوشيرواني بابل،  دانشگاهعضو شورای مرکز رشد فناوری  .8

 ادامه دارد. -0822صنعتي نوشيرواني بابل،  عضو شورای انتشارات دانشگاه .1

 . 0823 -0832مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل،  .8

  0821-0820، و عضو کميته اشتغال استان مازندان یمشاور اشتغال و کارآفریني استاندار .3

 0823-0832، های فناوراستان در توسعه کارآفریني و حمایت از شرکتو امور اجتماعي اداره کل کار عضو کميته فني  .4

 .0824 -0823رئيس کانون کارآفرینان استان مازندران، عضو هيات امناء و  .3

 .0820عضو کميته تدوین طرح جامع پژوهشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل،  .2

 0823 -0821علوم پزشکي بابل،  دانشگاه فناوری مرکز رشدعضو شورای  .01

   .0820-0821مازندران،  عضو شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه .00

 0823-0824مرکز رشد جامع شهرستان ساری وابسته به پارک علم و فناوری استان مازندران،  عضو شورای  .03

 0823 -0823، معدن و تجارت استان مازندرانهای صنعتي، معدني و تجاری سازمان صنعت پژوهشعضو شورای  .08

 .0834-0831عضو کميته کارآفریني دانشگاه مازندران )نماینده دانشکده فني(  .01

 (0834-0838دانشگاه مازندران، دانشکده فني ) مجله فني و مهندسيمدیر اجرایي  .08

 .0831- 0842فنرلول ایران،  صنعتي شرکت کایزنمدیر و  تحقيق و توسعهمدیر  .03

های علمي، فناوری و و ناظر تخصصي اختراعات و جشنواره یداورهمکاری با بنياد نخبگان و پارک علم و فناوری استان در  .04

بنياد نخبگان، هفته پژوهش  پارک علم و فناوری استان، های علم تا عمل، شکوفایي و نوآوری،)جشنواره هاآپو استارتنوآوری 

 .0823-0821استان( 

صنعتي  .03 شاور  صنعتي در زمينهم شرکت توليدی و  يقاتي، های تحقهای فني و مدیریت کيفيت، انجام پروژهچندین 

 ادامه دارد(. - 0831مدیریت انرژی و آموزش )از 

 .ETو  PT ،MT ،UTهای برای آزمون 3بازرس غيرمخرب سطح  .02
 

  6111-6531 تدریس دروس دانشگاهي
 هاي فرد()ترم  م. مواد و دكتري كارشناسي ارشد واحد(  2) ،غيرمخرب هاي پيشرفتهبررسي 

 هاي فرد()ترم كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي.  واحد(  2) هاي غيرمخرببررسي 

 (ساخت و توليد)مكانيك و  موادكارشناسي  واحد(  6) ،هاي غيرمخرببازرسي مایشگاهآز 

 ،(فردهاي )ترم كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي.  واحد( 2) اصول استخراج فلزات 

 (فردهاي )ترم كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي. واحد( 5) ،6گري ریخته 

 ،هاي زوج()ترم م. مواد و دكتري كارشناسي ارشد  واحد( 5) فرآیندهاي انجماد پيشرفته 

 ،(زوجهاي )ترم  كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي. واحد( 2) انجماد 

 كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي.  واحد(  6) انجماد مایشگاهآز 

 هاي زوج()ترم كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي.  واحد(  6) انتقال مطالب علمي و فني 

  هاي زوج()ترم كارشناسي مواد، متالورژي صنعتي.  واحد( 2) )مدیریت كيفيت(كنترل كيفي مواد 
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 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 6111-6561پژوهشي و صنعتي:   آموزشي، سوابق
 و جامعه ارتباط با صنعتالف: 

 های مختلف از جمله:با صنایع و شرکتفناوری  یا وهشي وپژآموزشي، مستقيم ی همکار
 ادامه دارد -0831، گری فوالد طبرستانشرکت ریخته 

 ادامه دارد -0832، ایرانيان هيبرید شمال بنياندانش شرکت 

  ادامه دارد-0822، ایرانيان واالشرکت مفتول آلياژی 

  ادامه دارد -0831، آریانا مدرن صنعت بنياندانششرکت 

 ادامه دارد-0828اسفراین، فوالد  مجتمع 

 ادامه دارد-0821آمل کربوراندوم،  شرکت 

  0823-0821 گهر(آهن و فوالد گلگهر )پژوهشکده سنگسنگ آهن گلصنعتي و معدني شرکت 

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

 0823-0824 )دابوصنعت( بنيان توليد فوالد رافعشرکت دانش 

 0821-0833، گری دقيق ساریشرکت ریخته. 

 0838، فوالد مازندرانگری شرکت ریخته 

 0821-0832، شرکت فوالدین ذوب آمل 

 0823-0832، شرکت نورد فوالد یزد 

 0828-0821، کبکان مشهدفوالد  مجتمع 

  0828، گری مداوم(شرکت فوالد خراسان )نيشابور( )فوالدسازی و ریخته 

 0820-0832، 0843-0843، شرکت فوالد آلياژی اصفهان 

 0823، کرج-شرکت پل فيروزه ایران 

 0828، سازی ایران )تبریز(شرکت پيستون 

 0111، شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز 

 0828، تبریز شرکت سهند پوالد 

  0828، لولهشرکت جویبار 

  0823-0821، شرکت گاز استان مازندران 

 0821-0823، صنایع چوب و کاغذ مازندران 

  0823-0820آهن ایران، راهشرکت 

  0838-0833( 0111طرح جامع فوالد ایران دوین تتهران ) –شرکت همپای توليد  –شرکت ملي فوالد ایران 

 0831شاهرود.  -شرکت واثق فورج. 

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

 

 ايملي و منطقههاي ب( طرح

معاونت  با حمایت انجمن علمي ریخته گری ایران از طرف، "گري ایرانمميزي علمي ریخته"، مسهتقل پروژه سهه مجری .0

 .0823و  0821، 0833های لفناوری ریاست جمهوری برای ساعلمي و 

شيرواني بابل به "تدوین  پروژهمجری  .3 سي نو صنعطرح توجيهي ارتقاء مجتمع آموزش عالي فني و مهند شگاه  تي دان

 .0831دانشگاه مازندران، دانشکده فني، تابستان ، "نوشيرواني

  6111ساله تا سال  21و  3استراتژي توسعه صنایع آهن و فوالد در دو افق "در تدوین  )نفر دوم( همکار اصلي مجری .8

های جامع و های ملي فوالد ایران، شرکت مطالعاتي طرحشرکت با همکاری (،طرح جامع فوالد كشور)پروژه ، "شمسي

 (.0838اردیبهشت  -0833شرکت همپای توليد )خرداد 

 
 



 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 هاي پژوهشي و فناوري( طرحپ

س" مجری پروژه .0 ستان فوالد ط گريیختهشركت ر در يورو بهره يفيتبهبود ك يبرا یریتيمد يهاروش يرو يقو تحق يبرر بر

 .ادامه دارد -0111، گری فوالد طبرستانریختهشرکت  -دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، "مناسب يو ارائه راهكارها

س"مجری پروژه  .3 سل  يو علل واماندگ یيالقا يكارسخت يحرارت ياتعمل يرو يقو تحق يبرر شده از فنر اك ساخته  خودرو 

 ادامه دارد.-0111، شرکت مفتول آلياژی ایارنيان واال -دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،"و اصالح آن 54SiCr6فوالد 

