
 

 

 

 : تهران، بزرگراه جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک نشریه نشانی 

   mme.news@modares.ac.ir ایمیل خبرنامه:

 



 1399زمستان  -1شماره  -مهندسی مکانیک مدرسخبرنامه ویژه مجله  -نامهفصل  
 

 

1 

  

 

 
 

 ویژه  خبرنامه  -نامهفصل 

 مدرس  مهندسی مکانیک نشریه

 

 

 

 شماره: دبیر این  
 دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی 

 دانشگاه بیرجند دانشیار مهندسی مکانیک

 نشریهدبیر علمی و  
seyedkashi@birjand.ac.ir 

 

 

 

 : همکاران این شماره 
 دکتر جواد خادم

 دکتر سیدعلی میربزرگی

 دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

 دکتر سیدمحمد امام

 دکتر مجتبی شیخی ازغندی

 منافیمهندس داود 

 فهرست مطالب

 صفحه   عنوان

 1 سخن سردبیر

 2 اخبار برگزیده نشریه 

 2 میالدی( در یک نگاه  2020)سال  20نشریه مهندسی مکانیک مدرس در دوره 

 3 های علمی پژوهشی در آینه نظرات داوران ترین ایرادها در نگارش مقالهرایج 

 5 معرفی استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند 

 6 معرفی دانشگاه های استان خراسان جنوبی

 8 "تبدیل انرژی کاربردی"ی علم  هینشـرمعرفی 

 8 "ی در علوم مهندس یمحاسبات عدد  یبرا یکیاستفاده از پردازنده گراف   یکاربرد ی مبان"معرفی کتاب 

 رو در مهندسی مکانیک  رویدادهای پیشِ

 

9 

 

 ریسخن سردب
اکنون   ه ینشر  ن ی. ارساندی محققان را به چاپ م  یژوهشپ  -  ی مقاالت علم  1387مدرس از سال    ک یمکان  ی مهندس  هیشرن

 . ابدیمی  انتشار  ماهنامه صورتبه

کشور بهره    هایاز تمام دانشگاه  زیداوران عز  یمقاالت، از خدمات و همکار  یابی و ارز  یبررس  فرآیندکه در    میدار  افتخار

جدمبرییم مشارکت  ا  ی.  مستمر  ک  نی و  سطح  ارتقادهنده  برطرف   یفیهمراهان،  کاستمقاالت،  و    هاییکننده  آن 

انرژدلگرم  و  برا  نشریه (  هیریتحر  أتی)ه  ران یدب  ی و شورا  ر یسردب  بخشی کننده  بزرگ  ی ریسردب  ی است.  افتخار   ی مجله، 

باشد.   زیعز  رانیا هایداوران جوان، از تمام دانشگاه  ژهویبه مند،داوران متخصص و عالقه یاست که شاهد مشارکت ستودن

 . میو نخبگان کشور هست  زانیهمه عز شتریب همراهی  انتظارچشم 

ارسال مقاالت نوآورانه و    ندیآمدرس به مشارکت همه استادان و متخصصان کشور در فر  ک یمکان  یمهندس   هینشر  اعتقاد

 شتریتحقق هرچه ب  یاست. در راستا   یو صنعت  یقاتتحقی  مراکز  و  هاآن، از تمام دانشگاه   یو داور  یپژوهش -یعلم  لیاص

تا امکان    ابدیانتشار    یفصل   ییهادوازده شماره است، خبرنامه  ل گرفته شد در هر دوره از مجله که شام  میهدف، تصم  نیا

 نی ا  یفایدر ا  ینوبه خود نقشه بتواند بهمجل   نیکشور فراهم شود و ا  یمراکز دانشگاه   یهاتیفعال  شتریانعکاس هرچه ب

 رسالت داشته باشد.  

دب با  خبرنامه،  از  شماره  اعضا  یکی  یریهر  از  ای  رانی دب  ی شورا  یاز  معرف   ،یافتخار  یری دب  دعوت    یهای توانمند  یبه 

جناب    یشماره خبرنامه، بر اساس اعالم آمادگ  نیاول  ،ورن یا. از  پردازدیم  ک یمکان  ی مهندس  نهیکشور در زم  یهادانشگاه 

س  یآقا ب  ک یمکان  یمهندس   اریدانش  ،یدکاش یس  نیدمحمدحسیدکتر  شورا  رجندیدانشگاه  عضو   هینشر  رانیدب  یو 

دب  ک،یمکان  یمهندس همکاران   و  شانیا  یریبه  جنوب  هایدانشگاه   به  شانمشارکت  خراسان  .  افتیاختصاص    یاستان 

خرسند ابراز  ا  یضمن  ا  ن یاز  قدردان  عز  ن یموضوع،  تالش   همچنین  هستیم.  ز یهمکاران  همیشگی از  و   های  همکاران 

مهندس  دانشکده  در  مربوط  ترب  ک یمکان  یکارشناسان  می   نیز   مدرس  تیدانشگاه  لطف کنیمقدردانی  از  استعانت  با   .

از    1ت و نسخه حاضر، شماره  مدرس اس  ک یمکان  یمهندس  ۀ مجل  ۀژی و  ۀخبرنام  نیلرو، او  شیپ  ۀخداوند متعال، خبرنام

 . شودمحسوب می ( 1400تا آذر  1399 ی)از د 21دوره 

کشور   عیمتخصصان و مهندسان صنا  هایدگاهدی  دهندهانعکاس   عنوان به   هیدر تالش است تا خبرنامه نشر  ران یدب  یشورا

کشور باشد.   یازهایکمک به رفع ن  جه،یبه آن سمت و در نت   ی کاربرد  هایو سوق دادن پژوهش  عیصنا  از ین  یدر راستا

خبرنامه    لیمیا  قیراستا از طر   نیخود را در ا  یشنهادهایو پ  مطالبتا    شودیمند دعوت معالقه   زانی عز  هیاز کل  رو،ن یازا

 .ندی ارسال نما هیبه نشر

   محمدجواد ناطق 
 

 نشانی: 
 دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،نصرپل  ،جالل آل احمد  ، بزرگراهاستان تهران
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 اخبار برگزیده نشریه 
 

 20انتشار فهرست دبیران علمی و داوران فعال دوره  ✓

دب داوران    یعلم   ران یفهرست  )سال  مدرس    ک یمکان  یمهندس   هینشر  20وره  دو 

از    12شامل  میالدی(    2020 سا  1399ماه  آذر تا    1398  ماهدیشماره   تی در 

 . افتیانتشار  2749-2747، صفحات 20دوره  12و درانتهای شماره  هینشر

سردبیر مجله    نظر  زیر ها را  مقاله   ی داور  تی هدادر این دوره  دبیران علمی فعال که  

ناطق   محمدجواد  دکتر  آقای  داشتندجناب  عهده  محمد   از  اندعبارت  ،به  دکتر 

دکتر    ،فرمدبری   یدکتر مهد  ،یکاشدیس  ن یمحمدحسدیدکتر س  ،یباریجو  یبخش

شاکر  ،یفرهاد  یموس محسن  صف  ، یدکتر  حامد  عبدالرضا   ،یخانیدکتر  دکتر 

 .یرف کآرزودار و دکتر محمدرضا  یفالح

ا  نیهمچن از    دوره  نیدر  نشریه    متخصص   داور  190بیش   .اندنموده   یهمکار با 

 یاز توان علم   یمدرس همواره استفاده حداکثر  ک یمکان  یمهندس  نشریه   استیس

 . کشور بوده است ی و پژوهش ی و مراکز علم هادانشگاه  اساتید و پژوهشگران  همه

 

 روزرسانی راهنمای نویسندگان هب ✓

به راهنما"قسمت    یروزرسانبا  برخط  سا  "سندگانینو  یمشاهده   نشریه،   تیدر 

نیاز  اطالعات  یتمام قرار  در    ،مقاالت  سندگان ینو  مورد   نی ا  .گیردمیاختیار 

اخالق  ضوابط  شامل  بخش  چند  در  ماد  یاطالعات  حقوق  نگارش    نامهشیوه   ،یو 

و   ارائه گرد   نامهشیوه مقاله  انطباقاست  دهیارسال مقاله  و    ی و ساختار  موضوعی  . 

