
دی  1392  |    دوره13، شماره  10 

الرحیم الرحمنݡ  الله  بسم 

در فاصله زماني 92/5/16 تا 92/6/15 جمعًا 220 فقره داوری توسط 147 داور محترم در مورد 132 عنوان مقاله به سرانجام رسیده است. طول مدت داوری به طور متوسط 11/4 روز و حداقل آن صفر )همان روز، 14 مورد( 
کند. داوری ها توسط اساتید و محققان محترم یاد شده ذیل انجام شده است: کثر آن 54 روز )یک مورد( بوده است. هیئت تحریریه مجله از دقت نظر و سرعت داوران ارجمند خود صمیمانه تشکر می  و حدا

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:دکترغالمحسین لیاقت

سردبیر: دکتر مهدی معرفت
مدیر داخلی: اختر سهرابی 

مدیر پذیرش: مهندس علی پورفرزانه
مدیر ویرایش: مهندس سید امیررضا حسینی

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:   156 صفحه
تعداد مقاالت: 14 عنوان

میانگین زمان دریافت تا پذیرش: 62 روز
حداقل زمان دریافت تا پذیرش: 25 روز
میانگین تعداد نظرات داوری:2/5 نظر

حداقل تعداد نظرات داوری: 2 نظر
کثر تعداد نظرات داوری: 5 نظر حدا

کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و  درجه علمی ـ پژوهشی طبق نامۀ 3/11/1832 مورخ 1388/11/4 
تحقیقات و فناوری وپروانه انتشار طبق نامه 53/321 مورخ 1375/1/15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر 

گردیده است. 
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

0/034 : ISC ضریب تأثیر در پایگاه

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.

         شاپا: 1027-5940

دانشگاه فردوسی مشهدآیانی، محمد باقر 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی ابراهیم نیا بجستان، احسان 

ح اهلل  دانشگاه صنعتي امیر کبیراحمدی، رو
دانشگاه تربیت مدرسادیبی، پویان 

دانشگاه سهند تبریزآذغانی، محمود رضا 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی آشنای قاسمی، فرامرز 2

دانشگاه اصفهانافشاری، ابراهیم 

دانشگاه نوشیروانی بابلالیاسی، مجید 
دانشگاه صنعتی شیرازامیدوار، امیر 3

دانشگاه بیرجندامیرآبادی، حسین 
دانشگاه تهران امیری آتشگاه، محمدعلی 

دانشگاه تربیت مدرسامینی بروجنی، الهام 
دانشگاه تربیت مدرسانصاری، محمدرضا 2

دانشگاه گیالنانصاری خلخالی، رضا 2
دانشگاه گیالنبابایی، هاشم 3

 دانشگاه علم و صنعت ایرانبازدیدی تهرانی، فرزاد 
دانشگاه صنعتی بابلباصری، حمید 
دانشگاه صنعتی شاهرود بامداد، مهدی 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبخشی جویباری، محمد 
دانشگاه صنعتی اصفهانبدری، محمد علی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیربرومند، مسعود 
دانشگاه آزاد آبادانبزرگان، نوید 

دانشگاه شهید چمران اهواز بعنونی، سالم 
دانشگاه شهید چمران اهوازبهبهانی نژاد، مرتضی 

دانشگاه تربیت مدرسپاسدارشهری، هادی 4
ک، عباس  کپا دانشگاه صنعتی ارا

دانشگاه آزاد واحد کرجپرخیال، سهیل 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر پیرکندی، جاماسب 

دانشگاه تفرشپل، محمد حسین 8
دانشگاه زنجانپورسعیدی، اسماعیل 

دانشگاه اصفهانپورسینا، مهرداد 
دانشگاه تهرانتارویردی زاده، بهرام 

دانشگاه صنعتی شریف تقی زاده منظری، مهرداد 2
دانشگاه تبریزتقیلو، محمد 

دانشگاه علم و صنعت ایرانتورجی زاده، حامی 
دانشگاه تربیت مدرسجدیدی، امیر محمد 

دانشگاه خواجه نصیرجزایری، سید علی 2
دانشگاه جامع امام حسینجزو وزیری، محمد علی 2

دانشگاه علم و صنعت ایرانجعفری، سهیل 2
دانشگاه تربیت مدرسجعفریان دهکردی، علی 

دانشگاه یزدجلیلی، محمد مهدی 
دانشگاه پیام نورجمشیدی، نغمه 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلجهانیان، امید 
دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهانگیریان، علیرضا 

دانشگاه صنعتی مالک اشترجهرمی، مهدی 
دانشگاه اصفهانحاجی ابوطالبی، فرهاد 

دانشگاه سمنانحداد، محمد جعفر 
دانشگاه کاشانحیدری رارانی، محمد 

دانشگاه شهید رجاییحسین پور، محمد 
دانشگاه تهرانحقیقی، مجتبی 

دانشگاه گیالنحقیقی پشتیری، امین 
دانشگاه آزاد تهران جنوبخادمی، مریم 

دانشگاه کاشانخراسانی زاده، حسین 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرخشنود، عبدالمجید 

دانشگاه سمنانخطیبی، محمد مهدی 2
پاالیشگاه نفت آباداندارمی زاده، عبدالحسین 2

دانشگاه خواجه نصیرداور، علی 2
دانشگاه یزددشتی رحمت آبادی، اصغر 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهاندهقان منشادی، مجتبی 
دانشگاه شریف واحد کیشذبیح اهلل، ابوالقاسم 

دانشگاه صنعتی بابلرحمانی فیروزجائی، علی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیررحیم زاده، حسن 2