كاربرد در  يابر يمس به روش كندوپاش واكنش يدنانوساختار اكس هايیهال يدتول يپالسمایي برا یندكنترل فرآ"مجری پروژه  .8

 .ادامه دارد-0822، فناوران کشورصندوق حمایت از پژوهشگران و  -، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل"يديخورش هايسلول

اه ، دانشگ"و كنترل آن يريجلوگ يهاراهآب گرم و بخار و  هايیگدر د يعلل خوردگ يبر رو يقو تحق يبررس"مجری پروژه  .1

 .0822-0823، شرکت  دانش بنيان توليد فوالد رافع )دابوصنعت( -صنعتي نوشيرواني بابل

ركت ش -دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،"يسازگندله ياهايآس يو خروج يورود يهاافراگمیبهبود د" ،پژوهشيطرح مجری  .3

 6531گهر سيرجان، سنگ آهن گل

ست و برآورد عمر باقيمانده محور رول"مجری پروژه  .3 شك شين كاغذارزیابي علل  شيرواني بابل"هاي ما صنعتي نو شگاه   -، دان

 .0828-0823مازندران، صنایع چوب و کاغذ 

 ، دانشههگاه صههنعتي"هاي نورد ستترد از جنس فوالد ابزار تندبرتوليد غلطكتكنولوژي یابي به دستتت"طرح پژوهشههي، مجری  .4

 .0821-0832 -شرکت فوالد آلياژی اصفهان -نوشيرواني بابل

گری دقيق ساری، برای ریخته ، شرکت"HKتوليد فوالد ریختگي نسوز تكنولوژي یابي به دست"طرح پژوهشي صنعتي، مجری  .3

 .0832استفاده در صنایع پتروشيمي شازند اراک، 

حمایت  تحت ،"بررسي عوامل موثر بر انجماد یوتكتيك چدن نشكن جهت كاهش عيوب انقباضي "مجری پروژه اینترنشيپ،  .2

 .0823-0821شرکت ساپکو و فوالدین ذوب آمل، 

ست"طرح پژوهشههي صههنعتي، مجری  .01 سایش پركرومتوليد غلطكژي تكنولویابي به د رکت ، شهه"هاي ریختگي از چدن مقاوم به 

 .0820- 0832گری فوالد طبرستان، ریخته

و  WS140چادرملو از جنس فوالد  AG millسازي مقاومت به سایش الینرهاي آسياب بهينه"طرح پژوهشي صنعتي، مجری  .00

WS170"0820گری فوالد طبرستان، ، شرکت ریخته. 

رائه و ابا همکاری شرکت آریانا مدرن صنعت  ،"طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك تست سایش پين روي دیسك"همکاری در  .03

 .0821های تجهيزات آزمایشگاهي ساخت داخل، آن در نمایشگاه

با همکاری شرکت آریانا  ،" JOLساخت شركت  دانشگاه علم و صنعت ایران XRDبازطراحي و تعمير دستگاه "همکاری در  .08

 .0834 ،صنعتمدرن 

 .0830-0831، "گري فوالد طبرستانشركت ریخته -گري فوالدمميزي انرژي در صنایع ریخته"مجری پروژه،  .01

 .0844، دانشگاه علم و صنعت ایران، "توليد فوالدهاي ميكروآلياژيتكنولوژي یابي به دست"طرح تحقيقاتي،  همکار مجری در .08

 

 تراعاخثبت ( ت

 .32/13/0828مورخ  38381شماره ثبت  به "فوالد به وسيله امواج الکترومغناطيس ارزیابي ریزساختاردستگاه " .0

 .33/2/0828مورخ  31848به شماره ثبت  "روهادستگاه قفل کن و نگهدارنده برای استقرار درپوش آبگيرها و آدم" .3

  



 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 بنيانمحصوالت دانش سازيتجاري( ث

 http://www.iranianhybrid.ir، شمال بنيان ایرانيان هيبریدبا معرفي شرکت دانش 0سازی اختراع شماره تجاری .0

ساخت و فروش دستگاه تست ادی کارنت برای کنترل کيفيت قطعات استکان تایپيت خودرو با تحليل سختي، عمق سختي و  ،طراحي .3

 0821-0828)با همکاری شرکت ایرانيان هيبرید شمال( سازی ایران و پل فيروزه ایران پيستون هایارزیابي درصد آستنيت باقيمانده به شرکت

شفتطراحي .8 ست ادی کارنت برای کنترل کيفيت  ستگاه ت ساخت و فروش د شرکت نورد فوالد یزد )با های و مفتول،  های فوالدی به 

 0821-0828شرکت ایرانيان هيبرید شمال( 

فوالدی جوشکاری شده به شرکت جویبار لوله مازندران های کارنت برای کنترل کيفيت لولهاه تست ادی، ساخت و فروش دستگطراحي .1

 0821)با شرکت ایرانيان هيبرید شمال( 

ست ادیطراحي .8 ستگاه ت ساخت و فروش د شگاه،  شي به دان صنعت های کارنت برای موارد تحقيقاتي و آموز شيرواني بابل،  ي صنعتي نو

 0821)با شرکت ایرانيان هيبرید شمال(  .های تجهيزات آزمایشگاهي ساخت داخلو ارائه آن در نمایشگاهعت ایران شریف و علم و صن

به ویژه در ایام بيماری کرونا با  تاکنون( -0838)از  بنيانسههازی محصههوالت دانشمنتوری چندین شههرکت و واحد فناور برای تجاری .3

 سنج مادون قرمزمتر و تبسازی دستگاه پالس اکسيحمایت از دو طرح ساخت و بومي

 تاکنون( -0838ای )از بنيان به عنوان فناور و کارآفرین برتر در سطح ملي و منطقهمنتوری و معرفي چندین شرکت دانش .4

 

 .غيركالسيك هاي آموزشيدورهارائه ( ج

شي ارائه دوره .0 صنایع فلزي و معدني"های آموز سعه براي  سازمان "مدیریت تحقيق و تو ستان مازندران با همکاری  صنایع ا ، برای 

 صنعت، معدن و تجارت استان مازندران. 

 بابل.  ، برای دانشجویان دانشگاه صنعتي نوشيرواني"های علم و فناوریآشنایي با مراکز رشد و پارک"های آموزشي ارائه دوره .3

 گری ایران.در انجمن علمي ریخته "هاطراحي آزمایش"های آموزشي ارائه دوره .8

 گری.گری ایران برای صنایع ریختهدر انجمن علمي ریخته "گری دقيقریخته"های آموزشي ارائه دوره .1

 گری کشور.برای صنایع ریخته "های پرکرومگری چدنریخته"های آموزشي ارائه دوره .8

 گری. ، برای صنایع ریخته"متالوگرافي و ساختارشناسي آلياژی فوالدی و چدني"های آموزشي ارائه دوره .3

 ، برای صنایع استان مازندران. "بازرسي غيرمخرب، مایع نافذ و ذرات مغناطيس"های آموزشي ارائه دوره .4

 کشور صنایع فوالد، برای "فوالدسازی در کوره های قوس الکتریک"های آموزشي ارائه دوره .3

 کشور صنایع فوالد، برای "ریخته گری مداوم فوالد"های آموزشي ارائه دوره .2

شبرگزاری همایش آموزش خالق برای مدیران و معلمان  .01 شيرواني )با همکاری اداره دوره ابتدایي  صنعتي نو شگاه  ستان بابل در دان هر

 (شهرستان بابل موزش و پرورشآ

 

