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 داخلي مقاالت منتشر شده در مجالت  -

اصعح  "بندسعی   صعم ، علدرضعا قاسعمیمق م، مصعفیی مالیی،  قربانیفرشعا  ،  سععد  ااع ،  الهیالهام نعمت -

، نمعره  "مس سعرشمعم  شعی  مررططی مرحل  سعرم مریم  هی  ع سعن طراحی صعنعیی مررا  ورعا 

 .181-159، صیح  1، شماعه هییم،  طعه  1401، سال یمع نمناب  مهن سی 

کنیرل  عصع  اام  سعرعهز  "صعم  بندسعی  پرع، سععد  ااع ، حمد عضعا عحدمیمصعفیی مالیی مق م، حمزه امدر ،   -

 ، نمععره  علمی ط"با اسععییا ه اا حسععرر نرم  مریم  مس سععرشمععم  1ها  کاعوان  پرعداعکنی هد عطسععدیلر 

 .18-  10، صیح  46شماعه ، 15 طعه  ،  1399پژطهمی مهن سی مع  ، 

، نمعره  علمی ط "برمی طراحی آسعیر برا  آسعداها  در ا  صعنعییفناطع  "مصعفیی مالیی مق م، صعم  بندسعی    -

 .106- 95، صیح  22، شماعه 1399پژطهمی عطش ها  تحلدلی ط ع     ع مهن سی مع  ، 

  بندسعی  صعم ،  محم  ابراهدم برادر، امدر حاای اا ه،  احسعا  اعورانیم، مصعفیی مالیی مق ، علدرضعا حسعنررهی -

آسعداها  ندم  ور شعی  ومع  ع هج صعنعیی آسعیرها   هراعه طعط   ط ورطای  اعاهابی، اصعح  طراحی ط نیا"

- 1، صعیح  1، شعماعه  پنرم،  طعه  1398، سعال یمع نمناب  ، نمعره  مهن سعی  "شعرکت مع نی ط صعنعیی دگ دهر

22. 

شینی ط اسیان اع ساا  عاهبر  م اع سن "   ، صم  بندسی  محس  هحداهیمق م،  ، مصفیی مالییسعد  ااع   -

، علمی پژطهمی مهن سی مع  ، نمره   "طرهق بااعسی فرآهن ا  سرشمم  ا  سرن کنی مرحل  سرم مریم  مس

 . 34- 25، صیح  45، شماعه 14 طعه ، 1398سال 

پاعساپرع  - اعورانی،  وحمعباس  تیرهضی،  احسا   لنرر ،  سعد   عطهش  بندسی   اا ه،  وحمرضا  افزاهش  "صم  

، 101، شماعه  سال هی هم،  1398، سال  شدمی اهرا ، نمره  مهن سی  "ک  مریم  مس سرشمم عملیر  وم 

 . 33- 22صیح  

قاسمی  - مالیی،  علدرضا  عاضی،  مق ممصفیی  عرفا   بندسی   ،  ندم  ور شی  "صم   آسداها   کاعآهی  افزاهش 

، نمره  علمی ط پژطهمی "سن  آه  دگ دهر ط مس سرشمم  اا طرهق اصح  طر  آسیر با عطش اازا  دسسی 

 . 59- 46صیح  ، 40، شماعه دز همس،  طعه 1397، سال  مناب  مع نیمهن سی 

باع ط سرعت آسدا  برعسی تاثدر شیگ  "صم  بندسی   ،  مق ممصفیی مالیی،  عشا  حسامی،  سعد  عحمانی  هنر   -

، 39شماعه    سدز هم، ،  طعه  1397، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال  "کمی آسداها  در ا بر ترا 

 . 94- 82صیح  

برعسی تاثدر شیگ آسیر "مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی   الهام نعمت اللهی، علدرضا قاسمی،  اهرا بی با ،    -

، 1395، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال  "ور شی  با عطش اازا  مرزا بر حرکت باع  ع آسدا  ندم  

 . 19- 11ح  ، صی 33 طعه هاا هم، شماعه 

کمی آسداها   مراهی تأثدر  انسدی  باع بر ترا برعسی آاماه"عشا  حسامی، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی     -

 . 8- 1، صیح  32،  طعه هاا هم، شماعه 1395، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال "در ا 
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صم     - مق م،  مالیی  مصفیی  با ،  بی  اهرا  اللهی،  نعمت  ساهش "بندسی   الهام  مدزا   بدنی  پدش  م ل  اعائ  

، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال "آسیرها  ا اعه آسداها  ندم  ور شی  سرشمم  ط دگ دهر

 . 50- 40، صیح  30،  طعه هاا هم، شماعه  1395

بهاعمه   محم    - اعورانی،  نژا   فرشد ،  احسا   عطابهی،  عبد   مه ط ،  محم عضا  بن،  محم عضا    دسیصم  

نمره    ،"ها  کاعبر  صنعیی سلرل فلرتاسدر  سیرنی  ع مرحل  پرعداعکنی اطلد   ع مریم  مس مد ط شالش"

 . 66- 57، صیح  31،  طعه هاا هم، شماعه 1395علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال 

ماعپدچ  ط مرحل   -طراحی ط عاه ان اا  م اع ا اهش سدیلر "علدرضا حسنررهی، پرطهز مظیر ، صم  بندسی   -

، 23،  طعه نهم، شماعه  1393، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال  "ا   ع کاعوان  ذوال شرهی اعن   

 . 49- 37صیح  

فرآطع     ها  تمیدگ ش ه  ع تدینر باطل  کاعوان   تعدد  ابعا  ط شرالی لری   "وحمعباس پاعساپرع، صم  بندسی     -

، صیح  22،  طعه نهم، شماعه  1393، نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال  "مرنیدت دلرهر سدراا 

75-84 . 

م ل ساا  م اعها  فلرتاسدر  صنعیی با اسییا ه "امدر حاای اا ه عمرا ، وحمعباس پاعساپرع، صم  بندسی     -

نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ،    "کاعوان  ذوالمرهی اعن اا نرم افزاعها  صیح  دسیر ه، مفالع  مرع  :  

 . 44- 35، صیح   19،  طعه همیم، شماعه 1392سال 

بندسی     - هحداهی، صم   پدرطاا ، محس   مبنا  عطش " عنا  بر  اعن   کاعوان  ذوالمرهی  فلرتاسدر   بهدن   م اع 

،  1394علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال    نمره   "مرمر  طا   اع با اسییا ه اا الررعهیم طعاثیی ه اهت ش ه

 . 44- 35، صیح  26، شماعه  هم طعه 

کاهش مدزا  دردر  کنسانیره با بهبر  کاعآهی م اع آسدا تر کاعوان  "احسا  اعورانی، احم  حریی، صم  بندسی     -

، 27ماعه ،  طعه  هم، ش1394نمره  علمی ط پژطهمی مهن سی مع  ، سال  "فرآطع  مریم  سن  آه  دگ دهر

 . 67- 61صیح  

تأثدر دام امانی بر  قت نیاهج  ع شبد  ساا  حرکت ذعات ب   "  علدرضا قاسمی، سد  امد  مرسر ، صم  بندسی -

، نمره  علمی ط پژطهمی عطش ها  تحلدلی ط ع     ع مهن سی مع  ، پاهدز ط "( عاگ)عطش اازا  دسسی   

 . 32-  23، صیح   6، شماعه 1392امسیا  

ال هنی، احسا  اعورانی، صم  بندسیمرد     - آ"   پرعسعد  ، عضا شمس  داکنی کاعوان   سافزاهش کاعآهی م اع 

،  1392، 2، نمره  علمی ط پژطهمی عطش ها  تحلدلی ط ع     ع مهن سی مع  ، ال   "فرآطع  مس شهر باب 

 . 88- 93، صیح   4شماعه
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Minerals Engineering 2000, Cape Town, South Africa, 13-15 November, 2000. 
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- S. Banisi, G. Langari-Zadeh, M. Pourkani, M. Kargar, and A.R. Laplante, “Measurement of Ball Size Distribution in an 

8m×5m Primary Mill of Sarcheshmeh Copper Mine” 31st Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, 

Ottawa, Canada, January 19-21, 1999.  

 

- S. Banisi, A. Kargar, and J.A. Finch, “Effect of Mineral Surface Oxidation on Efficiency of Concentration Plant of 

Sarcheshmeh Copper Mine,” Minerals Engineering ‘98, Scotland, 14-16 September, 1998. 

 

- S. Banisi, M. Tahmouresi, M. Poorkani, “An Investigation of the Copper Recovery in Rougher Flotation Cells of 

Sarcheshmeh Copper Complex,” CIM’ 98, 3-7 May, 1998. 

 

- S. Banisi, S. Zyed-Abadi, and G. Langari-Zadeh,” Effect of Internal Classification on Modelling Ball Milling at the 

Sarcheshmeh Copper Mine,” Comminution ‘98, Brisbane, Australia, February 16-18, 1998. 

 

- S. Banisi, M. Poorkani, A. Partoazar, and A.R. Laplante, “Model-based Improvements at the Sarcheshmeh Copper 

Mine”, 30th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 20-22, 1998.  

 

- S. Banisi and, M. Poorkani, “An Evaluation of the Efficiency of Iranian Sarcheshmeh Copper Mine Grinding Circuit," 

CIM '97 Vancouver, 1997. 

 

- E. Salehi and S. Banisi, “An Investigation on Respiratory Effects of Dust Occupation Exposure in Coal and Copper 

Mines of Kerman,” First International Congress of Asia Pacific Association of Medical Toxicology & Fifth Iranian 

Congress of Toxicology and Poisonings, 20-30 September Tehran 1997, 148. 

 

- S. Banisi, J.A. Finch, and A.R. Laplante, “On-line Gas and Solids Holdup Estimation in Solid-Liquid-Gas Systems” 

26th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 18-20, Paper #15, 1994. 

  

- S. Banisi, A.R. Laplante, and J. Marois “A Study of the Behavior of Gold in Industrial and Laboratory Grinding” 23rd 

Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference”, Ottawa, Canada, January 22-24, Paper #25, 1991. 
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 داخلي هاي مقاالت منتشره شده در كنفرانس 

 
بیاعددر  سعدسعیم  "  محم  انصعاع ، علدرضعا قاسعمی، محم عضعا هاع احم  ، الهام نعمت اللهی، صعم  بندسعی-

،  1400اسعین     4تا    3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "وبره  ع کاعوان  ها  فرآطع  مریم  مس سعرشمعم 

 ااه ا 

تاثدر عملیر  همز  بر "   پاعسعاپرع، صعم  بندسحسعد  اعشع ، امد عضعا بمعدر ، مه   د ااشی، وحمعباس  -

 4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "فلرتاسعدر  مس  ع کاعوان  پرعداعکنی ه  مریم  مس سعرشمعم 

 ، ااه ا 1400اسین  

تاثدر فرض کرط  برا  ذعات بر سعاویاع باع  ع شعبد  سعاا   " اهرا بی با ، علدرضعا قاسعمی، صعم  بندسعی -

اسعین    4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "  با اسعییا ه اا عطش اازا  دسعسعی  )عاگ(  آسعداها  در ا 

 ، ااه ا 1400

 ع  PIDمقاهسع  عملیر  منفق فاا  ط  "ی  علدرضعا قاسعمی، محم  انصعاع ، الهام نعمت اللهی، صعم  بندسع  -

اسعین    4تا  3مهن سعی مع  ،  ،  همد  کنیرانس  "کنیرل فرآهن ها مفالع  مرع   : کنیرل سعف  پال   ع مراا 

 ، ااه ا 1400

افزاهش کاعاهی م اع   "  امد  حبدبی، علی پا  کدش، وحم عباس پاعسعاپرع، امد عضعا بمعدر ، صعم  بندسعی -

،  1400اسین    4تا    3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ،  "ور اهش مر   کاعوان  مرلدب   مریم  مس سرشمم 

 ااه ا 

افزاهش کاعآهی  "   معدر ، مصعفیی مالیی مق م، مرد  بهرت اباع ، صعم  بندسعیامد  حر انی، امد عضعا ب -

 4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "سعرن ها  لراا  فاا  ط کاعوان  پرعداعکنی مریم  مس سعرشمعم   

 ، ااه ا 1400اسین  

عاه   "  صعم  بندسعیامد  حر انی، علی پرع اصعرر، امد عضعا بمعدر ، سععد عضعا نرعطا ، مرد  بهرت اباع ،  -

مریم  مس  1ان اا  ط اسعیان اع سعاا  حلق  کنیرل فمعاع هد عطسعدیلر  ها  م اع آسعداکنی کاعوان  پرعداعکنی 

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ، "سرشمم 

عدب هابی عاهبر   "   محم عضعا ممعیباع، مهرا  عرض ندا، محم عضعا  در عا ، مه   ااععی، صعم  بندسعی -

،  همد  کنیرانس مهن سعی  "ترلد  کنسعانیره شعرکت مع نی ط صعنعیی دگ دهر 7ط  6،  5فدلیرها  نراع  وفرط 

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3مع  ،  

 "   وا می، امد  اه آبا  ، علدرضععا قاسععمی، صععم  بندسععی امدرعلی پرعوسععرطانی، علدرضععا صععا قی، پدما  -

، " شعرکت صعنعیی ط مع نی دگ دهر 1اسعیان اع سعاا  حلق  ها  کنیرلی م اع آسعداکنی کاعوان  دن ل  سعاا  شعماع  

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3 همد  کنیرانس مهن سی مع  ، 
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ر عا ، امد عضعا بمعدر ، علی قاسعم پرع، صعم  شعدرکر شعرفی، حسعد  کاکاهی، وحمعباس پاعسعاپرع، محم عضعا د -

مریم  مس  2مرلدب   فاا  -تاثدر کاهش سعف  باا شاه  ورعا   هی پره ا  بر عملیر  تدینر مس  "   بندسعی

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ، "سرشمم 

برعسعی تاثدر کم  فدلیر  بر  "   بندسعی شعدرکر شعرفی، امد عضعا بمعدر ، امد  دنری، اهما  مدرااحسعنی، صعم  -

،  1400اسععین   4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سععی مع  ،  "  کاعاهی م اع فدلیرها  وح مریم  مس سععرشمععم 

