
 

 

 

 

 سی عمرانمهند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محسن تهرانی زاده

 : مهندسی سازهدانشکده

  محل اقامت:

 dtehz@yahoo.com:  ایمیل

 http://civil.aut.ac.ir/Default,fa-IR,Civil,Content,SubSiteDetail,ID,29.aspx: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 سازه ها لیکتاب تحل فیتال

 سازه ها کینامیسازه ها و کاربرد آن در مباحث د یسیماتر لیکتاب تحل فیتال

 کوچک در مقابل زلزله یمحافظت ساختمانها یبرا یلغزش یپ ستمیکتاب س فیتال

 5830 ،فیشر یکتاب ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله، انتشارات دانشگاه صنعت فیتال

 5831 ر،یرکبیام یکتاب دینامیک سازه ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله، انتشارات دانشگاه صنعت تالیف

 



  پاسخ و طرح یها فیآن بر ط ریوتاث کیحوزه نزد یزلزله ها یگیژیکتاب و تالیف

 ییبنا یساختمانها یلرزه ا یبهساز یکتاب راهنما تالیف

 یبتن یساختمانها یلرزه ا یبهساز یتالیف کتاب راهنما 

 یفولاد یساختمانها یلرزه ا یبهساز یتالیف کتاب راهنما 

 یلرزه ا افتهی شیجدا یجداگر و ساختمانها یها ستمیکتاب س ترجمه

 در حال توسعه یساختمانها در کشورها یاجرا و بهساز ،یطرح لرزه ا یکتاب راهنما ترجمه

 ساختمانها در کشور هند یاجرا و بهساز ،یطرح لرزه ا یکتاب راهنما ترجمه

 رانیانجمن مهندسان راه و ساختمان ا یکنفرانس تخصص نیمجموعه مقالات اول نیو تدو هیته

 ها در مقابل زلزلهنامه طراحی ساختمانو تدوین کتاب تشریح ویرایش سوم آئین تهیه

 کشور ارانیکتاب استادان و دانش نیو تدو هیته

 جلد 4کشور در  ارانیاستادان و دانش یکتاب شرح حال تخصص نیو تدو هیته

 کشور یو فرهنگ یعلم دگانیبرگز یکتاب شرح حال تخصص نیو تدو هیته

 کشور ارانیکتاب استاد نیو تدو هیته

 

 

 

 

 



 

 خرازیمحمدمسعود علی زاده 

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 alizadeh@sharif.edu:  ایمیل

 /http://masoudalizadeh.com: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 ادیتوسط انتشارات بن  ،یدادگستر یرسم یموجر و مستاجر، کاربرد در کارشناس یکتاب روابط اقتصاد فیتال

 یاملاک، کاربرد در کارشناس یانیعرصه و اع متیکتاب ق فیتال 5835(، چاپ سوم زانی)نشر م زانیم یحقوق

 5838چاپ دوم  زان،یتوسط نشر م ،یدادگستر یرسم

 

 

 

 



 

 

 

 مرتضی حسینعلی بیگی

 سازه: مهندسی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 m.beygi@nit.ac.ir:  ایمیل

 http://civil.nit.ac.ir/ms/m.h.a.beygi/home.aspx: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 تالیفات:

 یتالیف مشترک کتاب طراح 5833انتشارات علم و دانش،  لارت،یرابرت م یتالیف مشترک کتاب پل ها

تالیف مشترک کتاب  5835مهتاب،  ثی(، انتشارات حدیو طراح لی)عملکرد، تحل یفولاد یبرش یوارهاید

 5838بتن، انتشارات رایانه  یعال یتکنولوژ

 لارتیرابرت م یترجمه : پلهاظ

 

 

 



 

 جمال شمسی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران اقامت:محل 

 jamal23shamsi@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی سازه ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

 تالیفات:

 آهنتالیف کتاب ابنیه فنی و حفاظتی راه آهن، توسط انتشارات اداره کل آموزش فنی راه 

 5834منتخب اشعار آذری، توسط نشر اندیشه نو، « شعرلر چلنگی»تالیف کتاب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدتقی کاظمی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 kazemi@sharif.edu:  ایمیل

 http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=kazemi: وبسایت

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی: 

 04مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه عمران مهندسی دانشکده دانشیار ،علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

 از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تالیف کتاب مکانیک سازه،

 موجود اسکلت نیمه های ساختمان لرزهای بهسازی و ارزیابی دستورالعمل:  تالیف

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 محمدمهدی احمدی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mmahmadi@sharif.edu:  ایمیل

 http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=ahmadi: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 38مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 لرزه ای کیژئوتکن یترجمه کتاب، مهندس

 

 



 

 

 

 ناهید البهشتی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 n_albeheshti@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی سازه ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 01، ورودی  مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 قدس مشاور مهاب مهندسین

 تالیفات:

 5833 -یفن شیرایو و میتنظ-یآب یتونل ها یکتاب طراح

 

 

 



 

 

 

 سیدامیرالدین صدرنژاد

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 sadrnejad@kntu.ac.ir:  ایمیل

 /http://wp.kntu.ac.ir/sadrnejad: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 نصیر طوسیعضو هیات علمی دانشگاه خواجه 

 تالیفات:

 -جلد کتاب 54 فیتال

 خودرو ریتعم  ک،یدرومکانیه  ،یجوشکار ،یخاک یسدها ،یریخم هینظر اجزاء محدود، روش

 

 

 

 



 

 

 

 علیرضا صرافی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 arsarrafi@gmail.com:  ایمیل

 https://www.facebook.com/alireza.sarrafi: وبسایت

 

 05مهندسی سازه، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 مهندسین مشاور باوند

 تالیفات:

 - 30مردم سال  یشفاه اتیکتاب ادب فیتال

5833در دهه پنجاه  در سال  جانیآذربا ییکتاب جنبش دانشجو  

 

 



 

 

 

 حسن علیخانی مقدم

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 moghadam@sharif.edu:  ایمیل

 http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=moghaddam: وبسایت

 

 05، ورودی  مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 ،5818سال  ،یآجر یساختمانها ی: طرح لرزه ایکتابها فیتال   

 5835و کاربرد سال  یزلزله، مبان یمهندس

 عمران نیفرهنگ نو 

 سازه کینامیترجمه د   

 

 



 

 

 مجتبی ازهری

 : مهندسی عمراندانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 mojtaba@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 /http://azhari.iut.ac.ir: وبسایت

 

 08مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 اصفهانصنعتی عضو هیات علمی دانشگاه 

 

 

 

 

 

 



 

 تالیفات:

 5835( یسازه ا یاعضا یجلد اول)طراح یفولاد یسازه ها یکتاب طراح

 5835خاص(  یاعضا یجلد دوم)طراح یفولاد یسازه ها یطراح کتاب

 5838اتصالات(  یجلد سوم)طراح یفولاد یسازه ها یطراح کتاب

 5835مصالح  مقاومت

 5835( یجلد چهارم)مباحث لرزه ا یفولاد یسازه ها یطراح کتاب

 جلد پنجم یبر اساس حالات حد یفولاد یسازه ها یطراح کتاب

 (ASD-LRFD)اتصالات یبه روش حالات و مقاومت مجاز جلد ششم طراح یفولاد یسازه ها یطراح کتاب

 5834 یفولاد یدر سازه ها یداریپا

 LRFD&ASD یحد یبه روش ها یفولاد یسازه ها یلرزه ا یطراح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سعیدرضا مومنی

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 saeedmomeni@yahoo.com:  ایمیل

 www.hasebsystem.org: وبسایت

 

 08عمران، ورودی  مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم

 تالیفات:

 

 رانیگ میو تصم رانیمد یترجمه کتاب نگارش برا

 

 

 

 



 مسعود نیلی

 : مهندسی سازهدانشکده

 تهران محل اقامت:

 m.nili@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 08ورودی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تالیفات:

 (، 5835کشور) یتوسعه صنعت یاستراتژ (، 5813) رانیاقتصاد ا  کتب منتشر شده:

 (5834منتخب جهان )  یکشورها یصنعت-یاقتصاد یایجغراف،  (5834در جهان) یتوسعه صنعت تجربه

 (5834) یصنعت یتوسعه حوزه ها یاستراتژ

 (5838) یافتگیتوسعه ن یو معما رانیا اقتصاد

 ( 5833) یو عدالت اجتماع اقتصاد

 (5833اقتصاد ) یمبان

 (5831) رانیدر ا یو رشد اقتصاد دولت

 (5833) یانرژ ارانهیاصلاح نظام  یامدهایپ یابیارز

 (5835) یصنعت یگسترش و نوساز نظام

 (5835) رانیصنعت ا یور بهره

 (5838) شرفتهیاز اقتصاد کلان پ یمباحث

 (5834) رود؟یبه کدام سو م رانیا اقتصاد

 (5833و اشتغال زا ) داریبه رشد پا یابیدست کردی: چالش ها و رورانیا اقتصاد

 ( 5833) قیجلد اول: تلف-گذر از ابرچالش ها ی: چگونگرانیا اقتصاد

 ( 5833) تیریمد یجلد دوم: خلاصه ها-گذر از ابرچالش ها ی: چگونگرانیا اقتصاد

 (5833) 5853-5803 رانیدر ا یزیر برنامه

 رانیمدت اقتصاد ا انیبر عملکرد م رگذاریعوامل تاث لیتحل

 کشور یتوسعه صنعت یخلاصه مطالعات طرح استراتژ



 

 

 محمد طالبی کلاله

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 mmohammadtalebi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 34، ورودی  مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 مهندسین مشاور فرا داسپینای

 :تالیفات

 بتن مسلح یهاسازه یالرزه یطراح سندهینو

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی افشار

 : مهندسی عمراندانشکده

 البرز محل اقامت:

 mahdiafshar@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 14، ورودی  مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 گسسته یهاساختمان  سندهینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدعلی داستان دیزناب

 : مهندسی عمرانشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 madastan1@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 30مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 : اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحل فیتال

 

 

 

 



 وحید وحیدی مطلق

 مهندسی عمران: شکدهدان

 تهران محل اقامت:

 vahidvmotlagh@gmail.com : ایمیل

 vahidthinktank.com: وبسایت

 13مهندسی عمران ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 اندیشکده صنعت و فناوری

 :تالیفات

 وهایسنار یزیبرنامه ر ای یونگاری: سنار فیتال

 پژوهان ندهیبه جعبه ابزار آ یاجمال ی: نگاه یشیاند ندهیآ یمبان

 5454 رانیهوافضا در ا یفناور ینگار ندهیآ، 5454 رانیاطلاعات در ا یفناور ینگار ندهیآ

 انسان عتیطب ندهیآ، 5454 رانیدر ا ایدر یفناور ینگار ندهیآ

 قرن کی یپابرجا برا یزیبرنامه ر، یتکنولوژ یترجمه : انقلاب جهان

 خلاق یریگ میتصم یبه سو یراه ،یتفکر ارزش

 55آموزش در قرن  یچالش ها ن،یهزاره نو یبرا یریادگی

 یپژوه ندهیآ یها دهیروش ها و ا م،یمفاه ن،یهزاره نو یبرا یشینواند

 

 



 

 

 محسن قائمیان امیرکلائی

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghaemian@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~ghaemian: وبسایت

 38مهندسی عمران، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 یبتن غلتک یسدها یروش اجرا و طراح

 

 

 

 

 

 



 

 علی طاهری

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 alitaheri.sharif@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی عمران ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 33مدیریت و اقتصاد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد: 

 

 سوابق کار:

 شرکت مهندسی سپاسد

 :تالیفات

 یساز یدر عصر خصوص یدولت تیریمد ی: چالش ها فیتال

 یبرالینئول یها استیو س داریترجمه : توسعه پا

 

 

 

 

 



 محمد میرزائی

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 mirzai@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی عمران ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 انستیتو آب و انرژی -دانشگاه صنعتی شریف

 :تالیفات

 فرهنگ یدر عرصه فیشر یدانشجو

 دیاسات تیاز آغاز تاکنون به روا فیشر

 (5830-5840آن ) یروسا تیاز آغاز تاکنون به روا فیشر

 ، فیشر یبر افتخارات دانشگاه صنعت یگذر، فیشر انیافلاک، فیروزگار شر، ادگارانی

 ، ختمیقطره اشک نر کی یحت

 

 

 

 



 

 

 سیدمحمدباقر ملائک

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 malaek@sharif.edu:  ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/2036164722: وبسایت

 04، ورودی  عمران مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 پرواز دینامیک گروه مدیر -فضادانشکده هوا  -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 صلب اجسام پرواز دینامیک:  ترجمه

 کامپیوتر مجازی محیط در سازیمدل هایروش: نویسنده

 

 

 

 

 

 



 

 محمدرضا تابش پور

 : مهندسی عمراندانشکده

 تهران محل اقامت:

 tabeshpour@sharif.edu:  ایمیل

 tabeshpour@sharif.ir: وبسایت

 18، ورودی  مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 11، ورودی  مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 13، ورودی  مهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 مکانیک مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاههیات علمی 

 

 

 

 

 

 



 :تالیفات

 ترجمه : مهندسی کاربردی سازه های فراساحلی

 : زلزله برای مهندسان فیتال

 : مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی فیالت
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 5831دهم: ، چاپ دواز5815وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ نخست: 
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 کنفرانس ملی سازه های فضاکار نیکامل مجموعه مقالات چهارم ویرایش

 5835، مجموعه شعر، .«تا اردکول لیاز اردب»کتاب  تالیف
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 سعید رحیمی خامنه

 مهندسی برق: دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 skrahimi@stthomas.edu:  ایمیل

 http://www.stthomas.edu/gradsoftware/faculty/skrahimi.htm: وبسایت

 

 41مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

University of St. Thomas 

 تالیفات:

Distributed Database Management Systems  توسط انتشاراتIEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ابراهیم رف رف

 : مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 rafrafibrahim@yahoo.com ،ibrahimrafraf@yahoo.com:  ایمیل

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002166665854&sk=info: وبسایت

http://theviewpoint.blogfa.com/ 

 

 41مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مجمتع کامپیوتر خوارزمی

 تالیفات:

کتاب مغز به مثابه یک سیستم در باره نوروبیولوژی و دانشهای مغزی، نوشته پروفسور استیون رز، ترجمه دکتر 

ابراهیم رفرف، نشر قطره، تهران /کتاب آنادیل، درسنامه ترکی مقدماتی، تألیف ابراهیم احمد محیط، مهندس 

رفرف، نشر مرغ آمین، تهران /کتاب تورک دیلی درس اوجاغی، درسنامه ترکی پیشرفته، تألیف ابراهیم رفرف، 

/کتاب طیف گم شده  چاپ اول: نشر مرغ آمین، تهران، چاپ دوم: نشر وارلیق، تهران /کتاب ایلدیریم دفتر شعر

 5833حقیقت انسان و حقیقت خدا، تهران 
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 قاسم صدر بزاز

 : مهندسی برق دانشکده

 مشهد محل اقامت:

 mehrniroo@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 مهندسان مشاور مهر نیرو

 کهربا قدرت مشهد شرکت خدماتی

 تالیفات:

جلد که در مورد استاندارد کالای شبکه توزیع که در  5ترجمه و تهیه هندبوک استاندارد کالای شبکه توزیع در 

 .خرید کالای توزیع ابزاردفاتر فنی شرکت های توزیع است

 

 

 

 

 



 

 

 محمدمهدی عابدی نژاد

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

Boston University, Metropolitan College 

 

 تالیفات:

5335بوستون دانشگاه انتشارات از   A Language for Relational Data Models 

 

 

 

 



 

 

 خسرو لشکری

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 khosrowlashkari@yahoo.com:  ایمیل

 http://www.linkedin.com/in/khosrowlashkari: وبسایت

 

 41مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

Acoustic Technology Inc. 