بررسی و داوری   فرآیند  یاد یتا حد ز  تواندی م  نشریهدستورالعمل موردنظر    رعایت

قبل شود  ی محترم دعوت م  سندگانیون از    رو،ازاین   ؛و چاپ مقاالت را سرعت بخشد

 .  را با دقت مورد مطالعه قرار دهند  شده مطرح موارداز ارسال مقاله، 

 

 انتخاب داوران برگزیدهتقدیر از داوران مقاالت و  ✓

افزا  ک یمکان  ی مهندس  هینشر همواره  ک  ش یمدرس  مد  یفی سطح  را   ونیمجله 

تخصص  یهای داور داوران  ارزشمند  و  بزرگوار  یعالمانه  کمال  با  که  و    ی دانسته 

سال داشتچشم هرگونه  بدون   در طول  و    شهیهم  ی متماد  انی،   هینشر   اور یهمراه 

ارتقا   اندبوده  و  نشریه  بالندگی  و  رشد  موجبات  خود  ارزشمند  نظرات  با   یو 

فراهم   را  مقاالت  ااندآورده استاندارد  پاسداشت  جهت   ه یر ی تحر  هیأت  ،یاوری  ن ی. 

 مجلهفعال  از همه داوران    عالوه بر ارائه گواهی داوری برخط،  تا  مقرر نمودنشریه  

در انتهای شماره   20این امر برای دوره    عمل آید کههدر انتهای هر دوره تقدیر ب

   .صورت پذیرفت 12

دوره    پسازاین   همچنین هر  برگزیدهدر  داوران  گواه  نشریه،  و  داور    نامهیانتخاب 

( صادر  Outstanding Reviewerبرگزیده  ایشان  برای  شد(  که خواهد  باشد  ؛ 

 دانی شود.ای از زحمات ایشان قدرذره 

 

Certificate of 
Outstanding Contribution in Reviewing  

 

 

  20مدرس در دوره  کیمکان یمهندس هینشر

 نگاه کی( در ی الدیم 2020)سال 
 

ارجمند کشور، ابتدا  به لطف خداوند متعال و همت پژوهشگران  تاکنون تعداد    از 

  این تعداد   %76  دریافت شده کهنشریه مهندسی مکانیک مدرس  مقاله در    4763

است.و    شده  پذیرفته یافته  دوره    انتشار  ماه  آذرتا    1398  ماهدیاز  نیز    20طی 

و مورد بررسی قرار گرفته که از این به نشریه واصل شده    مقاله  314، تعداد  1399

  ، %15به    %76پذیرش از  کاهش نرخ  .  اندپذیرفته و چاپ شده  اهه مقال  %15  ،تعداد

  شورای   رو کهن ایاز ،  گر رشد کیفی مقاالت انتشاریافته در مجله استبیان   وضوحبه

وافر  ه ینشر  یریدب مقاالت  نموده  یتالش  صرفاً  دارا  ی تا   یمناسب  تیفیک  ی که 

 ن ی از ا  گرید  و مقاالت   رند یقرار گ  ی داور  ندیدر فرآ  هیاول  ی هستند، پس از غربالگر

 . خارج شوند ندیفرآ

 
 

 

 

روز و میانگین   77روز به    96همچنین میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقاالت از  

 روز کاهش یافته است. 68روز به   105پذیرش تا چاپ مقاالت از زمان 

 
از نظر میزان مقاالت منتشر شده در نشریه را  دانشگاه برتر کشور    15نمودار زیر  

 دهد.نشان می تاکنونمهندسی مکانیک از ابتدا 

شدهمقاالت پذیرفته
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 :20آمار دوره 

 314مقاالت دریافت شده: 

 46مقاالت پذیرفته شده: 
 %15نرخ پذیرش: 

 آمار کل:

 4763مقاالت دریافت شده: 

 3623مقاالت پذیرفته شده: 
 %76نرخ پذیرش: 
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نظرات   نهیدر آ یدر نگارش مقاالت علم راداتیا نیتررایج 

 داوران 

 ، عضو تحریریه نشریه مهندسی مکانیک مدرسسیدمحمدحسین سیدکاشی : تدوین

 

 ج ینتا  ،یانجام کار پژوهش  فرآیندبه اشتراک گذاشتن    علمی  مقالهیک    ی اصلهدف  

از    ی اریدر بس  .از کار است  یینها  یریگجهینتو    جینتا  یمنطق  ل ی، تحلآنحاصل از  

و    ، مواقع ارائه  است    بیانعدم  ممکن  مطالب  بودن   رغم یعل مناسب  ارزشمند 

 مقاله شود. رشیپذ فرآیندشدن  یطوالن ا یمنجر به رد شدن  ،گرفتهانجام  پژوهشِ

ا بررسی  شده    ی نوشتار سع  نیدر  برا  یهایداوربا  دریافتی مقاالت    یانجام شده 

گذشته،  مدرس  ک یمکان  یمهندس  هینشر سال  چند  و    نیتررایج به    طی 

 ن یا   ترعای.  گردد  اشاره  ، شده  مقاله  حاصال  ایمنجر به رد    که  ی موارد  ن یپرتکرارتر

م ز  تواندی موارد  حد  پذ  یادیتا  ارسال  رشیروند  نشر  ی مقاالت  سرعت   هیبه  را 

 .بخشد

 چکیدهبخش . 1

به موضوع    ماًیباشد و مستق  دیمختصر و مف  ،کوتاه  دیبا  دهیچک  :مطالب  اد یبسط ز  -

   .بپردازدو دستاوردها  جینتا نیترو سپس مهم  قی، خالصه روش تحققیتحق

نتا  - ارائه  انتها  :جی عدم  مهم   دی با  دهیچک  یدر  نتا  ها دستاورد  نیتربه  مقاله   جیو 

 شود.می  انیب "یری گجهینت"در بخش   شتر یب اتیکه جزئ شوداشاره شود. دقت 

 . ستیمتداول ن یاستفاده از عالئم اختصار دهیدر چک :یاختصار م ئاستفاده از عال -

 مقدمه  بخش .2

وارده به مقاالت از    راداتی ا  نیاز پرتکرارتر  یکی  باًیتقر  سابقه پژوهش:  فیضع   یبررس   -

بررس عدم  داوران،  ادب  یکاف   ینظر  مناسب  در    است  یضروراست.    قیتحق  اتیو 

پرداخته   قیمرتبط با موضوع تحق  یهابخش مقدمه به طور کامل به سابقه پژوهش

 که  تصور کرد  دیداده شود. در واقع نبا  اعارج  مراجع  نیدتریو جد  نیشود و به آخر

چ همه  از  د  زی خواننده  با  ،ارداطالع  کاف   دیبلکه  جد  یاطالعات    در  ود موج   دیو 

 مربوط به موضوع به مخاطب ارائه شود.  یهانهیزمشیو پ  یقبل هایپژوهش

ب  ارتباطعدم وجود    - پژوهش  قیتحق  اتیادب  نیمعنادار  سوابق   انیبصرفاً    :و موضوع 

انتخاب شوند که ارتباط   ی و الزم است موارد  ستین  یانجام شده کاف   یهاپژوهش

بوده باشند. در واقع در    مؤثرداشته و در روند پژوهش    قیبا موضوع تحق  میمستق

 نمود. زیپره یاز مطرح کردن اطالعات اضاف  دیبخش مقدمه با

نتا  - ارائه  پژوهش  ج یعدم  عنوان   یاربسیدر    :یقبل  ی هامهم  به ذکر  فقط  موارد،  از 

شده    یهاپژوهش ضروری درحالی شود،  میاکتفا  انجام  مهم   که   نیتراست 

بررس  یدستاوردها مورد  مقاالت  از  حد  حداقل    ز ین  یحاصل  بیان جمله    ک یدر 

 شود. 