 ااه ا 

برعسعی عملیر  آسعداها  ولییی "  محم حسعد  هز انااه، محم عضعا در عا ، محم عضعا ممعیباع، صعم  بندسعی-

،  همد  کنیرانس مهن سعی "شعرکت صعنعیی ط مع نی دگ دهر   7انیره  (  ع وط  ترلد  کنسع HPGRفمعاعبا  )

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3مع  ،  

اسعیان اع  سعاا  م اع  "  کاظم ااع ، وحمعباس پاعسعاپرع، امد عضعا بمعدر ، حسعد  واک ا ، صعم  بندسعی -

اسعین    4تا  3ع  ،  ،  همد  کنیرانس مهن سعی م"مریم  مس سعرشمعم    2ور اهش مر   کاعوان  پرعداعکنی 

 ، ااه ا 1400

بااعسعی فرآهن   تدینرها    "   مه   ااععی، محم عضعا در عا ، محم عضعا ممعیباع، علی کرهمی، صعم  بندسعی -

تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "شعرکت صعنعیی ط مع نی دگ دهر 7ط  6،  5باطل  وفرط ترلد  کنسعانیره 

 ، ااه ا 1400اسین   4

 

ترددر طر  آسعیرها    "  هی، محسع  مرا  ، سععد  ورعشعد  ، مریبی سعا ع ، صعم  بندسعیعلدرضعا حسعنرر -

، "ا اعه آسعداها   دلرل  ا  کاعوان   دن ل  سعاا  شعرکت دگ دهر ب  منظرع افزاهش سعهم ضعرب   ع ور اهش

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3 همد  کنیرانس مهن سی مع  ، 

برعسعی شالش ها  شعبد  سعاا  م اعها    "     مرتضعر ، صعم  بندسعیسععد  ورعشعد  ، آعش  اط  ، سعد  عامد -

اسعین    4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "آسعداکنی مفالع  مرع  : م اع آسعداکنی مریم  مس سعرشمعم 

 ، ااه ا 1400

 "   سععد  ورعشعد  ، احسعا  اعورانی، محم باقر سعلدمانی، طحد  حق پناه، علدرضعا حسعنررهی، صعم  بندسعی -

اسعیان اع سعاا  ط اصعح  آما ه سعاا  فلرکر نت  ع تدینر باطل  کاعوان  ترلدن مرنیدت شعرکت صعنعیی ط مع نی 

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ، " دگ دهر

اسعیان اع سعاا  حلق  کنیرل ورعا   "  م باقر سعلدمانی، علدرضعا قاسعمی، علدرضعا حسعنررهی، صعم  بندسعیمح -

تا  3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ،  "شرکت صنعیی ط مع نی دگ دهر  2طعط   ب  آسعدا  ندم  ور شعی  وط 

 ، ااه ا 1400اسین   4
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اضعاف  کر   دلرل   ب  آسعدا  ندم    "   ندسعیاعسعح  شعرع ، علدرضعا حسعنررهی، ابراهدم فرها  ، صعم  ب -

اسعین   4تا  3،  همد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  " مریم  صعنعیی ط مع نی دگ دهر  1ور شعی  ومع  شعماعه 

 ، ااه ا 1400

مهرا  عرض ندا، سععد   عطهش تیرهضعی، امد عضعا بمعدر ، محم عضعا در عا ، وحمعباس پاعسعاپرع، احل  -

،  "ان اا  سعدسعیم کنیرل ط اسعیان اع سعاا  م اع شعدرآه  سعاا  مریم  مس سعرشمعم   عاه "  ترابی، صعم  بندسعی

 ، ااه ا 1400اسین   4تا  3 همد  کنیرانس مهن سی مع  ، 

پاهش ط عدعب هابی    "ی  مهرا  عرض ندعا، محمع عضععا در عا ، ابراهدم فرها  ، طلی ال  طررلی، صععمع  بندسعع  -

 3،  همد  کنیرانس مهن سی مع  ،  "ت صنعیی ط مع نی دگ دهرفدلیرها   هسیی برش تر کاعوان  ترلدن شرک

 ، ااه ا 1400اسین   4تا 

 "ور شعی  مریم  مس سعرشمعم تاثدر سعاهش آسعیر بر کاعآهی آسعدا  ندم   "محسع  هحداهی، صعم  بندسعی   -

 222  -212، تهرا ،  1390آبا   4-2اطلد  کنرره اهانی مس، 

 افزاع بد  المللی فرآطع  مرا  مع نی اه ه،مراا  ط همت:  ط نرمتررب  تراع  ساا   ط "صم  بندسی  -

، مهن سعی عمرا  "تعدد  ترکدب ان ااه دلرل  بهدن  برا  آسعداها  آاماهمعراهی "مرسعی پرعکانی، صعم  بندسعی   -

 1383، سال پانز هم، پاهدز ط امسیا   60 انمراه امدرکبدر، ال  

طر   "ا  اعورانی، سعد محسع  مرسعر ، صعم  بندسعی  مصعفیی مالیی مق م، علدرضعا حسعنررهی، احسع -

ودرهینراوت، عاه کاع  برا  افزاهش عمر آسععیرها  مفالع  مرع  : آسععداها  ندم  ور شععی  شععرکت مع نی ط 

 صنعیی دگ دهر

برعسی تاثدر سریی ورعا  بر ترا  مصرفی آسداها  ور شی   "احم  اکبر  نسعب، عباس سعام، صم  بندسی  -

، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سعی مع   اهرا ، بهم  "کاعوان  فرآطع  سعن  آه  دگ دهر ع م اع ور اهش 

 ،  انمراه تربدت م عس، تهرا .1-14،  1383

 

افزاهش عمر   "علدرضعا حسعنررهی، مصعفیی مالیی مق م، احسعا  اعورانی، سعد  محسع  مرسعر ، صعم  بندسعی  -

، پنرمد   "نعیی دگ دهر با اعائ  طر  ودرهینراوتآسعیرها  ا اعه آسعداها  ندم  ور شعی  شعرکت مع نی ط صع 

 .1014-1108، صیح  93مهر ماه   24تا  22کنیرانس مهن سی مع  ، تهرا ،  

طر  ا ه  آسیر ا اعه "مصفیی مالیی مق م، احسا  اعورانی، محم عضا هاع احم  ، علی فاضلی، صم  بندسی -

، پنرمد  کنیرانس مهن سعی مع  ،  "آسعداکنیآسعدا  ندم  ور شعی  مریم  مس سعرشمعم  اهت بهبر  کاعآهی  

 .1159-1154، صیح  93مهر ماه  24تا   22تهرا ،  

طراحی ط سعاوت آسعداهی اهت تعدد  شعاوو ترا     "ابراهدم عظدمی، صعم  بندسعی، وحمرضعا لنرر  اا ه  -

(SPI آسعدا  ندم  ور شعی )-  ( مفالع  مرع  : آسعدا  ندم  ور شعیSAG مریم  مس سعرشمعم )" اه  ،  انمعر

 1387، پاهدز ط امسیا   69امدرکبدر، نمره  مهن سی مع  ، ال  
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 سیراه    تاثدر ظرفدت"صم  بندسی   محم حسد   باوی،  مق م، ، مصفیی مالییامد عضا بمدر ،  مسعر  عضاهی  -

کنرره بد   شعمعمد  "سعرشمعم  اابراکنن ه آسعیر بر طر  آسعیرها  ب ن  آسعدا  ندم  ور شعی  مریم  مس

 .99ماه  اسین  5تا  3کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  نهمد المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط 

صعم  بندسعی  وحمعباس پاعسعاپرع، محم عضعا نرعطا ، ،  امد عضعا بمعدر ، ندامهرا  عرض،  شعدرکر شعرفی -

کنرره بد  المللی مع   ط   شعمعمد   "ها  فدلیر فمعاع   ع مریم  مس سعرشمعم برعسعی   هگ پاعدی پاعش "

 .99ماه  اسین  5تا  3کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  نهمد صناه  مع نی اهرا  ط 

افزاهش کاعاهی  "صعم  بندسعی  وحمعباس پاعسعاپرع، محم عضعا نرعطا ، ،  امد عضعا بمعدر ،  ندامهرا  عرض -

کنرره بد  المللی مع   ط صعناه  مع نی اهرا  ط   شعمعمد   "کاعوان  شعدر آه  سعاا  مریم  مس سعرشمعم 

 .99ماه  اسین  5تا  3کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  نهمد 

افزاهش باا اشعت مس  ع "صعم  بندسعی  کدش، وحمعباس پاعسعاپرع، بهرطا مقصعر  ، علی پا ،  مرسعی امدر  -

کنرره بد  المللی مع   ط صعناه     شعمعمد   "هن آفر کاعوان  مرلدب   مریم  مس سعرشمعم  با اسعیان اع  سعاا 

 .99ماه  اسین  5تا  3کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  نهمد مع نی اهرا  ط 

تاثدر "صعم  بندسعی  اهلل پرعامدناهی، وحمعباس پاعسعاپرع، امد عضعا بمعدر ، حسعد  کاکائی، حرت، شعدرکر شعرفی -

سععرمد  کنرره علرم ط   "سععرشمععمع   تدینرهعا  بعاطلع  مریم  مسکنیرل ور کعاع اعتیعا  دعگ بر بعااهعابی آ   ع  

 .99ماه  آذع 6تا  4، مهن سی آ  ط فاضح  اهرا 

بهبر  کاعآهی "صعم  بندسعی  اا ه، مریبی فیحی،  وحمعباس پاعسعاپرع،  سععد   عطهش تیرهضعی،  ندامهرا  عرض -

فناطع  بد  المللی   نیرانسک شعمعمد  "سعرشمعم ها   طاع کنسعانیره مس  ع مریم  مس ها   طاع ک ک ومع 

 .99 ماه شهرهرع  20، م هرهت انرژ 

شی  ان اا  م اع سن  عاه"نداا، صم  بندسی   مق م، وحمرضا بیمصفیی مالییمسعر  عضاهی،  امد عضا بمدر ،    -

  اسین    1تا    بهم   30،  بدران ،  همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا   "باع بردمیی فاا  ط مریم  مس سرشمم 

 . 98ماه 

سدسیم کنیرل پدمرفی     "نداا، صم  بندسی   مق م، وحمرضا بیامد عضا بمدر ، مسعر  عضاهی، مصفیی مالیی  -

(ACT  آسدا  ندم  ور شی  فاا )همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،    "مریم  مس سرشمم   1

 .98اسین  ماه  1بهم  تا  30

صعم  بندسعی  اا ه، محم  ابراهدم برادر،  احسعا  اعورانی، امدر حاای،  مق ممصعفیی مالیی، حسعنررهیعلدرضعا  -

وصعرصعدت سعنری عملیر  آسعیرها   هراعه طعط   ط ورطای  ع آسعداها  ندم  ور شعی  ومع ، اصعح  طراحی "

  30هرا ، بدران ،  همیمد  کنیرانس مهن سی مع   ا "صنعیی حاصل   ع شرکت مع نی ط صنعیی دگ دهر  ط نیاهج

 .98اسین  ماه  1بهم  تا 

انصاع   - قاسمی،  محم   بندسی   ،  علدرضا  )"صم   ذعات  همراعش ه  هد عط هنامد   عطش  اهت  SPHمعرفی   )

 .98اسین  ماه  1بهم  تا  30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،  "ساا  ارها  سدالشبد 
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تاثدر اما  مر ه بر کاعآهی کنیرل پسررع مفالع  مرع  : کنیرل سف  آ   ع "، صم  بندسی   علدرضا قاسمی  -

 . 98اسین  ماه  1بهم  تا   30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،  "کاعوان  ها  فرآطع 

علدرضعا حسعنررهی، مه ه  صع ع، احسعا  اعورانی،  ، محسع  مرا  ، قاسعمیعلدرضعا ،  امدرعلی پرعوسعرطانی -

ا   ع م اع آسعداکنی اسعیان اع سعاا  حلق  کنیرل  ما  قبگ اا وباعددر کدسع "  پاعسعاپرع، صعم  بندسعیوحمعباس 

  30همعیمد  کنیرانس مهن سعی مع   اهرا ، بدران ،  "دهردگ  سعاا  شعرکت مع نی ط صعنعییکاعوان  دن ل 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا 

کم  مراان  ارم  هابی م اعها  فرآطع  ب عدب"  بندسعیسعد  عامد  مرتضعر ، صعم   ، محم عضعا هاعاحم   -

همععیمد  کنیرانس مهن سععی مع   اهرا ،   "مفالع  مرع  : کاعوان  فرآطع  مرلدب   مریم  مس سععرشمععم 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30بدران ، 

  بندسعی  علدرضعا حسعنررهی، احسعا  اعورانی، حسع  محمر آبا  ، وحمعباس پاعسعاپرع، صعم ،  محسع  مرا   -

  "دهرسععاا  شععرکت مع نی ط صععنعیی دگا  کاعوان  دن ل کاهش تعمدرات  هافرادم طعط   آسععداها  دلرل "

 .98اسین  ماه  1بهم  تا  30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ، 

سعاا   آما هتاثدر "  محم عضعا در عا ، وحمعباس پاعسعاپرع، بهرطا مقصعر  ، صعم  بندسعی،  حسعد  کاکائی -

همعیمد  کنیرانس مهن سعی مع   اهرا ، بدران ،   "فلرکر نت بر کاعاهی تدینرها  باطل  مریم  مس سعرشمعم 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30

شالش ها  کنیرل "  پرع، صعم  بندسعیسععد   عطهش تیرهضعی، وحمعباس پاعسعاپرع، علی ترابی،  ندامهرا  عرض -

 1بهم  تا   30همعیمد  کنیرانس مهن سعی مع   اهرا ، بدران ،   "مریم  مس سعرشمعم فدلیرها  فمعاع   ع 

 .98اسین  ماه 

مق م، سععد   عطهش تیرهضعی، سععد  نرعطا ، محم  عفاهی، صعم  مصعفیی مالیی، اا ه ها کرع آعمد  طلی -

شععینی مریم  مس ها  م اع سععرن کنی ط سععن ک کج ها  کنیرل ور کاع نراعنقال برعسععی شالش"   بندسععی