 تالیفات:

Next Generation Mobile Systems, 3G & Beyond, Wiley 2005 

 

 

 

 

 



 

 محمود احمدی پوراناری

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 m_ahmadipouranari@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 فرافن شرکت دیهیم

 تالیفات:

 سیبه عنوان مرجع تدر -یفشار قو یپستها یتالیف کتاب اصول طراح

 سیبه عنوان مرجع تدر -قدرت یترانسفور ماتور ها یکتاب مهندس تالیف

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی پایا

 : مهندسی برقدانشکده

 انگلستان محل اقامت:

 a.paya1@westminster.ac.uk:  ایمیل

 http://www.westminster.ac.uk/about-us/our-people/directory/paya-ali: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

University of Westminster 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تالیفات:

از محققان  یمشترک با شمار فیدر جهان )تال یپژوه ندهیو آ ینگار ندهیتجارب مربوط به آ یبا برخ ییآشنا

 5834کشور،  یعلم استیس قاتی(، مرکز تحقیرانیا یدانشگاه

 5834راد(، طرح نقد،  یدکتر قانع یمشترک با آقا فی)تال یرانیو روشنفکران ا هابرماس

 5834نقاد، تهران: طرح نقد،  تیاز منظر عقلان یلیتحل فلسفه

قد، تهران: طرح ن ار،یبس یها شیرایدوم با اضافات و پ راستیل(، و: مسائل و چشم انداز ها )جلد اویلیتحل فلسفه

در  یلسفکتاب ف نیانتشارات طرح نو منتشر شده بود برنده بهتر لهیکتاب که به وس نینخست ا راستی. و5834

 .شد 5834سال 

 یو آقا نیخانم دکتر بهاره آرو یمشترک با همکار فی)تال رانیدر ا یو اجتماع ینقادانه علوم انسان یشناس بیآس

 5834انتشارات طرح نقد،  یبا همکار یو اجتماع ی(، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگیآباد میدکتر ابراه

 5834فرهنگ، در حال انتشار توسط طرح نقد،  لسوفی: فپوپر

 5831 ،یفرهنگ و اخلاق، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسلام ،یفناور

دکتر رضا  یآقا ی)با همکار ران،یآن در ا یو اجتماع یفرهنگ یها امدیفنّاورانه و پ -یموج توسعه علم نیمچهار

 5831کشور،  یعلم استیس قاتینژاد(، مرکز تحق یکلانتر

پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات وابسته به وزارت ارشاد  ینو و فرهنگ، پژوهش انجام شده برا یهایفناور

پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات  یاز سو 5833رساله منفرده در سال  کیبه صورت  قیتحق نی. ایاسلام

 .افتیانتشار 



تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات وابسته به  ن،یادیبن یدر حوزه سلولها قاتیتحق یاخلاق یها جنبه

پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و  یاز سو 5833رساله منفرده در سال  کیبه صورت  قیتحق نیا ،یوزارت ارشاد اسلام

 .افتیارتباطات انتشار 

 ،قاتیو تحق یوزارت علوم، فناور یتهران: دفتر مطالعات فرهنگ ،یعموم طهیو ح ،ینوآور ،یتفکر علم دانشگاه،

5830 

 وزارت یتهران: دفتر مطالعات فرهنگ کم،یو  ستیتوسعه در قرن ب یبرا ی: موتور محرکشهیمولد اند یها نهاد

 5838تابستان  قات،یو تحق یعلوم، فناور

: راغفر، تهران نیو دکتر حس ایپا یارشد مشترک عل یراستاریبا و ،یشناس ندهیآ یو متدولوژ یشناسمعرفت

 5838 بهشتیارد ،یزیو برنامه ر تیریکشور و موسسه آموزش و پژوهش مد یعلم استیس قاتیمرکز تحق

راغفر، تهران: مرکز  نیو دکتر حس ایپا یارشد مشترک عل یراستاریبا و یو مطالعات فرهنگ یشیاند ندهیآ

 5838 بهشتیارد ،یزیو برنامه ر تیریکشور و موسسه آموزش و پژوهش مد یعلم استیس قاتیتحق

بر فلسفه علم، نوشته جان لازی، در حال انتشار توسط انتشارات  یخیتار یتازه ترجمه کتاب درآمد راستیو

شده است. در هر  یراستاریو دیانتشار و سه نوبت تجد دیکتاب تا به حال هشت نوبت تجد نی. ا5834سمت، 

 تراسیو نیشده است. تازه تر زودهبه کتاب اف راستاریو یمطالب تازه از سو یتازه حجم قابل ملاحظه ا شیرایو

شده  لیتکم یبشارتجلال  یآقا یبا همکار ردیگ یدر بر م 5550کتاب که تحولات فلسفه علم را تا سال  نیا

 .است

 5834در حال انتشار توسط انتشارات طرح نقد،  لر،یم دیویو دفاع، نوشته د یینقاد: بازگو تیعقلان ترجمه

در حال انتشار توسط انتشارات  لر،یم دیوینقاد، نوشته د ییدر باره عقل گرا یگریبرون از خطا: مقالات د ترجمه

 5834طرح نقد، 

 5835انتشارات طرح نو،  یتمدنها با همکار یگفت و گو یالملل نیتهران، مرکز ب ،یو گو در جهان واقع گفت

 5810، چاپ اول 5838طرح نو،  ش،یراینوشته جان اسکروتن، چاپ دوم، با اضافات و پ کانت،

 نیکتاب برنده بهتر نی. ا5813، چاپ اول 5834طرح نو، چاپ دوم ت،یچارچوب: در دفاع از علم و عقلان اسطوره

 .شد 5813در سال  یمه فلسفترج



 

 

 

 فرهاد شاهرخی مقدم

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 farhad@cse.unt.edu:  ایمیل

 http://www.cse.unt.edu/~farhad/prof/prof.html: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

University of North Texas 

 تالیفات:

 Algorithms, Combinatorics, and Geometry:Special Issue ofویراستاری کتاب 

Algorithmica ،5555 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رضا صفابخش

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 safa@aut.ac.ir:  ایمیل

 http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=safa: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 5835توسط مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، « کتاب پژوهش و ارایه در مهندسی»تالیف 

 

 

 

 

 



 

 

 فلور طاهرتهرانی

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 ftehrani@fullerton.edu:  ایمیل

 http://www.fullerton.edu/ecs/ee/eefaculty.asp: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

California  State University fullerton 

 تالیفات:

 

 5835شناسی و هنر، توسط نشر روان « بهاری دگر»تالیف کتاب شعر 

 CreateSpace ، به زبان فارسی توسط(The Traveling Bird) تالیف کتاب شعر پرنده مسافر

Independent Publishing Platform ،5838 

 

 

 

 



 

 محمد قدسی

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghodsi@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~ghodsi: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

 

 

 



 تالیفات:

 )در دست تالیف(« هاطراحی و تحلیل الگوریتم»کتاب 

نصیری شرق(، )با همکاری آیدین  «هاساختارها و الگوریتمای از دادهمسئله چند گزینه 355»تالیف کتاب 

 5838، چاپ سوم 5835انتشارات فاطمی، 

. این کتاب به 5838، چاپ پنجم5833 ، انتشارات فاطمی،«هاساختارها و مبانی الگوریتمداده»تالیف کتاب 

 .شناخته شده است 5833و کتاب آموزشی سال  5833عنوان برگزیده فصل در سال 

 5835، چاپ سوم 5835اشار گنجعلی(، انتشارات فاطمی، )با همکاری ی« معماهای الگوریتمی»تالیف کتاب 

)با همکاری محمد مهدیان(، انتشارات فاطمی، « نویسیهای الگوریتمی: نظری و برنامهمسئله»تالیف کتاب 

 5835، چاپ چهارم 5813

تالیف اندرو اس تاننبام، توسط شورای عالی  Computer Networks، «های کامپیوتریشبکه»ترجمه کتاب 

 5813انفورماتیک، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علی نورائی

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 anourai@hotmail.com:  ایمیل

 http://annual-conference.energystorage.org/speakers/ali-nourai: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

DNV GL - Energy(Formerly DNV KEMA) 

 تالیفات:

واژگان فارسی، بررسی ریشه واژگان فارسی و مشتقات آن در  ۀفرهنگ ریش»کتاب دو زبانه انگلیسی فارسی 

 5558، در دو جلد و انتشار در سال «زبانهای دیگر

An Etymological Dictionary of Persian, English and other Indo-European 

Languages Vol1: Inex of words in different languages, Vol2: Etymological Charts 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ابراهیم واحدی

 : مهندسی برقدانشکده

 کانادا محل اقامت:

 ebrahimv@ece.ubc.ca ،Vaahedi@hotmail.com:  ایمیل

 www.vaahedi.com: وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

University of British Columbia 

 تالیفات:

 ٤١٠٢، Wiley International منتشره توسط انتشارات Practical Power System Operation تاليف كتاب
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 محمد عشقی

 : مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 m.eshghi1385@gmail.com  ،m-eshghi@sbu.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 تالیفات:

 (CMMنرم افزار ) ییتکامل توانا یالگو یساز ادهیپ"کتاب:  4ترجمه 

 "(PCMMجامع) ییتکامل توانا یالگو" 

  "(PCMM) یانسان یروین ییتکامل توانا یالگو" 

 "3505خانواده  یکروکنترلرهایبا م یکاربرد یمدارها" 
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 شهرام منتصر کوهساری

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 smk@tomcad.com:  ایمیل

 /http://ele.aut.ac.ir/~kouhsari: وبسایت

 

 08مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 شرکت تام

 تالیفات:

 یکیالکتر یوزهایکتاب ف

 قدرت یها ستمیدر س کیهارمون کتاب

 

 

 



 

 جگرلوییمحمد رضایی 

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 rezaei_moh@yahoo.com   -mrezaee@rayavin.com:  ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 تالیجید یحفاظت یهاساختار و منطق رله  سندهینو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیدمحمد مکی

 : مهندسی برقدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 13مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 وتریافزار کامپو سخت یمنطق یمدارها  سندهینو

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمود سلماسی زاده

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 salmasi@sharif.ir:  ایمیل

 http://ee.sharif.edu/~csl/salmasi.html: وبسایت

 43، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 34، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 پژوهشکده الکترونیک -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 ییاجرا یآموزش و ساختارها ،یپژوهش یهاو جهان چالش رانیدر ا یرمزشناس سندهینو

 : واژه نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)افتا(، ویرایش دوم )دفتر اول و دفتر دوم( فیتال

 

 

 

 



 

 

 نیلوفر پورقادری

 : مهندسی برقشکدهدان

 اصفهان اقامت:محل 

 niloofar.pourghaderi93@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 دانشگاه صنعتی شریف

 :تالیفات

 ... Deterministic and Probabilistic Models for Energyاز کتاب :  یفصل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمدمهدی نایبی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 nayebi@sharif.edu : ایمیل

 http://ee.sharif.edu/~nayebi/fa/index.html: وبسایت

 38مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 31مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 الو پیکمدیرعامل 

 شرکت رستافن

 دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 ترجمه : مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک

 یکیالکترون یریگترجمه : ابزارها و اندازه

 

 



 

 

 محمدصالح تواضعی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 tavazoei@sharif.edu ،tavazoei@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 13مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 : سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری فیتال

 

 



 

 

 مهسان توکلی کاخکی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

  : ایمیل

 : وبسایت

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 : سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری فیتال

 

 

 

 

 

 



 

 میلاد کبیری فر

 : مهندسی برقشکدهدان

 اصفهان محل اقامت:

 milad.kabirifar71@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 شریفدانشگاه صنعتی 

 :تالیفات

 ... Deterministic and Probabilistic Models for Energyاز کتاب :  یفصل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مهدی رحمانی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 mrahmani@eng.ikiu.ac.ir ،rahmani_mehdi@yahoo.com : ایمیل

 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=291&lang=0: وبسایت

 11مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 38مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینهیات علمی 

 :تالیفات

 Optimal Incentive Plans for Plug-in Electric Vehicles, book chapter inاز کتاب :  یفصل

Electric Distribution Network Planning 

 

 



 

 

 مهدی شعبانی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 shabany_mahdi@yahoo.com ،mahdi_shabany@hotmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 11مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 VLSI Implementation of Digital Signal Processing Algorithms for MIMO:  فیتال