در    موجودخأل    ،مسئله  قیبه طرح دق   دیمقدمه با  یدر انتها  طرح مناسب مسئله:  عدم

 رداخته شود.  پ  تحقیق سؤاالت و  موضوع پژوهش

پاراگراف نها  :قیتحق  ینوآورواضح    انیب  عدم  - با  ییدر  ب  وضوحبه  دیمقدمه   ان یبه 

  ، قبولقابلمقاالت بدون نوآوری    . پرداخته شود  قیتحق  ی و نوآور  یشنهادیحل پراه 

 .گیرند مورد پذیرش قرار نمیاًعموم

مناسب:  - ارجاع  کل  د یبا  عدم  که  داشت  سا  ی مطالب  ه یتوجه  از  ذکر    ر یکه  منابع 

بایم باشند  یدهارجاع   یدارا   دیشوند  ادبی    مناسب  سرقت  شائبه  بروز  از  تا 

(plagiarism  )شود. یریشگ یپ 

ارجاع هم  - استفاده نمود    ی از مراجع  دیبا  ی مقاالت پژوهشدر نگارش    سنگ:عدم 

داور ساهم   یِکه  باشند.  شده  توسط    یهاکتاب  ،ینترنتیا  یهاتیتراز  شده  چاپ 

مقاالت  یدانشگاهغیرانتشارات   نظا   یی دانشجو  رسالۀ/ نامهان یپا  ،یکنفرانس،    ریو 

 اختصاص دهند.  خودبه  توانندمی از مراجع مقاله را % 20ها حداکثر آن

 روش تحقیق. بخش 3

ناکافارائه    - تحق  :زاید  ای  یاطالعات  روش  اطالعات    دیبا  قیدر بخش  ارائه   زاید از 

کرد تجهیزات،    هایعکس  .اجتناب  غیرضروری  مشخصات  تجهیزات،  از  زیاد 

نمونهرویه   ... استانداردها و  از مطالب  های موجود در   نیهمچن  هستند.  زایدهایی 

داده شود  دیبا کامل شرح  طور  به  پژوهش  در روند  دریافتیاز    یار یبس  .   ، مقاالت 

شب  ی سازمدل جزئیات   نگرد  یوتریکامپ  یسازه یو  ارائه  کامل  طور   ؛اندده یبه 

بایدرصورت مقاله  در  شده  ارائه  اطالعات  سا  ی اگونههب  دیکه  توسط  که    ر یباشد 

 مجدد داشته باشد. یاجرا  تیقابل نامحقق

نتا  - تحق  ج یگزارش  روش  بخش  اوقات،    :قیدر  روش    سندگانینوگاهی  بخش  در 

و    جینتا"  بخش  به  دیو با  ستین  صحیحپردازند که  یم  زین  جیبه گزارش نتا  قیتحق

 . منتقل شود "بحث

با استفاده از  ابتدا  های عددی و تئوری الزم است  مدل  سنجی مناسب:عدم صحت  -

روش آزمایش یا  تجربی  دیگرهای  معتبر  گیرند  آزماییراستی مورد    ،های  در  قرار  ؛ 

 ها قابل استناد نیستند. این مدل غیر این صورت،

باید    در تحقیق  های انجام شده آزمایشتکرار  تعداد    تکرارپذیری نتایج:عدم بررسی    -

 . گرددتکرارپذیری نتایج بحث   پیرامونو    شود بیان

پارامترها:  - انتخاب  دلیل  از پژوهش   ارائه  های تجربی، عوامل و سطوح  در بسیاری 

بدون اینکه دلیل انتخاب مقادیر و  شود  میها در نظر گرفته  مختلفی برای آزمایش

شود.  محدوده  بیان  انتخابها  چنین  برای  علمی  دلیل  مطلوب  ارائه  همه  هایی 

 داوران است.  

 . بخش نتایج و بحث4

قابل جبران و اصالح هستند و از    مقاله،  یهابخش   ر یسا  ااشتباهات مرتبط بمعموالً  

که اشتباه ی درحال  ،شوندی مقاله م  یجزئ  ای  ی کل   ینظر داوران فقط منجر به بازنگر

 . باشد ریناپذجبران   ممکن استمقاله   جیدر ارائه نتا

ب  خام:  یهاداده  ارائه  - ن  شتریدر  ارائه کل  از یمواقع در مقاالت  خام    یهاداده   یهبه 

درک ارائه شکل قابل  یانمودار  صورتبهها و بهتر است داده  ستین ی جدول صورتبه

 د.نشو

-شیوهه  ب  جینتا  ا یها  دادهدر مقاالتی  است که    مشاهده شده   :جی نتا  ایها  داده  تکرار  -

جدول و هم در یک نمودار  صورت  هم به   مثالعنوان به   ؛نداهتکرار شد  های گوناگون 

شد  یکسانی  جینتا  ایها  داده   ،جداگانه   "حشو"موضوع    نیا   .نداه ارائه 

(redundancy نامیده )اجتناب شودباید و  شود یم . 

بررس  جینتا  انیب  - و  بحث  مهم   ی کی  :ی علم   یبدون  علم   نیتراز  مقاالت   ی وجوه 

نتایپژوهش ارائه  بررس  جی،  و  بحث  همراه  به  دستاوردها  رو  ی و  وقوع   ییچرا  یبر 
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نتایر یگاندازه   ،مشاهدات  بیان   هاست.دهیپد و  ب  جیها    و   اعتبار  ، یعلم  حثبدون 

 .  دهدکاهش می  یادیمقاله را تا حد ز تیکفا

از روش  استفادة  - مصنوعیآمار  یهاصرف  به  ی، هوش   ن چنی  زا  استفاده  :یسازنهیو 

بتنهایی  به   ییهاروش  تحل  انیبدون  مدل که  ها  یی چرا  لی و  به   کی   یسازصرفاً 

ب  دهیپد آمار  انیو  نشر  در  ،پردازدیم  عوامل  نیب  یارتباط    ی مهندس  هیچارچوب 

 .ستین رشیو قابل پذ گنجدنمی مدرس  ک یمکان

علم ا  - اثبات  بدون  نت  :یدعا  ادعا  یریگجهیارائه  طر  ییو  از  و    جینتا  قی که 

 باشد.ی مجاز نم ،حاصل از پژوهش ثابت نشده باشد  یدستاوردها

به   می قابل تعم  ،قاتیاز تحق  یاریدر بس  آمدهدستبه  جینتا  :جی نتا  نامناسب تعمیم    -

یا محدوده نشده   یبررس  ت یقابل  این  حداقل  ا ی  ندستین  شتریب  هایموارد  اثبات  و 

در محدوده  فقط  حاصل    جید که نتانداشته باش  دیتأک  سندگانی است. مهم است نو

بررس است  یمورد  استناد  قابل  و  غیر  و  معتبر  علمی    صورت  نیا  در  مستندات 

 . ه کنندئچنین ادعایی را ارا

نتایج حاصل از یک پژوهش اصیل باید جدید باشد.   بدیهی یا تکراری:ارائه نتایج    -

تحقیقارائه   انجام  بدون  که  بدیهی  یا    ،نتایج  باشد  سایر  قبالً  مشخص  توسط 

شدهن  امحقق تحت  باشد  گزارش  شدت  به  را  اثر  اصالت  و  کیفیت  قرار    ریتأث، 

 دهد. می

 گیری . بخش نتیجه5

خالصه تمام نتایج و دستاوردهای حاصل   به طوردر این بخش باید    تطویل کالم:  -

ب ترجیحاً  تحقیق  از  هاز  و  ارائه  تیتروار  تحقیق    بیانصورت  روش  و  مقدمات 

 خودداری شود. 