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،   "سرشمم 

افزاهش  "  وحمعباس پاعسعاپرع، سععد   عطهش تیرهضعی، مااهاع محمر  ، صعم  بندسعی، سعد  مدح  مرسعر  -

ن سعی مع   اهرا ،  همعیمد  کنیرانس مه  "مریم  مس سعرشمعم  1کاعاهی م اع ور اهش مر   کاعوان  ترلدن  

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30بدران ، 

، صم  بندسی   ابراهدم فرها  ، احسا  اعورانی،  اا همسعر  ورهب،  علدرضا قاسمی،  محم باقر سلدمانی ساع ط  -

همیمد  کنیرانس مهن سی   "دهرها  کنیرل کاعوان  ترلدن مرنیدت شرکت مع نی ط صنعیی دگبرعسی حلق "

 .98اسین  ماه  1بهم  تا  30اهرا ، بدران ، مع   

برعسی  "، صم  بندسی   علدرضا قاسمی،  وحمعباس پاعساپرع، سعد عضا نرعطا ،  حسد  کاکائی،  شدرکر شرفی  -

 30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،    "ها  کنیرلی تدینرها  باطل  مریم  مس سرشمم  حلق 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا 
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اسععیان اع  سععاا  "صععم  بندسععی  اا ه،  احم  حسعع ،  مق ممصععفیی مالیی،  سعععر  عضععاهی، سعععد  ااع م -

همیمد  کنیرانس مهن سی   "مریم  مس سعرشمعم  1ورعاک هن هها  آسعداها  دلرلها   ع کاعوان  پرعداعکنی 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30مع   اهرا ، بدران ، 

ترددر طر  آسیرها  "صم  بندسی  محم حسد   باوی،  ،  مق ممصفیی مالیی، مسععر  عضعاهی، امد عضعا بمدر  -

همعیمد  کنیرانس مهن سعی مع     "مریم  مس سعرشمعم   2   هراعه طعط   ط ورطای آسعدا  ندم  ور شعی  فاا

 .98اسین  ماه  1بهم  تا  30اهرا ، بدران ، 

،  الررعهیم ژنیدع   ع حعگ مسععائعگ فرآطع  مرا  معع نی کعاعبر  "صععمع  بندسععی  بعا ، اللهی، اهرا بیالهعام نعمعت -

  30همعیمد  کنیرانس مهن سعی مع   اهرا ، بدران ،   "سعاا  کاعآهی م اعها  فلرتاسعدر مفالع  مرع  : بهدن 

 .98اسین  ماه  1بهم  تا 

صعم  ، پاعسعاپرعوحمعباس ،  پدما  مرا پرع،  محسع  مرا  ،  احسعا  اعورانی، علدرضعا حسعنررهی، پدما  وا می -

سععاا  شععرکت مع نی ط دن ل  برعسععی پاعامیر ها  مرثر بر کاعاهی ا اکنن ه هراهی  هنامدیی کاعوان "بندسععی   

 .98اسین  ماه  1بهم  تا   30همیمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بدران ،  "صنعیی دگ دهر

مالیی  - بیامد عضا بمدر ، مصفیی  بندسیمق م، مصفیی اهان ه ه، وحمرضا  ط "   نداا، صم   اسیان اع ساا  

مد  کنرره بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  پنر  "مریم  مس سرشمم ان اا  م اع باع بردمیی فاا ه   عاه

 . 97آبا  ماه  13تا  12تهرا ، ، کنیرانس مهن سی مع   اهرا  هییمد ط 

مالیی  - مصفیی  ااع ،  اعن  مق م،  سعد   محمر    هحداهی،  مااهاع  بندسی محس   صم   ط عدب "  ،  هابی 

مد  کنرره بد  المللی پنر  "مریم  مس سرشمم شینی ثالثد  کاعوان  پرعداعکنی ه   اسیان اع ساا  م اع سن  

 . 97آبا  ماه  13تا  12تهرا ، ، کنیرانس مهن سی مع   اهرا  هییمد مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط 

پاعساپرع،  اا هفره  ممه    - بندسی پرعحمد عضا عحدمی،  سعد   عطهش تیرهضی،  وحمعباس  کاهش  "  ، صم  

ابعا  مرز هد عطسدیلر نرسانات سف  پال   ع مراا    با ترددر  مد  پنر  "ها  ثانره  مریم  مس سرشمم  

آبا    13تا    12تهرا ،  ،  کنیرانس مهن سی مع   اهرا   هییمد کنرره بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط  

 . 97ماه 

افزاهش "  پرع، صم  بندسی قاسم محم عضا در عا ، وحمعباس پاعساپرع، فرها  ملحم، احسا  اعورانی، علی    -

تدینر شماعه   آ   ع  مریم  مس سرشمم   4بااهابی  اهرا   "باطل   آ   مناب   م هرهت  ملی  کنیرانس  ، هییمد  

 . 97ماه  اع هبهمت 6ط  5، هز ، هز  انمراه 

 بندسی  پرع، مصفیی اهان ه ه، صم   مق م، حمد عضا عحدمیدرشیی، سعد  ااع ، مصفیی مالییحمزه امدر   -

کنیرانس ملی مهن سی مرا ، میالرعژ  ط   "ا  مس سرشمم ان اا  کنیرل نسبت آ  ب  اام  آسداها  دلرل عاه"

 . 96اسین  ماه   9، اهراا،  انمراه شهد  شمرا ، اهرا مع   

محم ها ، صم  ، امدرمسعر  حد ع  علدرانی، وحمعباس درشییمق م، حمزه امدر سعد  ااع ، مصفیی مالیی -

طشممد  در هماهی  سی  "ا  اطلد  مریم  مس سرشمم طر  ا ه  مقسم  طوا  بد  آسداها  دلرل "  بندسی 
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 8تا    6تهرا ،  ،  شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ،  المللی ترصصی علرم امد ط سرمد  کنرره بد 

 .96اسین  ماه 

افزاهش کاعآهی  "   م، مااهاع محمر  ، محس  هحداهی، صم  بندسی مقسعد  ااع ، فرشا  قربانی، مصفیی مالیی  -

سرشمم  شی سن  مس  مریم   ثالثد   مررططی  بد سی   "ها   کنرره  سرمد   ط  در هماهی  المللی طشممد  

 . 96اسین  ماه  8تا  6تهرا ،  ، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ، ترصصی علرم امد 

تاثدر ندیرطژ  بر مصرف سرلید  س هم ط "  نندز، مرسی پرعکانی، وحمعباس پاعساپرع، صم  بندسی قنبر حس     -

مریم  مس سرشمم  مرلدب    کاعوان   نهاهی  کنسانیره  کنرره سی  "عداع مس  سرمد   ط  در هماهی  طشممد  

 . 96اسین  ماه  8تا  6، تهرا ، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ، المللی ترصصی علرم امد بد 

افزاهش  "  پرع، صم  بندسی محم عضا در عا ، وحمعباس پاعساپرع، سعد   عطهش تیرهضی، حمد عضا عحدمی  -

با طراحی ط عاه باطل  مریم  مس سرشمم   هماهش م هرهت آ   ع   "ان اا  حلق  کنیرل دمیاطعکاعاهی تدینر 

 . 96بهم  ماه  4، تهرا ، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعامد سااما  ، صناه  فرآطع  مرا  مع نی

طراحی ط ساوت شاه   "  ، صم  بندسی ندااوحمرضا بیفرها  ملحم، وحمعباس پاعساپرع، حمد عضا منیظر ،    -

طپنرمد  در هماهی سی   "مریم  مس سرشمم   2مرلدب   کاعوان  ترلدن    –ا  برا  تدینر مس   هی پرهورعا 

 . 95ماه   اسین  3 تا 1، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ، مد ملی علرم ا

اسیان اع ساا   "  مق م، مااهاع محمر  ، محس  هحداهی، صم  بندسی سعد  ااع ، فرشا  قربانی، مصفیی مالیی  -

سن عطش ظرفدت  افزاهش  اهت  ترهدزات  ط  سرشمم شی ها  مس  مریم   مررططی  طپنرمد  سی  "ها  

 .95ماه  اسین  3 تا 1، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ،  در هماهی ملی علرم امد 

بد شهر   - پاعساپرع،  محم ارا  عابی،  حمد   اعورانی،  وحمعباس  لنرر ،  احسا   بندسی اا هوحمرضا   ، صم  

عطش" اصح   طرهق  اا  انرژ   مصرف  م اع  کاهش  مرا   ع  انیقال  سرشمم   1فلرتاسدر   ها   مس   "مریم  

 . 95ماه  اسین  3 تا 1، شناسی ط اکیمافات مع نی کمرعسااما  امد ، طپنرمد  در هماهی ملی علرم امد سی

بااهابی آ   ع  "  صم  بندسی احسا  اعورانی،  ،  حمد عضا منیظر ،  وحمعباس پاعساپرع،  فرها  ملحم  - افزاهش 

با اصح  شاه  ورعا  تدینرها  مس هی ستدینرها  تدینرها  نسگ ا ه ، مفالع  مرع  :  با  مرلدب   -ااداع 

ماه    بهم   27  ط  26،  تهرا ،   انمراه تهرا ،  کنرره علرم ط مهن سی آ  ط فاضح  اهرا   "مریم  مس سرشمم 

95 . 

 "صنعییمقاهس  مسدر حرکت باع  ع آسدا  آاماهمراهی ط آسدا  " ، صم  بندسی  عرفا  عاضی، علدرضا قاسمی -

 تا 16تهرا ،  ، شهاعمد  کنرره بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

 . 95ماه  آبا  18

تعدد  اما  مناسب تعرهض "  مق م، صم  بندسی با ، علدرضا قاسمی، مصفیی مالییاللهی، اهرا بی الهام نعمت  -

باع ط م ل ساهشندم  آسیرها  آسداها    شهاعمد  کنرره بد    "ور شی  اا طرهق ترکدب تحلدگ مسدر حرکت 

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 



 21 

مالیی   - بندسی مصفیی  صم   افزاع  صنعیی    کاعبر "  مق م،  ندم     GMTنرم  آسداها   آسیر  طراحی  اهت 

، شهاعمد  کنرره بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا   "ور شی 

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ،  

 ، صم  بندسی  پرععلی قاسم،  علدرضا حسنررهی ،  احسا  اعورانی،  وحمعباس پاعساپرع،  حمد عضا منیظر  نائدنی  -

شهاعمد  کنرره بد   "  عملیر  تدینرها  باطل  مریم  مس سرشمم  با اسییا ه اا عطش بااعسی فرآهن  بهبر"

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

قربانی  - اعورانی،  فرشا   مالیی،  احسا   نسباهلل  حبدب،  مق ممصفیی  هحداهی،  ارا    بندسی ،  محس    صم  

شهاعمد  کنرره بد    "مریم  مس سرشمم   1شینی ط سرن کنی کاعوان  پرعداعکنیبااعسی فرآهن  م اع سن "

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

ان اا  مر   سدسیم کنیرل عاه"  ، صم  بندسی مرسی پرعکانی،  باس پاعساپرعوحمع،  امدرمسعر  حد ع  علدرانی  -

المللی   "سف  پال   ع مراا  آسداها  م اعبسی  کاعوان  مرلدب   مریم  مس سرشمم  شهاعمد  کنرره بد  

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

بااعسی فرآهن  م اع آسداکنی اطلد  کاعوان   "  ، صم  بندسی مق ممصفیی مالیی،  احسا  اعورانی،  حسد  اعمش  -

شهاعمد  کنرره بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس    "مریم  مس سرشمم   1پرعداعکنی  

 . 95آبا  ماه  18تا  16تهرا ، ، مهن سی مع   اهرا 

    صم  بندسیعباس اکبر ،  ،  احسا  اعورانیمحم ارا  عابی، سعد   عطهش تیرهضی،  ،  پاعساپرعوحمعباس    -

شهاعمد  کنرره   "مریم  مس سرشمم  با ترا  ب  کاهش عداع ورعا   2اصح  م اع فلرتاسدر  کاعوان  ترلدن  "

 .95آبا  ماه    18تا    16تهرا ،  ،  بد  المللی مع   ط صناه  مع نی اهرا  ط شممد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

برعسی تاثدر ترا  ف  مین ه بر  ان   "  علدرضا حسنررهی، محس  مرا  ، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی   -

بن   محصرل آسداها  وم ، بااهابی ط عداع دردر  کنسانیره نهاهی کاعوان  مرنیدت شرکت مع نی ط صنعیی دگ  

 2شهرهرع تا    31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  طع کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فنا طمد     "دهر

 . 95مهر ماه 

بهبر  فرآهن  حذف دلرل  ها  بردمیی  "  محس  مرا  ، علدرضا حسنررهی، وحمعباس پاعساپرع، صم  بندسی   -

کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی   طمد     " ع م اع آسداکنی کاعوان  دن ل  ساا  شرکت مع نی ط صنعیی دگ دهر  

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  فناطع 

آبا  ، احسا  اعورانی، مصفیی مالیی مق م، محم  عضا هاع احم  ، علی فاضل   - ی، صم  عباسعلی امدنی ودر 

سرشمم "   بندسی مس  مریم   ور شی   ندم   آسدا   ا اعه  آسیرها   ا ه   طر   عملیر    طمد     "پاهش 

 .95مهر ماه    2شهرهرع تا    31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فناطع 

رها  نر ط ساهد ه ش ه مریم  مس برعسی تاثدر آسی"   سعد  عحمانی  هنر ، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی  -

آاماهمراهی آسدا   کمی  ع  ترا   بر  فناطع  طمد     "سرشمم   ترصصی  نماهمراه  ط  ملی  ها  کنیرانس 

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، مع  
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بندسی  - صم   پاعساپرع،  وحمعباس  حسنررهی،  علدرضا  قاسمی،  طر"   علدرضا  ک     اصح   وم   با برها  

کنیرانس ملی ط نماهمراه  طمد     "آسداها  دلرل  ا  کاعوان  دن ل  ساا  مریم  مع نی ط صنعیی دگ دهر سدراا 