 علمي: افتخارات و جوایز( چ

سال  -0 شيرواني در  صنعتي نو شگاه  شي برگزیده دان شي وزیر عتف( با از )با تقدیرنامه  0824مجری طرح پژوه معاون پژوه

 )منعقد شده با شرکت صنعتي و معدني گل گهر سيرجان(. سازی های ورودی و خروجي آسياهای گندلهعنوان بهبود دیافراگم

 .0843 –های دانشگاه علم و صنعت ایران نامهجشنواره پایاننامه برگزیده )رتبه نخست( کارشناسي در پایان -3

 (0. )اختراع شماره 0828 –)استان سمنان( اد ملي نخبگان يبن -اختراع برگزیده جشنواره اختراعات رویش البرز -8

 (3. )اختراع شماره 0821اد ملي نخبگان يبن -مازندراناختراع برگزیده جشنواره اختراعات رویش  -1

 (0. )اختراع شماره 0821اختراعات رویش مازندران، بنياد ملي نخبگان، در جشنواره سازی اختراع برگزیده در تجاری -8

 ()وزارت کار 0822 - 0824های عضو هيات داوران جشنواره کارآفرینان ملي و استاني در سال -3

 ASM International  از انتشارات  Journal of Materials Engineering and Performance  نشریه 3102داور برگزیده سال  -4

 0821های غيرمخرب در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، اندازی آزمایشگاه تحقيقاتي بررسيراه -3

 .0824 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در سالمواد و صنایع  يدانشکده مهندس برترگر پژوهش -2

http://www.iranianhybrid.ir/


 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 .0822 عتي نوشيرواني بابل در سالدانشگاه صنمواد و صنایع  يدانشکده مهندساستاد نمونه  -01

انتخاب چندین شرکت فناور و دانش بنيان رشد یافته از مرکز رشد دانشگاه به عنوان فناور و یا کارآفرین برتر در سطح  -00

  ای و ملي. منطقه

 

 رسمي با گواهينامهتخصصي هاي آموزشي دورهها و در كارگاه ح( حضور
 دوره مدیریت کایزن با همکاری شرکت ساپکو. -0

 های آن.و نظام نامه QS9000دوره مدیریت کيفيت  -3

  .ISO9000/2000الزامات استاندارد  -8

1- Production of High Performance Aluminium Castings  //Prof. John Campbell ،0834 

5- International Training Workshop on Management of TBIs and STPs (Benchmarking of Science 

Parks)/ Isfahan Science and Technology Twon/ 2011 

 .0832ها و مراکز رشد علم و فناوری / شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان/ مدیریت پارک -3

شد و پارک -4 سب و کار دانش بنيان با محوریت مراکز ر سس نقش مدیریت"های علمي و فناوری، ک سازمان مو شد  ، "ار

 .0832 ،مرکز رشد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

، وزارت علوم، تحيقات و "راهبردهای حقوقي قراردهادهای فناوری محور و ارزش گذاری دارایي های نامشهود"کارکاگاه آموزشي  -3

 .0828فناوری، 

 . 0832ارک علم و فناوری خراسان رضوی/ کاری مراکز رشد، کارگاه اول/ پکارگاه آموزشي تدوین و ویرایش برنامه -2

شههرک علمي تحقيقاتي مدیریت مراکز رشهد: فرایندها و شهيوه های اجرایي از پذیرش تا خروج واحدای فناور، " کارگاه آموزشهي -01

 0821اصفهان، 

 . 0820 ، پارک علم و فناوری یزد،وزارت علوم تحقيقات و فناوری ،"چرخه عمر فناوری"کارگاه آموزشي  -00

 . 0820دانشگاه تهران،  ،"فرایند کارآفریني"کارگاه آموزشي  -03

 0832 ،استانداری مازندران ،"سازیهمایش اختراع از ثبت تا تجاری"حضور در دوره عمومي،  -08

 .0821 ،مرکز آموزش بازرگاني ،چگونه یک طرح تجاری بنویسيم -01

 .0821 ،مرکز آموزش بازرگاني ،آشنایي با قانون تجارت -08

 

 مجالت و نشریات علمي:داوري خ( 

 ISCپژوهشي و –رتبه علمي باگری ایران و با صاحب امتيازی انجمن علمي ریخته "گریپژوهشنامه ریخته" نشریهمدیرمسئول  -0

 داور مجله مهندسي متالورژی، انتشارات انجمن علمي مهندسين متالورژی و مواد ایران -3

 دانشگاه فردوسي مشهد.داور مجله مهندسي مواد و متالورژی، انتشارات  -8

 داور مجله مهندسي مکانيک مدرس، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. -1

 ها، انتشارات دانشگاه صنعتي شاهرود.ها و شارهداور مجله علمي پژوهشي مکانيک سازه -8

 کامپوزیت، دانشگاه علم و صنعت ایرانداور نشریه علوم و فناوری  -3

 انجمن علمي بازرسي غيرمخرب ایران، "يرمخربغ یهاآزمون یفناور" یهنشرداور  -4

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 

  



 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 انتشارات
 علمي معتبرمجالت در  ت فارسيمقاال (الف

 .03-4، 0843پائيز  ،8شماره ، مهندسي متالورژی، "سينتيک احياء پودر کانه آهن با پودر ذغال سنگ در بستر ثابت"، جليل وحدتي خاکي، مجيد عباسي -0

توی آلياژ محهای آخال در یک فوالد کمزدایي بر مشخصهبررسي روش اکسيژن"، حسين عربي، جالل حجازی، محمد مهدی هادوی، مجيد عباسي -3

 .0831 ی، تابستانگرریخته مجله، "موليبدن -کروم -نيکل

  .81-33، 0833، دی 80گری، شماره ، صنعت ریخته"گریریختهسازی مصرف انرژی در صنایع بهينه"اسدا... اسالمي،  ،مجيد عباسي -8

مجله فني و ، "فوالد کم آلياژ یکحين کارگرم  در های اکسيدیپذیری آخالشکل"، حسين عربي، جالل حجازی، محمد مهدی هادوی، مجيد عباسي -1

  .14-82، 0831مهندسي دانشگاه مازندران، سال سوم، شماره اول، بهار 

لوم و مجله ع، "عوامل اصلي بر رفتار سایشي فوالد هادفيلد برخيبررسي تاثير "یوسف خرازی، جالل حجازی، ، خيراندیششهرام  ،مجيد عباسي -8

 .31-32 ،0833 ،4شماره  مهندسي سطح،

 نسوزو خواص مکانيکي فوالد  ریزساختارریخته گری بر  متغيرهایاثر "، نوایي علي اوصياء، باللي موسي، مجيد عباسيمهدیه وحدت نيا،  -3

1313/0 :DIN"0832گری، ، ماهنامه صنعت ریخته. 