و    جی نتا"که در بخش    یجینتا  دیفقط با  یریگجهنتی  بخش  در  :دیجد   جی ارائه نتا  -

نتا  صورت به  ،آمدهدستبه   "بحث ارائه  از  و  ارائه شود    اگر  یحت)   دیجد  جیخالصه 

 .گردد ی خوددار ( شود یبانیپشت  "و بحث جینتا"توسط بخش  

 مراجع  . بخش6

با  یتمام  مراجع:  ساختاربودن    کنواختیعدم    - ارائه   کسانی  ساختاربا    دیمراجع 

مراجع  .شوند نشر  ساختار  در  استفاده  روش    ک یمکان  ی مهندس  ه یمورد  مدرس 

 . است( Vancouver) "ونکوور "

 . پژوهش باشد یمتناسب با محتوا  دی تعداد مراجع با :کم ا ی  اد یتعداد مراجع ز  -

 و روابط ریاضی  هاجدول، هاشکلکیفیت . 7

  یو الزم است از نظر بصر  شوندی مقاله محسوب م  یهاقسمت  نیتراز مهم   هاشکل 

ها حروف و اعداد استفاده شده در شکل   اندازه  .خواننده بگذارند یبر رو   یخوب  ریثأت

عکس   دیبا و  باشد  متن  با  نشو   ن ییپا  تیفیک  با  یهامتناسب  استفاده  تار  د. نو 

 ی به راهنما  و روابط ریاضی  هاها، جدول نحوه ارائه شکل  است در خصوص  یضرور

 . مراجعه شود نشریه تی در سا سندگانینو

 . اصول نگارش 8

اول    ریضماو    افعال  از  دینبا   ینگارش مقاالت علمدر    خص:شیا دوم  استفاده از اول    -

 . شخص و دوم شخص استفاده نمود

به    عدم  - اشتباهات  :نگارش  اصولتوجه  نگارش  یی امالتایپی،    زیاد   وجود   به،  یو 

م  تصمیمو  مقاله    تیفیک وارد  لطمه  نگارش صحکندی داور  استفاده   حی.  کلمات، 

مهم   ار یدر مقاالت بسدونقطه و ...    ، ویرگولنقطه  ،، نقطهفاصلهمی مناسب از فاصله، ن

برا ازتوایم  ،امر   نیا  یاست.  ام"کتاب    ن  فارس  ییالفرهنگ  کتاب   "ی خط  و 

استفاده    یفرهنگستان زبان و ادب فارس  تی سا  ازقابل دانلود    "ی دستور خط فارس"

برای  "سیپاکنو"  ای  "اریراستیو"  یهاافزونه  نیهمچن  کرد. آف نرم   نیز   س یافزار 

 . هستندها قابل دانلود آن آورنده دیپد یهاشرکت  تیکه از سا موجودند

انگلیسی:  - کلمات  از  می  استفاده  کلمات   شود توصیه  فارسی  معادل  از  همواره 

 انگلیسی استفاده نمود. 

طوالن  - جمالت  از  مهم   یکی   : مبهم  یا  یاستفاده  روان،   نیتراز  نگارش  اصول 

 حروفجمالت با استفاده از    نیارتباط ب  جادیکوتاه و ا  یهایبندجمله  یریکارگبه

 یار یدر بس  .کندی تر مسخت نیز درک مفهوم را    ی طوالنت  ربط مناسب است. جمال

  ق ی تحق  پیشینه  ترجمۀ  یکه برا  شود یمشاهده م  ،بخش مقدمه  ویژه در، بهاز موارد

و    فهوم نام  یه جمالتمنجر ب  شود. این امر،می  شدهاستفاده    ینیماش  هایاز ترجمه 

 .دگردی م مبهم

 پوشانی هم .9

معم که  مهمی  بسیار  موارد  از  ب یکی  جوان  پژوهشگران  آنوالً  نم  ه  ، کنندی توجه 

پژوهش  یپوشانهم   زانیم با  قبلی  ای  گرانید  یها مقاله  مقاالت  خود    حتی 

بس  سندگانینو در  در  ی اریاست.  مقاالت  مقدمه  یافتیاز  بخش  درصد   دارای ، 

دل  ییباال  یپوشانهم به  معموالً  که  مراجع  بهکلمه   انیب  لیاست  متن  از  کلمه 

مصاد  و  باشدیم علم  قی از  م(  plagiarism)  یسرقت  بای محسوب  توجه    دیشود. 

مطالب میداشت  استخراج  مراجع  از  که  مضمون    دیبا  شوند،ی  به  از    ندباشنقل  و 

اجتناب شودعین    بیان و  جمالت  ن. در موارد خاص  متن موردنظر    ،ازیدر صورت 

گاهی ممکن   قیدر بخش روش تحق  نیهمچنقرار داده شود.    گیومه دو    نیبباید  

، تجهیزات مورد استفاده  تحقیق  یهابودن روش   کسانی   خاطربه  نویسندگاناست  

ذکر کنند.   خود  یمقاالت قبل  یا حتی از   از مراجع  عیناً  را   یشگاهیآزما  و روندهای 

مصاد  زین  حالت   نیا یا  قیاز  علمی  علم"  سرقت  خود  یسرقت                  "از 

(self-plagiarism )    .جمله  دیبا  زین  خصوصن یدرااست و  متفاوت    یاهیبنداز 

استفاده محدود از    لزوم در صورت    یا استفاده نمود    زات یاز تجه  ای جدیدی هعکس 

 . آنها ارجاع داد بهحتماً   ،جعمرا 

 بازنشر . 10

زبان به  مقاالت  استبازنشر  پژوهشی  تخلفات  مصادیق  از  دیگر  رو،  ازاین؛  های 

 قابل پذیرش نیستند. ،اندمقاالتی که قبالً در مجالت خارجی چاپ شده
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 رجندیو شهرستان ب یاستان خراسان جنوب یمعرف

  

ا  یاستان خراسان جنوب  ب  ران یدر شرق  شهر  آن،  مرکز  و  . است   رجندیواقع شده 

تقس  یاسالم  یبا مصوبه مجلس شورا  ،یاستان خراسان جنوب  از  استان   میو پس 

استان، در سال   به سه   151٬193استان    نیا   مساحت  شد.  جادیا   1382خراسان 

ا  کیلومترمربع از   یاست. بر اساس سرشمار   رانیاستان ا  نینظر سوم  نیاست که 

جمع1395سال   با    تی ،  برابر  ا  باشدمی  نفر  768٬898آن  از   ن یاُم28نظر    نیو 