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  ترصصی فناطع 

افزاهش کاعآهی "   رانی، صم  بندسیسعد   عطهش تیرهضی، سعد  عحمانی، وحمعباس پاعساپرع، احسا  اعو  -

بااعسی فرآهن  ب  عطش  نماهمراه ترصصی   طمد     "کاعوان  فرآطع  شرکت کدا  مس ارام  کنیرانس ملی ط 

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  فناطع 

با ، مصفیی مالیی مق م، صم     - اللهی، اهرا بی  نعمت  بدنی مدزا  ساهش "  بندسی الهام  م لی اهت پدش 

 "مفالع  مرع  : آسیرها  ا اعه آسداها  ندم  ور شی  سرشمم  ط دگ دهر  -آسیرها  ا اعه آسداها  در ا 

مهر   2شهرهرع تا    31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فناطع  طمد   

 . 95ماه 

برعسی تاثدر شیگ آسیر "   الهام نعمت اللهی، علدرضا قاسمی، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسیاهرا بی با ،    -

ندم   آسدا   ا اعه  آسیرها   مرع  :  مفالع   )عاگ(،  دسسی   اازا   عطش  با  در ا   آسداها   باع  ع  حرکت  بر 

ه ترصصی  کنیرانس ملی ط نماهمرا طمد     "ور شی  مریم  مس سرشمم  ط شرکت مع نی ط صنعیی دگ دهر

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  فناطع 

برعسی طهژدی ها  کنیرل تناسبی ط انیررالی با نرم افزاع "   علدرضا قاسمی، علدرضا حسنررهی، صم  بندسی  -

KMPCCS-   کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی   طمد     "مفالع  مرع  : کنیرل سف  پال   ع حرضچ  پم

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  فناطع 

بندسی  - صم   پاعساپرع،  وحمعباس  برهانی،  حسد   عابی،  ارا   محم   تیرهضی،  طر  "   سعد   عطهش  ترددر 

افزاهش عمر ط   با ه ف  فلرتاسدر  مریم  مس سرشمم   ها   م اعپاعطها  کف سلرل  بااهابی   طمد    "بهبر  

 .95مهر ماه    2شهرهرع تا    31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فناطع 

عطهیر   نره   ع اسییا ه اا سدسیم  "   حسد  اعمش، حمد  عضا عحدمی پرع، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی  -

کنیرانس ملی ط نماهمراه  طمد     "مریم  مس سرشمم   1ان  پرعداع کنی  ها  کنیرلی م اع آسدا کنی اطلد  کاعو

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا  31آه  شهر، ، بافقکاع  اهرا ، ها  مع  ترصصی فناطع 

مه   محم   نژا  بهاع، سعد   عطهش تیرهضی، احسا  اعورانی، وحمعباس پاعساپرع، محم  علی محم  ،   -

 "اه ان اا  مر   سدسیم کنیرل سف  سلرل فلرتاسدر  سیرنی مریم  مس سرشمم عدب هابی ط ع"  صم  بندسی 

مهر   2شهرهرع تا    31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فناطع  طمد   

 . 95ماه 

مالیی    - اعورانی، مصفیی  احسا   هحداهی،  پرع، محس   قربانی، حمد  عضا عحدمی  بندسیفرشا       مق م، صم  

مریم    1ل سن  شی  ها  مررططی کاعوان  پرعداعکنی  ران اا  مر   سدسیم کنیمححظاتی  ع وصرص عاه"

 31آه  شهر،  ،  بافقکاع  اهرا ،  ها  مع  کنیرانس ملی ط نماهمراه ترصصی فناطع  طمد     "مس سرشمم 

 . 95مهر ماه  2شهرهرع تا 
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عطشی برا  کاهش ک طعت آ  "  ، صم  بندسی احسا  اعورانی،  س پاعساپرعوحمعبا،  حمد عضا منیظر  نائدنی  -

شممد  کنیرانس ملی   "مرلدب   مریم  مس سرشمم - مفالع  مرع  : تدینرها  مس  بااهابی ش ه  ع تدینرها

 . 95اع هبهمت ماه  3تا  1م هرهت مناب  آ ، سنن ج، 

در حرکت ت  دلرل  با اسییا ه اا م ل فدزهیی برعسی مس"سعد  عحمانی، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی     -

در ا  اهرا ،    "آسدا   میاند   مهن سی  المللی  بد   سا ن   هماهش  شهاعمد   ط   9تا    7هز ،  ،  ISMEبدست 

 . 95اع هبهمت ماه 

تصحد  ط کاعبر  عطابط تعدد  کنن ه عفیاع باع  ع آسداها  ندم  ور شی ، "مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی     -

بدست ط شهاعمد  هماهش سا ن  بد  المللی مهن سی   "مفالع  مرع  : شرکت مع نی ط صنعیی دگ دهر سدراا 

 . 95اع هبهمت ماه  9تا  7، هز ، ISMEمیاند  اهرا ، 

بااعسی فرآهن   م اع آبردر  "  ، صم  بندسی احسا  اعورانی،  وحمعباس پاعساپرعظر  نائدنی،  حمد  عضا منی  -

اع هبهمت ماه   9تا    7 همد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع   اهرا ، کاشا ،    "کنسانیره مریم  سرشمم 

95  . 

عدب هابی ط اسیان اع  "  صم  بندسی مصفیی مالیی مق م، محس  هحداهی،  ،  احسا  اعورانی،  فرشا  قربانی  -

 همد  کنیرانس  انمررهی مهن سی   "سرشمم مس  مریم     ساا  ورعا   هن ه سن  شی  ها  مررططی

 .  95اع هبهمت ماه   9تا  7مع   اهرا ، کاشا ، 

عطشی برا  " ، صم  بندسی احسا  اعورانی، وحمعباس پاعساپرع، امدر مسعر  حد ع  علدرانی، مرسی پرعکانی -

 همد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع   اهرا ،   "ساا  ورعا  کاعوان  مرلدب   مریم  مس سرشمم همر   

 .  95اع هبهمت ماه  9تا  7کاشا ، 

عدب هابی ط اسیان اع  ساا  م اع کنیرلی    "  ، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی احسا  اعورانیحسد  اعمش،    -

 همد  کنیرانس  انمررهی مهن سی    "مریم  مس سرشمم   1 عص  اام  آسداها  اطلد  کاعوان  پرعداعساا   

 .  95اع هبهمت ماه   9تا  7مع   اهرا ، کاشا ، 

بااعسی فرآهن  "  ، صم  بندسیاحسا  اعورانی، سعد   عطهش تیرهضی، وحمعباس پاعساپرعمحم  ارا  عابی،  -

 همد   "مریم  مس سععرشمععم   1ط اسععیان اع سععاا  برش پرعداعکنی اطلد  فلرتاسععدر  کاعوان  پرعداعکنی  

 .95اع هبهمت ماه  9تا   7کنیرانس  انمررهی مهن سی مع   اهرا ، کاشا ، 

ساا  حرکت باع  ع آسداها  در ا     اعیباعسنری نیاهج شبد  "علدرضا قاسمی، سد  امد  مرسر ، صم  بندسی     -

مهر ماه   24تا    22، پنرمد  کنیرانس مهن سی مع  ، تهرا ،  "DEMKMPC  افزاع  ازا  دسسی  با نرماب  عطش  

 . 936- 931، صیح  93

تأثدر عطش آما ه ساا  پال   ع     "صم  بندسی   وحمعباس پاعساپرع، مرضد  حسدنی نسب، محس  هحداهی،    -

، صیح   93مهر ماه    24تا    22، پنرمد  کنیرانس مهن سی مع  ، تهرا ،  "نمدنی ناپدرسی   نیاهج آاماهمها  ت  

982-987 . 
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، پنرمد  کنیرانس  "SIMKMPC  شبد  ساا  م اع آسداها  دلرل  ا  با نرمافزاع  "صم  بندسی   سعد  دگ نژا ،    -

 . 1019- 1014، صیح  93مهر ماه  24تا   22مهن سی مع  ، تهرا ،  

، پنرمد  کنیرانس مهن سی "د   لاط   شی    سن   ارافزاع  برا  انی  نرم"صم  بندسی   سد  عامد  مرتضر ،    -

 . 1038-1032، صیح  93مهر ماه  24تا  22مع  ، تهرا ، 

  کمی  ع را  باع بر ت   سدین ی تأثدر  ااهبرعسی آاماهمر "ندسی   صم  بعشا  حسامی، مصفیی مالیی مق م،    -

 . 1134-1128، صیح  93مهر ماه  24تا  22، پنرمد  کنیرانس مهن سی مع  ، تهرا ، "ا  در ا هآسدا

، "برعسی تأثدر سرعت آسدا بر ترا  کمی"صم  بندسی   سعد  عحمانی، عشا  حسامی، مصفیی مالیی مق م،    -

 . 1172-1166، صیح  93مهر ماه  24تا  22پنرمد  کنیرانس مهن سی مع  ، تهرا ، 

ها  کنیرلی  ع   کاعددر  سدسیم  تراد  اقیصا   ب "صم  بندسی   وحمعباس پاعساپرع، مصفیی مالیی مق م،    -

، 93ماه    هرهرعش  7تا    5، تهرا ،   طمد  کنرره ملی ذوالسن  اهرا ،  "طاح  فلرتاسدر  کاعوان  اوالمرهی اعن 

 . 9-1صیح  

بهبر  عملیر  تدینر کاعوان  فرآطع  "   وحمعباس پاعساپرع، احسا  اعورانی، سد  محس  مرسر ، صم  بندسی  -

شهرهرع    12ط    11، کنیرانس ملی علرم مع نی، ماان عا ، ساع ،  "مرنیدت شرکت مع نی ط صنعیی دگ دهر سدراا 

93 . 

، "تصحد  عطابط تعدد  کنن ه شیگ ط مسدر حرکت باع  ع آسداها  در ا "بندسی   مصفیی مالیی مق م، صم     -

 . 93شهرهرع  12ط  11کنیرانس ملی علرم مع نی، ماان عا ، ساع ، 

ماعپدچ  ط مرحل   -سدیلر  شاه اع ا اا  م طراحی ط عاه ان"علدرضا حسنررهی، پرطهز مظیر ، صم  بندسی   -

 . 93شهرهرع  12ط  11، کنیرانس ملی علرم مع نی، ماان عا ، ساع ، " رهی اعنشوال ذا   ع کاعوان  

برعسی آاماهمراهی تأثدر شیگ باع ط "سعد  عحمانی  هنر ، عشا  حسامی، مصفیی مالیی مق م، صم  بندسی     -

 . 93شهرهرع  12ط  11، کنیرانس ملی علرم مع نی، ماان عا ، ساع ، "شیگ آسیر بر ترا  کمی آسداها

ا  زش ااط ساا  حرکت ذعات  ع ع   ی  ع شبدندام اما   تعدد   "اسمی، سد  امد  مرسر ، صم  بندسی   علدرضا ق  -

 . 93شهرهرع  12ط   11، کنیرانس ملی علرم مع نی، ماان عا ، ساع ، "یاهجنتاثدر آ  بر  قت  ط)عاگ(   دسسی

  صیح  با بر آسیر با عطش اازا    هااط شهافزا گدتحل "ی  سدصم  بن ،مق م یمالی  یمصفی ی،قاسم رضادعل  -

  ی مهن س   هیکنیرانس  انمرر   دنهم  "دگ دهر  یط صنعی  یور شی  شرکت مع ن    اهاد: آس مرع   مفالع   دسسی 

 . 9759، مقال  1392آذع  8-6 ران ،د انمراه ب، را همع   ا

   ازبا عطش اا   ساا   د ع شبعات  ذبرورع     ودتمر  میه  ط الررع  "ی   سدبن  م ، صمیقاس   رضاد، عل اهنژا  آع  ح مد  -

 . 9761، مقال  1392آذع  8- 6 ران ،د انمراه ب، را همع   ا یمهن س هیکنیرانس  انمرر  دنهم، "دسسی 

کنیرانس    دنهم،  "SimGrindبا نرم افزاع     دلرل  ا   اها دم اع آس   ساا   دشب"ی س دصم  بن  ،نژا  دگ   دسع  -

 . 10377، مقال  1392آذع  8- 6 ران ،د انمراه ب، را همع   ا یمهن س هی انمرر
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محس   هیحسنرر  رضادعل   - بنهیادحه،  صم   عم   ینرهادت  هیکاعآ  شهافزا"ی   سد،  مس   قدمررطط  مریم  

 . 12374، مقال  1392آذع  8- 6 ران ،د انمراه ب، را همع   ا یمهن س هیکنیرانس  انمرر  دنهم، "شهرباب 

بن ،  مرتضر   دعام   دس اطل   برا  یاعائ  عطش"ی   سدصم     هی کنیرانس  انمرر   د، نهم" دانیرا  سن  شی  

 . 13171، مقال  1392آذع  8-6 ران ،د انمراه ب را ،همع   ا یمهن س

بندسی  - صم   حیمیی،  محمر   اعورانی،  احسا   پرعسعد  ،  ترربی    "   مرد   م ل  صنعیی  ط  اعیباعسنری 

  یمهن س   هیکنیرانس  انمرر   دنهم  ،"مریم  مس شهرباب    مفالع  مرع  : کاعوان  پرعداعکنی   -هد عطسدیلر 

 . 13372، مقال  1392آذع  8-6 ران ،د انمراه ب را ،همع   ا

افزاهش کاعآهی م اع آسداکنی اطلد  کاعوان     "   ، عضا شمس ال هنی، احسا  اعورانی، صم  بندسی مرد  پرعسعد   -

آذع   8-6  ران ،د انمراه ب  را ،همع   ا  یمهن س  هیکنیرانس  انمرر   دنهم  ،   "مریم  مس شهرباب   پرعداعکنی

 . 13373، مقال  1392

   اهادحرکت ت  دلرل   ع آس ردمس یبرعس"ی  سدمق م، صم  بن یمالی  ی ، مصفی ، سرا  محم یعشا  حسام -

 . 14899، مقال  1392آذع  8-6  ران ،د انمراه ب را ،همع   ا یمهن س هیکنیرانس  انمرر  دنهم ، "در ا 