Systems 

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی فاتح راد

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 fatehrm@sharif.edu : ایمیل

 : وبسایت

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 مرکز آب و انرژی -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 : دانشگاه حکمت بنیان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فیتال

 

 

 

 

 

 

 



 

 معین معینی اقطاعی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 moeinimoein@yahoo.com : ایمیل

 : وبسایت

 31مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 Optimal Stochastic Short-Term Scheduling of Renewable Energy Hubsاز کتاب :  یفصل

Taking into Account the Uncertainties of the Renewable Sources, book chapter in 

Operation, Planning, and Analysis of Energy Storage Systems in Smart Energy 

Hubs 

 Optimal Incentive Plans for Plug-in Electric Vehicles, book chapter inاز کتاب :  یفصل

Electric Distribution Network Planning 

 ... Toward Operational Resilience of Smart Energy Netwاز کتاب :  یفصل

 ... Deterministic and Probabilistic Models for Energyاز کتاب :  یفصل

 

 



 

 

 محمود فتوحی فیروزآباد

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 fotuhi@sharif.edu : ایمیل

 /http://ee.sharif.edu/~fotuhi: وبسایت

 01مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 ریاست دانشگاه صنعتی شریف

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تالیفات

 Demand Response from Residential Consumers in Distribution:  از کتاب یفصل

Networks: Potentials, Barriers, and Solutions, book chapter in Handbook of Smart 

Grid Communications 

 Reliability Modeling and Analysis of Smart Power Systems:  فیتال

 Plug-In Electric Vehicles in Smart Grid: Management and Control:  از کتاب یفصل

Strategies 

 Optimal Incentive Plans for Plug-in Electric Vehicles, book chapter in:  از کتاب یفصل

Electric Distribution Network Planning 

 ها، و کاربردهاقدرت الگوها، روش یهاستمیدر س سکیر یابیترجمه : ارز

 یکیالکتر یانتقال انرژ یهاستمیس یاحتمالات یزیرترجمه : برنامه

 ساختار شده دیقدرت تجد یهاستمیدر س یو نگهدار ریتعم یزیرترجمه : برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسین معصومی همدانی

 : مهندسی برقشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 hosseinmasoumi27@yahoo.com : ایمیل

 http://www.rasekhoon.net/Mashahir/Show-904666.aspx: وبسایت

 43مهندسی برق ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 مرکز معارف و علوم انسانی -دانشگاه صنعتی شریف هیات علمی 

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانعضو هیات علمی 

 :تالیفات

 یطوس نیرالدیروزگار، فلسفه و علم خواجه نص ،یدر زندگ یی: استاد بشر : پژوهش ها فیتال

 (یونسکو انتشارات از Aspects of Islamic Civilization مجموعه در) ایران در اخیر قرن چهار در علم تاریخ

 یسهراب سپهر یبه شعر و نقاش یدر راه؛ نظر یامیپ

 راشد یپروفسور رشد یو فرهنگ ینامه و خدمات علم یزندگ

 در سر دارند ؟ ییایها چه رو یرانیترجمه : ا

 (ایران سال کتاب دوره هشتمین برگزیده) هایزنبرگ کارل ورنر نوشته کل و جزء کتاب ترجمه

 



 شعرها دهیخاکستر ناتمام: گز

 دکارت

 وایتزکر فون فریدریش کارل نوشته علم شان کتاب ترجمه

 همپل کارل نوشته طبیعی علوم فلسفه کتاب ترجمه

 یشناس هانیک

 اشتروس یو هنر، گفت و شنود با کلود لو یمردم شناسترجمه 

 (ترجمه) شناختیکیهان عام، خاص،:نسبیت

 (یینووه چنتو )تک گو

 (سرپرست و ویراستار) اسلامی دانشمندان علمی نامهزندگی

 (ترجمه) تعادل ترمودینامیک

 هُر پاکینگ جان نوشته کوانتومی نظریه کتاب ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیدمحمد شاهیده پور

 : مهندسی برقدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 ms@iit.edu:  ایمیل

 https://engineering.iit.edu/faculty/mohammad-shahidehpour: وبسایت

http://www.ieee-isgt-me-2011.com/Resumes_DrMohammadShahidehpour.htm 

 05مهندسی برق ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

Professor of Electrical and Computer Engineering Illinois Institute of Technology  

 :تالیفات

 ساختار شده دیقدرت تجد یستمهایدر س یو نگهدار ریتعم یزیربرنامه

، منتشره Maintenance Scheduling in Restructured Power Systemsتالیف مشترک کتاب 

 5555توسط اسپرینگر در سال 

منتشره توسط تیلور و فرانسیس در  Restructured Electrical Power Systemsتالیف مشترک کتاب 

 5555سال 

منتشره توسط جان ویلی و  Market Operations in Electric Power Systemsتالیف مشترک کتاب 

 5555سانز در سال 

 



منتشره توسط  Communication and Control of Electric Power Systemsتالیف مشترک کتاب 

 5558جان ویلی و سانز در سال 

منتشره توسط جان ویلی وسانز در  Energy System Control and Operationتالیف مشترک کتاب 

 5550سال 

منتشره توسط جان ویلی و  Stochastic Methods in Electric Power Systemsتالیف متشرک کتاب 

 5550سانز در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 احمد ارژمند

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ahmadarzhmand@gmail.com ،ahmad_arzhmand@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35مهندسی صنایع ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد: 

 سوابق کار:

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 اسازمان صدا و سیم

 :تالیفات

 ؟ دیحفط کن شهیهم یخود را برا انیمشتر دیخواه یم ایآ فیتال

 ، ستیشرکت ن کیکشور  کی،  نحوه اداره جلسات، یطرح کسب و کار عال کینحوه نوشتن 

 ،ویالمعارف راد رهیدا، ییویمصاحبه راد، یارغنون پزشک، کارامد ریمد کی یمهارت ها

 ،عتیفوق طب، ها میانضباط ت 

 

 

mailto:ahmadarzhmand@gmail.com


 

 

 ابراهیم آزادگان

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران اقامت: محل

 moazadegan@hotmail.com -azadegan@zaeim.co.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 14مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 شرکت صنایع الکترونیک زعیم

 :تالیفات

 محجوب یانسان و خدا

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moazadegan@hotmail.com
mailto:moazadegan@hotmail.com


 

 

 

 هوشنگ رستمیان

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 razakpajuhesh@yahoo.com  ،razakpajuhesh@irsaco.net:  ایمیل

 : وبسایت

 40مهندسی برق ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 پژوهششرکت رازک 

 :تالیفات

 کارخانجات یکیمکان ساتیتاس راتیو تعم ی: نگهدار فیتال

 TPM:  ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار

 

 

 

 

mailto:razakpajuhesh@yahoo.com
mailto:razakpajuhesh@yahoo.com


 

 

 محسن خالقی

 : مهندسی برقدانشکده

 زنجان محل اقامت:

 mohsen777kh@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 34برق، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد: 

 

 سوابق کار:

 شرکت ایران ترانسفر

 :تالیفات

 سیالکترومغناط ی: آلودگ فیتال

 یکیالکتر یا دهیصاعقه، پد

 نگاه کیدر  شرفتهیپ یمهندس اتیاضیر

یمهندس یاضیارشد ر یکارشناس یو کاربرد یمباحث اساس  

 

 

 



 

 

 حسین میارنعیمی

 : مهندسی برقدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 33، ورودی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 لس پا کیحل مسئله در تکن افتیره

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرزانه آقائی پور

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 afarzzaneh@gmail.com ،afarzzaneh@yahoo.com:  ایمیل

 /http://www.afarzaneh.com: وبسایت

 40مهندسی برق ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 (یخیتار شنامهیپارک اتابک )نما، (یخیتار شنامهی)نما ی: ستاره قره داغ فیتال

 (یخیتار شنامهی)نما بیعج شینما کیرضاخان در ، (یخیتار شنامهیجنگد ؟ )نما یم یبا چه کس ارمحمدخانی

 (یخیتار شنامهیکاخ )نما ابانیخ 553خانه شماره ، )مجموعه مقالات درباره فلسفه هنر( یهنر و داور

ادامه  امیخ اتیرباع، (لمنامهیمهره )ف، )رمان( مایس، (یشاهنامه فردوس هیبر پا لمنامهی)ف اریرستم و اسفند

 کوتاه( ی)مجموعه داستان ها یپر، نسترن )رمان(، او )مقاله( یعلم یکارها

 

 

 

mailto:afarzzaneh@gmail.com


 

 

 سینا خراسانیمرحوم 

 : مهندسی برقدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 14، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 10، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدکتری : 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 سازمان انرژی اتمیعضو هیات علمی 

 :تالیفات

 یفوتون یبلورها کیبر اپت یمقدمه ا

Advanced Electromagnetics and Scattering Theory 

 

 

 

 



 

 

 مهرزاد بیغش

 : مهندسی برقدانشکده

 آلمان محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 15، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 18، ورودی  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدکتری : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 ینترنتیا یو گفتگو ،یکیپست الکترون ن،یلات ینامه نگار

 

 

 

 

 



 

 

 امین خواصی

 مهندسی برق: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 khavasi@sharif.ir:  ایمیل

 /http://ee.sharif.edu/~khavasi: وبسایت

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 31مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 :تالیفات

 و فرامواد کیبر پلاسمون یامقدمه گردآورنده 

 

 

 

 



 

 

 محمد احمدی یزدی

 : مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 ahmadiyazdi@yahoo.com:  ایمیل

 ir.linkedin.com/pub/mohamad-ahmadi-yazdi/86/953/356: وبسایت

 

 40ورودی  مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 معاون فنی شرکت متن سوابق کار:

 

 تهران برق دیسپاچینگ پروژه بر نگرشی کتاب تالیفات:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجید احمدی

 : مهندسی برق دانشکده

 آمریکا محل اقامت:

 majid_1177@yahoo.com:  ایمیل

ahmadi@uwindsor.ca 

 http://www.uwindsor.ca/engineering/electrical/dr-majid-ahmadi: وبسایت

 

 40، ورودی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 Professor in Department of Electrical Engineering, University of Windsor سوابق کار:

 

 تالیفات:

1. Digital filtering in one and two – dimension: Design and application Plenum 

press-1989  

2. Circuits, systems, and information TSL press-1991 

 

 

 

 



 

 هوشنگ رستمیان 

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

razakpajuhesh@irsaco.net 

razakpajuhesh@yahoo.com 

 : وبسایت

 

 40مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 مدیرعامل شرکت رازک پژوهش سوابق کار:

 تالیفات:

 فراگیر ور بهره تعمیرات و نگهداری ،کتاب 5833- کارخانجات مکانیکی تاسیسات تعمیرات و نگهداری کتاب

TPM- 1385 

 

 

 

 

 



 

 آذر رحیم سلیمان مرحوم

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

r.soleymanazar@yahoo.com 

info@tbsagco.com 

 : وبسایت

 

 40مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 شمال برق توسعه شرکت سوابق کار:

 

 5838سال مســکن، وزارت ساختمان،انتشــارات بــرق ملــی مقــررات تــدوین کتــاب تالیفات:

 

 

 

 

 

 



 

 محمد قنبری

 : مهندسی برقدانشکده

 انگلستان محل اقامت:

 ghan@essex.ac.uk:  ایمیل

 http://privatewww.essex.ac.uk/~ghan: وبسایت

 40، ورودی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Professor of Video Networking in University of Essex, School of Computer Science 

& Elect. Eng. 

 تالیفات:

Standard codes: Image compression to advanced video coding/Recent advances 

in multimedia signal processing and 

communications series: Studies in computational Intelligence/Advanced video 

compression/Scalable video coding based on DCT-Pyramid /Standard codes: 

Image compression to advanced 

Video coding/Video coding: an introduction to standard codes/Principles of 

performance engineering for 

Telecommunication systems 

 

 



 

 محمداسماعیل کراچیان

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 kerachian@petrofarayand.com:  ایمیل

 : وبسایت

 40، ورودی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 پتروپارس شرکت عامل مدیر و جنوبی پارس 5فاز پروژه مدیر -5

 فارس خلیج ستاره نفت شرکت -5

 فرآیند پترو شرکت -8

 تالیفات:

 5838سال نگاران اطلاعات آوری فن فرهنگی موسسه شیاتسو ای نقطه ماساژ بروش درد درمان و پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مهسا درخشانی

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mahsa_derakhshani@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

 a Chapter of theHandbook of Research on Software-Defined andاز کتاب :  یفصل
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 مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 golkar@kntu.ac.ir / masoudGolkar@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

http://wp.kntu.ac.ir/golkar 

 05ورودی مهندسی برق،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی برق -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 تالیفات:

انرژی الکتریکی )دو جلدی(، انتشـارت دانشـگاه خواجه تالیف کتاب طراحی و بهره برداری از سیستم های توزیع 

 5833نصیر، 

 

 

 

 

 



 

 

 علی کافی

 مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 Alikafi1954@Gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 فرهنگستان گزینی واژه شورای عضو

 تالیفات:

 کتاب جلد 55 از بیش ترجمه و تالیف

 

 

 

 

 

 



 

 

 پور منصوری مسعود

 مهندسی برق دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 masud@optics.arizona.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

University of Arizona, College of Optical Sciences 

 تالیفات:

 

Introduction to Information Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 1987. 

The Physical Principles of Magneto-optical Recording, Cambridge University Press, 

United Kingdom, 1995 

Classical Optics and its Applications, Cambridge University Press, United Kingdom, 

2002. 

Field, Force, Energy and Momentum in Classical Electrodynamics, Bentham e-

books, Bentham Science Publishers, 2011. 