از خراسان بزرگ است که در   یاشامل محدوده  یخراسان جنوب  ن کشور است.استا

شهرهااست  شده یم  دهیامن  قهستان  شیپ  یهاسده ا  ی.  تون  التیمهم    قهستان، 

 . اندبوده ( و قائنی امروز )فردوس 

قد  یکی جنوب   یگردشگر  یهاجاذبه   نیتری میاز  خراسان  استان  در  شده   ی ثبت 

در    نگارهسنگ  جنگال  دوره    یلومتر یک  5کال  به  متعلق  و  خوسف  شهر  جنوب 

بررسکاست    یاشکان در  نزد  نگارهسنگ   14د  یجد  یهای ه  شناسا  یکی در   ییآن 

است. حک   اندعبارتاستان    ی گردشگر  یهاجاذبه   گرید برخی    شده  آرامگاه   م یاز 

باغ ی،  آرامگاه ابن حسام خوسف،  فردوس  یآبگرم معدن ،  دختر  ی خیقلعه تاری،  نزار

قلعه ،  قلعه فورگ،  غار فارس،  ک یغار خون،  هیبشرو  ر یکو  ی طاق زارها،  گلشن طبس

 و ... .  طبس یارگ حکومتی، عل یآبگرم مرتض، کوه زردان

جنوب  یبارندگ  نیانگیم خراسان  استان  م  متریلیم  134  ،یساالنه  دما یانگیو   ین 

ا  95است.    وس سلسی   درجه   5٫17ساالنه،   وسعت  عرصه   نی درصد  را   یهااستان 

استان این    که از این نظر دومین استان بیابانی کشور است.  گیردبرمی در    یعیطب

را    و پنبه  زعفران   دیو رتبه دوم تول،  و عناب  زرشک   ی محصوالت باغ  د تولی  اول   رتبه

انار و هشتمین تولیدکننده   دکنندهیتول  نی ، ششمنیداراست. همچن  ران یدر سطح ا

دارا   نیا.  است  رانیا  یهااستان  نیب  در  چغندرقند در    ییباال  لیپتانس  یاستان 

م معادن  ذخا  یدارا  کهطوری به  ،باشدی بخش  منیتنها   ن یتربزرگ   ،رانای  تیزی ر 

آزبست  رهیذخ معدن  تنها  ذخا  رانیا  و  بنتون  ریو  مهم  معادن  گل تیگران  ،تیو   ،

 . ردیگیقرار م  یبردارمورد بهره  یدر خراسان جنوبو ...   بازالت، دیسف

جنوب خراسان  است  یمنطقه  کشور  هنر  و  فرهنگ  و  علم  عبدالعل .  مهد   یعالمه 

خوسف  دان،یاضی)ری  رجندیب حسام  ابن  نامدار(،  دانشمند  و  )شاعر  ی  منجم 

حکسراحماسه  حکی  نزار  نیسعدالد  م ی(،  قا  می)شاعر(،   ب،ی )ادی  نیبوذرجمهر 

  اری د  نیاز جمله فرزانگان ا  گریو صدها نفر د  ینیو شاعر(، ابوالمفاخر قا  استمدار یس

تار در  که  جهان    رانیا  خ یبودند  معاصر    .انددهیدرخش  خوبیبهو  بزرگان  بین  از 

از  می )گنج  محمدحسندکتر  توان  جغراف ی  علم  کاظم  (،  رانیا  یا یپدر  دکتر 

و    می پدر علم تعل)  ی شکوه  نیدکتر غالمحس(،  رانیارتباطات اپدر علم  )معتمدنژاد  

مهد(،  رانیا  تیترب علم  )مود    ی بالل  ی دکتر  دکتر (،  رانی ا  شناسیسم پدر 

 یرضوان  لیدکتر محمد اسماعی(،  فارس  اتیاستاد بزرگ ادب)فروزان فر    الزمانبدیع 

تار) ا   خیپدر  س(،  رانیمعاصر  متفکر    شناساسالم)   یدیسع  رضاغالم   دیعالمه  و 

 گنجد. آوران دیگر یاد کرد که در این مجال نمی ( و بسیاری از نام برجسته

ب جنوب  رجندیشهر  خراسان  استان  ا   نیاول  ی،مرکز  در  دارا   رانیشهر  که   یاست 

لوله  1302سال    و در بوده    یسازمان آبرسان ه د یبرخوردار گرد  یآب شهر  یکشاز 

به سبک جد  نی شهر، سوم  نیا  هیمدرسه شوکت   .است آموزش  از    د،یمدرسه  بعد 

رشد و  موقع  زیتبر  ه یدارالفنون  علت  به  استراتژ  ی اسیس  ت یاست.   ن ی سوم  ک،یو 

در سال   مرغ  1312فرودگاه کشور  قلعه  از  ا  یپس  در  بوشهر،  شهر ساخته   نیو 

 .شد

قلعه به    توانمی   هااز بین آن  است که  یفراوان  ی مناطق گردشگر  ی شهر دارا  نیا

باغ  عمارتبیرجند،   شوکت،  فرنگیکاله  و  رحیم هیمدرسه  عمارت  عمارت ،  آباد، 

شوکتاکبریه،   امیرشاه،  آباد،  عمارت  بند  دره،  حسینیه سیانگل  یکنسولگربند   ،

 و ... اشاره کرد.  نزاری، خانه پردلی  حکیم ، آرامگاهنواب

 

 

 فرنگی کاله عمارت 

 

 

 بیرجندتاریخی قلعه 
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 استان خراسان جنوبی های دانشگاهمعرفی 
سه دانشگاه دولتی اصلی استان خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی 

 بیرجند و دانشگاه بزرگمهر قائنات هستند.

 

 گین آموزش عالی شرق کشورن - ددانشگاه بیرجن

 
 

  سیزدهم   در  عالی  آموزش  گسترش   شورای  موافقت  اساس   بر   بیرجند  دانشگاه

  پروفسور  یادزنده  ریاست  به  عالی  آموزش  مؤسسه  یک   قالب  در   1354  خردادماه

 نوین  جغرافیای  علم   پدر  و   شوکتیه  مدرسه  آموختگان دانش   از  گنجی  محمدحسن 

 لحاظ  به  و   شد   تبدیل  دانشگاهی   مجتمع   به  1368  سال   در  .شد  تأسیس  ایران 

 . یافت ارتقاء بیرجند دانشگاه به 1371 اسفندماه  در علمی شایسته موقعیت

  و  ترینبزرگ   و  کشور  شرق  آموزشی  و  علمی   قطب  عنوان به  بیرجند  دانشگاه

 سابقه   سال   40  از   بیش  با  جنوبی   خراسان   استان   عالی  آموزش   مؤسسه   ترینقدیمی

  متخصص  نیروی  هزار  24  بر  بالغ  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشی،  علمی،  کارکرد  و

 هیئت  از  و  دارد  را   کامل  دانشگاه  یک   ارکان  همه  دانشگاه  این  .است  نموده  تربیت

 12  حدود  دارای  بیرجند  دانشگاه  .باشدمی  برخوردار  مستقل  ممیزه   هیئت  و  امناء

از  در  دانشجو  هزار   کارشناسی،  کاردانی،  تحصیلی  مقاطع  در  کدرشته  340  بیش 

 ارشد  کارشناسی )  تکمیلی  تحصیالت   دانشجویان.  است  دکتری  و   ارشد   کارشناسی

  و   دهندمی   تشکیل  را  دانشجویی  جمعیت  درصد  30  حدود  دانشگاه  این(  دکتری  و

 .باشندمی تحقیق  و  تحصیل به مشغول  کدرشته 52 در دکتری  دانشجوی 506

  و  علمی  توان  بیشترین  دارای  علمی هیئت  عضو   نفر  350  از  بیش  با  بیرجند  دانشگاه