اعوران دفرش   دعب  - احسا   حیمیی،  محمر   عل ی،  ور  رضاد،  بنهیحس   صم      سلرلها  یاب ه  بدع"ی   سد، 

 ی مهن س  هیکنیرانس  انمرر   دنهم  ،"مس شهرباب   مریم     اعساادکاعوان  پرع   ر دبرش عمقر   ر دفلرتاس

 . 161114، مقال  1392آذع  8-6 ران ،د انمراه ب را ،همع   ا

عدب هابی ط عاه ان اا  سیر  ها    "مه   محم   نژا  بهاع، احسا  اعورانی، محم عضا عطابهی، صم  بندسی     -

 ی مهن س هیانس  انمررکنیر  د، نهم "فلرتاسدر  پرعداعکنی اطلد  کاعوان  پرعداعساا  مریم  مس شهر باب 

 . 202176، مقال  1392آذع  8-6 ران ،د انمراه ب را ،همع   ا

رعداع کنن ه اطلد  پعسی نحره بااهابی مس  ع سلرلها   بر  "ی،   وراار ،   کامیاع ط ص بندسی ،  سم طهمرع  -

آبا    10  -8،  7شماعه  مقال   "  فلزات ودر آهنیژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم ش مریم  مس سر

 مم ، کرما . ش، مریم  مس سر1375ماه 

دها  مس  ع کاهش کاعاهی  در اکسد اسدر  سفحی کانثتا   "،   عضر  اا ه ط ص بندسی ،  ر، م ج حبدبدا عد  کا  -

مقال  شماعه "  فلزات ودر آهنیژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم شرعداع کنی مریم  مس سرپکاعوان   

 مم ، کرما . ش ، مریم  مس سر1375آبا  ماه  10 -8، 9

م    - مرا  ،  ،  پ   بندسی  ط ص  حبدبدا   ج  م  سدیلرنه  "رعکانی،  مس  م لساا   مریم   اطلد   آسدا   م اع  ا  

، 1375آبا  ماه    10  -8،  11مقال  شماعه  "  فلزات ودر آهنی ژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم شسر

 . مم ، کرما شمریم  مس سر 

  مریم  مس اابی مس اا سرباعه کرعه ها  شعل   بااه  "  عحمیی، م ش بافقی، ج ط واکی ط ص بندسی ،    -

، 1375آبا  ماه    10  -8،  16مقال  شماعه  "  فلزات ودر آهنی ژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم شسر

 مم ، کرما . شمریم  مس سر 
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 رعداع کنن ه اطلد پدر  اما  مان   ع سلرلها  فلرتاسدر   دان ااه    "دا  ط ص بندسی ، شع آتش  هقا  ،   شیر  -

مقال  شماعه "  فلزات ودر آهنیژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم شرعداع کنی مریم  مس سرپکاعوان   

 مم ، کرما . ش ، مریم  مس سر1375آبا  ماه  10 -8، 1

د  مریم  مس  ر ش م اع آسدا  اطلدا  مراان  ارم ط محاسب  باع  ع م افزاع  برنر "  اعطاحی  ط ص بندسی ،   -

آهنی ژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم شسر فلزات ودر  ، 1375آبا  ماه    10  -8،  2مقال  شماعه  "  

 مم ، کرما . شمریم  مس سر 

هی م اع آسدا  اطلد   افزاهش ورعا  طعط    ع کاعادر  ثتا  "دا  ط ص بندسی ،  شرعکانی ،   ع ویرع  ،   شیرپم    -

آبا    10  -8،  4مقال  شماعه  "  فلزات ودر آهنیژاطلد  سمدناع میالرع"مرمرع  مقا ت    "مم ش مریم  مس سر

 مم ، کرما . ش، مریم  مس سر1375ماه 

مرمرع    "م مش ع سلرلها  فلرتاسدر  مریم  مس سرم لساا  مرلرط ش   ثالث    "ف ارا   ط ص بندسی ،    -

مم ، ش ، مریم  مس سر1375آبا  ماه    10  -8،  5مقال  شماعه  "  فلزات ودر آهنیژاطلد  سمدناع میالرع "مقا ت  

 کرما . 

سمدناع تحقدق ط "مرمرع  مقا ت    "  ،پاژدها  م هرهت تحقدق ط ترسع   ع  ژدطه  "  صالحی ط ص بندسی ،    -
 .، ممه  مق س1375آذع ماه  7 - 6،  85 -89، صو " ترسع   ع طاح  ها  صنعیی

مرمرع  مقا ت    "اه ،  ر ب  ابا  ممیر  بد  صنعت ط  انم   سیدابی"رتر آذع،  پص بندسی،   سام ،   نربر  ط آ    -

 ، ممه  مق س .1375آذع ماه  7 - 6،  14  -15، صو  " سمدناع تحقدق ط ترسع   ع طاح  ها  صنعیی"

مرمرع     "مم   ش ویاع برش تحقدقات  ع مریم  مس سربرعسی سا  "رتر آذع،  پ  سام ، ص بندسی،   نربر  ط آ    -

، ممه  مق س 1375آذع ماه    7  -  6،    263  -273، صو  "  سمدناع تحقدق ط ترسع   ع طاح  ها  صنعیی،  "مقا ت  

. 

هماهش صاحب نظرا  "طع ، مرمرع  مقا ت  نقش تحقدق  ع بهره "رترآذع،پط آ   سام، ص بندسی ،   سعد   -
 . 1375آذع  4،  302 -310صو   "ان اعکاعا  مع   ست  ط

مرمرع  مقا ت ،   "ر  ط وباع  ع معا    دماعهها  شاوو تنیسی حاصگ اا  برعسی بد"  صالحی ط ص بندسی،   -
 . 1376اع هبهمت  12-10،  نرسید  سمدناع اهمنی  ع معا  

بد  المللی کنرره     د  طم  "باا ط بسی شبد  ساا  تراه  اما  مان  ذعات  ع عاکیرعها     "ف ارا   ط ص بندسی    -
 ، کرما .  1376شهرهرع  11- 9،  342- 341، صو ملی شدمی ط مهن سی شدمی اهرا  کنرره ط  طاا همد 

بندسی    - ،   سام ط ص  آثتابرعسی    "م عنربر  بر ا اساا   کان  ها  آه  ب  عطش  پدر کلییرع ا ه   اا  اتدت 

،    364- 365، صو  ملی شدمی ط مهن سی شدمی اهرا   کنرره  بد  المللی ط  طاا همد کنرره   طمد     "فلرتاسدر 

 ، کرما .  1376شهرهرع  9-11

کاعوان  کان  آعاهی مریم   ی ط فرساهش  ع ترهدزاتدمعرفی انرا  ورع  "م تمدز  فر  ر ، ص بندسی طد  کاع -

 . 1376شهرهرع   13-11، اهرا    دیملی ورع ررهنرمد  کن پ "  ممشمس سر
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 "در  انسدی  کاندها بر  قت تعدد   عا  آاا   اا مقاط  صدقلیثتا  "دا  ط ص بندسی ،  شرم تاا اع ،   شی   -

 . 1376آبا   21-18:  شممد  سمدناع بلرع شناسی ط کانی شناسی اهرا 

رعداعکنی پ   برا  مراان  ارم مرا   ع م اع  نرم افزاع  "عضاهدا  ط ص بندسی ،  ه    م ع هاع احم  ،   ارانی ،    -

، 1376اسین     19تا    17،    ره ملی مهن سی شدمی اهرا ،  انمی ه صنعت نیتر سرمد  کن،    "مم شمع   مس سر 

 اهراا.  

 برعسی شدر ه ها  اتراذ ش ه  ع برقراع  اعتباط  "رترآذع،  پسام ، س   ورشرط ،   نربر  ط آ    ص بندسی ،    -

المللی ط  راطلد  کن،  "مم شاه  ع مریم  مس سرر صنعت ط  انم ه سراسر  همیاعهها  ررهاعمد  کن شره بد  
-31،   225  -216اه صنعیی امدر کبدر ، مرمرع  مقا ت صور ،  انم  "اه ط صنعت برا  ترسع  ملیر لت ،  انم ط

 .  1377اع هبهمت  29

   طمد "مم شبرعسی شاوو ها  اهمنی  ع مع   مس سر"رع،  پدسی ، م عضاهی اا ه ط   ع احم    ص بن  -
 . 1377آذع  3-2،  16-1، مرمرع  مقا ت  صو " هماهی اهمنی  ع معا  در

برعسی نحره ا اساا  مس  ع سلرلها  فلرتاسدر  اطلد    "م طهمرعسی، ص بندسی،   کامیاع ط   وراار ،    -

اه صنعیی  ر  انم  1375،اسین  ماه  6-8،  327  -  330،   "ملی مهن سی شدمی    ررهطمد  کن   "مم ش مریم  مس سر

 امدر کبدر  تهرا . 

،    "مراان  ارم  ع م اعها  ا اهش عطشی برا  آامر  مسیقگ بر   معا  ت    "م ع هاع احم   ط ص بندسی ،    -

اع هبهمت    8تا    5،   2- 48  اه شدراا،ر ی شدمی اهرا ،  انممهن س ه بد  المللی  ررهاعمد  کنشملی ط  کنرره  نرمد   پ

 ، شدراا.  1379

رره نرمد  کنپ،  "عی  ع م ل ساا  عملدات ا اهشکاعبر  شبی  ها  عصبی مصنر"آ  عطهمی ط ص بندسی ،    -

 ، شدراا. 1379اع هبهمت    8تا    5،   2-49اه شدراا،  ر مهن سی شدمی اهرا ،  انمبد  المللی    ررههاعمد  کنشملی ط  

درسی  مریم  پ ه اشع  اهیس  اه آنالدز کننر ع  م لی برا  کالدبراسدر   سیئااع"یرع  عاهنی ط ص بندسی ،  و  ع    -

 5- 9اه شدراا،  ر مهن سی شدمی اهرا ،  انم ه بد  المللی  ررهاعمد  کنشه ملی ط  ررنرمد  کنپ،    "مم شمس سر

 ، شدراا. 1379اع هبهمت  8تا  5،

درتر  ع انرسید  کنیرانس کاعبر  کام،  "ه اطحعاتی فرآطع  مرا  مع نی  رااهپهمت :    "ف ارا   ط ص بندسی،    -
 . 1377مهر  30، مدم  اصیها ، معا  

بندسی،  - ط ص  احم    هاع  ع  فدزهیی  "م  ا اهش  م اعها   ارم  مراان   برا   افزاع   نرم   : سید  نر،  "مراا  
 . 1377مهر  30، مدم  اصیها ، رتر  ع معا  ادکنیرانس کاعبر  کام

،  "مم ش  ش  ع آسداها  اطلد  مریم  مس سررد   نرم افزاع  برا  محاسب  باع  ع  "  اعطاحی ط ص بندسی،    -

 . 1377مهر  30، مدم  اصیها ، درتر  ع معا   انرسید  کنیرانس کاعبر  کام

نرسید  کنیرانس کاعبر  ،  "نرم افزاع  برا  شبد  ساا  ور اهش  ع آسداها    "آبا   ط ص بندسی،    ری  ان  -
 . 1377مهر  30، مدم  اصیها ، درتر  ع معا   اکام
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بند  - مصفیر   ص  ط    ورشرط  ترررال   "سی، س    اهت  فعالدیها   هی  نمر    قانرنمن   ط  طهمی  ع پژ طهج 

ط آمراش هن   طهمی کمرع، مرکز تحقدقات علمی طااعت فرپژگ  ئمسا   اطلد  کنیرانس علمی برعسی  "ههارا انم

 . 1378اع هبهمت  30-29عالی، 

، هماهش علم  ع آسیان  "عگ علمی ط فنیئشبی  ها  عصبی مصنرعی  ع حگ مسا  کاعبر "آ  عطهمی ط ص بندسی ،  -

 . 1378، ممه  مق س ، مرکز علمی  اعالینر ،  1378آذع  18-16قر  بدست هیم، 

مع       ع فلرتاسدر  سن  ثرا  عرامگ مری اهت بهدن  ساشردکاعبر  عطش تا  "ا  ط ص بندسی ،  کاعآمراهم    -

- 277، صو  1379اع هبهمت    22تا    20ه فلزات ودر آهنی اهرا ،  رر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن   "مم شمس سر

287 ،1379 . 

کاعوان  ندم    لرتاسدر  سیرنی برا طراحی ط ساوت سلرل ف  "اع  ،   ارانی ،   نربر  ط ص بندسی ،  ثم ن  -

مریم  مس سر کن  "مم ش صنعیی  مقا ت  طمد   اهرا ،  ر ،مرمرع   آهنی  ودر  فلزات  اع هبهمت   22تا    20ره 

 . 1379، 305- 287، صو 1379

مم  بر عملدات ش   مس سرمع  سانی سندرنقش   "رهمی نسب  ط ص بندسی ،  ا اسحمی ، م سع لر ، س ک -

کن  ،مرمرع   "سدر فلرتا اهرا ،  ررمقا ت  طمد   آهنی  فلزات ودر  - 305، صو  1379اع هبهمت    22تا    20ه 

315 ،1379 . 

اطلد  کاعوان  ندم  صنعیی    برعسی طبق  بن   مرا   اوگ آسدا  "ر  اا ه ط ص بندسی ،  ر ص اه آبا   ، غ ع لن  -

- 315، صو  1379اع هبهمت    22تا    20ه فلزات ودر آهنی اهرا ،  ررمد  کن ،مرمرع  مقا ت  ط  "مم شمس سر

323 ،1379 . 

کاعوان  ندم  صنعیی در  تراه  اما  مان   ع آسداها ط م اعها  فلرتاسدر   دان ااه    "  ارانی ط ص بندسی ،  -

، صو 1379اع هبهمت    22تا    20ه فلزات ودر آهنی اهرا ،  رر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن  "مم شمریم   مس سر

333 -343 ،1379 . 

سلرلها  فلرتاسدر  مریم     بهدن  ساا  نحره تراه  مرا  شدمداهی  ع  "ه عضاهدا  ط ص بندسی ،  ص اه آبا  ،    -

- 343، صو  1379اع هبهمت    22تا    20ره فلزات ودر آهنی اهرا ،  ر ،مرمرع  مقا ت  طمد  کن   "مم شمس سر

353 ،1379 . 