 

 



 

 زاده مهدی مهرداد

 مهندسی برق دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 Mehrdad.Mehdizadeh@dupont.com / mmzadeh84@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی برق، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

DuPont Engineering Research and Technologies (DuET) 

 تالیفات:

 Microwave/RF Applicators and Probes, Second Edition: for Material کتاب تالیف

Heating, Sensing, and Plasma Generation، 5550 دوم ویرایش ،5333 اول ویرایش 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحیدی هروزب

 مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 vahidi@aut.ac.ir:  ایمیل

 http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=vahidi: وبسایت

 05مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیبرق مهندسی دانشکده -امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 تالیفات:

 دانشـگاه انتشـارات "قـدرت سیستمهـای در الکترومغناطیسی گذاری های حالت" کتاب مشترک ترجمه

 5838 امیرکبیر،

 (مخصوص و نوعی عادی، آزمونهای) قدرت ترانسفورماتورهای

 (کلید و برقگیر انتقال، خط ترانسفورماتور، ژنراتور،) قدرت شبکه تجهیزات مدلسازی

 (اول جلد) قدرت سیستمهای بررسی

 (دوم جلد) قدرت سیستمهای بررسی

 5 قدرت سیستمهای بررسی

 

 



 

 

 اخوان عباس 

 مهندسی برق دانشکده

 تهران محل اقامت:

 abaakhavan@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 04مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 5835/  شده داده توضیح برق های شبکه در کوتاه اتصال های روش کتاب این در/  کوتاه اتصال مطالعات

 تهداش کاربرد نیرو وزارت در که کوتاه اتصال و پایداری بار، پخش کامپیوتری های برنامه از استفاده راهنمای -

 .اند

 توانیر شرکت در یافته انتشار/ ای منطقه برق های شرکت در برق های شبکه ریزی برنامه جزوات، تدوین -

 توانیر شرکت در یافته انتشار/  سراسری شبکه به ها نیروگاه اتصال -

 

 

 

 

 



 

 بهرستاقی اردشیر محمد

 مهندسی برق / علوم ریاضی  دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mardeshir@sharif.edu:  ایمیل

 http://sharif.ir/~mardeshir: وبسایت

 04مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیریاضی علوم دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه

 تالیفات:

 کتاب ترجمه

 5834/ مولی انتشارات/  تارسکی - نیومن - ناگل: نوشته/  برهان و حقیقت و گودل برهان

 5831/  هرمس انتشارات/  آتن نان مارک: نوشته/  براور فلسفه 

 تالیفات

 5834/  هرمس انتشارات/  ریاضی منطق -

 

 



 

 خانی قدیم علی

 مهندسی برق دانشکده

  محل اقامت:

 ali.ghadimkhani@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 04مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 تالیفات:

 Windows NT    عامل سیستم با آشنایی 

 Windows NT   های شبکه راهبری 

 Windows NT  عامل سیستم فنی پشتیبانی 

 Windows ME   عامل سیستم با آشنایی 

 Network 

 

 

 

 



 

 

 

  احمد صفایی جزی

 : مهندسی برقدانشکده

 آمریکا محل اقامت:

 ajazi@vt.edu:  ایمیل

 http://www.ece.vt.edu/faculty/safaai-jazi.php: وبسایت

 

 43مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 کار:سوابق 

Professor Electrical and Computer Engineering in Virginia Polytechnic Institute 

and State University, Virginia Tech 

 تالیفات:

 ویـرایش  - 5815-5834( هفـتم تـا اول چاپ) اول ویرایش - یی بها نشرشیخ - الکترومغناطیس نی مبا کتاب

 5830 - 5833( چهارم تا اول چاپ) دوم

 

 

 

 

 



 

 علی اکبر صنعتی دافچاهی 

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 dr.a.sanati@gmail.com:  ایمیل

sanati@sadidco.com 

 : وبسایت

 

 43مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ارتباط سدید شرکت عامل مدیر

 مخابرات و الکترونیک تالیفات:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلیل ابراهیم پور

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 jalilebrahimpour@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 سپهر انرژی شرکت -5

 خارک گاز پالایش -5

 

 تالیفات:

 الکتروموتور اندازی راه سیستمهای

 Excel توسط پروژه کنترل و ریزی برنامه

 پیمانکاران توسط زمان مدیریت ارزیابی

 



 محمد باقری

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mohammad.bagheri2006@gmail.com:  ایمیل

 www.mb-kushyar.com: وبسایت

 43ورودی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 تهران دانشگاه علم تاریخ پژوهشکده سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ،چاپ 5815 دوم ویرایش فرهنگان 5838 روز نشر ،(انگلیسی ـ فارسی فارسی، ـ انگلیسی) ریاضی واژگان

 5833 چهارم ،چاپ 5811 دوم ویرایش دوم

 5814 اسلامی المعارف دایره بنیاد قمری، هجری 5450 ماههای هالل رؤیت گزارش

 5810 فرهنگی و علمی انتشارات شرکت ،(پدرش به کاشانی جمشید الدّین غیاث های نامه) کاشان به سمرقند از

 5810 اسلامی، المعارف دایره بنیاد قمری، هجری 5453 ماههای هلال رؤیت گزارش

 5813 اسلامی، المعارف دایره بنیاد قمری، هجری 5451 ماههای هلال رؤیت گزارش

 5811 اسلامی المعارف دایره بنیاد قمری، هجری 5453 ماههای هلال رؤیت گزارش

 5453 سالهای طی ماه هلال رؤیت) ایران برای قمری ماههای هلال رؤیت سراسری طرح جامع گزارش

 5813 بلاغ، نشر اسلامی، ارشاد و فرهنگ وزارت ،(قمری هجری 5450

 روز دانش و ریاضیات تاریخ ریاضیات، زمینه در کتاب 3 ویراستاری

 



 

 

 حمزه بیرانوند

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 hamze.beyranvand@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

 

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 وایمکس هایشبکه در امنیت

 

 

 

 



 

 محمدعلی صداقت

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 masaut@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 31مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

 

 کار:سوابق 

 شریف صنعتی دانشگاه برق دانشکده مدیا مالتی آزمایشگاه

 تالیفات:

 وایمکس هایشبکه در منیتا

 

 

 

 

 



 

  محمد قندهاری

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 m_ghandehari_m@yahoo.com:  ایمیل

ghandehari@gmail.com 

 : وبسایت

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 وایمکس هایشبکه در امنیت

 

 

 

 

 



 

 

 علی ورداسبی

 : مهندسی برقدانشکده

 مازندران محل اقامت:

 alivardasbi@yahoo.com:  ایمیل

alivardasbi@gmail.com 

 : وبسایت

 38مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 31مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 تالیفات:

 وایمکس هایشبکه در امنیت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی اصغر ورهرام

 مهندسی برق و مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 varahram@emitter.sharif.ac.ir:  ایمیل

varahram@ieee.org 

 : وبسایت

 

 31مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 13مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 سالکان انتشاری و فرهنگی مؤسسه داخلی مدیر

 تالیفات:

 رضا اللهفضل ادبی و علمی آثار برگزیده

 

 

 

 



 

 علی حرمتی

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 hormati@ee.sharif.edu:  ایمیل

ali_hormati@yahoo.com 

 : وبسایت

 

 13مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 35برق، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 زعیم شرکت طراح مهندس

 تالیفات:

 الکترونیک جنگ:  ترجمه

 

 

 

 

 



 

 علیرضا فیض بخش بازرگانی

 دانشکده: مهندسی برق

 تهران محل اقامت:

 alireza_feyz@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 کار:سوابق 

 شریف صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده ،علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 سازمان توسعه در آن نقش فرآیند مشاوره:  ترجمه

 ایصفحه یک تجاری طرح

 ( اول جلد) کارآفرینی

 

 

 

 

 

 



 

 احسان وریانی

 دانشکده: مهندسی برق و علوم ریاضی

 کرج محل اقامت:

 ehsan.variani@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 38مهندسی برق و علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 verilog کمک به دیجیتال منطق مدارهای طراحی:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امیر دانشگر

 دانشکده: مهندسی برق و علوم ریاضی

 تهران محل اقامت:

 daneshgar@sharif.edu:  ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/daneshgar: وبسایت

 

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 15، ورودی علوم ریاضیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 شریف صنعتی ریاضی دانشگاه علوم دانشکده استاد ،علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 فازی هایمجموعه کاربردهای و نظریه 5-نرم محاسبات و فازی هایسیستم سری:  نویسنده -5

 فازی احتمال و آمار در مباحثی 5-نرم محاسبات و فازی هایسیستم سری:  نویسنده -5

 

 

 

 

 

 



 

 محمدحسن انتظاری

 دانشکده: مهندسی برق

 تهران محل اقامت:

 peyvast@itrc.ac.ir:  ایمیل

entezari@irost.org 

 http://www.president.ir/fa/72476: وبسایت

 43مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ایران صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان اطلاعات فناوری مدیر و سازمان ریاست مشاور -5

 مجازی فضای ملی مرکز مجازی فضای عالی شورای حقیقی عضو -5

 تالیفات:

 داده انتقال هایشبکه:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمود دیانی

 دانشکده: مهندسی برق

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 03مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 34مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 تالیفات:

 الکترونیک هنر:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آرمان اله یاری

 دانشکده: مهندسی برق

 کرمانشاه محل اقامت:

 a.alahyari@yahoo.com:  ایمیل

armanut86@gmail.com 

 : وبسایت

 35مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 35شریف، دانشکده مهندسی برق، ورودی  دانشگاه صنعتی: دکترا

 سوابق کار:

 تالیفات:

 برق بازار در تجدیدپذیر منابع مشارکت:  ترجمه

 

 

 

 

 

 



 

 زینب غفرانی جهرمی

 دانشکده: مهندسی برق

 شیراز محل اقامت:

 zghofrani@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ا: دکتر

 سوابق کار:

 تالیفات:

 برق بازار در تجدیدپذیر منابع مشارکت:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مریم اسلامی راسخ

 دانشکده: مهندسی برق

 اصفهان محل اقامت:

 maryam.eslamirasekh@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 کار:سوابق 

 شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکده دکتری دانشجوی

 تالیفات:

 الکترونیک جنگ سازیشبیه و سازیمدل بر ایمقدمه:  ترجمه

 

 

 

 

 



 عمادالدین فاطمی زاده

 دانشکده: مهندسی برق

 تهران محل اقامت:

 fatemizadeh@hotmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 30مهندسی برق، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکده علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 (5 و 5 جلد) میکروالکترونیک مدارهای:  ترجمه

 (جدید اصلاحات با) اتوماتیک کنترل هایسیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علی نیکوفرد

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران اقامت: محل

 ali.nikoofard@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی برق ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 Introduction to Wireless Communication Circuits:  تالیف

 

 

 

 

 

 

 

 



 فریدون بهنیا

 : مهندسی برقدانشکده

 تهران محل اقامت:

 behnia@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 01مهندسی برق ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 34مهندسی برق ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 15دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق ورودی : دکترا

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکده ،علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 بعدی سه تلویزیون:  تالیف

 

 

 

 

 



 کاوه اکبری حامد

 : مهندسی برقدانشکده

 تبریز محل اقامت:

 kaveh.akbari.hamed@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 38مهندسی برق ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 30شریف، دانشکده مهندسی برق ورودی  دانشگاه صنعتی: دکترا

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 Hybrid Control and Motion Planning of Dynamical Legged Locomotion:  تالیف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسن احمدی کرویق

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ahmadihassan.k@gmail.com، tscetehran@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 گروه عمران -دانشکده فنی -دانشگاه تهران

 شرکت تهران سحاب

 تالیفات:

 تالیف کتاب سدهای باستانی سیستان ناشر وزارت ارشاد /

 جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها/  تالیف کتاب

 -ناشر: دانشگاه تهران-ناشر: مازیار تالیف کتاب هیدرودینامیک  -ترجمه کتاب حیات هوشمند در کائنات 

 5835منتخب به عنوان کتاب سال 

 

 

 



 

 محمد بیژن فر

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mbijanfar1950@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 شرکت بین المللی نفت و گاز کیش

 تالیفات:

 بررسی اثرات مخرب سوزاندن گازهای همراه به محیط زیست/

 مبانی طراحی برج های سینی دار و آبگیری از گازها/  

 ماشین آلات دوار /مجموعه دستورالعمل ها ، روش های اجرایی و گردش کار طرح ها / ارتعاشات

 سازماندهی و تفکیک وظایف سازمانی در شرکت های توسعه ای

 

 

 

 



 

 

 محمداسماعیل تسلیم

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 m.taslim@neu.edu:  ایمیل

 /http://www1.coe.neu.edu/~taslim: وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

Northeastern University 

 تالیفات:

 5555 منتشره در سال Turbines Gas in Transfer Heatف فصل های هشتم و نهم کتاب مول

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسماعیل رضائی

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 info@abniehnoandish.ir، noandish_eng@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 شرکت ابنیه  نواندیش

 تالیفات:

 کتاب مباحثی در تاسیسات

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اکبر کردگاری

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 یزد محل اقامت:

 kerdegari@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 فروشگاه عطاری

 تالیفات:

 The role of/ کتاب 5313انتشارات دانشگاه استانفورد  Concrete in hot-weather areasکتاب 

gypsum in portland cement and expansive cement  ترجمه 5313انتشارات دانشگاه استانفورد/

 5803و  5803کتاب های استاتیک و دینامیک مریام منتشره در دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای 

 

 

 

 



 

 

 آقا سیدیحیی مدرس وامقی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 تالیفات:

با موضوع تنظیم وقایع انقلاب اسلامی و فلسفه انقلاب اسلامی در « شاه جنگ»کتاب شعر در حال تالیف به نام 

 صفحه 155حدود 

 

 

 

 



 

 

 مصطفی ملایری

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 malayer28@yahoo.com ،malayeri@mehbang.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 دارای تالیفاتی در مورد خدا، صلات، کعبه و اولیاء خدا 

 اکتشاف قرآن 

 مهندسی فلسفه 

 مهندسی خوشبختی

 یقرآنآموزش زبان 

 

 

 



 

 

 سیدعلیرضا میرمحمدصادق

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 sadegh@ccny.cuny.edu:  ایمیل

 http://www.experts.com/Content/d/cv/ali-sadegh-mechanical-engineering-expert-cv.pdf: وبسایت

 

 41ورودی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

The City University of New York, Grove School of Engineering 

 تالیفات:

