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بسم اهلل الرحمنݡ الرحیم

کثر آن 60 روز )1 مورد( بوده است. هیئت  در فاصله زمانی 91/8/16 تا 91/9/15 جمعا 67 مورد داوری انجام شده است. طول مدت داوری به طور متوسط 10 روز، حداقل آن صفر ) 5 مورد( و حدا
تحریریه مجله از دقت نظر و سرعت داوران ارجمند خود صمیمانه تشکر می کند. داوری ها توسط اساتید و محققان محترم یاد شده ذیل انجام شده است:

صاحب امتیاز و ناشر:
دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول:
دکترغالمحسین لیاقت

سردبیر:
دکتر مهدی معرفت

مدیر داخلی:
اختر سهرابی

هیئت تحریریه:
دکتر مهدی اشجعی   )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران(

دکتر حسین شکوهمند    )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران( 
دکتر غالمحسین لیاقت   )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس(

دکتر حسن مسلمی نائینی   )استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس(
دکتر کیومرث مظاهری  )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس(

دکتر مهدی معرفت   )دانشیار مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس(
کبرموسویان   )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی( دکتر علی ا

دکتر محمود مهرداد شکریه  )استاد مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران(

تعداد صفحات این شماره: 150  صفحه
تعداد مقاالت: 13 عنوان

میانگین زمان دریافت تا پذیرش: 103 روز
حداقل زمان دریافت تا پذیرش: 20 روز
میانگین تعداد نظرات داوری:3/4نظر

حداقل تعداد نظرات داوری: 2 نظر
کثر تعداد نظرات داوری: 7  نظر حدا

کمیسیون   1388/11/4 خ  م��ور  3/11/1832 نامۀ  طبق  پژوهشی   � علمی  درج��ه 
نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری وپروانه انتشار طبق نامه 53/321 

خ 1375/1/15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردیده است.  مور
این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود:  

http://www.magiran.com 1- بانک اطالعات نشریات کشور)مگ ایران( 
http://www.sid.ir  )SID(2- اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
http://www.isc.gov.ir  )ISC(3- پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

نشانی دفتر: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس
 دانشکدۀ فنی و مهندسی، دفتر مجله مهندسی مکانیک مدرس

صندوق پستی: 14115-143 
تلفن و دورنگار: 82883983    021  

www.mjmec.ir    mtej@modares.ac.ir   :تارنگار و رایانامه
ارسال مقاالت: از طریق سایت مجله و طبق راهنمایی های سایت انجام می شود.

         شابن: 1027-5940

دانشگاه تربیت مدرساحمدی، حامد

دانشگاه تربیت مدرساسحق نیموری، مجید

دانشگاه شریفاسدیان، نیما

دانشگاه اصفهانافشاری، ابراهیم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلالیاسی، مجید

دانشگاه صنعتی شیرازامیدوار، امیر

دانشگاه تهرانامیرشقاقی، هادی

دانشگاه کاشانامینی، سعید

دانشگاه تربیت مدرسانصاری، محمدرضا )2(

دانشگاه گیالنانصاری خلخالی، رضا

کبرزاده، صالح دانشگاه صنعتی اصفهانا

کبری، داود دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیا

دانشگاه تربیت مدرسپاسدارشهری، هادی )2(

ک، عباس کپا دانشگاه صنعتی ارا

دانشگاه تفرشپل، محمد حسین

دانشگاه صنعتی مالک اشترپیرکندی، جاماسب )2(

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیترابی، فرشاد

دانشگاه آزاد تهران جنوبجباری، محسن

دانشگاه شهید چمران اهوازحاجی دولو، ابراهیم

دانشگاه تربیت مدرس حاجی عرازی، فرشید

دانشگاه آزاد اسالمی-نجف آبادسرائیان، پیام

دانشگاه صنعتی شاهرودسررشته داری، علی )2(

کسلیمانی، مهدی دانشگاه صنعتی ارا

دانشگاه شاهرودشاه مردان، محمد محسن )2(

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالشکوری، احسان

دانشگاه تربیت مدرسصدیق، مهدی )3(

پارک علم و فناوری خراسان رضویفایزیان، علی

دانشگاه سمنانفریدون، عبدالحسین

دانشگاه امیرکبیرقاسمی، حسن

دانشگاه سمنانقاسمی، احمد

دانشگاه تربیت مدرسقدیری، بهزاد

دانشگاه صنعتی شیرازخراتی کوپایی، مسعود

دانشگاه شیرازخسروی فرد، امیر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیخشنود، عبدالمجید

دانشگاه سمنانخطیبی، محمد مهدی

کخورشیدی، کوروش دانشگاه ارا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولدرونه، احسان

دانشگاه گیالندریانورد، موسی

دانشگاه شریف- واحد کیشذبیح اهلل، ابوالقاسم

دانشگاه بیرجندذوالفقاری، سید علیرضا

دانشگاه شهید چمران اهوازقنبرزاده، افشین

دانشگاه صنعتی شیرازلطف آور، امیر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیکاظمی، رضا

دانشگاه صنعتی شاهرودکرمی محمدی، اردشیر

دانشگاه بوعلی سینا همدانکریمی، مهدی

پژوهشگاه هوافضامحمدی امین، میثم )2(

ک مدبری فر، مهدی دانشگاه ارا

دانشگاه شهید چمران اهوازمرادی، شاپور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهانمستوفی زاده، علیرضا

دانشگاه تهرانمسیح تهرانی، مسعود

دانشگاه جامع امام حسین)ع(مطلبی، امیراعالالدین

دانشگاه تربیت مدرسمعرفت، مهدی

دانشگاه صنعتی شریفمهدیقلی، حمید

دانشگاه علم و صنعت ایران مهرداد شکریه، محمود

دانشکده علوم و فنون نوینمهرپویا، مهدی

دانشگاه بیرجندهاشمی، سید حجت

دانشگاه رازی کرمانشاهیاس، محمد حسین

دانشگاه سهند تبریزیزدانی، مجتبی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
92

.1
3.

1.
6.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

m
e.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.1.6.8
https://mme.modares.ac.ir/article-15-5549-fa.html
http://www.tcpdf.org