اطلد  کاعوان     رعداعکنیپع سلرل اطل  هاشبرعسی انیقال مسیقدم کنسانیره    "رعکانی ،   م    ط ص بندسی ،  پم    -

،  1379اع هبهمت  22تا  20ه فلزات ودر آهنی اهرا ، رر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن "مم  شرعداع کنی مس سرپ

 . 1379، 361- 353صو 

رعداعکنی  پ  کاعوان   ر بر ترلد   طععهز  ع آسداها  اطلدثعرامگ مر  "عسیانی ط ص بندسی ،  راخ ع ابراهدمی ، ا ن  -

، صو 1379اع هبهمت    22تا    20ره فلزات ودر آهنی اهرا ،  ر ،مرمرع  مقا ت  طمد  کن  "مم ش یم  مس سرمر

361 -371 ،1379 . 
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یم  درسی  مرپه آنالدز کنن ه اشع  اهیس  راع  م لی برا  کالدبراسدر   سیئاعا  "ع ویرع  عاهنی ط ص بندسی ،       -

- 371، صو  1379اع هبهمت    22تا    20فلزات ودر آهنی اهرا ،  ره  ر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن  "مم   شمس سر

381 ،1379 . 

لرل  مصرفی ددر نر  ط ابعا   ث تا"  اا ه ،   عضاهی ط ص بندسی ،رررعکانی ، غ ع لنپعی ، م  ئ  سداهرررم عس  -

تا   20  ه فلزات ودر آهنی اهرا ،رر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن،     "مم شاعآهی آسداها  اطلد  مریم  مس سربر ک

 . 1379، 389-381، صو 1379اع هبهمت  22

-   ، بندسی  ط ص  ترابی  م  حبدبدا ،  ج  کاعوان     برعسی  "م  اطلد   ها   سرن   مس  پکاعآهی  مریم   کنی  رعداع 

-399، صو  1379اع هبهمت    22تا    20ره فلزات ودر آهنی اهرا ،  ر،مرمرع  مقا ت  طمد  کن   "مم ،شسر

409 ،1379 . 

،مرمرع  مقا ت     "ا  ،مراان  ارم م اعها  فرآطع  مرا  مع نی با نرم افزاع مرا  "ص بندسی ،  م ع هاع احم    ط   -

 . 1379، 857- 847، صو 1379اع هبهمت  22تا  20ره فلزات ودر آهنی اهرا ، ر  طمد  کن 

مرع   ،مر   "کاعآهی آسداها، لرل   ع  ددر ان ااه  ثنرم افزاع  برا  تعدد  تا  "ا ،ر ر  اا ه ،  ص بندسی ط ا فراانر   لن   -

 . 1379، 877-867، صو 1379اع هبهمت  22تا  20ره فلزات ودر آهنی اهرا ، رمقا ت  طمد  کن

،مرمرع     "یی ،مدرا   ع م اعهاهی با ارهانها  برشبد  ساا  تراه  اما  مان  م  "ف ارا   ط ص بندسی ،    -

 . 1379، 887-877، صو 1379اع هبهمت  22تا  20ره فلزات ودر آهنی اهرا ، رمقا ت  طمد  کن

 اه با صنعت “  طمد  ر اهت ترطهج ط تعمدق اعتباط  انم   رهیر ، س   ورشرط ط   مصفیر  ، “ ال   ص بندسی  -

المللی ط  ر کن  31  "اه ط صنعت برا  ترسع  ملی  ر لی همیاعهها  سراسر   طلت ، انم ره مر نرمد  کنپره بد  

 . 1379،  135- 125صرال ه  طرسی ، صو اه وراا  نر ور ا ،  انم  2اع هبهمت تا 

لن   - ع  ، م ج حبدبدا ، غ  بندسی  اا ه  ر ص  فلرتاسدر  هراهی    "ر   ع کاعوان      IMHOFLOTآاماهش سلرل 

 18- 21اه صنعیی اصیها ،  ر مهن سی شدمی اهرا ،  انم ره ملی  ر مم ” ، شممد  کن ش رعداعکنی مریم  مس سرپ

 ، اصیها . 1380اع هبهمت 

مداهی بر کاعآهی م اع فلرتاسدر  در نحره تراه  مرا  شدثتا  " آبا   ط ص بندسی  ر، ص اهدکاع  حمد   ،      -

اه صنعیی اصیها ، مر مهن سی شدمی اهرا ،  انره ملی  ر مم ” ، شممد  کن شد  مریم  مس سررعداعکنی اطلپ
 ، اصیها . 1380اع هبهمت  18- 21

مهن سی  ره ملی  رنرم افزاع مراا ” ، شممد  کن  اعکنی بارعدپمراان  ارم م اعها     "ط ص بندسی  م ع هاعاحم      -
 ، اصیها . 1380اع هبهمت  18- 21صنعیی اصیها ،   انمراهشدمی اهرا ، 

ددر   عا  آاا   ح اقگ نمرن   ام اهت ان ااه تعدد     "ط ص بندسی    فر، م بهرطا  ع اهرا  منش، م ع شاهسی   -

،  کاندها  حاط  مس  ع مع   مس سرشمم  اهرا ، شممد   مرمرع  مقا ت  ”  هماهش انرم  امد  شناسی 

 . کرما .  1381،  98 -93 انمراه کرما ، 
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افزاهش ولرص کنسانیره کاعوان  پرعداعکنی مریم  مس سرشمم    "ط ص بندسی    فاضلی پدر ااگ،   کاعدر    -

آبا ،   8-6علم ط صنعت اهرا ،  شممد  کنرره انرم  مهن سد  میالرعژ ،  انمراه  ،  ” با اسییا ه اا شسیمر  کف

 ، تهرا . 1381

اه آبا  ، ص       - کاعدر، ص  پرترآذعبندسی  حمد  ،    ا  سلرل  "ط  شدمداهی  ع  مرا   تراه   ساا   ها  بهدن  

مرمرع  مقا ت  طمد  کنقرانس  انمرر  مهن سی  ،  ” پرعداعکنن ه اطلد  کاعوان  ترلدن مریم  مس سرشمم 

 . 1380، 261-255شاهرط ، صو مع  ،  انمراه 

مرمرع  مقا ت  طمد   "کاعبر  شبی  عصبی مصنرعی  ع م لساا  عملدات ور اهش "آ  عطهمی، ص بندسی،  -

 . 1380، 269- 261کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه شاهرط ، صو 

کاعوان  پرعداعکنی مریم  افزاهش بااهابی مس  ع    "م سرط  ، ص بندسی،   عضائی، م پرعکانی، آ پرترآذع    -

مرمرع  مقا ت  طمد  کنیرانس  انمررهی    "مس سرشمم  با ترددر مسدر کنسانیره سلرلها  پرعداعساا  اطلد   

 . 1380، 289-279مهن سی مع  ،  انمراه شاهرط ، صو 

  کنیرانس  مرمرع  مقا ت  طمد  "نرم افزاع  برا  محاسب  تاب  تراه  شیست سن     "  لرع  آقا، ص بندسی،    -

 . 1380 انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه شاهرط ، صو ، 

مرطع  بر قابلدیها ط اصرل پاه اع  نرم افزاع مراا  ارم مراا  ط مقاهس  آ  با نرم   "م هاعاحم  ، ص بندسی،    -

-340مرمرع  مقا ت  طمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه شاهرط ، صو ،    "افزاعها  واعای

349،1380 . 

بندسی،    - هحداهی، ص  سرشمم    "م  مریم  مس  صنعیی  ندم   کاعوان   سیرنی  ع  فلرتاسدر   سلرل    "کاعبر  

 . 1380،  356- 349مرمرع  مقا ت  طمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه شاهرط ، صو  

ناسب  ع آاماهمها  ب ست آطع   تع ا  آاماهش م  "  بندسی ط ا اسحمی، ص  م کاعآمراها ،    س ض شیاهی  -

با  ع نظر درفی  شراهط اقیصا   ،  صنعیی  اهرا ،  ره ملی  ر د  کنهییم”  اه مر  ان انمی ه فنی،  مهن سی شدمی 
 . 1381 ، 544- 7، 539- 7آبا ، صو   6-9،  تهرا 

برا   اعائع  طر  آاماهمی پاه اع  ع برابر عرامگ محدفی    "  سی ط ا اسحمیبند، ص  م کاعآمراها ،    س ض شیاهی   -

اه مر  ان انمی ه فنی،  مهن سی شدمی اهرا ،  ره ملی  ر د  کن هییم” ،  عملدات فلرتاسدر  مریم  مس سرشمم 
 . 1381 ، 234- 7، 229- 7آبا ، صو   6-9،  تهرا 

 "برعسی الرر  اویحط ط اما  مان   ع سلرل فلرتاسدر  سیرنی ندم  صنعیی "م هحداهی،   ارانی، ص بندسی،  -

 . 1381،  272 -263  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه امدرکبدر مرمرع  مقا ت سرمد

مرمرع     "تعدد  شاوو شسیمرپذهر  اوالسن  ها  کرما   "ع کااعانی نژا ، ص  بندسی،   سام ط   کاشدرر    -

 . 1381،  237 -225مقا ت سرمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه امدرکبدر 

والمرهی فلرتاسدر  کاعوان  ذاعاهابی کاعآهی م اع    "ی، ص بندسی،   سام ط   کاشدرر  م اسین ع  سداه کره   -

 . 1381، 196 -183مرمرع  مقا ت سرمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه امدرکبدر  "اعن 
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ا اسحمی    - بندسی ط  بهدن  فلرتاسدر  سن  "ض شیاهی، م کاعآمراها ، ص  کالیرسدیی   مع    تعدد  شراهط 

آاماهمراهی م اع   بدست ط هیمد  در هماهی علرم امد ،   "مریم  مس سرشمم   ع مقداس  مرمرع  مقا ت 

 . 1381بهم ،  29- 27تهرا  ، سااما  امد  شناسی کمرع ، 

بندسی  م پرعکانی ط  ،    کاعدر،  فاضلی     - اطلد  کاعوان     "ص  افزاهش کاعآهی هد عطسدیلرنها  م اع آسداکنی 

-23هییمد  کنرره سا ن  انرم  مهن سد  میالرعژ  اهرا ،  مرمرع  مقا ت    "ی مریم  مس سرشمم پرعداعکن

 ،  انمراه صنعیی شرهف،  انمی ه مهن سی ط علم مرا ، تهرا .  1382مهر ماه  21

مرمرع     "  اارا  پژطهش مماعکیی  ع امرع ترلدن مریم  مس سرشمم "  ص بندسی، م پرعکانی ط   کاعدر  -

  انمراه صنعیی اصیها ،، هییمد  کنرره سراسر  همیاعهها   طلت،  انمراه ط صنعت برا  ترسع  ملیمقا ت 

 . 1382 ،آذع  26- 27

ها  اهمنی کاعوان  فرآطع  ذوالسن  شاوو   برعسی"  ع کااعانی نژا ، ص بندسی،   کاشدرر ط محم  شمسی   -

 شرکت ذوالسن  کرما ، کرما . ، 1382هماهش اهمنی  ع معا  ، آذع مرمرع  مقا ت  "اعن 

تعدد  عابف  بد  سریی سن  ط ترا  مصرفی آسداها  ور شی  "ا اکبر  نسب، ص بندسی،   سام ط ف امانی    -

 هز .  بافق، ، شرکت سن  آه  1382، بهم  82فر   مرمرع  مقا ت "مع   سن  آه  دگ دهر

 "د  شاوو ترا  آسداهها  ندم  ور شی عطشی اهت تعد"ا اکبر  نسب،   سام ، ص بندسی، ط ف امانی    -

 ، شرکت سن  آه  بافق،  هز .1382، بهم  82فر   مرمرع  مقا ت 

لمرهی  ددر طر  م اع فلرتاسدر  کاعوان  ذواافزاهش کاعآهی ط تر  "کرهی، ص بندسی ط   سام،  م اسین ع  سداه   -

،  انمراه 143-154،  1383مهر    21-23مع  ،اعن ، مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی  

 شهد  باهنر کرما ، کرما . 

اهمدت کاعبر  عطش آنالدز وفرط عدراسدر  برا  اعاهابی کاعآهی کاعوان  ذوالمرهی   "م بهاال هنی ط ص بندسی،   -

- 23، مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،مفالع  مرع  : کاعوان  ذوالمرهی اعن   –

 ،  انمراه شهد  باهنر کرما ، کرما . 154-165، 1383مهر  21

برعسی تاثدر نحره افزط   مرا  شدمداهی بر م اع فلرتاسدر  کاعوان  ذوالمرهی اعن ،  "  ع طکدلی ط ص بندسی،  -

،  انمراه شهد  165- 174،  1383مهر    21- 23مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،

 ا ، کرما . باهنر کرم

مرمرع   "ها  نامفلر  برعسی ساهش دلرل  ط اعائ  معداع  برا  تمردو دلرل  "  افضلی نندز ط ص بندسی، -

مع  ، مهن سی  کنیرانس  انمررهی  شهاعمد   باهنر  174- 183،  1383مهر    21- 23مقا ت  شهد   ،  انمراه 

 کرما ، کرما . 

ها  مریلف برا  م اع فدلیراسدر  کاعوان  ذوالمرهی  دلیربرعسی کاعآهی پاعش  ف   "ا اهرا  منش ط ص بندسی،  -

،  انمراه 183-191،  1383مهر    21- 23مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  "اعن 

 شهد  باهنر کرما ، کرما . 
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مرمرع     "ذوالمرهی اعن ساا  ط آنالدز نمرن   ع کاعوان     نحره آما همقاهس   "،ط   عنربر  ص بندسی    نربرت،  -

مع  ، مهن سی  کنیرانس  انمررهی  شهاعمد   باهنر  191- 199،  1383مهر    21- 23مقا ت  شهد   ،  انمراه 

 کرما ، کرما . 