 .است جنوبی خراسان  استان در پژوهشی

  شهدا  و   امیرآباد   ،آبادشوکت   پردیس  سه  در   دانشکده   11  دارای  بیرجند   دانشگاه 

 کشاورزی،  دانشکده  علوم،   دانشکده:  از  اندعبارت   تأسیس  ترتیب   به  که  است

  علوم  دانشکده  هنر،  دانشکده  ،انسانیعلوم   و  ادبیات  دانشکده  مهندسی،  دانشکده

  آمار،   و   ریاضی  علوم  دانشکده  ،شناسیروان   و  تربیتی  علوم   دانشکده  ورزشی، 

 فنی  دانشکده  و   کامپیوتر  و   برق  دانشکده  زیست،محیط   و  طبیعی  منابع  دانشکده

 . فردوس

  هزار   53  دارای  خود  علمی  و  آموزشی  رسالت  انجام  راستای  در  بیرجند  دانشگاه

 .است آموزشی کمک  و   رفاهی فضای  مترمربع هزار  113 و آموزشی فضای مترمربع 

  دانشگاه  اخیر  سال  سه  در  المللیبین  و  علمی   ارتباطات  گسترش  راستای  در

 . است  کرده امضا  علمی  همکاری نامهتفاهم خارجی  مطرح دانشگاه 21 با بیرجند

  برتر  دانشگاه  1102  زمره   در  تایمز  مؤسسه  بندیرتبه  اساس  بر  بیرجند  دانشگاه

  اساس   بر  همچنین  .دارد  قرار  16  رتبه  در  داخلی  هایدانشگاه  بین  در  و  جهان

  جامع   هایدانشگاه   زمره  در   فناوری   و   تحقیقات  علوم،   وزارت   بندیرتبه  آخرین

 و  پژوهش  آموزش،   توسعه   محوری  مأموریت  با  و  ملی   عملکرد  تراز  در  2  سطح

 . است گرفته قرار  ملی هایچالش  رفع  به کمک  و فناوری

 مهندسی مکانیک   گروه 
باسابقه   بیرجند،  دانشگاه  مکانیک   مهندسی   گروه و  معتبرترین  از  ترین یکی 

می گروه مهندسی  دانشکده  در  بیرجند  دانشگاه  آموزشی  که  های    سال  درباشد 

  در   دانشجو  پذیرش با  1378  سال  در   و   کاردانی  مقطع در  دانشجو  پذیرش   با  1373

  سال   در   گروه   تکمیلی   تحصیالت  هایدوره   .کرد  آغاز   را   خود   کار  کارشناسی   مقطع

  آغاز (  تولید  و   ساخت   گرایش )مکانیک    ارشد  کارشناسی  مقطع  در   پذیرش  با  1381

  طراحی  ارشد  و(  1386)   انرژی  تبدیل  ارشد  گرایش  دو  در  دانشجو  پذیرش  با  و  شد

 گرایش   در  دکترا  دوره  اولین  ،1387  مهرماه  در  .یافت  تداوم(  1387)  کاربردی

 توسعه  با  1391  سال  مهرماه  از  همچنین.  نمود  کار  به  آغاز  تولید  و  ساخت

  در   تکمیلی   تحصیالت  مقاطع   کاربردی،  طراحی  و  انرژی  تبدیل  دکتری  هایدوره 

نیز اولین دوره جذب دانشجو در رشته   1399در سال    .رسید  کامل  بلوغ  به  گروه

  مهندسی ساخت و تولید در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت.

و   در حال حاضر در مقطع کارشناسیگروه مهندسی مکانیک   مهندسی مکانیک 

گرایش  ارشد  کارشناسی  مقطع  تولید،  و  ساخت  تولید،  هایمهندسی  و   ساخت 

و   و   ی انرژ  لیتبد کاربردی،  گرایش   طراحی  دکتری  تولید، و    ساختهای  مقطع 

 پذیرد.رل و ارتعاشات دانشجو می تمیک، کنناطراحی کاربردی، و دیتبدیل انرژی،  

تعداد   کاردان،    210تاکنون  کارشناس،    770نفر  و    290نفر  ارشد  کارشناس  نفر 

. همچنین، اندشده   التحصیلفارغ ی مهندسی مکانیک از این دانشگاه  انفر دکتر  36

 116نفر در مقطع کارشناسی ارشد و    140نفر در مقطع کارشناسی،    380تعداد  

 مشغول به تحصیل هستند.این دانشگاه نفر در مقطع دکتری مهندسی مکانیک 

حاضر، حال  در  گروه   مرتبه   در   وقتتمام   علمی  هیأت   عضو  19  همکاری   از   این 

 .  بردمی بهره( نفر 9) استادیاری و ( نفر 8) دانشیاری ،(نفر 2) استادی

سه  دارای  بیرجند  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  گروه   گروه   گروه  شامل   پژوهشی 

گروه  مطالعات  پژوهشی و    پژوهشی  لوله،  در ساختمان  و    ، حرارتی  آسایشانرژی 

پژوهشی آزمایشگاهبیو-ارتوپدی  گروه  همچنین  است.  کارگاهمکانیک  و  های ها 

های رشته مهندسی مکانیک نیز در دسترس هستند که شامل آزمایشگاه   موردنیاز

های مصالح، ضربه، سیستم  حرارت، ترمودینامیک، مقاومت  سیاالت، انتقال  مکانیک 

اتومکانیک، و کارگاهرباتیک  ارتعاشات،    و  ، دینامیک CNCگیری دقیق،  اندازه  های 

 اشند.بمی  ابزارماشینو   ، مواد مرکب،گریجوشکاری، ریخته

نهم(1386)  ک یمکان  یمهندس  ییدانشجو  ساالنه  شیهما  نیپنجم  کنفرانس   نی، 

  ران ی ا  ک یمکان  یمهندس  ساالنه  شیهما  نی، نوزدهم (1387)  رانی ا  دیتول  و  ساخت

چهاردهم(1390) دومین  (1391)  هاشاره  ک ینامید  کنفرانس  نی ،   کنفرانس  و 

هایی همایش   (1395)  برودتی  و   حرارتی  تأسیسات   و   مطبوع  تهویه   المللی بین

 اند.هستند که توسط گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند برگزار شده 
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 نها دانشگاه صنعتی شرق کشور ت - ددانشگاه صنعتی بیرجن

 
 

و معادن   ع ینظر دانشگاه صنا  ر یز  1375در سال    رجندیو معادن ب  ع یدانشگاه صنا

پذ  دی گرد  تأسیس  رانیا به  اقدام  در    رشیو   ،یاکتشاف   یحفار  هایرشتهدانشجو 

  افزارنرم اکتشاف معدن، استخراج معدن،    ،یصنعت  کشینقشه  ، یمواد معدن  ی فراور

مهندس  ستمیس  افزار نرم   وتر،یکامپ تول  ی تکنولوژ  ی و  و  (  ابزارماشین )  دیساخت 

 نمود. 

