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آوردن محیطی است تا بتواند آخرین دستاوردهای علمی محققان را به اشتراک گذارد. و هدف آن فراهم  دهدهای مهندسی مکانیک را پوشش میای است که تمامی حوزهپژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، مجله -مجله علمی

 23/2/2833 مورخ 812/38 نامه طبق انتشار پروانه و فناوری و تحقیقات و علوم وزارت علمی نشریات کمیسیون 4/22/2833 مورخ 2381/22/8 نامة طبق پژوهشی علمی، درجهشود. این مجله به صورت ماهانه منتشر می

 .است گردیده صادر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 موضوعات مجله
 مکانیک آسیب شناسایی، آنالیز و انتخاب مواد های تحلیلیروش جریان صوتی رودینامیکیآ ابزار دقیق

 مکانیک سیاالت غیرنیوتنی طراحی قالب و ابزار های تولیدروش جوشکاری بیومکانیک اتوماسیون

 مکانیک سیاالت و انتقال حرارت تجربی کنترل های ساختروش خزش، خستگی و شکست سوختیپیل  احتراق

 مکانیک ضربه ماشین کنترل عددی های عددی فاقد شبکهروش دینامیک سیاالت محاسباتی تأسیسات و تهویه مطبوع ارتعاشات

 مواد مرکب های سیاالتیماشین های دریاییسازه هادینامیک، سینماتیک مکانیزم تحلیل تنش آزمون غیرمخرب

 سوزموتور درون زیست محیط فضا های هواسازه دینامیک گازها ترمودینامیک آسایش حرارتی

 نیروگاه حرارتی محیط متخلخل قدرت-های ترکیبی حرارتسیستم گریریخته تولید صنعتی االستیسیته و پالستیسیته

 مکانیک آسیب مخزن تحت فشار های میکرو و نانوسیستم روباتیک جریان آشفته انتقال حرارت و جرم

 انرژی هایمدیریت سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکیسیستم روش اجزای محدود پذیرجریان تراکم انرژی خورشیدی و تشعشع
 

 مکاترونیک دهی فلزاتشکل ایروش بولتزمن شبکه فازی جریان دو و چند انرژی در ساختمان
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