/  McGraw-Hill 2006 یبرا Marks Mechanical Engineering Handbookمشترک  راستاریو

تا  5550از  McGraw-Hill یبرا  Encyclopedia of Science and Technologyمشترک   راستاریو

 کتاب علمی مهندسی منتشر شده در آمریکا 55کنون/تالیف فصل هایی از 

  Computer Aided Design and Manufacturing Systems 5333مشترک کتاب  فیتال

  Methods for Design and Development Projects 5335مشترک کتاب  فیتال

  Hazard Waste Assessment in New York State 1982 مشترک کتاب فیتال 

 



 

 

 علیرضا آزمندیان

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 azmandian@gmail.com:  ایمیل

 www.azmandian.com: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 تکنولوژی فکرموسسه 

 تالیفات:

که  5555به زبان انگلیسی توسط انتشارات مک گراهیل آمریکا،  Think Yourself  Successful کتابتالیف 

 .های عربی و چینی توسط همین موسسه انتشاراتی ترجمه شده استاین کتاب به زبان

 

 

 

 

 



 

 

 محمدعلی اخوان بهابادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 akhavan@ut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد: 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران عضو

 تالیفات:

 یمبحث چهاردهم مقررات مل یراهنما 5835و سردخانه، انتشارات دانشگاه تهران،  دیتبر یسامانه ها یطراح

ساختمان:  یمبحث شانزدهم مقررات مل یراهنما 5835 ،یوزارت راه و شهرساز ،یکیمکان ساتیساختمان: تأس

 5835 ،یوزارت راه و شهرساز ،یبهداشت ساتیتأس

 

 

 



 

 

 شهریار خاشع

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران اقامت: محل

 khashe@butaneco.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 00مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی  ارشد: 

 

 سوابق کار:

 شرکت بوتان

 

 

 

 

 



 

 تالیفات:

 5815بهره وری ایران، های کنترل کیفیت، سازمان ملی حلقه

 5815ساماندهی محیط کار، سازمان ملی بهره وری ایران، 

 5815تیم سازی، سازمان ملی بهره وری ایران، 

 5815های مدیریت کیفیت، مؤسسه مطالعات بهره وری و توسعه منابع انسانی، استانداردهای نظام

 5815ارد ایران، های تضمین کیفیت، شرکت بازرسی کیفیت و استانداستقرار نظام

 5835ها و راهکارهای نوسازی صنایع ایران، کنفدراسیون صنعت ایران، چالش

 5835سازی مصرف انرژی در توسعه صنعتی کشور، کنفدراسیون صنعت ایران، نقش بهینه

 5838ها، کنفدراسیون صنعت ایران، ای و مسئولیت اجتماعی بنگاهاخلاق حرفه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گفتار پسیخانیمحمدرضا خوش 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 رشت محل اقامت:

 khoshgoftar@guilan.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

 تالیفات:

منتشره توسط انتشارات جهاد دانشگاهی ” مبادلهای حرارتىمقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی “تالیف کتاب 

 5814در سال 

 

 

 

 

 

 



 

 

 احمد رحمانیان

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 کانادا محل اقامت:

 arahmani@unb.ca:  ایمیل

 http://www.unb.ca/fredericton/arts/departments/philosophy/people/arahmani.html: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

University of New Brunswick 

 تالیفات:

 History of Moral Thoughtکتاب در دست تالیف به نام 

و انتشار آن در مجله  Moral Realism, Anti-realism, and Sociable Affectionsمقاله  فیتال

Philosophy, Culture, and Traditions  5550در سال 

 5333و انتشار آن در سال  Debating the State of Philosophyو مرور کتاب  یمقاله بررس نیتدو

 

 

 



 

 ابراهیم شیرانی چهارسوقی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 eshirani@cc.iut.ac.ir ،eshirani@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 تالیفات:

 5838تا  5813از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اول تا ششم، « توربوماشینها»تالیف کتاب 

 5833، چاپ اول سال «ای بر توربوماشینهامقدمه»تالیف کتاب 

دونالد از انتشارات جهاد دانشگاه واحد ، تالیف رابرت فاکس؛ آلن مک«ای بر مکانیک سیالاتمقدمه»ترجمه کتاب 

 5813صنعتی اصفهان، 

 چاردیا . اندرسن و ر لی، د لی. تانه یتالیف جان س «یمحاسبات یشاره ها و انتقال گرما کیمکان»ترجمه کتاب 

 5830و  5838اچ . پلجر، از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، جلد اول و دوم منتشره در سالهای 
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 سعید فراهت

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 farahat@hamoon.usb.ac.ir:  ایمیل

 http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=986&Culture=fa-ir: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 03علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 دانشگاه سیستان و بلوچستانهیات علمی 

 تالیفات:

 

توسط انتشارات علوم و فنون « مصرف آن ها یساز نهیو به ریپذ دیتجد یها یانرژ» کتاب ترجمه مشترک 

 5838اهواز در سال  یپزشک

 

 

 

 



 

 شیوا فرهمند راد

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 سوئد محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 کار:سوابق 

Opcon Energy Systems 

 تالیفات:

 

Efficiency Calculations for Refrigeration Compressors, 1990 

Efficiency calculations for Gas (Air) Compressors, 1992 

Further Developments in Computer Simulation of the Screw Compressors, 2001 

SRM's Bearing Load calculation software manual, 2004 

  یفارسو  یجانیآذربا یبه دو زبان ترک کوفیب یحاج ریکوراوغلو اثر عز یو ترجمه متن اپرا نیتدو

  5835چاپ تهران  ،یبه فارس یاز روس کوفیب لینوشته واس "عروج"رمان  ترجمه

 

 

 



 

 علی اصغر مظفری

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mozafari@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~mozafari: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 5815در سال  نی(، ناشر: فرز5)کینامیکتاب ترمود فیتال

 

 

 

 

 



 

 ناطقمحمدجواد 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران   محل اقامت:

 nategh@modares.ac.ir:  ایمیل

 http://www.modares.ac.ir/Schools/mch/academic-staff/~nategh/7: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 00مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 تالیفات:

 زهیو برنده جا 5833مدرس در سال  تیاز انتشارات دانشگاه ترب« ابزار ینهایو بند ماش دیق یطراح»کتاب  فیتال

 سال ریکتاب قابل تقد

ع العلم والعمل، النافالجامع بین» یدر تمدن اسلام کیمکان یمهندس یو عمل ینظر یمشترک کتاب مبان ترجمه

 5835تهران  ،ینوشته ابوالعز جزرى، مرکز نشر دانشگاه« فى صناعۀ الحیل

 

 

 



 

 حسن صادق زاده

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 Hassansadeghzade@yahoo.com ،hsadeghzade1023@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05، ورودی  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 قرن پیشرو مهندسین مشاورناموران وشرکت آریا

 تالیفات:

 "Pump;Fan;Compressors "،   "پمپ، فن، کمپرسور"ترجمه کتاب 
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 مهدی عاشوری

 مهندسی مکانیک: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 m_ashouri@oiecgroup.com ،mashoori@yahoo.com : ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 OIECشرکت 

 تالیفات:

 یدانشگاه صنعت کیاستاد مکان ییدکتر ثنا یبا جناب آقا Fluid bMechanic مشارکت در ترجمه کتاب

 فیشر
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 علی اکبر عالم رجبی فیروزآباد

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 rajabi@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 /http://alemrajabi.iut.ac.ir: وبسایت

 

 05، ورودی  مهندسی مکانیک دانشکدهدانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 تالیفات:

  ،یسیترجمه از انگل-گازها کینامید

 یسیترجمه از انگل -گرما انتقال

 

 

 

 



 احمدرضا عظیمیان

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 azimian@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه اصفهان

 تالیفات:

 ،یتیحرارت هدا انتقال  ،ییحرارت، جابجا انتقال جلد،  5در  کینامیترمود یترجمه کتاب ها

  گازها، کینامید وسته،یپ یها طیمح کیمکان جلد، 5در  الاتیس کیمکان 

 ،یآب یها نیماش  جلد، 5 یمحاسبات الاتیس کینامید

 یساز نهیو به ییگرما یطراح 

 

 

 

 

 

 



 

 محمدعلی رضوانی بابلی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 rezvani_ma@iust.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 30، ورودی  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 دانشگاه علم و صنعت ایرانهیات علمی 

 :تالیفات

 آهنراه یدر مهندس ژهیپل با کاربرد و یرو هینقل لۀیوس کینامید سندهینو

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی بیدآبادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 34مکانیک، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 یشعله کرو سندهینو

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی متقی پور

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mot1357@yahoo.com:  ایمیل

 10مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 5 یصنعت یهاو نقشه یرسم فن  سندهینو

 )به شیوه مدرن( 5و  5: نقشه کشی صنعتی  فیتال

 محیط دو بعدی AutoCAD 2015: خودآموز کامل  فیتال

 : الفبای الکترومغناطیس جلد اول و دوم فیتال

 ترجمه : مسائل فیزیک عمومی جلد اول

 : الفبای حرارت و سیالات فیتال

 5 یصنعت یهاو نقشه ی: رسم فن فیتال

 AutoCADبا  می: اصول ترس فیتال

 



 

 

 ناصر وثوقی

 : مهندسی مکانیکشکدهدان
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 13مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشگاه سمنان گروه مکانیک -دانشکده فنی ومهندسیهیات علمی 

 :تالیفات

 متخلخل یها طیو انتقال حرارت در مح انیترجمه : جر

 

 

 

 



 

 

 بهار دهقانی فیروزآبادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 firoozabadi@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 04مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 18مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 دوم( راستی)و شرفتهیپ الاتیس کیمکاننویسنده: 

 (5و  5)جلد  ترجمه : مبانی مکانیک سیالات

 

 

 



 

 

 

 فرزاد داودی

 : مهندسی مکانیکشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 davoodi_farzad@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 38مدیریت و اقتصاد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 ییو کمال گرا ینگران ،یغلبه بر اهمال کار یترجمه : کتاب کار رهنما

 

 

 



 

 

 محمدحسین صادقی

 : مهندسی مکانیکشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 dr.sadeghi@gmail.com ،sadeghim@modares.ac.ir : ایمیل

 : وبسایت

 04مکانیک ، ورودی  مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 گروه مهندسی ساخت و تولید -بخش مهندسی مکانیک -دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی

 :تالیفات

 وتریو ساخت به کمک کامپ ی: طراح فیتال

 فلزات ینکاریاصول ماش

 (قیدق نگی)فورج یاکستروژن ضربه ا

 یصنعت دیتول یها ستمیس تیریمد

 

 

 

mailto:dr.sadeghi@gmail.com


 

 علیرضا مجیدیان

 : مهندسی مکانیکشکدهدان

 ساری محل اقامت:

 a_majidian@yahoo.com ،a_majidian@iausari.ac.ir : ایمیل

 : وبسایت

 15مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 (5) یاحتراق داخل ی: موتورها فیتال

 یگاز روگاهین یاجزا یطراح

 یو آب یهسته ا ،یحرارت یها روگاهین

 یاحتراق داخل یموتورها یطراح

 

 

 

 

mailto:a_majidian@yahoo.com


 

 علیرضا نوروزشاد

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 noroozshad_alireza@yahoo.com ،alireza@noroozshad.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 کیزیف یها شیبا اصول آزما یی: آشنا فیتال

 

 

 

 

 

 

 

mailto:noroozshad_alireza@yahoo.com


 

 محمودرضا کاشفی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 15مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 هانیماش کینامیو د زمیترجمه  مکان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحید فدایی نائینی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 نائین محل اقامت:

 v.fadaei.n@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 35، ورودی  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 تا اجرا یاز مبان یمولکول کینامید یسازهیشب  سندهینو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میرهاشم سجادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mirhashemsajjadi50@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 41مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 شرکت مهندسی مشاور صنعتی رعدان

 

 :تالیفات

 کوچک اسیمق روگاهی: ن قی( از طرCHPهمزمان برق و حرارت ) دیتول فیتال

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمدمهدی کریمی اصفهانی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mmkarimie@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 شرکت انرژی دانا

 پرشیا شیدک رایا

 شرکت همراه پوشش

 شرکت پترو پارس

 :تالیفات

 : ره آورد فیتال

 میکتاب تصم

 

 

 



 

 روح اله حسینی

 : مهندسی مکانیکشکدهدان

 قم محل اقامت:

 r.hoseini1987@gmail.com ،rhosseinimech@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 33مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 اجزا ی: طراح فیتال

 کینامید

 نیماش کینامید

 کیاستات

 ارتعاشات

 کیمکان یبانک سوالات کنکور آزاد مهندس

 کیمکان یمهندس 35بانک سوالات دهه 

 کیمکان یمهندس یمرحله ا یآزمون ها
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 محمد طهماسبی

 : مهندسی مکانیکشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 me.tahmasebi@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 شرکت ره جویان

 :تالیفات

 جلد سوم-مرحله اول ران،یا کیزیف یادهای: المپ فیتال

 کیزیمسئله خلاقانه ف صدیترجمه : س

 کینامیحرارت و ترمود-رودوفیا ،یعموم کیزیمسائل ف

 یو موج ینور هندس -رودوفیا ،یعموم کیزیمسائل ف

 

 

 



 

 یوسف بزرگ نیا

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 yousef@berkeley.edu  ،yousef.bozorgnia@ucla.edu:  ایمیل

 http://www.ce.berkeley.edu/people/faculty/bozorgnia: وبسایت

 43مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

UCLA Professor of Civil Engineering 

 :تالیفات

 بین المللی معتبر های کنفرانس و مجالت در آن انتشار و علمی مقاله 558 تدوین

Earthquake Engineering: From Engineering Seismology to تالیف کتاب 

 Performance-Based Engineering در سال 5554

 5554سال  در motion ground of characterization Engineering کتاب پنجم فصل تالیف

Early years of earthquake engineering and its modern تلیف فصل اول کتاب   

goal 5554 سال در   
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 علینقی مشایخی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mashayekhi@sharif.edu:  ایمیل