 استان  به  نهم   دولت  هیأت  یاستان  اول  سفر  مصوبه  بهباتوجه ،  1386سپس در سال  

 یصنعت   دانشگاه"  ،یجمهور   محترم  استیر  میمستق  دستور  با   و  یجنوب  خراسان

 رجندیب  معادن  و  عیصنا  دانشگاه  از  ساتیتأس  و  هاساختمان  هیلک  انتقال  با  "رجندیب

 د.ی س گردیتأسد رجنیب  یصنعت دانشگاه به

در   دانشگاه  این  عمران، شیمی،   9در حال حاضر  مواد،  مکانیک،  مهندسی  رشته 

 پذیرد. معدن، صنایع، کامپیوتر، علوم مهندسی و علوم کامپیوتر دانشجو می 

 گروه مهندسی مکانیک 
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند در سه مقطع کارشناسی ناپیوسته 

ی، کارشناسی مهندسی مکانیک قالبساز  –  د یساخت و تول  یتکنولوژ   ی مهندس  در

 پذیرد. دانشجو می   دیساخت و تول-ک یمکان یمهندسکارشناسی ارشد و 

حاضر   حال  همکاراین  در  از  مرتبه   وقتتمام  یعلم   هیأتعضو    8  یگروه  در 

 . بردی بهره م یاریاستاد

کارگاه  هاشگاهیآزما مهندس  یهاو  شامل   ک یمکان  یرشته  دانشگاه  این  در 

عدد  یهان یماش،  ابزارماشین  هایکارگاه وک یکاناتومی،  جوشکار،  یکنترل   ،  

ارتعاشات  ک ینامید  هایشگاهیآزما مصالح،  و  ، مخرب  ر یغ  هایتست،  مقاومت 

 هستند.  گیریاندازه  هایسیستم و  ک ینامیترمود، االتیس ک یمکان

تعداد   ناپیوسته،    130تاکنون  کارشناسی  مقطع  در  مقطع    225نفر  در  نفر 

نفر در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از این دانشگاه   50کارشناسی و  

 280  نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته،  15  . همچنین تعداد اندشده  التحصیلفارغ

ارش  50  و  نفر در مقطع کارشناسی د مهندسی مکانیک نفر در مقطع کارشناسی 

 این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

 

 دانشگاه بزرگمهر قائنات 

 
 

فن اقمار  نیاول  عنوان به  قائن  یآموزشکده  ب  یآموزشکده  شهر    رجندیدانشگاه  در 

کاردا  1384  مهرماه در    قائن رشته  دو  کاردان  ک یمکان  ی نبا    افزار نرم   وتریکامپ  ی و 

دانشجو در    رشی موفق به اخذ مجوز پذ  1389  مهرماهدر    .نمود  تیشروع به فعال

کارشناس  یکارشناس   هایرشته  در  1390  مهرماه  از و    ک یمکان  یمهندس  یرشته 

 شد. افزار نرم -وتریکامپ  ی مهندس یعمران و کارشناس یمهندس

پا  انسانیعلوم   هایدانشکده   1392تابستان    در علوم  که   تأسیس  قائن  هیو  شد 

مبان  هایرشته و  اسالمح  یفقه  همچن  یشهر   ریزیبرنامهو    ایجغراف   ، یقوق   ن ی و 

و کاربردها، آمار و    اتیاضیر  هایرشته و    قائن   انسانیعلوم در دانشکده    ی حسابدار

 دانشجو نمودند.  رش یپذ  قائن هیادر دانشکده علوم پ وتریکاربردها و علوم کامپ 

سال   عال  یشورا،  1392در  آموزش  انفکاک    یگسترش  از    هایدانشکدهبا  قائن 

ب و همچن  رجند یدانشگاه  دانشگاه  به  آن  ارتقاء  تغ  ن یو  به   ریی با  قائن  دانشگاه  نام 

 آورد.   عمل  به یدانشگاه بزرگمهر قائنات موافقت قطع

فن  در دانشکده  سه  شامل  قائنات  بزرگمهر  دانشگاه  حاضر  مهندس  یحال   ،یو 

در جهت   یلیرشته تحص  12و    یگروه آموزش  11در قالب    هیو علوم پا  انسانیعلوم 

 . کوشدمیسازان کشور   ندهیو آ نیمتخصص تیترب

 گروه مهندسی مکانیک 
دانشجو    رشیبا پذ 1384دانشگاه بزرگمهر قائنات، در سال  ک یمکان مهندسی گروه

دانشجو در    رش یبا پذ  1389سال در سال    5و پس از گذشت    ی در مقطع کاردان

از    ک یمکان  یدر حال حاضر گروه مهندس  کار خود را آغاز کرد.  یمقطع کارشناس

 .   بردمی بهره  یاریدر مرتبه استاد وقتتمام  یعلم هیأتعضو   5 ی همکار

کارگاه  هاشگاهیآزما مهندس  یهاو  شامل   ک یمکان  یرشته  دانشگاه  این  در 

حرارت،  االتیس  ک ی مکان  ای شگاهیآزما مصالح،  ک ینامیترمود،  انتقال  ، مقاومت 

 هستند. ابزارماشینی و جوشکار، ک یاتومکان  هایکارگاه و  و ارتعاشات  ک ینامید

تعداد   و    180تاکنون  کاردانی  مقطع  در  کارشناسی   190نفر  مقطع  در  نفر 

نفر در مقطع    175. تعداد  اندشده   التحصیلفارغ مهندسی مکانیک از این دانشگاه  

 کارشناسی مهندسی مکانیک این دانشگاه نیز مشغول به تحصیل هستند.
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 "ی کاربرد ی انرژ  لیتبد" علمی  نشـریه معرفی

“Applied Energy Conversion”  

 

  "یکاربرد   یانرژ  لیتبد"علمی  نشـریه  متعال،   خداوند  الطاف  از  استعانت   با

 دانشمندان   برای  شایسته  علمی  مقاالت  انتشار  هـدف  با  بیرجنـد  دانشـگاه

 فعالیت  انرژی  تبدیل  رایشگ  -  ک مکانی  مهندسی  تخصصی  زمینه  در  زبانفارسی

 1398/ 09/ 25  مورخ  ،85976  شماره  مجوز  با  نشریه  این.  است  نموده  آغاز  را  خود

  طبق.  یابدمی   انتشار   فصلنامه  دو  صورت به  اسالمی  ارشاد و  فرهنگ   محترم   وزارت  از

  شودمی   شروع   دریافت،  از   پس  بالفاصله  هامقاله  داوری  شده،  انجام  هایریزی برنامه

.  بود  خواهد  درنگ بی   خود  نهایی   فرمت   در  شده   پذیرفته  هایمقاله  برخط  انتشار   و

( DOI)  دیجیتالی   شناسه  دارای   ابتدا   از   نشریه  این   هایمقاله   که  است   توجه  شایان

 شماره   دو   انتشار   از   پس  نشریه   علمی  رتبه  علوم،   محترم  وزارت  روال   طبق   و   بوده

 . شد  خواهد  منظور  هامقاله همه  برای و شده  دریافت دوم،   و اول 

  و  خود  ارزشمند  هایمقاله   ارسال  جهت  توانندمی   محترم  پژوهشگران  و  محققان

 نشانی  به  نشریه  سایتوب   آدرس  به  بیشتر  اطالعات   کسب

http://aec.birjand.ac.ir فرمایند مراجعه . 