ي ، نشریه مهندس"جهت ارزیابي رفتار سایشي فوالدها سایندهاستفاده از سنگ "جالل حجازی، ، یوسف خرازی، خيراندیششهرام  ،مجيد عباسي -4

 .  41-84، 0821، 3، شماره 30دانشگاه فردوسي مشهد، سال متالورژی و مواد، 
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/10739  

آزمون جریان گردابي با  بهينه پروب طراحي"ي، اللهي، سپيده وليسالماال لرضا شيخا، عبديمجيد عباسپارسا، سيد اصغر غالميان،  حميدرضا -3

، مجله تحقيق در عمليات و کاربرد آن، سال نهم، شماره "(FEA) محدود و تحليل اجزای (ABC) کلوني زنبور مصنوعي استفاده از الگوریتم

  http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_id=407&sid=1&slc_lang=fa   . 83-82، 20(، تابستان 88دوم )پياپي 

آستنيتي والد فگری دقيق ریختهدر  کيوتکتی یدهايکارب ليتشک ارزیابي ریزساختار ریختگي و"ا، علي نوایي، نيوحدت ، مهدیهعباسي مجيد -2

 .31-08، 0820، پایيز و زمستان 011گری، شماره ، ریخته"مقاوم به حرارت

  .4-3، 23، بهار010شماره  ،83گری، سال ریخته مجله ،"گری در ایرانکارهای توسعه علمي ریختهراه" ،حجازیجالل  مجيد عباسي، -01

، 83سال  گری،مجله ریخته ،"لديشکست در فوالد هادف زميمکان يابیارز"، جالل حجازی، یوسف خرازی، خيراندیششهرام  مجيد عباسي، -00

 .04-03، 23، پایيز و زمستان 018شماره 

و پدیده چروکيدگي سطحي در تغيير شکل  ارتباط بين کرنش دوقلویي"، شهرام خيراندیش، یوسف خرازی، حجازیجالل  مجيد عباسي، -03

 .03-0 0828 بهار و تابستان 3، شماره 38سال ، نشریه مهندسي متالورژی و مواد دانشگاه فردوسي مشهد، "پالستيک فوالد آستنيتي منگنزی
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/38888  

ی ارههای دیورفتار سایشي زره بررسي"پور، ماهان فيروزبخت، احمد قاسميان، ، مجتبي جواهری، بهيار طالبيمجيد عباسيروزبه عشقيان،  -08

 .38-08، 28، تابستان 018، شماره 88سال  گری،، مجله ریخته"آسيای سنگ آهن

 یهاافراگمی: بهبود طول عمر دآهنسنگ یاگلوله یاهايبهبود عملکرد در آس یبرا یراهبرد یزیرطرحي، میکر زیعز یمهد ي،عباس ديمج -01

 .08-3، 0821، زمستان 001، شماره 81گری، سال ي، مجله ریختهو خروج یورود

با  8PH-08نزن فوالد زنگ یرو شدهروکش 1 تیاستال شیو مقاومت به سا زساختاریبر ر یاثر حرارت ورود" ،مجيد عباسي، خليليرضا  -08

  http://metalleng.ir/article_19390.html   .18-88، 0821، بهار 84، نشریه مهندسي متالورژی، شماره " GTAW ندیفرآ

، "يگرداب انیبا استفاده از آزمون جر 1هاردینا شیچدن مقاوم به سا زساختاریر رمخربيغ يابیارز"ي، شامقل میمر ي،عباس دي، مجیاسد نهيام -03

  http://metalleng.ir/article_20653.html        .18-81 ،زیي، پا82، شماره 03وره ، د0821مجله مهندسي متالورژی، 

، مجله "هادفيلد تحت سایش آرام فوالدتاثير آلومينيم بر رفتار تریبولوژیکي "جالل حجازی، شهرام خيراندیش، یوسف خرازی،  مجيد عباسي، -04

  http://www.surfacejournal.ir/article_24190.html         .34-88، 0828، 32 علوم و مهندسي سطح، 

جله م، "از جنس چدن پرکروم ابيآس یهاگلوله يشیبر رفتار سا زساختاریاثر ر"ي، بوتراب يمحمد عل دي، سيعباس ديمج،  یزیعز ماين -03

 .03-00، 28 بهار، 000، شماره 88سال  گری،ریخته

http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/10739
http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_id=407&sid=1&slc_lang=fa
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/38888
http://metalleng.ir/article_19390.html
http://metalleng.ir/article_20653.html
http://www.surfacejournal.ir/article_24190.html
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، "0.6C-18Mn-Fe يتيآستن پرمنگنزفوالد  يکيساختار و خواص مکانزیبر ر مينياثر آلوم" ،مجيد عباسي، شهرام خيراندیشسعيد مجيدی،  -02

  33-08 ، ص0828 پایيز و زمستان ،0، شماره 33نشریه مهندسي متالورژی و مواد، دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال 
DOI: 10.22067/ma.v28i1.32351 

یه مهندسي ، نشر"لديشده فوالد هادف يحرارت اتيو عمل يختگیر زساختاریبر ر یيزاتياثر پرل" ،مجيد عباسي، خيراندیش شهرام، خياطميالد  -31

 . 0828 بهار ،0، شماره 02دوره  متالورژی،

 ،"ينانولوله کربني توليد شده به روش نهشت بخار شيميای -سيمانیابي کامپوزیت سنتز و مشخصه"، فاطمه قهارپور، علي بهاری، مجيد عباسي -30

 .813-328ص  ،0823  آذر ،8، شماره 1جلد علوم و فناوری کامپوزیت، نشریه 

، نشریه مهندسي مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسي "PH 08-8نزن فوالد زنگ یرو 1 تیاستال یکارروکش"، مجيد عباسيرضا خليلي،  -33

 شده برای چاپ(. مشهد، )پذیرش

، يگرداب انیجر رمخربيآزمون غ باشده  يحرارت اتيعمل يختگیفوالد ر يو سخت زساختاریر يابیارز ي،عباس دي، مجیجواهر يمجتب -38

 031-012، صفحات 8، شماره 0، جلد 0823زمستان  ،یگرختهینامه رپژوهش

 -فت و ه يسال سگری، ي، فصلنامه ریختهکوبش یگرختهیبر روش ر یمرور، پورينيجمال حس دي، سيعباس دي، مجيعباس حصاص ديس -31

 83-83، صفحات 082بهار  - 004شماره 

گری ریخته توليد شده به روش A390، بررسي ریزساختار انجمادی آلياژ آلومينيم پورينيجمال حس دي، سيعباس دي، مجيعباس حصاص ديس -38

 .01-0، صفحات 0، شماره 3، جلد 0824بهارگری، کوبشي، پژوهشنامه ریخته

 انیچدن پرکروم توسط آزمون جر ايآس یهاگلوله رمخربيغ يابیارزي، بوتراب يمحمد عل ديس ی،زیعز ماي، نيعباس دي، مجیجواهر يمجتب -33

 . 84-12، 0824دوره دوم، شماره دوم، تابستان ، رمخربيغ یآزمونها یفناوري، گرداب

 اژيآل يشیار ساو رفت يکيبر خواص مکان يکوبش یگرختهیر یرهاياثر متغ يبررس، پورينيجمال حس دي، سيعباس دي، مجيعباس حصاص ديس -34

 .348-338، صفحات 1، شماره 3، جلد 0824گری، زمستان، پژوهشنامه ریختهA356 مينيآلوم

سال  ی، فصل نامه ریخته گری، گر یختهقطعات ر یو مدلساز یسه بعد يریدر اندازه گ يکاربرد فتوگراف، عباس يدپرمهر، مج یقنبر عبادت -33

 .01-3، (0823)تابستان  030و هشتم شماره  يس

، بهمن و 032، شماره 33مجله علمي مهندسي مکانيک، سال  ،مروری بر حسگرهای اکسيژني زیرکونيایي، بهرامي، مجيد عباسيبهروز شاه -32

 .04-01، 0823اسفند 

روش  آهن به يممستق يادر واحد اح یفرمرر یهالوله يرمخربغ یابيجمال. ارز يدپور, س يني, حسيدمج, ي, عباسیم, کريرسوارپور ش یوسف -81

 doi: 10.30494/jndt.2021.277416.1065. 18-88(: 4)3 ;0822, يرمخربغ یهاآزمون یفناور يعلم یه. نشريگرداب یانآزمون جر
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سالمياسههالمي شرفتالمللي پيشههرفتسومين کنفرانس بينسههومين کنفرانس بين، ، ""(GM-GT26CW)ایران ایران  ا سي راه آهنهای اخير در مهندسههي راه آهنالمللي پي صنعت ایران، دانشههگاه علم و صههنعت ایرانهای اخير در مهند شگاه علم و     ،،، دان

ICRARE2013 ، ،08200820.. 