 /http://gsme.sharif.edu/~mashayekhi: وبسایت

 40مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 شرکت کیسون

 :تالیفات

 ها یها، مصاحبه ها و سخنران ادداشتیدر گذر زمان: 

 5838 سال( دانشگاهی نشـر مرکـز: ناشـر) نفـت پایـه بـر ایـران اقتصـاد توسعه انداز چشم کتاب

 5814 سال( صنعتی مدیریت سازمان: ناشر) حسابداری های قیمت و تورم صنعتی، توسعه کتاب

 و رهبران رانیچالش مد ،یریادگی تیتوسعه ظرف

 

 

 



 

 زاده بهرام قلی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 bahramgholizadeh@att.net ، bgholizadeh@sbcglobal.net:  ایمیل

 : وبسایت

 40مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 گسسته یمسائل ساختمان ها حیتشر

 گسسته یساختمان ها

 یمحاسبات عدد یروشها

 تمهایالگور لیو تحل یطراح
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 مهدی بیدآبادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 34، ورودی  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 یشعله کرو

 

 

 

 

 

 

 



 

 نوید ارجمند

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 11مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 ها مهره ستون کیومکانیب

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجید عباسپور طهرانی فرد

 مکانیک: مهندسی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 abbpor@sharif.ir - m-abbaspour@jamejam.net:  ایمیل

 /http://sharif.ir/~abbpor: وبسایت

 43مهندسی مکانیک، ورودی   دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 ، و کاربرد ی: تئوریبرق آب یروگاههاین

 فیشر یدانشگاه صنعت ی، موسسه انتشارات علم5835مولد برق،  یها روگاهین

 فیشر یدانشگاه صنعت یموسسه انتشارات علم 5835هوا،  یآلودگ یمدلساز

 فیشر یدانشگاه صنعت یانتشارات علمموسسه  5833، (II)محیط زیست و توسعه پایدار جلد، انرژی،

 فیشر یدانشگاه صنعت یموسسه انتشارات علم 5833، (I)محیط زیست و توسعه پایدار جلد  انرژی،

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5813ازون و محیط زیست،  لایه

 ییانتشارات وزارت امور اقتصاد و دارا 5813بخش انرژی در توسعه اقتصادی کشور،  نقش
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  5818انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران،  فرآیند

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5815، (II)محیط زیست جلد  مهندسی

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5815،  (I)محیط زیست جلد مهندسی

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5833و جهان امروز،  تکنولوژی

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5833 ،(II)آبی جلد  هاینیروگاه

 یانتشارات دانشگاه آزاد اسلام 5833،  (I)آبی جلد هاینیروگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جمال ارغوانی هادی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 arghavani@sharif.edu  ،jamal.arghavani@gmail.com:  ایمیل

 sharif.ir/~arghavani: وبسایت

 

 13مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 35مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی ارشد

 34مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

 

  سوابق کار:

 دانشگاه صنعتی شریف آزمایشگاه مکانیک ضربه و نفوذعضو هیئت علمی 

 دانشکده فنی مهندسی گلپایگانعضو هیئت علمی 

 

 تالیفات:

Shape memory alloys under multiaxial loadings 

 

mailto:arghavani@sharif.edu


 

 

 محمود نجفی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 34مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دانی: کار

 15مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter19:Approximate Analytical Solution via ADM and Numerical Simulation of 

Acoustic Cavitation - Bubble Dynamics 

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter20:Numerical Solution, Stability and Control of Acoustic Cavitation - 

Bubble Dynamics 

 

 



 

 

 بابایی علی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ali1bbi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

: بررسی تطبیقی سازمانهای مدیریت پژوهش و فناوری: مطالعه موردی چند کشور در بستر نظام نوآوری با  فیتال

 رویکرد محدود

 

 

 



 

 

 یمظاهر مانیا 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mazaheri.iman@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 13مکانیک، ورودی  مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 34مهندسی هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 شرکت صنعت آسیارئیس هیئت مدیره 

 

 تالیفات:

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter8:Meso-scale Computational Techniques in Interfacial Science- Smoothed 

Particle Hydrodynamics Method 

 

 



 

 

 بناءزاده نیافش 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 banazadeh@sharif.edu  ،banazadeh@sharif.ir:  ایمیل

 http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1014037799: وبسایت

 

 14مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 13مهندسی هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 35مهندسی هوافضا، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

  سوابق کار:

 هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریفعضو 

 تالیفات:

 ترجمه : فیزیک پرواز

 های پروازی ترجمه : مبانی مهندسی آزمایش
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 امین نجفی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 فارس محل اقامت:

 najafi.sharif@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 31مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

 های دریایی : دینامیک متحرک فیتال

 

 

 

 



 

 

 جعفر رضائی دشت ارژنه

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 j_rezaei@alum.sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 11مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 دانشگاه شهید رجائی

 تالیفات:

 کاربرد الکترونیک و تکنولوژی پیشرفته در خودرو

 

 

 

 

 

 

 



 

 سجاد حاجی زاده

 مهندسی مکانیک دانشکده

 فارس محل اقامت:

 hajizadesajad@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 31مهندسی مکانیک، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 33دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، : یدکتر

 

 سوابق کار:

 تالیفات:

 مقاومت هیدرودینامیکی شناورها:  نویسنده

 

 

 

 

 



 

 

 سعید بهزادی پور

 مهندسی مکانیک دانشکده

 کانادا محل اقامت:

 saeedb@ualborta.ca:  ایمیل

 : وبسایت

 18مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 11مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 سوابق کار:

University of Alberta 

 تالیفات:

 

 ;Cable_Driven Parallel Robots, Mechanisms and Machine Science 12از کتاب :  یفصل

One Chapter, Title: Workspace Improvement of Two-Link Cable-Driven 

Mechanisms with Spring Cable, Pages 201-213 

 

 

 



 

 

 

 

 رزازادهیم یعلسیامک 

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 hydromechanical@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 

 سوابق کار:

 آزمایشگاه مهندسی دریا -دانشکده مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 پیشبرندهای دریایی

 



 

 

 یکاظم زاده حنانسیامک 

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 hannani@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~hannani: وبسایت

 

 38مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی:  نویسنده

 

 

 

 



 

 

 

 سینا نظری اونقلی

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 sina201067@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 فلزاتروش ها و مکانیک شکل دهی  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کریم مظاهری بادی

 مهندسی مکانیک دانشکده

  محل اقامت:

 mazaheri@sharif.edu:  ایمیل

 http://ocw.sharif.edu/fa/teacher/id/76: وبسایت

 

 03مکانیک ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 30 مکانیک ورودیدانشکده دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 

 دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت علمی سوابق کار:

  تالیفات:

 با پرواز ییترجمه : آشنا

 ( 5 و 5 جلد) آئرودینامیک مبانی:  ترجمه

 پیشرانش ترمودینامیک و مکانیک:  ترجمه

 

 



 

 

 

 

 علی حاجی لوئی بنیسی

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 hajilouy@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.ir/~hajilouy: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمیدانشکده  -انشگاه صنعتی شریفد

 

 تالیفات:

 لیو تحل ،یریگاندازه ق،یترجمه : ابزار دق

 

 

 



 

 

 محمدرضا ذاکرزاده

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 zakerzadeh@ut.ac.ir:  ایمیل

 https://profile.ut.ac.ir/~zakerzadeh: وبسایت

 

 11مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  35مهندسی مکانیک، ورودی دانشکده دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشکده دانشگاه صنعتی شریف، : دکترا

 سوابق کار:

 عضو هیئت علمی – پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران

 تالیفات:

 لیو تحل ،یریگاندازه ق،یترجمه : ابزار دق

 

 

 

 



 

 

 حمید مهدیقلی

 مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mehdi@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~mehdi: وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مکانیک، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی  -صنعتی شریفدانشگاه 

 تالیفات:

 یمهندس کیترجمه : اصول آکوست

 هانیماش کینامیو د زمیمکان

 

 

 

 

 



 

 محمد توکلی دخر آبادی

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mechanic83-2006@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : دکترا

 سوابق کار:

 شرکت طرح آفرینان  پاسارگاد

 تالیفات:

 پرنده قیقا یطراح هیاصول اول

 مدرن یشناورها یاصول طراح

 

 

 

 

 

 



 

 

 یریصادق زاده پرابهنام  

 مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 behnam_sadeg@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 شرکت سپهر سیستم اندیش

 تالیفات:

 نیبدون سرنش یهایرسطحیز یاصول طراح

 

 

 

 

 



 

 

 

 علی غلامی

 مهندسی مکانیک دانشکده

 مشهد محل اقامت:

 ali.mechboy@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 پرنده قیقا یطراح هیاصول اول

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی احمدی

 مهندسی مکانیک دانشکده

  محل اقامت:

 darya.ghoroob@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 38دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، ورودی : دکترا

 سوابق کار:

 کارا صنعت پارمیس

 تالیفات:

 یفراساحل یهاسازه لیو تحل یاصول طراح

 

 

 

 

 



 

 

 حمیدرضا نفیسی

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 hr2nafissi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مهندسین مشاور صنعتی ایرانبازنشسته 

 تالیفات:

،ناشر  مرکز نشر  یدر تمدن اسلام کیمکان یمهندس یو عمل ینظر یکتاب مبان یگروه هیترجمه و تحش

 5835 یدانشگاه

 

 

 

 

 



 

 منصور اریکام

 مهندسی مکانیک دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mansour@aut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی مکانیک ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 کار:سوابق 

 ، عضو هیئت علمیدانشکده هوافضا -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 5833 ریرکبی، انتشارات دانشگاه ام کینوشته ون دا ال،یترجمه آلبوم حرکت س

 

 

 

 

 

 



 

 

 یسارو کلائ یاصغر رستم یعل 

 مهندسی مکانیک دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 rostamiali@hotmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان 

 تالیفات:

 5815اصفهان  یدانشگاه صنعت یانتشارات جهاد دانشگاه ،یحرارت یمبدلها یاصول طراح

 

 

 

 

 



 دزادهیحم درضایحم 

 مهندسی مکانیک دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 hhamidzadeh@tnstate.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Tennessee State University 

 تالیفات:

منتشره  Wave Propagation in Solid and Porous Half-Space Mediaتالیف مشترک کتاب 

 5554در سال  Springerتوسط شرکت انتشاراتی 

 5553در سال  Vibrations of Thick Cylindrical Structuresتالیف مشترک کتاب 

 Nonlinear Science and Complexity (Transactions of Nonlinearتالیف مشترک کتاب

Science and Complexity)  5553در سال 

 

 

 

 



 

 ناصر حامدنی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 hamedni@ipmi-gc.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 ایران صنعتی طرحهای مدیریت شرکت MC مدیر سوابق کار:

 

 تالیفات:

 گاز و نفت توصیفی فرهنگ کتاب/ جنوبی پارس های پالایشگاه تاسیساتی و فرایندی واحدهای شرح کتاب

 

 

 

 

 

 



 

 مسعود خیام

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

masud13khayam26@gmail.com 

khayam@neda.net 

 : وبسایت

 40مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 گسترده، نشر انتشارات ها، چاله سیاه کتاب/ 5813 سال در مرکز، نشر انتشارات اینترنتی، تاملات کتاب -5

 5838 سال در

 سال در نگاه، نشر انتشارات آینده، خط کتاب/ 5810 سال در آرش، نشر انتشارات سبزه، سر بر زار کتاب -5

5818 

 

 

 

 



 

 سیدحسین رضوی 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 razavihossein@gmail.com:  ایمیل

 http://alum.sharif.edu/~hrazavi: وبسایت

 

 40مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 05علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 هما اطلاعات آوری فن شرکت مدیره هیئت رئیس -5

 خصوصی و دولتی های شرکت و ها سازمان (IT) اطلاعات فناوری مشاور -5

 

  تالیفات:

 5831 سال در انفورماتیـک، عـالی شورای انتشارات ، ایران در افزار نرم وضعیت کتاب

 

 

 

 



 

 محمدمهدی سعادت پور

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 mmehdi@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 http://saadatpour,iut.ac.ir: وبسایت

 

 40مهندسی مکانیک، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده: کارشناسی

 سوابق کار:

 عمران مهندسی دانشکده -اصفهان صنعتی دانشگاه استاد -علمی هیئت -5

 طرح پارس محاسبان شرکت مدیره هیئت رییس -5

 

 تالیفات:

 صنعتی دانشگاه نشر پیشرفته مصالح مقاومت/ 5815سال در اصفهان صنعتی دانشگاه نشر الاستیسته تئوری

 5813 درسال اصفهان

 

 

 

 

 



 

 رضا طوسی اردکان

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 آمریکا  محل اقامت:

 :  ایمیل

rtoossi@csulb.edu 

reza.toossi@csulb.edu 

 : وبسایت

 40مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Professor, Mechnical and Aerospace Engineering in California State University 

Long Beach 

 تالیفات:

Energy Environmeut for a changing world سال 5338 کتــابWerbe Publisher نشر 

Werbe نشــر Energy choices and challenges سال 5333 کتــابPublishe 

 

 

 



 

 علی غفاری 

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 تهران محل اقامت:

 ghaffari@kntu.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مکانیک مهندسی دانشکده -طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه استاد – علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

 5815 سال طوسی، نصیرالدین خواجـه صـنعتی دانشـگاه انتشارات ، وکنترل دینامیکی های سیستم کتاب

 

 

 

 

 

 



 

 محمدجواد اسلامی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mj_eslami26@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

  عمرانی و فنی مدیریت - بهشتی شهید دانشگاه

 

 تالیفات:

 تأسیسات و محیطی شرایط تنظیم هیدرولیک، دیفرانسیل، معادلات عمومی، ریاضیات های کتاب

 مکانیکی

 

 

 

 

 



 

 مهدی مردی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mahdimardi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مشانیر شرکت عامل مدیر مشاور -5

 میانه خاور توان انرژی شرکت عامل مدیر -5

 تالیفات:

 کاربردی سیالات مکانیک - آبی برق تأسیسات

 

 

 

 

 