ط    صاحبی،     - بندسی  شاهسی ص  ع  کانسن   "،فرم  فرآطع   شناسی  ع  کانی  عرامگ  نقش  ها  مس  برعسی 

- 207،  1383مهر    21- 23مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  "پرعفدر  سرشمم 

 ،  انمراه شهد  باهنر کرما ، کرما . 199

امد  شدراا ،  - بندسی ط   حاای  اعن  بهدن    "س م صلحی، ص  کاعوان  ذوالمرهی  م اع  هناطهرپرل   "ساا  

،  انمراه شهد  207- 217،  1383مهر    21- 23مهن سی مع  ،  مرمرع  مقا ت شهاعمد  کنیرانس  انمررهی

 باهنر کرما ، کرما . 

بندسی،  - کاندها   "م هحداهی ط ص  فلرتاسدر   برا   قابلدت شناطع   مرمرع  مقا ت شهاعمد    "تعدد  شاوو 

 ،  انمراه شهد  باهنر کرما ، کرما . 217- 227، 1383مهر  21- 23کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،

مرمرع  مقا ت   "ها  منفق  همیاع اا نظر فرآطع   سن وصرصدت سنری ذوال   "کااعانی نژا  ط ص بندسی،ع    -

مع  ، مهن سی  کنیرانس  انمررهی  کرما ، 227- 237،  1383مهر    21- 23شهاعمد   باهنر  شهد   ،  انمراه 

 کرما . 

ب  - فرآ"ندسی،   صم   ها   کاعوان   هابی  مرا عدب  :  -مع نی  طع   مرع    ذ  مفالع   ، وکاعوان   اعن   شرهی  ال 

 . 28-63، 1383آذع،   3تا  1طع  مرا مع نی اهرا ، نرسید  هماهش فرآ"

 ع م اع فدلیراسدر  کاعوان    Aerodri 104برعسی نحره افزاهش کم  فدلیر "اح  اهرا  منش ط صم  بندسی،   -

 . 119-129، 1383آذع،  3تا  1طع  مرا مع نی اهرا ، نرسید  هماهش فرآ"ال شرهی اعن  ، ذو

والمرهی ی عملدات فدلیراسدر   ع کاعوان  ذهی تاثدر افزاهش کم  فدلیر بر کاعآبرعس"منش، ص بندسی،  ا اهرا   -

 ، تهرا . ،  انمراه تربدت م عس759- 768،  1383، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم   "اعن 

ها  حاط  مس  ع بااهابی  ش دی کانیآاا   ط نر  قیگ   تاثدر  عا "منش، م بهرطا ط ص بندسی،    م ع اهرا   -

، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم  "سرشمم م اع فلرتاسدر  کاعوان  فرآطع  مریم  مس

 ،  انمراه تربدت م عس، تهرا . 780-768، 1383

بااهابی  ع کاعومدنعرامگ  تاثدر  "فر ط   شیدعی،  م ع شاهسی ، ص بندسی،    صاحبی  - ان  رالرژهیی بر کاهش 

مرلدب ندت سرشمم پرعداع بهم   "کنی  اهرا ،  کنیرانس مهن سی مع    مقا ت  ، 983- 997،  1383، مرمرع  

  انمراه تربدت م عس، تهرا . 

کا  - بندسی،  اعانیع  ط ص  شاو"نژا   مدزا  شسیمرمعرفی  تعدد   اهت  مرع  : صی  مفالع   اوالسن   پذهر  

، 1171-1181،  1383، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم   "عوان  ذوالمرهی اعن ورعا  کا

  انمراه تربدت م عس، تهرا . 
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ها  پرعداعکنی اطلد  تعدد  ح اکثر بااهابی قابگ  سیدابی  ع سلرل"ط ص بندسی،  م ج حبدبدا   اا ه،  غ ع لنرر   -

،  انمراه 1207- 1221،  1383مهن سی مع   اهرا ، بهم   ، مرمرع  مقا ت کنیرانس "سرشمم  مریم  مس

 تربدت م عس، تهرا . 

اعاهابی عملیر  طاح  طاسف  سنرد  کاعوان   "الهی  آقا، ص بندسی،   حاای امد  شدراا  ط م هرسفغ لرع   -

 انمراه تربدت  ،  1221- 1237،  1383، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم   "شرهی اعن  اوال

 م عس، تهرا . 

هاع  - ع  بندسیم  ه عضائدا  ط ص  بهدن   "احم  ،  ط  نمرن برعسی  مدزا   قت سدسیم  کاعوان   ساا   بر اع   ع 

، 1383، مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم  "صنعیی فرآطع  مرا  مریم  مس سرشمم ندم 

  انمراه تربدت م عس، تهرا . ، 1323-1305

بندسی  - ص  ط  هحداهی  ندم    "م  کاعوان   سیرنی  فلرتاسدر   سلرل  سف   ع  کنیرل  مس نحره  مریم   صنعیی 

 انمراه تربدت م عس، ،  1333- 1349،  1383سرشمم : مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم   

 تهرا . 

هش سر  هی ط کاهش اثرات نقش م هرهت مرا  اائ   ع افزا  "حسدنی  ع ویرع  عاهنی، ص بندسی ط   مح  -

، 1383: مرمرع  مقا ت کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، بهم   "مریم  مس سرشمم ترلدن    راتعوانباع کااها 

  انمراه تربدت م عس، تهرا . ، 1917-1905

ها  بروی اا معا   کرما ، مرمرع  مقا ت مفالع  مدیرطسیرپی ذوال"فر ، ص بندسی ط م اهز    م ع شاهسی   -

 ، تهرا .  1333- 1349، 1382دست ط  طمد  در هماهی سا ن  علرم امد ، بهم  ب

سن  بر افزاهش کاعآهی  ها  فرآطع  ذوال تاثدر ور اهش محصرل مدانی کاعوان    "م نرع  بدلن   ط صم  بندسی    -

، مرمرع  مقا ت نهمد  هماهش انرم  امد  شناسی اهرا ، "عملدات: مفالع  مرع   کاعوان  ذوالمرهی اعن 

 .  1384 انمراه تربدت معلم، تهرا ، 

بدلن  ، وحمعباس لرع   - شرهی اعن   اعاهابی فرآطع  محصرل مدانی کاعوان  ذوال   "آقا ط صم  بندسیم نرع  

سین  ، اصیها ،  انمراه صنعیی ا  10ط    9،  84، مرمرع  مقا ت سماراهم فر    "اهت ترلد  کنسانیره قابگ فرطش

 .  1384اصیها ، 

شرهی  برعسی نحره ه ععط  ذوال  ع م اع فلرتاسدر  کاعوان  ذوال "وم ، م نرع  بدلن   ط ص بندسی    آ    -

 .1385لرم طابسی ،  انمراه آاا  طاح  طبس، اطل ور ا   ا  مع   ط عت  طمد  هماهش منفق  ، مرمرع  مقا "اعن 

بدلن    - نرع   بندسی   ،   آ م  کاعوان  ذوال امیا "وم  ط ص  مدانی  فرآطع  مر   محصرل  شرهی  سنری 

اعن کاعوان  ذوال  مقا "شرهی  منفق  ، مرمرع   طاح   ا  مع   ط عت  طمد  هماهش  آاا   طابسی ،  انمراه  لرم 

 . 1385طبس، اطل ور ا  
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برعسی شیست ط ساهش آسیرها   "اهلرانی،  صم  بندسی، مه   ها   اا ه، حس  محمر  آبا   ط محم  علی    -

سرشمم  مریم  مس  پرعداعکنی  ا ه   کاعوان   مهن سی    " ع  کنیرانس  انمررهی  پنرمد   مقا ت  مرمرع  

 . 1385، آبا  451- 460مع  ،  انمراه صنعیی اصیها ، 

شیدعی،    - بهنام  ط  فر  شاهسی   عضا  محم   بندسی،  صم   صاحبی،  با  "حس   مقابل   نحره  ط  عرامگ    شناساهی 

مرمرع  مقا ت پنرمد  کنیرانس  انمررهی   "مدنرالرژهیی نامفلر   ع کاعوان  فرآطع  مریم  مس سرشمم ،

 . 1385، آبا  461- 468مهن سی مع  ،  انمراه صنعیی اصیها ، 

برعسی    "مرضد  شهر آشربی، صم  بندسی، حس  حاای امد  شدراا ، محم  ارا  حبدبدا  ط ص هق  اه آبا  ،    -

مرمرع  مقا ت پنرمد    "کاهش بااهابی  ع سلرل ها  پرعداعکنی اطلد  کاعوان  ا ه  مریم  مس سرشمم علگ  

 . 1385، آبا   486- 494کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه صنعیی اصیها ، 

بدلن   ط صم  بندسی  - مقاهس  عملیر  سن  شی  فیی ط ولییی  ع ور اهش محصرل مدانی   "مسعر  نرع  

اعن کاع شرهی  ذوال  صنعیی    "وان   مع  ،  انمراه  مهن سی  کنیرانس  انمررهی  پنرمد   مقا ت  مرمرع  

 . 1385، آبا  495- 500اصیها ، 

تاثدر طبق  بن   ورعا  طعط   ب  م اع فلرتاسدر  کاعوان     "عما  آ  وم ، محمر  اسین ع  ط صم  بندسی،  -

مقا ت پنرمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،  انمراه مرمرع     "ذوالمرهی اعن    ع افزاهش کاعآهی م اع

 . 1385، آبا  515- 523صنعیی اصیها ، 

اعائ  عطش نرم افزاع  اهت پدش بدنی کاعآهی ا اهش عطش ها  ثقلی ب    "مصفیی ماعکی ط صم  بندسی،     -

انمراه صنعیی  مرمرع  مقا ت پنرمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع  ،    "اا  عطش سنیی ترسدمی مدر

 . 1385، آبا  740اصیها ، 

برعسی کاعآهی م اع آسداکنی ثانره  کاعوان    "سداطش قاقاااندا ، صم  بندسی، وحمرضا لنرر  اا ه ط محم  عضا،    -

شماعه   سرشمم   1پرعداعکنی  مس  مع  ،   "مریم   مهن سی  کنیرانس  انمررهی  شممد   مقا ت  مرمرع  

 . 1386، آبا   217- 228 انمراه صنعیی امدرکبدر،  

اطلد  پال  بر سرعت ت  نمدنی ذعات  ع   مرضد  حسدنی نسب، محس   - ، تاثدر ولظت  هحداهی ط صم  بندسی 

 . 1387آبا   ، 299- 306نراحی مریلف تدینر،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، 

ا عطش عقدق ساا   محس  هحداهی ط صم  بندسی، اصح  طر  تدینر کاعوان  اوالمرهی شرکت اهنیرکاعب  ب  -

 . 1387آبا   ، 323- 331ورعا ،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، 

کاعوان    - عهز  ان   م اع  عملیر   بر  ماعپدچی  ا اکنن ه  اا  اسییا ه  تاثدر  برعسی  بندسی،   صم   ااطع ،  محم  

 . 1387آبا   ،315- 321اوالمرهی،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، 

ارا  اسماعدلی، محم  صلحی، صم  بندسی، م ل ساا  عملیر  هد عطسدیلر  کاعوان  اوالمرهی اهنیرکرب    -

 .1387آبا   ،  341- 348)اعن ( بر اساس م ل ها  پدلدت ط ناکسراعا عائر،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  
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عضا کاعاانی نژا  ط صم  بندسی،  انیرا  پاعش  فدلیر مناسب م اع فدلیراسدر  کاعوان  اوالمرهی اعن ،  طمد    -

 . 1387آبا   ، 445- 450کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، 

مدنرالرژهیی    - عرامگ  با  مقابل   نحره  ط  شناساهی  عطش  بندسی،  ط صم   فر  شاهسی   عضا  محم   صاحبی،  حس  

کاع اهرا ،  نامفلر   ع  مع    مهن سی  کنیرانس  فرآطع  مریم  مس سرشمم ،  طمد   آبا  ،  481-488وان  

1387 . 

مه   ها   پناه، ارا  کلدنی ط صم  بندسی، م لساا  تاثدر ان ااه  عهچ  ورطای کنسانیره بر کاعآهی ماعپدچ   -

 . 1387آبا  ، 730 کاعوان  اوالمرهی اعن ،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا 

مصفیی ماعکی ط صم  بندسی، اعائ  عطش نرم افزاع  اهت پدش بدنی کاعآهی ا اهش عطشها  ثقلی ب  اا     -

 . 1387آبا  ، 741(،  طمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ، Mayerعطش سنیی ترسدمی مدر ) 

دگ ش ه مرضد  حسدنی نسب، محس هحداهی ط صم  بندسی، تاثدر ولظت اطلد  پال  بر ساویاع لری  ها  تمی   -

 . 1387 ع تدینر،  طاا همد  کنرره ملی مهن سی شدمی، مهر 

بندسی،    - صم   ط  بهاال هنی  ساا  "مریبی  کف  ااهرزهنی  امیا   مقداس   A65برعسی  کاج  ع  عطو   اا   ب  

 . 1387،  طاا همد  کنرره ملی مهن سی شدمی، مهر "آاماهمراهی  ع کاعوان  اوالمرهی اعن 

کاعبر  الررعهیم ژنید   ع بهدن  ساا  ترکدب سلرل ها  م اع "پرهسا قبا  ، محس  هحداهی ط صم  بندسی،    -

 .  1388اع هبهمت  29- 31"ها  فلرتاسدر ، اطلد  کنیرانس علرم ط مهن سی ا اساا ، 

  سلرل برعسی کاعآهی سدسیم شسیمر"علی حضرتی، صم  بندسی، محم  ارا  حبدبدا  ط اسماعدگ قنبر ،    -

- 31اطلد  کنیرانس علرم ط مهن سی ا اساا ،  "فلرتاسدر  سیرنی کاعوان  پرعداعکنی مریم  مس سرشمم ،  

 .  1388اع هبهمت  29

ماعپدچ کاعوان     –اعائ  م لی برا  کاعآهی ا اهش سدیلر     "علی فقد  ملیی، سد  محم  صلحی ط صم  بندسی،     -

 . 1388اع هبهمت   29-31یرانس علرم ط مهن سی ا اساا ، اطلد  کن"ذوال شرهی اهنیرکرب  )اعن (،  

افزاهش ظرفدت کاعوان  ذوالمرهی اعن  با  "آقا ط صم  بندسی،     مهرا  فرطت , محم  ااطع ،  وحمعباس لرع   -