سي،مجيد عباسههي،  سعه علمي ریختهکارهای توسههعه علمي ریختهراهراه""  جالل حجازی،جالل حجازی،  مجيد عبا سين متالورژی و انجمن همایش مشههترک انجمن مهندسههين متالورژی و انجمن   هفتمينهفتمين  ،،""گری در ایرانگری در ایرانکارهای تو شترک انجمن مهند همایش م

 ..08208233  آبانآبان  سمنان،سمنان،  دانشگاهدانشگاه  ––گری ایران گری ایران علمي ریختهعلمي ریخته

ستنيتي منگنزی هادفيلد در شرایط مختلف عمليات حرارتي""  عباسي،عباسي،  مجيدمجيد، ، ميالد خياط، شهرام خيراندیشميالد خياط، شهرام خيراندیش  ستنيتي منگنزی هادفيلد در شرایط مختلف عمليات حرارتيتاثير آلومينيم بر ریزساختار فوالد آ   ،،""تاثير آلومينيم بر ریزساختار فوالد آ

 ..08208233  آبانآبان  سمنان،سمنان،  دانشگاهدانشگاه  ––گری ایران گری ایران تالورژی و انجمن علمي ریختهتالورژی و انجمن علمي ریختههمایش مشترک انجمن مهندسين مهمایش مشترک انجمن مهندسين م  هفتمينهفتمين
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سيمجيد عباسههيمجتبي جواهری، مجتبي جواهری،   شقيان، ، محمود ریاضههي، روزبه عشههقيان، مجيد عبا ضي، روزبه ع ستفاده از آزمون غيرمخرب جریان ارزیابي سههختي و ریزسههاختار فوالد با اسههتفاده از آزمون غيرمخرب جریان ""، محمود ریا ساختار فوالد با ا سختي و ریز ارزیابي 

 ..08230823های غيرمخرب، دانشگاه آزاد اسالمي کرج، های غيرمخرب، دانشگاه آزاد اسالمي کرج، ، انجمن جوشکاری و آزمایش، انجمن جوشکاری و آزمایش""گردابيگردابي

سه  سهمهدی  سافزودن اکس  ررييتاثتاث  ""، ، مجيد عباسيمجيد عباسيچوبي، چوبي، مهدی  ص  ژنژنيياکساکس  ییبر محتوبر محتو  ممييسسييللييمنگنز  و فروسمنگنز  و فروس  کوکوييللييسس  ییزدازداژنژنييافزودن اک صکل، نوع ناخال شک  ييکل، نوع ناخال شکت شده و شده و   للييت

شتم، ، ""کم کربنکم کربن  ييساختمانساختمان  ییفوالدهافوالدها  ييککييخواص مکانخواص مکان شتمه سوم  ششییهماهما  ننييه شترک و  سومم شترک و  س  ييالمللالملل  ننييکنفرانس بکنفرانس ب  ننييم سمواد مهند  IMAT––ییو متالورژو متالورژ  ييمواد مهند

 08280828دانشگاه شهيد بهشتي، آبان دانشگاه شهيد بهشتي، آبان ، ، 2014

سيمجتبي جواهری، مجتبي جواهری،   سيمجيد عبا شقيان، مجيد عبا ضي، روزبه ع شقيان، ، محمود ریا ضي، روزبه ع سخ آزمون غ  ییاثر دمااثر دما""، محمود ریا سخ آزمون غتمپر بر پا شتم، ، ""ييگردابگرداب  انانییمخرب جرمخرب جر  ررييتمپر بر پا شتمه   ششییهماهما  ننييه

 ..08280828، دانشگاه شهيد بهشتي، آبان ، دانشگاه شهيد بهشتي، آبان IMAT 2014––ییو متالورژو متالورژ  ييمواد مهندسمواد مهندس  ييالمللالمللننييکنفرانس بکنفرانس ب  ننييمشترک و سوممشترک و سوم

سيمجيد عباسهههينژاد، نژاد، گوهریگوهریعاطفه عاطفه   صهارزیابي مشهههخصهههه""، ، مجيد عبا شخ ، چهارمين ، چهارمين "":01180118AISIهای غيرفلزی در مراحل مختلف توليد فوالد کيفي های غيرفلزی در مراحل مختلف توليد فوالد کيفي های آخالهای آخالارزیابي م

سين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش مشههترک انجمن مهندسههين متالورژی و انجمن علمي ریخته  المللي و نهمينالمللي و نهمينکنفرانس بينکنفرانس بين شترک انجمن مهند شگاهدانشههگاه  ––IMAT 2015، ، گری ایرانگری ایرانهمایش م علم و علم و   دان

 ..08210821  آبانآبان  صنعت ایران،صنعت ایران،

سيفاطمه قهارپور، علي بهاری، فاطمه قهارپور، علي بهاری،   سيمجيد عبا شکاران، ، علي، عليمجيد عبا شکاران، اکبر آ ستقيم نانولوله""اکبر آ سنتز م ستقيم نانولولهمطالعه اثر دما بر  سنتز م    بهبه  پرتلندپرتلند  انانسيمسيم  ذراتذرات  رویروی  بربر  های کربنيهای کربنيمطالعه اثر دما بر 

شتنهشههت  روشروش سين متالورژی و انجمن علمي همایش مشههترک انجمن مهندسههين متالورژی و انجمن علمي   المللي و نهمينالمللي و نهمين، چهارمين کنفرانس بين، چهارمين کنفرانس بين""((CVD))شيميایيشههيميایي  بخاربخار  نه شترک انجمن مهند همایش م

 ..08210821  آبانآبان  علم و صنعت ایران،علم و صنعت ایران،  دانشگاهدانشگاه  ––ایران ایران گری گری ریختهریخته

سداسههد  نهنهييامام  سعباسهه  ددييمجمج، ،   ییا سبررسهه""ي، ي، شامقولشههامقول  ممیی، مر، مرييعبا ستنآسههتن  زانزانييمم  ييبرر سختو سههخت  ماندهماندهييباقباق  تتييآ ، چهارمين ، چهارمين ""ييگردابگرداب  انانییبا آزمون جربا آزمون جر  11هاردهاردییچدن ناچدن نا  ييو 

سين متالورژی و انجمن علمي ریخته  المللي و نهمينالمللي و نهمينکنفرانس بينکنفرانس بين شترک انجمن مهند سين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش م شترک انجمن مهند شگاه  ––گری ایران گری ایران همایش م شگاهدان صنعت ایران،  دان صنعت ایران،علم و     بانبانآآ  علم و 

08210821.. 