شرکت کارنجی ویز استرالیا رفیعی، اشکان 
دانشگاه تهرانرفیعی، رهام 8

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی رنجبر، محمد علی 
دانشگاه محقق اردبیلیزکوی، سید جاوید 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرزمانی، جمال 
دانشگاه تهران سجادی، بهرنگ 
دانشگاه تربیت مدرسسجودی، مهدی 

پژوهشگاه هوافضاسید شمس طالقانی، سید آرش 
دانشگاه بیرجندسیدکاشی، سیدمحمدحسین 7

دانشگاه آزاد اسالمینجف آبادسرائیان، پیام 2

دانشگاه صنعتی شاهرودسررشته داری، علی 
دانشگاه صنعتی اصفهان سلمانی تهرانی، مهدی 

دانشگاه اصفهانسلیمانی مهر، حمید 4
دانشگاه صنعتی شاهرودسمائی نیا، علی 

دانشگاه تربیت مدرسشاهقلی، مجید 2
دانشگاه تبریزشبگرد، محمدرضا 

دانشگاه شهید باهنر کرمانشرفی، شهریار 
دانشگاه آزاد تهران شمالشکوری، احسان 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر شهیدیان، آزاده 2
دانشگاه پیام نورصبوری، هادی 6

دانشگاه صنعتی اصفهانصداقت، احمد 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی صدیق، مهدی 5
دانشگاه صنعتی امیرکبیرصدیقی، مجتبی 

دانشگاه اینسا فرانسه صفدری شادلو، مصطفی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرضیاء بشرحق، مسعود 
ح اهلل 2 دانشگاه علم و صنعت ایرانطالبی توتی، رو

دانشگاه تهرانطالع ماسوله، مهدی 
دانشگاه علم و صنعت ایرانطاهری بهروز، فتح اله 

دانشگاه تربیت مدرسطیبی، علی 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوینعالی پور، خلیل 

دانشگاه صنعتی ارومیه عزیزی شیروانشاهی، صابر 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرعسگری، مسعود 

دانشگاه ارومیهعلی میرزالو، ولی 
کرم  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر عوامی، ا

شرکت توربوتکفتحی گشنیگانی، علیرضا 
دانشگاه تهرانفراهانی، محمدرضا 

دانشگاه مشهدفرهادیان، نفیسه 
دانشگاه تربیت مدرسفالح، صالح 2

دانشگاه گیالنفالحتگر، سید رضا 
دانشگاه تربیت مدرسقابضی، پویان 
دانشگاه آزاد نجف آبادقاسمی، اعظم 

دانشگاه امیرکبیرقاسمی، حسن 
دانشگاه سمنانقاسمی قلعه بهمن، احمد 

دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرقریشی، مجید 
دانشگاه صنعتی شاهرودقطعی، مجتبی 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرکاظمی، رضا 

دبیران تخصصی:  
دکتر غالمرضا ایمانی 

دکتر هادی پاسدار شهری 
دکتر محمدحسین ُپل

 دکتر سید علیرضا ذوالفقاری
دکتر محمدعلی سنجری

 دکتر مهدی صدیق 
دکتر امین نیکوبین

دکتر محمدمهدی هیهات

دانشگاه صنعتی امیرکبیرکتابداری، محمد جواد 
دانشگاه صنعتی اصفهانکدخدایی، محمود 

دانشگاه بوعلی سینا همدانکریمی، مهدی 
دانشگاه صنعتی اصفهان کریم زاده، فتح اهلل 

دانشگاه یزد کالنتر، ولی 
دانشگاه صنعتی شریف کوکبی، امیرحسین 
دانشگاه بابلگرجی بندپی، مفید 

دانشگاه یاسوج گودرزی، کوروش 
دانشگاه بین المللی امام خمینیمافی، مصطفی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیرمانی، محمود 
دانشگاه شهید رجاییمبینی، کامران 

دانشگاه تبریزمحبوب خواه، مهران 
دانشگاه زنجانمحرمی، رسول 

پژوهشگاه هوافضامحمدی امین، میثم 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمحمدی دانیالی، حمید رضا 

دانشگاه علم و صنعت ایرانمحمدعلیها، محمدرضا 
دانشگاه تربیت مدرسمحمدی مقدم، مجید 

دانشگاه کمبریج انگلستانمحمودی الریمی، سید یاسر 
دانشگاه زنجانمرادی، مجتبی 2

دانشگاه تهرانمیرزاوند، بابک 
دانشگاه شهید بهشتیمیرساجدی، سیدمهدی 

دانشگاه تربیت مدرسمظاهری، کیومرث 
دانشگاه تربیت مدرسمعرفت، مهدی 5

دانشگاه آزاد زنجانمهرآبادی، علی 
دانشگاه علم و صنعت مهرداد شکریه، محمود 6

دانشگاه یاسوجموسائی، امین 
کبر 2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرموسویان، سید علی ا

دانشگاه تهرانموسوی مشهدی، محمود 2
گیالننجفی، فرید  دانشگاه 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرنخودچی، سهیل 
دانشگاه صنعتی شاهرود، نظری، محسن 

دانشگاه صنعتی امیرکبیرنیک بخت، علی 2
دانشگاه سمناننیکوبین، امین 3

دانشگاه علم وصنعت ایرانولی پور چهارده چریک، علی 
دانشگاه بیرجندهاشمی، سید حجت 2

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرهیهات، محمد مهدی 4

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
92

.1
3.

10
.1

1.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1392.13.10.11.1
https://mme.modares.ac.ir/article-15-9399-en.html
http://www.tcpdf.org

