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    پژوهشيعلمي مجله 
  1391 ارديبهشت، 1زدهم، شمارة دوادورة 

 

   1027 - 5940شماره شابن 

  كميسيون نشريات علمي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و 4/11/1388مورخ  1832/11/3طبق نامة » علمي ـ پژوهشي«درجه 
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر گرديده است. 15/1/1375مورخ  321/53طبق نامه  پروانه انتشار

 
  دانشگاه تربيت مدرس صاحب امتياز و ناشر:

  دكتر غالمحسين لياقت  ول:ئمدير مس

  editor.mjmec@modares.ac.ir   دكتر مهدي معرفت    سردبير:

 manager.mjmec@modares.ac.ir      سهرابي اختر  مدير داخلي:

 دانشگاه تهران) -(استاد مهندسي مكانيك   اشجعي  دكتر مهدي    ت تحريريه:ئهي

  دانشگاه علم و صنعت ايران)  -(استاد مهندسي مكانيك   شكريه    ود  دكتر محم  
  دانشگاه تهران)  -(استاد مهندسي مكانيك   شكوهمند    دكتر حسين   
  مهندسي مكانيك ـ دانشگاه تربيت مدرس)(استاد   لياقت  دكتر غالمحسين  
 (استاد مهندسي مكانيك ـ دانشگاه تربيت مدرس)  مسلمي نائيني    دكتر حسن   

  دانشگاه تربيت مدرس) -مهندسي مكانيك استاد (  مظاهري  دكتر كيومرث    
  دانشگاه تربيت مدرس) -(دانشيار مهندسي مكانيك   معرفت  دكتر مهدي  
    دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) -تاد مهندسي مكانيك (اس  موسويان  دكتر علي اكبر  

 

 

  :اند اري دادهيه را ين نشريبا داوري يك (يا چند) مقاله ا 30/11/90تا  16/10/90 محترمي كه در فاصله زمانياساتيد و محققان 
 

 

 

 

 

 

 

  آزاد شهركرددانشگاه  ،محمدرضا    آبادياندكتر 
 عبدالسالم، دانشگاه آزاد تبريز    پوردكتر ابراهيم

   دانشگاه اصفهان، ابراهيم    افشاري دكتر

 دانشگاه تربيت مدرس، الهفتح    امي دكتر

   )5( صنعتي شيراز، دانشگاه امير    اميدوار دكتر

 )2( ، دانشگاه تربيت مدرسمحمدرضا    انصاري دكتر

   تربيت مدرسدانشگاه ، غالمرضا    ايماني دكتر

   صنعتي مالك اشتر، دانشگاه پويا    پيرعليدكتر 

 علم و صنعت ايران  ، دانشگاه سهيل    جعفريدكتر 

   ، دانشگاه تربيت مدرسعلي    جعفريان دهكرديدكتر 

 آزاد مشهد، دانشگاه جواد    پورجهاندكتر 

       ، دانشگاه شهيد چمران اهوازابراهيم    حاجي دولو دكتر

   فردوسي مشهد، دانشگاه حسن    حاجي كاظميدكتر 

   ، دانشگاه تربيت مدرسيوسف    حجتدكتر 

 )2( ، دانشگاه گيالنامين    حقيقي پشتيري دكتر

 زنجاندانشگاه  ،رامين    خامدي دكتر

   ازاد دزفول، دانشگاه احسان    درونه دكتر

 )2( تهراندانشگاه  ،رهام    رفيعي دكتر

   تهراندانشگاه ، ناصر    سلطاني دكتر

 )2( صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه  ،عبداهللا    شادآرام دكتر

 )4(علم و صنعت ايران ، دانشگاه محمود مهرداد    شكريه دكتر

   صنعتي اميركبير، دانشگاه منوچهر    صالحي دكتر

 )3( مهدي، دانشگاه تربيت مدرس    صديق دكتر

   سمنان، دانشگاه فرهاد    طالبي دكتر

     شهيد چمران اهواز، دانشگاه عزيز    عظيمي دكتر

   )3، دانشگاه تربيت مدرس (اكبر    علي بيگلو دكتر

 كرجر نهدانشگاه  ،ريما    فياض دكتر

 )2( ، دانشگاه تربيت مدرسمحمدرضا    قضاوي دكتر

    انگلستان بثدانشگاه ، آسيه سادات    اظميك دكتر
   گيالن، دانشگاه رامين    كوهي كمالي دكتر

   تربيت مدرس، دانشگاه محمد    گلزار دكتر

   المللي امام خميني(ره) قزوينبين، دانشگاه مصطفي    مافي دكتر

 )3( ، دانشگاه تربيت مدرسمجيد    ي مقدممحمد دكتر

 )2( ، دانشگاه تربيت مدرسسيد ياسر    محمودي الريمي دكتر

   )5( ، دانشگاه تربيت مدرسمهدي    معرفت دكتر

   زنجاندانشگاه ، ياسر    ماليي برزي دكتر

 شريفدانشگاه صنعتي  ،حميد    مهديقلي دكتر

 ، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسياكبرسيد علي  موسويان دكتر

    دانشگاه بيرجند، سيد علي    ميربزرگي دكتر
   ، دانشگاه تربيت مدرسجيدم    ميرزايي دكتر

   ياسوج، دانشگاه عباس    نژادنيك دكتر

 علم و صنعت ايران  ، دانشگاه سيد حسن    اباديهاشمدكتر 

 )3( رجنديبدانشگاه ، سيد حجت    هاشميدكتر 

 4روز و حداقل آن صفر (همان روز،  18عمل آمده است. طول مدت داوري به طور متوسط مورد داوري به 67جمعا  30/11/90تا  16/10/90در فاصله زماني 

  كند.مورد) بوده است. هيئت تحريريه مجله از دقت نظر و سرعت داوران ارجمند خود صميمانه تشكر ميروز (يك  96مورد) و حداكثر آن 
 
  

بوده است. براي هر عنوان مقاله به طور  روز 59روز و حداقل آن  178تا پذيرش عنوان مقاله چاپ شده است كه ميانگين مدت زمان ارسال  12در اين شماره، 

  داوري بوده است. 5داوري و حداكثر آن  2مورد نظرات داوري استفاده شده و حداقل آن  7/2متوسط از 
  

    :شود هاي زير نمايه مي اين نشريه در پايگاه :نمايه سازي

  http://www.magiran.com   (مگ ايران) بانك اطالعات نشريات كشور - 1

2 - SID)عات علمي جهاد دانشگاهي ) اطال http://www.sid.ir 

3 - )ISC( پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  http://www.isc.gov.ir 
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