ستنيته بر ریزساختار و مقاومت به سایش گلوله"، مجيد عباسينيما عزیزی، سيد محمد علي بوترابي،   سبررسي اثر دما و زمان آ يا از جنس های آ

سين متالورژی و انجمن علمي ریخته  المللي و نهمينالمللي و نهمينرانس بينرانس بينچهارمين کنفچهارمين کنف"، پرکرومپرکرومچدن  شترک انجمن مهند سين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش م شترک انجمن مهند شگ  ––گری ایران گری ایران همایش م شگدان   اهاهدان

 ..08210821  آبانآبان  علم و صنعت ایران،علم و صنعت ایران،

شقيان،   شقيان، روزبه ع سيروزبه ع سيمجيد عبا سميان، ماهان فيروزبخت، محمد بهيار طالبي، ماهان فيروزبخت، محمد بهيار طالبيمجيد عبا سميانپور، احمد قا سترهای"، پور، احمد قا سایش آ ساختار بر مقاومت به  سترهایاثر ریز سایش آ ساختار بر مقاومت به  سيا   اثر ریز سيا آ آ

لم لم عع  دانشگاهدانشگاه  ––گری ایران گری ایران همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریخته  المللي و نهمينالمللي و نهمينچهارمين کنفرانس بينچهارمين کنفرانس بين"، "، خودشکنخودشکن

 ..08210821  آبانآبان  و صنعت ایران،و صنعت ایران،

و مقاومت  اختارزسیبر ر تيآستن یدارسازیناپا اتياثر عمل"، پور، محمد بهيار طالبيروزبختي، ماهان فيعيمحمود رب ديس ،يعباس ديمج، يرزاق يعل 

 –گری ایران همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریخته المللي و نهمينچهارمين کنفرانس بين"، 1هاردیچدن نا شیبه سا

  .0821 آبان علم و صنعت ایران، دانشگاه

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. 

س ديمج  ضیمحمود ر ديس ي،شامقل می، مریجواهر ي، مجتبيعبا   :يگرداب انیشده با آزمون جر ترورهيقطعات کربون رمخربيغ کنترل کيفيت"ي، ا

، 0821اسفندماه  8و  3، رانیمخرب اريغ یهاآزمون يالمللنيکنفرانس ب نيسوم، "فنر سوپاپ یرو يستونيقطعه پارزیابي سختي  یمطالعه مورد

 .IRNDT 2016، کيایران، تهران، هتل المپ

سمياحیمحمد ر  س ديمج ي،، حامد قا سماند پس از تمپر کردن فوالد  راتييتغ رمخربيغ يابیارز"، يعبا ستفاده از روش  AISI 1045تنش پ با ا

 .IRNDT 2016، کي، ایران، تهران، هتل المپ0821اسفندماه  8و  3، رانیمخرب اريغ یهاآزمون يالمللنيکنفرانس ب نيسوم، "يگرداب انیجر

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 

، ، ""AISI: : 01180118فوالد فوالد   ييو خواص خستگو خواص خستگ  يينوردگرم و حضور آخال بر خواص کششنوردگرم و حضور آخال بر خواص کشش  زانزانييمم  ررييتاثتاث""ی، ی، جبارجبار  دديي، وح، وحييعباسعباس  ددييمجمج  ،،نژادنژادییگوهرگوهر  عاطفهعاطفه 

   ..08208288  انانآبآب  ،،شيرازشيراز  دانشگاهدانشگاه  ––گری ایران گری ایران همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش مشترک انجمن مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریخته  همينهمينالمللي و دالمللي و دنجمين کنفرانس بيننجمين کنفرانس بينپپ

یان های آسيا چدن پرکروم توسط آزمون جرکنترل کيفيت غيرمخرب گلوله"مجتبي جواهری، مجيد عباسي، نيما عزیزی، سيد محمد علي بوترابي، 

 .IRNDT 2017، کي، ایران، تهران، هتل المپ0828اسفندماه  2و  3، رانیمخرب اريغ یهاآزمون يالمللنيکنفرانس ب چهارمين، "گردابي

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 21-

22, 2017, Olympic Hotel, Tehran, Iran, IRNDT2017. 

http://www.ndt.net/article/IranNDT2016/papers/T06102.pdf
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صي  صا صيسيد عباس ح صا سي، ، سيد عباس ح سيمجيد عبا سيني  مجيد عبا سيد جمال ح سينيو  سيد جمال ح ساختارها""پور، پور، و  سه ریز سي و مقای ساختارهابرر سه ریز سي و مقای شده به   A390ی انجمادی آلياژ آلومينيم ی انجمادی آلياژ آلومينيم برر شده به توليد  توليد 

سههای ریختههای ریختهروشروش شي، ریژه و ما سهگری کوب شي، ریژه و ما شمين کنفرا  ،،""ایایگری کوب شمين کنفراش سي مواد و متالورژی  الملليالملليبينبين  سسننش سي مواد و متالورژیمهند شترک انجمن   همينهمينو یازدو یازد  مهند شترک انجمن همایش م همایش م

 ..08208233  آبانآبان  ،،تهرانتهران  ––گری ایران گری ایران مهندسين متالورژی و انجمن علمي ریختهمهندسين متالورژی و انجمن علمي ریخته

، ششمين کنفرانس ، ششمين کنفرانس ""با آزمون غيرمخرب جریان گردابيبا آزمون غيرمخرب جریان گردابي  41484148ارزیابي فرایند پيرسازی آلومينيم ارزیابي فرایند پيرسازی آلومينيم ""مجتبي جواهری، مجتبي جواهری، مجيد عباسي، مجيد عباسي، ، ، سيد امير حسينيسيد امير حسيني 

سي مواد و متالورژی و یازدالمللي مهندسههي مواد و متالورژی و یازدبينبين سين متالورژی و انجمن علمي ریختههمایش مشههترک انجمن مهندسههين متالورژی و انجمن علمي ریخته  همينهمينالمللي مهند شترک انجمن مهند    آبانآبان  ،،تهرانتهران  ––  گری ایرانگری ایرانهمایش م

08208233.. 

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. 

، ، وکستوکستافزار پرافزار پرسازی و ارزیابي شرایط حرارتي و انجمادی در قطعات فوالدی توسط نرمسازی و ارزیابي شرایط حرارتي و انجمادی در قطعات فوالدی توسط نرمشبيهشبيه، ، حسين زیدآبادیحسين زیدآبادیمجتبي جواهری، مجيد عباسي و مجتبي جواهری، مجيد عباسي و  

 ..08082323  آذرآذر  33لغایت لغایت   00  ،،ایرانایران  ، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل ،، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل ،ICHMT2017ایران، ایران،   سومين کنفرانس انتقال حرارت و جرمسومين کنفرانس انتقال حرارت و جرم

نفرانس نفرانس افزار پروکست، سومين کافزار پروکست، سومين کمتفاوت سيستم راهگاهي با استفاده از نرممتفاوت سيستم راهگاهي با استفاده از نرمهای های سازی جریان مذاب در نسبتسازی جریان مذاب در نسبتشبيهشبيه، ، مجتبي جواهری، مجيد عباسيمجتبي جواهری، مجيد عباسي 

 .08082323  آذرآذر  33لغایت لغایت   00  ،،ایرانایران  ، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل ،، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، بابل ،ICHMT2017ایران، ایران،   انتقال حرارت و جرمانتقال حرارت و جرم
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 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 اني دانشجویهانامهپایان و مشاور در استاد راهنما

 هاي مقطع دكترينامهالف( پایان

 مسئوليت وضعيت نام دانشجو / موضوع عنوان ردیف
 توضيحات

 / دانشگاه/ صنعت()رشته

0 
بر ساختار  کنندهتیهای کربني به عنوان تقوتاثير حضور نانولوله يبررس

 های سيمانيفيزیکي و مکانيکي نانوکامپوزیتو خواص 
 فاطمه قهارپور

 تابستاندفاع: 