 : مجله  اندازهای چشم   و   اهداف 

 علمی  شایستگان برای  شایسته علمی  مقاالت انتشار  -

 علمی  مطالب  انتشار  با کشور  علمی سطح بردن  باال  -

   المللیبین ی استانداردها  با فارسی زبان  به ایمجله  انتشار  -

  کیفیت، با مقاالت انتشار  در باال سرعت و  نظم ایجاد -

 ISIی علم اطالعات  مؤسسه در  نمایه اخذ -

 مسئول:   مدیر 

 دانشیار  بیرجند، دانشگاهمیربزرگی،  سیدعلی دکتر

 سردبیر: 

 استاد  مدرس،  تربیت دانشگاه معرفت، محمدمهدی دکتر

 : تحریریه  هیأت   اعضای 

 استاد  اصفهان، صنعتی دانشگاه، شیرانی  ابراهیم دکتر

 استاد  مشهد، فردوسی دانشگاه، نیازمند حمید  دکتر

 استاد  کرمان، دانشگاه منصوری،  سیدحسین دکتر

 استاد  مدرس،  تربیت دانشگاه معرفت، محمدمهدی دکتر

 دانشیار بیرجند، دانشگاه،  خادم جواد  دکتر

   دانشیار  بیرجند، دانشگاه ذوالفقاری، سیدعلیرضا دکتر

 ، دانشیار بیرجند دانشگاه میربزرگی، سیدعلی دکتر

استفاده از پردازنده   ی کاربرد یمبان"کتاب  معرفی

 "یدر علوم مهندس ی محاسبات عدد  یبرا یکیگراف
 

 
سعادت  نویسندگان: حمید  دکتر  ذوالفقاری،  سیدعلیرضا  علی دکتر  مهندس  فر، 

 فوادالدینی 

 انتشارات دانشگاه بیرجند   ناشر:

 1398 سال چاپ:

 وزیری  قطع کتاب:

 186تعداد صفحات: 

 

گراف   یکاربرد  یمبان"کتاب   پردازنده  از  عدد  ی برا  ی کیاستفاده  در    ی محاسبات 

مهندس ب  "یعلوم  دانشگاه  انتشارات  ا  رجند یتوسط  است.  شده  کتاب،   ن یمنتشر 

س  تألیف مهندس  ی علم  هیأت)عضو    یذوالفقار  رضای دعلیدکتر   ک یمکان  یگروه 

ب حمرجندیدانشگاه  دکتر  )عضو    دی(،  فر  مهندس  ی علم  هیأت سعادت    یگروه 

  یمهندس  ی دکتر  ی)دانشجو  ی نیفوادالد  ی( و مهندس عل رجندیدانشگاه ب  وتریکامپ

 ( است.رجندیدانشگاه ب ک یمکان

مواز   نیا  هدف پردازش  آموزش  رشته  یکتاب  مهندسان  برق،   ک،یمکان  یهابه 

و غ  عنوان به...    عمران   ک ی  سندگانینو  نیبنابرا  .باشدی م  انهیرا  یا حرفهر یکاربران 

ساده   تیمسئول را  خود  همراه  میمفاه  ی سازمهم  برا   یو  خوانندگان   ی کامل 

اول داده گام   نیبرداشتن  قرار  اها  م  ن یاند.  کمک  مهندسان  به  با    کندی کتاب  تا 

  ار یخود را بس  یپاسخ محاسبه عدد  ،ارزان و در دسترس  ی تکنولوژ  ک یاستفاده از  

مقصود، تمرکز کتاب در اغلب   نیبه ا  دنی رس  یکنند. برا  افتیاز قبل در  ترع یسر

ربخش محاسبات  به  معطوف  اشارات   هیپا  یاضیها  با  پ  یهمراه  مسائل   تر دهیچیبه 

تخ لغات  است.  موارد  انهیرا  یصصبوده  در  برا  ی تنها  خواننده  به  کسب   ی که 

تا حد امکان بر    زیکار رفته است. ترجمه لغات نبه   رساندیم  یار ی  شتریاطالعات ب

حوزه از   نیاما با توجه به نو بودن ا  ،انجام شده است انهیرا  یصصنامه تخاساس واژه

کتاب صورت   ن یدر ا  ر با   نیاول  یاز لغات برا  یدر کشورمان، ترجمه برخ  انه یعلم را

ا است. در  ابزار  یکیپردازنده گراف   یکتاب ضمن معرف   ن یگرفته   یبرا   ی به عنوان 

مهندس  شیافزا علوم  در  محاسبات  تب  ،یسرعت  مواز   نییبه  پردازش   ی مفهوم 

مولف است.  شده  مثال  نیپرداخته  ارائه  عدد   یهابا  محاسبات  حوزه  در   ،یمتنوع 

برا  یهاتم یالگور گراف   یرو  ی ریبکارگ  ی مناسب  معرف   یکیپردازنده  و    یرا  کرده 

بر محاسبات   یتنمب  یهابرنامه   ی سرعت اجرا  ش یافزا  یرا برا  ی کاربرد  ییهاهیتوص

 . ندینمای ارائه م  یکیپردازنده گراف   یرو  یعدد

 

http://aec.birjand.ac.ir/
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  کیمکان یرو در مهندس شِی پ ی دادهایرو

 

 ران یا رمخربیغ هایآزمون المللیبینکنفرانس  نیششم

 1399/ 11/ 30و   29 تاریخ برگزاری: 

 ران یمخرب ا ر یغ هایآزمون انجمن   برگزارکننده:

 http://www.conf.irndtorg.ir :   سایت همایشآدرس وب 

 

 سوز درون  یموتورها یمل  شی هما نیسوم

 1399/ 11/ 30و   29 تاریخ برگزاری: 

 ایران ی و انجمن علمی موتور رجائ  د یشه ریدب تیدانشگاه ترب  برگزارکننده:

 ttp://conf.sru.ac.ir/3nciceh : سایت همایشآدرس وب 

 

 یدر علوم مهندس  نینو  هایفناوریکاربرد  یکنفرانس مل  نیپنجم

 1399/ 12/ 6و    5 تاریخ برگزاری: 

 دانشگاه تربت حیدریه   برگزارکننده:

 http://engconfs.ir  سایت همایش: آدرس وب 

 

 ران یا  یانجمن هوافضا  المللیبین نفرانسکن ینوزدهم 

 1399اسفند   تاریخ برگزاری: 

 ران ی ا یانجمن هوافضا  برگزارکننده:

 http://aeroconf.ias.ir : سایت همایشآدرس وب 

 

http://www.conf.irndtorg.ir/
http://conf.sru.ac.ir/3ncice/
http://engconfs.ir/
http://aeroconf.ias.ir/
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 )ادامه(  کیمکان یرو در مهندس شِی پ ی دادهایرو

 

  المللی       بین کنفرانس ششمینهفدهمین همایش ملی و 

 تولید و ساخت  مهندسی

 1399/ 12/ 14و  13و   12 تاریخ برگزاری: 

 ایران  تولید و  ساخت مهندسیانجمن   برگزارکننده:

 http://icme2021.iranjme.ir :   سایت همایشآدرس وب 

 

 ی و تجرب یمحاسبات کی مکان یمل  شی هما نیومس

 

 1399/ 12/ 14 تاریخ برگزاری: 

 ی رجائ  د یشه ریدب تیدانشگاه ترب  برگزارکننده:

 .irhttp://cem2021.sru.ac :   سایت همایشآدرس وب 

 

 

 ایران  مکانیک مهندسان  انجمن المللیبین ساالنه همایش  نهمین و بیست

 حرارتی  هاینیروگاه صنعت همایش هشتمین و 
 

 

 :  سایت همایشوب آدرس           1400/ 3/ 6و  5و    4 تاریخ برگزاری: 

 https://iconference.isme.ir                  ایران  مکانیک  مهندسان انجمن   برگزارکننده:

 

 

http://icme2021.iranjme.ir/
http://cem2021.sru.ac.ir/