 

 

 سیدتراب مرتضوی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران محل اقامت:

 torab.mortazavi@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 کیش منطقه ازاد سازمان -5

 پاد سازه شرکت -5

 بلوار فن گسترش شرکت -8

 

  تالیفات:

 معدن مهندسی دیکشنری

 

 

 

 



 

 

 محمدحسین طالبی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 تهران اقامت:محل 

 mhtalebi22@yahoo.cm:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 مورد 8 مولف/ درسی نوار سازمان توسط منتشرده ریاضی ششم سال آموزان دانش برای استداللی حساب مولف

 تجربی ریاضیات و کنکور جامع تست آنالیز، و جبر کتابهای جمله از درسی کتاب

 

 

 

 

 

 

 



 

  فرهاد کاظم زاده 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 آمریکا محل اقامت:

 farhad.kazemzadeh@gmail.com:  ایمیل

kazemz003@umn.edu 

 : وبسایت

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

Generation of Submicron Iron Particles by  

Jet Plasma a of Means 5311 سال در مینهسوتا دانشگاه انتشارات توسط 

 

 

 

 

 

 



 

 احمدرضا گنجی 

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 آمریکا محل اقامت:

 aganji@sfsu.edu:  ایمیل

 http://www.linkedin.com/pub/ahmad-ganji/10/474/116: وبسایت

engineering.sfsu.edu/faculty_and_staff/profiles_and_office_hours/faculty/ahmad

_ganji/index.html 

https://www.facebook.com/ahmad.ganji.56 

 43مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 کار:سوابق 

San Francisco State University 

 

 تالیفات:

 Engineering to Introduction درسی کتاب تالیف در همراهی

Experimentation توسط سوم چاپ Hall Prentice 5555 سال در 

 

 

 



 

 حامد اسدی 

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 کرج محل اقامت:

 hamed_asadii@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 هامهره ستون بیومکانیک

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سهیل بزرگی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

 رشت محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 دریایی هایپیشبرنده:  نویسنده

 

 

 

 

 



 

 

 سیدابوالقاسم شایسته امین زاده 

 : مهندسی مکانیک دانشکده

 اهواز محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 پذیرتراکم جریان و هیدرولیکی هایتوربوماشین:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمدعلی ایوبی

 : مهندسی مکانیکدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 10مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 صلب اجسام پرواز دینامیک:  ترجمه

 (5 و 5 جلد) آئرودینامیک مبانی

 پیشرانش ترمودینامیک و مکانیک

 

 

 

 



 

 

 مسعودرضا شاکری

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 تهران محل اقامت:

 m.shakeri460@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 طرح همارا شرکت -5

 کیش کالا کامکار شرکت اجرایی امور در عامل مدیر مقام قائم -5

 تالیفات:

 دوار هایکوره:  ترجمه .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مهران دری نوگورانی

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 اصفهان محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 15مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ( 5 و 5 جلد) آئرودینامیک مبانی:  ترجمه

 

 

 

 

 



 

 

 فائزه میرفخرائی

 دانشکده: مهندسی مکانیک

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 03مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 روباتیک در کنترل و مکانیک:  رجمهت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جواد اکبری

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 تهران محل اقامت:

 akbari@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 00مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه مکانیک مهندسی دانشکده آموزشی معاون ،علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 میکرونانو مقیاس در الکترومکانیکی هایسیستم اجزای طراحی:  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علیرضا جهان تیغ پاک

 دانشکده: مهندسی مکانیک 

 تهران محل اقامت:

 jahantigh@sharif.edu:  ایمیل

a.jahantigh@gmail.com 

 : وبسایت

 35مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33مدیریت و اقتصاد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه رضایی اوج شهید مدیر گروه و موسس

 مهندسی دانشگاه صنعتی شریف گرافیک علمی مرکز هیات

 شریف صنعتی مالی دانشگاه و اداری امور مدیریت

 تالیفات:

 مهندسی طراحی برای گرافیک و سازی، مدل تجسم، مهندسی گرافیک بر ای مقدمه:  ترجمه

 

 

 

 

 



 

 رضا مسعودی نژاد

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 شهرکرد محل اقامت:

 reza.masoudinejad@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی مکانیک، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 تالیفات:

 میکرونانو مقیاس در الکترومکانیکی هایسیستم اجزای طراحی:  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محسن احمدیان

  مکانیک مهندسی: دانشکده

  محل اقامت:

 mohsen.ahmadian@yahoo.com:  ایمیل

mohsen.a195@gmail.com 

 : وبسایت

 

 34مهندسی مکانیک ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33مدیریت و اقتصاد ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ها محدودیت نظریه:  ترجمه

 

 

 

 



 

 

 محسن امامی

 مکانیک مهندسی: دانشکده

  محل اقامت:

 mnemami@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 جدید محصول توسعه و نوآوری مدیریت:  ترجمه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی متالورژی

 

 

 

 

 

 



 

 پرویزیآذردخت 

 : مهندسی متالورژیدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 :  ایمیل

 http://www.me.udel.edu/Faculty/a_parvizi-majidi.html: وبسایت

 

 41مهندسی متالورژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Department of Mechanical Engineering, University of Delaware 

 تالیفات:

 کتاب ازدهمی/فصل  31جلد  Materials Science and Technology 3991 یکتاب ها یفصل دو سر

Handbook on Continuous Fiber Reinforced Ceramic Matrix  

 1993 Composites /  

"Whiskers", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry/  1994 Microstructure and 

Properties of Materials 

 

 

 

 



 

 

 یحیی حجت

 : مهندسی متالورژی دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 yphojat@yahoo.com ،yhodjat@gates.com:  ایمیل

 http://www.linkedin.com/pub/yahya-hodjat/12/60b/b9a: وبسایت

 

 41مهندسی متالورژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Gates Corporation 

 تالیفات:

Solidification Sequence and Design Curves for "T" Shape Castings 

 5335 ویدانشگاه اوها
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 مرتضی غفاری پور

 : مهندسی متالورژیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mr.ghaffaripour@gmail.com ،morteza_27@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی متالورژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 وزارت صنایع

 

 تالیفات:

 ترجمه کتاب خلاقیت جدی اثر ادوارد دی بونو

 

 

 

 

 

 

mailto:mr.ghaffaripour@gmail.com


 

 

 واهاک کاسپاری مارقوسیان

 : مهندسی متالورژیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 marghus@iust.ac.ir:  ایمیل

 http://www.iust.ac.ir/find.php?item=29.9829.6911.fa: وبسایت

 

 41، ورودی مهندسی متالورژیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 دانشکده  مهندسی مواد و متالوژی -دانشگاه علم وصنعت ایران 

 تالیفات:

 /  5833تالیف کتاب دیرگدازها: انواع، خواص و کاربرد چاپ چهارم 

 / 5813تالیف مشترک کتاب درآمدی بر تعادل فازی در سرامیکها 

 5833تالیف کتاب شیشه: ساختار، خواص و کاربرد چاپ دوم  

 

 

 



 

 

 خنامان اصغر محمدی

 : مهندسی متالورژی دانشکده

 سوئد محل اقامت:

 a.khanaman@hotmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی متالورژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 /  5830کاربردی به نوپروری شترمرغ در ایران  -تالیف کتاب نگاهی علمی 

 / تیخلاق یدر جستجو

 ییدانا یدر جستجو 

 

 

 

 



 

 

 فرهاد نوائی

 : مهندسی متالورژی دانشکده

 فرانسه محل اقامت:

 fanavaa5@gmail.com:  ایمیل

 http://www.worldcat.org/identities/np-navai,%20farhad: وبسایت

 

 41مهندسی متالورژی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 /Etude du Systeme Ternaire de Diffusion : Or, Nickel, Cuivre 5313انتشار در فرانسه سال 

Etude de L'effet des Contraintes Mecaniques et des Halogenures sur la 

Composition des Films Passives Forms sur L'acier Inoxydable x15crni18-8. 

 Effet Particulier des Contraintes de Compressionشار سال در فرانسه در انت 5331 

 

 

 

 



 

 

 رحیم یزدانی راد

 : مهندسی متالورژیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ryazdani5@gmail.com:  ایمیل

 http://ir.linkedin.com/pub/rahim-yazdani/3/a68/655: وبسایت

 

 41متالورژی، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 پژوهشگاه مواد و انرژی

 تالیفات:

 تالیف کتاب آلیاژهای دندانی تالیف کتاب اصول رشد بلورها

 

 

 

 

 



 

 

 عبداله افشار

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 afshar@sharif.edu:  ایمیل

 http://sharif.edu/~afshar/Index%20p.htm: وبسایت

 

 05مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 5834چاپ دوم انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ” های تبدیلی، شیمیایی و الکترولیتیپوشش“ترجمه کتاب 

 5834 توسط انتشارات مرز دانش و سنجش،” خوردگی فولاد در بتن“ترجمه کتاب 

 

 

 

 

 



 

 

 خیریه بیگم حائری زاده

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 s_haerizadeh@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 مؤسسه منظومه خرد

 تالیفات:

ویژگی »از انتشارات نشر نی  «یاریهم قیاز طر یریادگی»از انتشارات نشر نی « تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله

 از انتشارت قطره، موسسه منظومه خرد« های معلم مؤثر

 

 

 

 

 



 

 

 علیرضا فلاحی آرزودار

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 afallahi@aut.ac.ir:  ایمیل

 http://me.aut.ac.ir/A.falahi.htm: وبسایت

 

 05مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

کومار، توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی نوشته ساراندر ” اصول شکل دهی فلزات“ترجمه مشترک کتاب 

 5813امیرکبیر، 

 5835در سال  TIG ثبت اختراع در زمینه تدوین تکنولوژی جوشکاری

34048408 

 

 

 



 

 

 فرهاد گلستانی فرد

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 golestanifard@iust.ac.ir ،f.golestanifard@gmail.com : ایمیل

 http://www.iust.ac.ir/find.php?item=29.9826.6923.fa: وبسایت

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=22.8575.11746.en 

 05مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشگاه علم و صنعت ایرانهیات علمی 

 تالیفات:

 5835توسط نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، ” مواد زیو آنال ییشناسا یروش ها“تالیف مشترک کتاب 

 5838های نسوز توسط نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، المللی فرآوردهمجموعه مقالات کنفرانس بین تدوین

 

 

 

 

 

mailto:golestanifard@iust.ac.ir


 

 فرید رئوفی

 و علم مواد: مهندسی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 raoufi_farid@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05مهندسی و علم مواد، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 خاوررویشرکت 

 تالیفات:

 SG ترجمه کتاب چدن

 

 

 

 

 



 

 تقی شهرابی فراهانی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 tshahrabi34@modares.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 08مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

 :تالیفات

 5835( کایآمر یتاریلیخطوط لوله و مخازن )هندبوک م یکاربرد یترجمه کتاب/حفاظت کاتد

 5833 ،یباد یخطوط لوله، نوشته پ-یکتاب/کنترل خوردگ ترجمه

 

 

 

 

 



 

 مجتبی موحدی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 omid_mov@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 13، ورودی  مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 30، ورودی  مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدکتری : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 یکیسرام یندهایفرا 

 

 

 

 

 



 

 

 میثم ایرانی

 : مهندسی و علم موادشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 meisam.irani@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 ترجمه : شکل پذیری ورق های فلزی

 

 

 

 

 

 



 

 

 محمود سرکاری خرمی

 : مهندسی و علم موادشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 m.khorrami@ut.ac.ir ،khorrami.mahmoud@gmail.com : ایمیل

 https://meteng.ut.ac.ir/~m.khorrami: وبسایت

 34مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 33مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 مواد و علممهندسی  -دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی هیات علمی

 :تالیفات

 : اتصالات نامتجانس فیتال

 

 

 



 

 پرهام سهندی زنگ آباد

 : مهندسی و علم موادشکدهدان

 تبریز محل اقامت:

 parham.sahandi@gmail.com ،parham.sahandi@yahoo.com : ایمیل

 : وبسایت

 مهندسی ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 و کاربردها یمبان ک؛یوالکترونی: نانوب فیتال

smart external stimulus responsive 

smart internal stimulus responsive 
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 سیدحمیدرضا مداح حسینی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 madaah@sharif.edu:  ایمیل

 //http://sharif.edu/~madaah: وبسایت

 15مهندسی و علم مواد، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 18مهندسی و علم مواد، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف هیات علمی 

 :تالیفات

 اصول و کاربردها یسیمواد مغناطترجمه 

 

 

 

 

 



 

 سیده الهام باقرزاده حسنیان

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 elhambagherzadeh_84@yahoo.com:  ایمیل

 elham.bagherzadeh66@gmail.com 

 : وبسایت

 33مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 اصول و کاربردها یسیمواد مغناطترجمه 
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 خطیب الاسلام صدرنژاد

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 sadrnezh@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sadrnezhaad.ir/sk: وبسایت

http://sharif.edu/~mtlinfo/Faculty%20Members/Dr%20Sadr%20Nezhad.htm 

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

های انگلیسی، فارسی و عربی توسط نشر به زبان« معرفی پژوهشگاه مواد و انرژی»تالیف مشترک کتاب 

 5833پژوهشگاه مواد و انرژی، 

 5833و 5835توسط نشر دانشگاه صنعتی شریف، « سوخت و انرژی» مشترک کتاب تالیف 

توسط نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در « فرآیندهای سینتیکی در مهندسی مواد و متالورژی»تالیف کتاب 

 5831و  5838، 5815سالهای 

 5813توسط نشر وزارت امور خارجه در سال « حرارت و حرکت مواد»تالیف کتاب 

 5835توسط نظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، « آمار صنایع متالورژی در ایران»تالیف مشترک کتاب 

 

 



 محمد قربانی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghorbani@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~ghorbani: وبسایت

 43مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 5835تالیف کتاب پوشش دادن فلزات جلد اول و دوم توسط موسسه علمی دانشگاه صنعتی شریف، 

 گرم زهیترجمه : گالوان

 

 

 

 

 

 