0828 
 فيزیک د. مازندران مشاور

 موادمهندسي  راهنما در حال اجرا طهرانيمرتضي  )تحليل تریبولوژیکي، ریزساختاری، فرایند توليد، ....( CADIچدن توليد  3

 موادمهندسي  راهنما اجرادر حال  منه وحيدیانآ حرارتي و شرایط سایش()اثر عمليات  مقاومت به سایش فوالدهای دوفازی 8
 شرکت ریخته گری فوالد طبرستان

1 
 3O2l/A2MoS یتينانوکامپوز یپوششها یسنتز و بررسي خواص روانکار

 یيفضا یجهت کاربردها یکيبه روش رسوبدهي جرقه الکتر یجاد شدها
 محمد روستایي

دفاع:بهمن 

0822 
 دانشگاه تبریز –مهندسي مواد  مشاور

8 
ارزیابي غيرمخرب و تحليل ریزساختاری و خواص مکانيکي فوالد 

 به روش جریان گردابي 3811نزن دوفازی زنگ
 نژادحسين علي

دفاع:شهریور 

0111 
 راهنما

 مهندسي مواد

 مجتمع فوالد اسفراین

 راهنما در حال اجرا محمودی هادی GTD450بر رفتار خستگي حرارتي فوالد  ESRارزیابي فرایند  3
 مهندسي مواد

 مجتمع فوالد اسفراین

 مهندسي مواد راهنما در حال اجرا ميالد حيدری ریخته گری قطعات آلياژی با ساختار مشبک 4

 سراميک-AZ31ریخته گری کوبشي کامپوزیت آلياژ  3
سيد عباس 

 حصاصي
در حال تدوین 

 پروپوزال
 مهندسي مواد راهنما

 رضا صادقپور قطعات کامپوزیتي با ساختار مشبکگری ریخته 2
در حال تدوین 

 پروپوزال
 مهندسي مکانيک مشاور

 

 هاي مقطع كارشناسي ارشدنامهب: پایان

 مسئوليت سال دفاع نام دانشجو عنوان ردیف
 توضيحات

 / دانشگاه/ صنعت()رشته

0 
م های زمينه آلومينيو فيزیکي کامپوزیت بررسي خواص مکانيکي

 های کربنيتقویت شده با نانولوله
 فيزیک د. مازندران مشاور 0834 فاطمه قهارپور

3 
کامپوزیت زمينه آلومينيم تقویت شده با  و بررسي ساختارساخت 

 های کربنينانولوله
 فيزیک د. مازندران مشاور 0834 هاجر رجایي ليتکوهي

8 
والد ف ييکو خواص مکان زساختاریبر ر یگرختهیر یيرهامتغ اثر

 HKنسوز 
 راهنما 0821 نيامهدیه وحدت

گری دقيق مواد، با حمایت شرکت ریخته

 ساری

1 
ساخت و خصوصيت یابي نانوکامپوزیت سراميکي سيليکون کاربيد 

 ی کربنيتقویت شده توسط نانولوله
 فيزیک د. مازندران مشاور 0821 فاطمه شفيق

8 
بررسي شرایط دماهای مختلف آستمپرینگ بر خواص سایشي 

 ADIهای چدن
 د. شهيد رجایي تهران -مواد راهنما 0820 پورسيدرضا ابراهيم

3 
 ا بکشش  فزایش ضریب چسبندگي چرخ و ریل در قطارهای خودا

 کنترل دما و رطوبت
 راهنما 0820 کوشان خلفي

 ساخت و توليد –مکانيک 

 آهن ج.ا.ا.تحقيقات راهبا حمایت مرکز 

4 
بررسي اثر آخال  بر خواص کششي  فوالد ریختگي مقاوم به 

   25Cr20Ni حرارت
 راهنما 0820 علي نوایي

 د. خواجه نصير تهران -مواد
 گری دقيق ساریبا حمایت شرکت ریخته

3 
های مبدل حرارت طراحي و ساخت سامانه بازرسي غيرمخرب لوله

 گردابيجریانبا استفاده از آزمون 
 د. ص. نوشيرواني بابل –برق  راهنما دوم 0820 حميدرضا پارسا

2 
ارزیابي متالورژیکي و آماری ایجاد عيوب انقباضي در چدن نشکن 

GGG40 برای توليد قطعات بازویي چرخ خودرو 
 راهنما 0823 پناهنيما هاشم

های ساپکو و با حمایت شرکت -مواد 

 فوالدین ذوب آمل

 ساخت و توليد –مکانيک  مشاور 0823 نژاد شيخميالد هادی يلیدر خطوط ر لیچرخ و ر انيم شیسا یپارامترها يبررس 01

00 
 خواص سایشيو  ساختارکرويبر م يحرارت اتيعمل یرهاياثر متغ

 :3411/0DIN فوالد ابزار گرم کار
 ناصفهابا حمایت شرکت فوالد آلياژی  -مواد راهنما 0828 محمد صادق رحيمي

 مشاور 0823 ميالد خياط لديهادف فوالد ساختار زیر و یيزاتيپرل رفتار بر مينيآلوم اثر 03

 د. علم و صنعت ایران،  -مواد

گری دقيق ریخته هایبا حمایت شرکت

 گری فوالد طبرستانساری و ریخته



 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 هاي مقطع كارشناسي ارشدنامهب: پایان

 مسئوليت سال دفاع نام دانشجو عنوان ردیف
 توضيحات

 / دانشگاه/ صنعت()رشته

08 
بررسي اثرات آلومينيم بر ریزساختار  و خواص مکانيکي فوالد 

 Fe-18Mn-0.6Cپرمنگنز آستنيتي با ترکيب 
 مشاور 0823 سعيد مجيدی

 د. علم و صنعت ایران،  -مواد

گری دقيق ریخته هایبا حمایت شرکت

 گری فوالد طبرستانساری و ریخته

01 
بررسي تاثير ترکيب شيميایي و عمليات حرارتي بر مقاومت به 

 CADI سایش چدن
 د. علم و صنعت ایران -مواد مشاور 0828 سهراب شيرافکن

08 
بررسي تاثير متغيرهای عمليات حرارتي بر ریز ساختار و مقاومت 

 1به سایش چدن نایهارد 
 راهنما 0828 علي رزاقي

فوالد گری با حمایت شرکت ریخته -مواد

 طبرستان

 راهنما 0828 روزبه عشقيان بررسي رفتار تریبولوژیکي فوالد کم آلياژ مورد استفاده در زره آسيا 03
گری فوالد با حمایت شرکت ریخته -مواد

 طبرستان

 راهنما 0828 مجتبي جواهری يگرداب انیآزمون جر بافوالد  يو سخت زساختاریر يابیارز 04
 و ایرانيان هيبریدبا مشارکت شرکت  -مواد

 گری فوالد طبرستانشرکت ریخته

03 
 یفوالدها يکيبر خواص مکان یرفلزيغ یهايناخالص ريتاث

 وستهيپ یگرختهیر یهانيشده در ماش ديتول يساختمان
 راهنما 0828 چوبيمهدی سه

با حمایت شرکت صنایع فوالد کبکان  -مواد

 مشهد

02 
بررسي تاثير متغيرهای جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانيکي 

 GTAWنزن رسوب سخت شونده در فرایند فوالد زنگ
 مواد/ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل راهنما 0828 رضا خليلي