 . 1388اع هبهمت  29-31اطلد  کنیرانس علرم ط مهن سی ا اساا ، "اسییا ه اع ا اکنن ه ماعپاچی ، 

نیاهج عطش ها  "محس  هحداهی ط صم  بندسی،     مرضد  حسدنی نسب،  - تاثدر  عص  اام  ورعا   ع اعیباع 

 . 1388اع هبهمت  29- 31اطلد  کنیرانس علرم ط مهن سی ا اساا ، "طراحی تدینر ، 

 23ط    22  "  1404کنیرانس آمراش مهن سی  ع    "آمراش ممیر  م اع  ع قر  بدست ط هیم    "صم  بندسی،     -

 . 1388تهرا ،   اع هبهمت،  انمراه

با نرمم ل"محس  هحدائی، صم  بندسی:    - باع  ع آسداها  در ا   افزاعها  ساا  تاثدر ساهش آسیر بر عفیاع 

 2216- 2211، 1388بهم   9- 7، سرمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،هز ، "صیح  دسیر ه
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اعائ  عطشی اهت تعدد  کاعآهی ط عمر مید  "علی حضرتی، محم ارا  حبدبدا ، اسماعدگ قنبر ، صم  بندسی:    -

سلرل حبا  ثابت  ع  کنن ه  مرلرط  نر   سیرنیسااها   فلرتاسدر   مع   "ها   مهن سی  کنیرانس  سرمد    ،

 1810- 1805، 1388بهم   9- 7اهرا ،هز ، 

لرع   - وحمعباس  فرطت ،  بندسی:  مهرا   صم   ااطع ،  محم   کاعوان "آقا،  ماعپدچی  ع  ا اکنن ه  ا  هنقش 

اعن    اوالمرهی  کاعوان   اهرا ،هز ،  "اوالمرهی مفالع  مرع  :  کنیرانس مهن سی مع    بهم    9-7، سرمد  

1388 ،2005-2010 

تعدد  تراه  اما  مان  مرا   ع م اعها  آسداکنی ط فلرتاسدر  با  "علدرضا فرم ، محس  هحدائی، صم  بندسی:    -

- 1998،  1388بهم     9-7  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،هز ،  ، سرمد"افزاعها  صیح  دسیر هاسییا ه اا نرم

2003 

ها  بدنی عان ما  ط کدیدت محصر ت کاعوان م لی برا  پدش"علی فقد  ملیی، سد  محم  صلحی، صم  بندسی:    -

 2027-2022، 1388بهم   9-7، سرمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،هز ، "اوالمرهی

تررب  ساوت ا اکنن ه ماعپدچی برا  صنعت  "عضا کااعانی نژا ، صم  بندسی:  محم  ااطع ، حسد  حد ع ،    -

 1747- 1740، 1388بهم    9-7، سرمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،هز ، "فرآطع  اوالسن  کمرع

بندسی:    - صم   ااطع ،  محم   آبرم ،  عما   نژا ،  کااعانی  طبق  "عضا  کاعآهی  نقش  افزاهش  ذعات  ع  بن   

- 7، سرمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،هز ، "اوالمرهی مفالع  مرع  : کاعوان  اوالمرهی اعن ها  کاعوان 

 2067- 2062، 1388بهم   9

ساا  ترکدب م اعها  فلرتاسدر  با ترکدب اصرل فدزهیی ط بهدن "پرهسا قبا  ، محس  هحدائی، صم  بندسی:    -

 2035- 2029، 1388بهم   9- 7،هز ، ، سرمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا "الررعهیم طعاثیی

ا  بر برعسی تاثدر ساهش آسیر بر عفیاع باع  ع آسداها  در ا  برسدل  برنام "محس  هحدائی، صم  بندسی:    -

، "مفالع  مرع  : آسدا  ندم  ور شی  کاعوان  پرعداعکنی ا ه  سرشمم   –ها  صیح  دسیر ه  افزاعپاه  نرم

 . 319- 311،  88آبا   7- 5ی مع   اهرا ، تبرهز، هییمد  کنیرانس  انمررهی مهن س

تاثدر افزاهش  انسدی  کف بر عملیر  سدسیم "علی حضرتی، محم  ارا  حبدبدا ، اسماعدگ قنبر ، صم  بندسی:    -

، هییمد  کنیرانس  انمررهی  "تعدد  اعتیا  کف سلرل سیرنی کاعوان  پرعداعکنی ا ه  مریم  مس سرشمم 

 .3327-321، 88آبا   7-5هز، مهن سی مع   اهرا ، تبر

ها  افزاعشینی با اسییا ه اا نرمساا  م اع سن  طراحی ط م ل" ، اا ه، محس  هحدائی، صم  بندسیعلی امال -

 . 88آبا   7-5، هییمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع   اهرا ، تبرهز، "صیح  دسیر ه

 

ساا  ررعهیم طعاثیی با اهش ژنی ابییاع  برا  بهدن  بیاعددر  ال"،پرهسا قبا  ، محس  هحدائی، صم  بندسی -

اهرا ، تبرهز،  "ترکدب م اعها  فلرتاسدر  - 321،  88آبا     7- 5، هییمد  کنیرانس  انمررهی مهن سی مع   

3327 
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 طمد  "،  ها   انمراهیم لی برا  صدانت اا اصرل اوحقی  ع انیماع پژطهش  "محس  هحداهی ، صم  بندسی،    - 

 . 1390آبا   10- 11، 1- 11، 43مقال  ،  انمراه صنعیی اصیها ، کنیرانس آمراش مهن سی با نررش ب  آهن ه

 طمد  کنیرانس آمراش "،  کاهش شیاف بد  صنعت ط  انمراه با آمراش مهن سی ه فمن    "صم  بندسی،    - 

 . 1390ا  آب 10-11، 1- 14، 43مقال   ،  انمراه صنعیی اصیها ، مهن سی با نررش ب  آهن ه

ور شی  ط ندم       مسدر حرکت باع  ع آسداها  ی برعس  "ی ،  سدصم  بن  ،هیادحهمحس     مق م، یمالی   ی مصفی  -

صنعی مرع   مفالع   -  ور شی  شرکت  دهر  یمع ن  -ی:  تهرا ، "دگ  مع  ،  المللی  بد   نماهمراه  ط  کنرره   ،

 . 170مقال  شماعه .  1391ماه، آبا  8- 5المللی، نماهمراه بد 

قرهسیان  - ال   اعوران  ، یطلی  ال هن  ،یاحسا   بندس  ،یعضا شمس  ،  صم   آسدا    "ی  عملیر   نرسا   ع  کاهش 

، کنرره ط نماهمراه بد  المللی مع  ، تهرا ، نماهمراه "  ور شی  کاعوان  پرعداعکنی مریم  مس شهر باب ندم 

 . 195مقال  شماعه .  1391ماه، آبا  8-5المللی، بد 

ور شی  شرکت سن  آه    ا دآس گه تب  "ی ، سدصم  بن  احم  حریی، ،هیادحهمحس   مق م، یمالی  یمصفی -

.  1391ماه،  مهر  20- 18، شهاعمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  انمراه تهرا ،  "    ور شی م ند  ب   دهردگ

 . 123- 115ص 

قرهسیان  یطل  - حیمی  ، یاهلل  اعوران  ،یمحمر   بن  ،یاحسا   ،  سدصم    ور شی م  دن  ا  دآس  هیکاعا  ش هافزا  "ی 

ماه، مهر  20- 18تهرا ،    ، شهاعمد  کنیرانس مهن سی مع   اهرا ،  انمراه"  مس شهرباب   یاعکندکاعوان  پرع

 . 144- 138ص .  1391

بن  ،هیادحهمحس     مق م،یمالی   ی مصفی  - تب   شهور ا   م اعها   هی کاعا  ش هافزا  "ی،  سدصم      ا دآس  گ هبا 

ی  ترصص  مراههط نما  یکنیرانس مل    داطل،  ": شرکت سن  آه  دگ دهر ور شی ، مفالع  مرع   م دور شی  ب  ن

 . 1353-1347، ص  1391شهرهرع،  17- 15، ز ه انمراه  ز ،، هرا ها  کاع مع    ها فناطع

 م  دن   اد  ع آس  شهور ا  هیکاعآ   ش هافزا  "ی،  سدصم  بن  ،یاحسا  اعوران  ،یمحمر  حیمی  ، یال  قرهسیان  یطل  -

   کاع مع     ها  فناطعی  ترصص  مراههط نما  یکنیرانس مل    داطل،  "  مس شهر باب    یاعکن دور شی  کاعوان  پرع

 . 1304- 1297، ص 1391شهرهرع،  17-15،  ز ه انمراه  ز ،، هرا ها

کاعوان     یاکندم اع آس  هی کاعآ  شهافزا  "ی،  سدصم  بن  ،یاحسا  اعوران  ،ینال هعضا شمس  ،  دپرعسع   -

 انمراه   ز ،، هرا ها   کاعمع     ها فناطعی  ترصص  مراهه ط نما  یکنیرانس مل    داطل،  "مس شهرباب   یاعکندپرع

 . 989-983، ص 1391شهرهرع،  17-15، ز ه

بن  ،هیادحهمحس     ،هیحسنرر  رضادعل   - عم   ینرهادت  هیکاعآ  شهافزا  "ی،  سدصم   مس   قدمررطط  مریم  

 17- 15،  ز ه انمراه    ز ،، هرا  ها   کاع مع     ها فناطعی  ترصص  مراههط نما  یکنیرانس مل    داطل،  "  شهرباب 

 . 1099-1092، ص 1391شهرهرع، 
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 یمهالررع  ردب ست آم ه اا ب  کاعد ن دبه ر دم اع فلرتاس  اارا "ی، سدصم  بن ،هیا دحهمحس    رطاا ،د عنا پ -

  کاعمع     ها فناطعی  ترصص  مراههط نما  یکنیرانس مل    داطل،  "  اعن    هیش ه  ع کاعوان  اوالمر  تهه ا  یطعاثی

 . 1099- 1069، ص 1391شهرهرع،  17-15،  ز ه انمراه  ز ،، هرا ها

مرض  - پاعساپرع،  بن  ، هیادحهمحس     نسب،یندحس   دوحمعباس  کاعآ  "ی،  سدصم   تدینرها    هی افزاهش 

عقدقکاعوان  با  فرآطع   مل    داطل،  "ساا  ورعا ها   نما  یکنیرانس    کاعمع     ها فناطعی  ترصص  مراههط 

 . 1053- 1045، ص 1391شهرهرع،  17-15،  ز ه انمراه  ز ،، هرا ها

  داطل،  "دهرم اع آسداکنی تر مریم  سن  آه  دگ   هیافزاهش کاعآ  "ی،  سدصم  بن  ،احم  حریی،  احسا  اعورانی  -

، 1391شهرهرع،    17- 15،  ز ه انمراه    ز ،، هرا ها   کاعمع     ها فناطعی  ترصص  مراههط نما  یکنیرانس مل 

 . 989- 983ص 

بن  - طاقعدت  "ی،  سدصم   تا  اا ودال    ، اوالسن ، شاهرط   یمل   کنرره   داطل،  "آمراش ه فمن  مهن سد  مع  : 

 . 109، مقال  شماعه 1391شهرهرع،  10-8شاهرط ،   انمراه 

 ی شسیمر  اوال ب  اا  عطش سنی تدقابل   دداعائ  عطش نرم افزاع  تع "ی، سدصم  بن مق م،یمالی  یمصفی -

 . 44، مقال  شماعه 1391شهرهرع،  10-8شاهرط ،   انمراه  ،اوالسن ، شاهرط  یمل   کنرره  داطل، " ردم یمدترس

  ی اندمر   م اع م  ان اا عاه  "،     راادش   د حس  حاج ام  ،ی سدصم  بن  ،یالله  رسفه   وحمعباس پاعساپرع، مه    -

 10- 8شاهرط ،   انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل   کنرره   داطل،  "  اعن   شرهیکاعوان  اوال    دطاح  طاسف  سنر 

 . 45، مقال  شماعه 1391شهرهرع، 

  هی عرامگ مؤثر بر کاعا  ردتأث  یبرعس   "ی،  سدصم  بن  ، مظیر  زه پرط  اا ه عمرا ،یحاا  رامد   اوحق،ورش  رضادعل   -

  10-8شاهرط ،  انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل  کنرره    داطل،  "  اعن   شرهی: کاعوان  اوال   مفالع  مرع   چدماعپ

 . 55، مقال  شماعه 1391شهرهرع، 

بن  عمرا ،اا هیحاا  ردام  - پاعساپرع، صم   فلرتاس  "ی،  سدوحمعباس  م اعها   مفالع     ر دم لساا   اوالسن  

، 1391شهرهرع،    10- 8شاهرط ،   انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل   کنرره   داطل،  "اعن   شرهی: کاعوان  اوال    مرع 

 . 56مقال  شماعه 

 ا  ط مرحل   چدماعپ  -یلر دس  شا اه  م اع  ان اا هط عا  یطراح "ی،  سد صم  بن  ، مظیر  زهپرط  ،هیحسنرر  رضادعل   -

، مقال   1391شهرهرع،    10-8شاهرط ،   انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل   کنرره   داطل،  "اعن   شرهیاوال  کاعوان    ع

 . 47شماعه 

حق  - اا  یبرعس  "پاعساپرع،  وحمعباس    ی،سبند  صم   پرست،معصرم   دااطئ  ینهرزهامیا   با   عم اع   گدنیت 

شهرهرع،   10- 8شاهرط ،   انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل  کنرره   داطل،  "  اعن   شرهیلکاعوان  اوا  ر دفلرتاس

 . 48، مقال  شماعه 1391



 39 

برا    چد ماعپ  -یلر دس  اعدس  شهط ساوت طاح ا ا  یطراح"،    یسدصم  بن  ، مظیر  زپرطه   اوحق،ورش  رضادعل   -

، مقال   1391شهرهرع،    10-8شاهرط ،   انمراه    ،اوالسن ، شاهرط   یمل   کنرره   داطل،  "اعن   هی کاعوان  اوالمر

 . 51شماعه 

 