31 
های بررسي علل تخریب دیرگداز دولوميتي مورد استفاده در کوره

 گری فوالد طبرستانذوب شرکت ریخته
 راهنما 0828 طاهرنژادمجيد 

گری فوالد با مشارکت ریخته -مواد سراميک

 طبرستان

30 
بازرسي غيرمخرب ریز ساختار و سختي چدن نایهارد با استفاده از 

 جریان گردابي
 راهنما 0821 امينه اسدی

با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید شمال و  -مواد

 گری فوالد طبرستانشرکت ریخته

33 
نورد سرد شده با استفاده از  یهاورقارزیابي تميزی فوالد در 

 آناليزگر تصویری
 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -مواد  راهنما 0821 مهدی پاکدل

38 
 شیو مقاومت به سا زساختاریبر ر تهياثر دما و زمان آستن يبررس

 از جنس چدن پرکروم ايآس یهاگلوله
 راهنما 0821 نيما عزیزی

گهر، با مشارکت شرکت سنگ آهن گل -مواد

 دانشگاه صنایع و معادن

31 
نورد گرم  یگردهاليم يبر خواص خستگ یرفلزيغ یهااثر آخال

 AISI: 1045فوالد 
 نژادعاطفه گوهری

شهریور 

0828 
 با مشارکت شرکت نورد فوالد یزد -مواد راهنما

38 
 يکيساختار و خواص مکان زیبر ر يحرارت اتيعمل یرهاياثر متغ

 TSF:12H يختگیفوالد ر
 راهنما 0828بهمن  يچشم ريام

گری فوالد با مشارکت شرکت ریخته -مواد

 طبرستان

33 
 يکيو خواص مکان زساختاریبر ر يحرارت اتيعمل یرهاياثر متغ

 TSF:12XX يختگیفوالد ر
 راهنما 0828بهمن  حامد محسني

گری فوالد با مشارکت شرکت ریخته -مواد

 طبرستان

34 
بر کاهش ضایعات، رفع عيوب و  یزیدما و شرایط باررتاثير 

 118چرخ پژو  يتوليد بازوی یسازبهينه
 علمي کاربردی فذا –فوالدین ذوب آمل  راهنما 28اسفند  محمد شامل

33 
از طریق  118گری قطعه بازویي اتاق پژوهسازی فرآیند ریختبهينه

 کاهش عيوب انقباضي
 علمي کاربردی فذا –فوالدین ذوب آمل  راهنما 28اسفند  سيد مسعود ابراهيمي

 پورمحمد وردی های گاز شهری به روش جریان گردابيبازرسي غيرمخرب لوله 32
بهمن 

0823 
 راهنما

با مشارکت شرکت ایرانيان هيبرید و دانشگاه  -مواد

 شهيد رجایي

81 
 يیشو خواص سا یزساختاربر ر يکوبش گرییختهر ینداثر فرا

 يليسيمس-ينيمآلوم یختگير آلياژهای
 سيد عباس حصاصي

بهمن 

0823 
 های کاربردی نوینطرح -مواد راهنما

80 
 تييچدن نشکن آستن یانجماد یزساختارزا بر رجوانه يزانم يبررس

 یمنگنز
 طرحهای بنيادی -مواد راهنما 0823بهمن  پور بصرارحيم رحيم

83 
روش  به  4148 ينيمآلوم ياژآل يو سخت يرسازیپ یندفرآ یابيارز

 يگرداب یانجر يرمخربغ
 سيد امير حسيني

بهمن 

0823 
 ایرانيان هيبرید با مشارکت شرکت -مواد راهنما

88 
نزن فوالد زنگ يکيو خواص مکان یزساختاراثر کار سرد بر ر

 منگنزدار -کروم يتيآستن
 صادقي سحر

اسفند 

0823 
 راهنما

با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و  -مواد

 فوالد طبرستانشرکت 

81 
 يبر خواص خستگ يکيترمومکان اتيعمل ريتاث يبررس

 TWIPفوالد 
 مشاور 0824آذر  کارمحمد آبان

با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و  -مواد

 شرکت فوالد طبرستان

 راهنما 0823آذر  ایمان ساالرزاده 1045بررسي اثر عمليات برنشينگ بر رفتار سایشي فوالد  88
)ساخت و توليد( دانشگاه صنعتي مکانيک 

 نوشيرواني بابل

83 
 خواص و ساختار ریز در حرارتي عمليات شرایط اثر

  GTD 450 فوالد مکانيکي
 راهنما 0823آذر  رضا جعفری

با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و  -مواد

 اسفراینشرکت فوالد 

84 
 در یکيالکتر یمصرف انرژ یریتمد یارائه روشي برا

 یکيقوس الکتر یهاکوره فوالد با حضور صنایع
 راهنما 0823بهمن  صالحي يانمحمد رضائ يدس

در رشته  دانشگاه علم و فناوری مازندران

 قدرت یشمهندسي برق گرا



 ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرزومه مجید عباسی  

 هاي مقطع كارشناسي ارشدنامهب: پایان

 مسئوليت سال دفاع نام دانشجو عنوان ردیف
 توضيحات

 / دانشگاه/ صنعت()رشته

83 

 يلکتش یفازها يسخت یبر رو یکامپوزیشناثر د يبررس

-EN یالبا متر يلنگاز ات یفشار باال يوبهایشده در ت

 يگرداب یانبه روش جر 1.6580

 محمد یعقوبي
شهریور 

0822 
 شهيد رجایي مکانيک ساخت و توليد راهنما

82 
چدن  يشیو خواص سا زساختاریاثر مقدار منگنز بر ر

 یمنگنز يتينشکن آستن
 پوردانيال یوسف

شهریور 

0822 
 د. ص. نوشيرواني بابل  -مواد راهنما

11 
 ابمس  یکرومترينازک نانو و م هیضخامت ال یريگاندازه

 سياستفاده از روش الکترومغناط
 مهرانگيز کاظمي

شهریور 

0111 
 د. ص. نوشيرواني بابل  -موادنانو راهنما

10 
والد ف یبولوژیکيخراشان بر رفتار تر یشسا یطاثر شرا

 یدوفاز یختگير
 زهرا محسناتبار فيروزجایي

شهریور 

0822 
 با همکاری شرکت ریخته گری فوالد طبرستان راهنما

13 
ا آزمون ب يکلن یهپا ياژهایدر ابرآل يرسازیپ یدهپد یابيارز 

 يگرداب یانمخرب جريرغ
 احسان گرجي

در دست 

 اجرا
 با حمایت نيروگاه نکا راهنما

18 
ار نانوساخت یهپالسما در سنتز ال یاثر پارامترها يبررس

 يبه روش کندوپاش واکنش يدشدهمس تول يداکس
  یزیعز یانفرهاد یجهخد

شهریور 

0111 
 راهنما

با صندوق حمایت از  طرح تحقيقاتي مصوب  – نانومواد

 پژوهشگران

 مهال اسالمي لولهای بنيادیسساخت داربستهای نانویي برای کشت  11
در دست 

 اجرا
 بایومواد  راهنما

 رضا تقوی جلودار MFLبازرسي غيرمخرب به روش  18
در دست 

 اجرا
 رانایبا حمایت شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي  راهنما

 زادهمسعود اسماعيل سازی توليد مفتول فوالد فنربومي 13
در دست 

 اجرا
 راهنما

طرح تحقيقاتي مصوب با حمایت شرکت مفتول 

 آلياژی ایرانيان واال

14 
برای کوره های  811 نزن آستنيتيجوشکاری فوالد زنگ

 عمليات آنيل ورقهای فوالدی
 مسعود دیوساالر

در دست 

 اجرا
 راهنما

برای فوالد مبارکه  -دابو صنعتبا حمایت شرکت 

 اصفهان

 