 سیداحمد جنابعلی جهرمی

 مهندسی و علم مواد: دانشکده

 شیراز محل اقامت:

 jahromiah@gmail.com ،jahromi@shirazu.ac.ir:  ایمیل

 http://research.shirazu.ac.ir/faculty/Detail.asp?ID=47: وبسایت

 43مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 بخش مواد  -دانشکده مهندسی -دانشگاه شیرازهیات علمی 

 :تالیفات

 5835جلد سوم، خواص مکانیکی توسط نشر دانشگاه شیراز، « ساختار و خواص مواد» تالیف کتاب 

 5835چاپ اول توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، « های مکانیکی خوردگیجنبه»تالیف کتاب 

 5835دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، های پیوسته توسط نشر مکانیک محیط»تالیف کتاب 

 

 

 

 

 

 



 امیرحسین کوکبی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 kokabi@sharif.edu:  ایمیل

 http://sharif.edu/~kokabi/pePub.html: وبسایت

 40مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 کار:سوابق 

 دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 (8و 5و  5)جلد  یجوشکار یتکنولوژ

 فلزات – کیسرام یجوشکار

 اتصالات نامتجانس

 

 

 

 

 



 

 علی اکبر اکرامی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ekrami@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی و علم مواد رییس، مالی – اداری معاون -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 مهندسی آلیاژهای و مواد شکست مکانیک و شکل تغییر:  ترجمه

 مهندسی مواد دهی استحکام مکانیسمهای و مومسان شکل تغییر اول، جلد: مواد مکانیکی خواص:  تالیف

 خزش و خستگی شکست، دوم جلد مواد مکانیکی خواص:  تالیف

 

 

 

 

 



 

 

 علی کریمی طاهری

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ktaheri@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~ktaheri: وبسایت

 43، ورودی  مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 یفلز یهاورق یریپذشکل ترجمه

 

 

 

 

 



 

 عبدالرضا سیم چی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 simchi@sharif.edu:  ایمیل

 https://cnam.ir: وبسایت

 30مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 15مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 18مهندسی و علم مواد ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 کار:سوابق 

 دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 و کاربرد دیتول یهاخواص، روش با نانوذرات ییآشنا

 و کاربردها ی: مبانکیوالکترونینانوب

 Nanobiomaterials Science, Development and Evaluation:  کتاب از فصلی

 Nanobioelectronics: Fundamentals and Applications. Tehran. Sharif:  تالیف

University Publications. 

 پلیمرها و فلزات, نانوساختار مواد یابی مشخصه و شناسایی های روش:  تالیف

 



 

 

 یقاسم ریام 

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghasemi.mse@gmail.com:  ایمیل

 ena.sharif.edu/~amirghasemi: وبسایت

 

 33مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

 :Polypropylene-Based Biocomposites and Bionanocomposites, Ch. 8از کتاب :  یفصل

Polypropylene/Plant-Based Fiber Biocomposites and Bionanocomposites 

 کاربردها و مبانی: نانوبیوالکترونیک:  نویسنده

 

 



 

 

 

 عباس یاحسان پسران حاج 

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ehsan.ns@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

 :Polypropylene-Based Biocomposites and Bionanocomposites, Ch. 8از کتاب :  یفصل

Polypropylene/Plant-Based Fiber Biocomposites and Bionanocomposites 

 

 



 

 

 

 لیلا فرهنگ

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 La.farhang@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 13مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

  سوابق کار:

 شرکت بلورین تارسرپرست بخش مواد 

 

 تالیفات:

 :Polypropylene-Based Biocomposites and Bionanocomposites, Ch. 8از کتاب :  یفصل

Polypropylene/Plant-Based Fiber Biocomposites and Bionanocomposites 

 

 



 

 

 یمسعود نیافش

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 afshin.masoudi@gmail.com  ،afshin_2304@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 30مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

 

  سوابق کار:

 دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

 

 تالیفات:

 ترجمه : فرایندهای سرامیکی

 

 

 

mailto:afshin.masoudi@gmail.com


 

 یکوکب نیرحسیام 

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 kokabi@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

  سوابق کار:

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

 

 تالیفات:

 : اتصالات نامتجانس فیتال

 

 

 

 

 



 

 

 معروف هیتکباهره 

 و علم مواد یمهندس دانشکده

 تهران محل اقامت:

 tekeyeh@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 14، ورودی و علم مواد یمهندسدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی: 

 35، ورودی و علم مواد یمهندسدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده  دکترا:

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 Handboof of epoxy blends:  ریسا

 

 

 

 

 



 

 سیامک سراج زاده

 مهندسی و علم مواد دانشکده

 تهران محل اقامت:

 serajzadeh@sharif.edu/ serajzad@yahoo.com:  ایمیل

 sharif.edu/~serajzadeh: وبسایت

 

 31مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 15مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 10مهندسی و علم مواد، ورودیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : یدکتر

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 

 Comprehensive Materials Processing Vol. 3 Chapter 14از کتاب :  یفصل

 

 

 



 

 

 یعباچپروین 

 مهندسی و علم مواد دانشکده

 تهران محل اقامت:

 abachi@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

http://sharif.edu/~abachi/ 

 01مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مهندسی و علم مواد، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی  -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 Fracture Mechanics : از کتاب یفصل

 sintering : theory and practice : ترجمه

 

 

 

 

 



 

 پویان شوشتری زاده

 مهندسی و علم مواد دانشکده

 تهران محل اقامت:

 niccolo_polo@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 Fracture Mechanics : از کتاب یفصل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گلعذار یمحمدعل

 مهندسی و علم مواد دانشکده

 اصفهان محل اقامت:

  golozar@cc.Iut.ac.ir / golozar@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

http://golozar.iut.ac.ir/ 

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد -دانشگاه صنعتی اصفهان

 تالیفات:

توسط نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اول « هااصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدن» تالیف کتاب 

 5811تا  5833تا چهارم 

توسط نشر دانشگاه  5835چاپ پانزدهم « کاربرد علمیات حرارتی فولادهااصول و »تالیف ویرایش دوم کتاب 

 صنعتی اصفهان

توسط نشر ارکان در سال « های آزمایشگاهی خوردگی و حفاظت همراه با سوال و تمرینآزمون» تالیف کتاب 

5835 

 



و  5835، 5813توسط نشر ارکان چاپ اول تا سوم در سال « عملیات حرارتی و مهندسی سطع»تالیف کتاب 

5833 

 5831 توسط نشر ارکان دانش،« روش های بازرسی و نظارت بر خوردگی» تالیف کتاب 

نوشته دی ل پیرون توسط نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، ویرایش « الکتروشیمی خوردگی»ترجمه مشترک کتاب 

 5831و  5834اول چاپ اول تا سوم، 

 ترجمه کتاب خوردگی میکروبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرتضی آزیدهاک

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 m_astiag@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تکنیک فولاد المللی بین مهندسی شرکت فرآیند امور مدیر

 

 تالیفات:

 یم گری ریخته را فولاد چگونه/ فولاد مداوم گری ریخته در انجماد فرآیند/ فولاد مداوم گری ریخته از ای مقدمه

 نماییم

 

 

 

 

 



 

 پرویز امیرجورابی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 انگستان محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 کار: سوابق

 

 راهنمای و اصول/ ها پالایشگاه برای مواد انتخاب/ فنی بازرسی مهندسین برای فلزشناسی اصول تالیفات:

 جوشکاری

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصغر مبلغ

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 info@nasoozin.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40و علم مواد، ورودی  مهندسیدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 نسوزین مهندسی تولیدی شرکت فروش و مهندسی امور مدیر و مدیره هیئت عضو

 تالیفات:

 کوره چینی نسوز های نقشه تهیه و طراحی و نسوز مواد کاربردی

 

 

 

 

 

 

 



 

 رضا ملکی

 دانشکد: مهندسی و علم مواد

 تهران محل اقامت:

 rezamaleki@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 40مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 کرمان فولاد صنایع -5

 اراک سازی ماشین -5

 

 5813نشر سال زنجان مفتون صنایع شرکت ناشر میخ تا آهن سنگ از تالیفات:

 

 

 

 

 

 



  

 حسین آشوری

 مواد: مهندسی و علم دانشکده

 تهران محل اقامت:

 ashuri@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~ashuri/index.htm: وبسایت

 

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  سوابق کار:

 مواد علم و مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

1-H. AASHURI, Crystallography, Application of X-Ray in Crystallography, Isfehan 

University of Technology, Jahad Daneshgahi, ISBN 964-6122-12-4,1986. 

H. AASHURI,  Zinc Alloys Die-Casting, Ircast Pub., 1987. 2- 

 

 

 

 



 

 

 رئوف پرورش

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 raouf27@gmail.com:  ایمیل

parvaresh@iranmetallurgy.net 

 : وبسایت

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ایران متالورژی صنایع خدمات شرکت عامل مدیر

 

 تالیفات:

 فولادی قطعات گری ریخته در گذاری تغذیه

 

 

 



 

 

 باقری مارنانی عبدالرسول

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مالیبل اصفهان شرکت -5

 اصفهان مصمم گری ریخته صنایع -5

 

 تالیفات:

 .است شده چاپ آماده آن جلد 53 تاکنون که جهان و ایران دانشنامه تالیف

 

 

 

 



 

 

 محمود حائری جعبی

 دانشکده: مهندسی و علم مواد

 کانادا  محل اقامت:

 haeri99@yahoo.com:  ایمیل

haeri99@gmail.com 

 : وبسایت

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 (ایریتک)ایران مهندسی المللی بین شرکت -5

5- GCORP International Company INC 

 

 تالیفات:

 5813 تهران کیانا نشر جوشکاری، در عیوب متالورژیک بررسی باعنوان کتاب جد دو تالیف

 تهران در 5835 سال در منتشره »جامعه فرهنگ و سنن کیفیت، فراگیر مدیریت« کتاب تالیف

 

 



 

 اردشیر طهماسب خادم اسدی 

 و علم مواد : مهندسیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ardi_tka@yahoo.com:  ایمیل

 43مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 هزار آلومنیوم شرکت -5

 کوثر ارگ آلومینیوم شرکت -5

 آلوپاراب شرکت -8

 تالیفات:

  ایران گران ریخته جامعه توسط منتشره »آلومینیوم« کتاب مولف

  دانشگاهی نشر مرکز توسط منتشره »آلومینیوم کارگاهی عملیات« کتاب ترجمه

  دانشگاهی نشر مرکز توسط منتشره »فیزیکی متالورژی مبانی« کتاب ترجمه

  دانشگاهی نشر مرکز توسط منتشره »مواد علم و مهندسی اصول« کتاب ترجمه

  ارکان نشر توسط منتشره »تیتانیم و منیزیم آلومینیوم،: سبک آلیاژهای« کتاب ترجمه

 دانشگاهی نشر مرکز توسط منتشره »آهنی غیر های آلیاژ خواص و ساختار گرمایی، عملیات« کتاب ترجمه

  دانش نشر توسط منتشره »جدید ساخت فرآیندهای و مواد کتاب« اول جلد ترجمه

 دانش نشر توسط منتشره »جدید ساخت فرآیندهای و مواد کتاب« دوم جلد ترجمه

 



 

 

 مجید بیگدلی کریمی 

 دانشکده: مهندسی و علم مواد

 تهران محل اقامت:

 majid_bigdeli@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 34مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 مواد مهندسی و علم:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حیدریمصطفی حاجیان 

 دانشکده: مهندسی و علم مواد

 تهران محل اقامت:

  mhajianheidary@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 34مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 تالیفات:

 مواد مهندسی و علم:  ترجمه -5

 مواد آنالیز پیشرفته هایروش بر ایمقدمه -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 هادی قاسمی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghasemi_had@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 38مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 فلز-سرامیک جوشکاری:  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 



 

 ابوالفضل آذرنیا

 دانشکده: مهندسی و علم مواد

 تبریز محل اقامت:

 abolfazl.azarniya@yahoo.com:  ایمیل

a.azarnia1369@gmail.com 

 : وبسایت

 

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 34، ورودی مهندسی و علم مواددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 کار:سوابق 

 تالیفات:

 کاربردها و مبانی: نانوبیوالکترونیک:  ویسندهن

 

 

 

 

 

 



 احمد کرمانپور

 دانشکده: مهندسی و علم مواد

 اصفهان محل اقامت:

 a.kermanpur@ic.ac.uk:  ایمیل

ahmad_k@cc.iut.ac.ir 

 http://www.iut.ac.it: وبسایت

 

 15مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 18، ورودی مهندسی و علم مواددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 اصفهان صنعتی دانشگاه مواد مهندسی دانشکده علمی هیات عضو

 تالیفات:

 انرژی و سوخت:  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسین بنامتجدد امروز

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 بندر انزلی اقامت:محل 

 hoseinbanna@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 تیتانیم:  ترجمه

 

 

 

 

 

 



 

 فریدا دیوسالار

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 fmohajer@sapco.com:  ایمیل

fdivsalarm@hotmail.com 

831397@sapco.com 

 : وبسایت

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 15مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 ساپکو یک شرکت کارشناس

 

 تالیفات:

 کاربردی و نظری: جوشیتف:  ترجمه

 sintering : theory and practice:  ترجمه

 

 



 

 حامد جمشیدی اول

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 jamshidiaval@yahoo.com:  ایمیل

hamed_eng2005@yahoo.com 

 : وبسایت

 

 34مواد، ورودی مهندسی و علم دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 33مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ( 8 و 5 جلد) جوشکاری تکنولوژی:  نویسنده

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهروز بیدختی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 مشهد محل اقامت:

 b.beidokhti@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : ارشدکارشناسی 

 35دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : دکترا

 سوابق کار:

 ایران صنعتی مشاور مهندسین شرکت بازرسی و جوش مشاور -3

 مهندسی دانشکدهدانشگاه فردوسی مشهد   -2

 

 تالیفات:

 (5 جلد) جوشکاری تکنولوژی:  نویسنده

 

 

 

 



 

 

 مجید محمودی غزنوی

 : مهندسی و علم مواددانشکده

 تهران محل اقامت:

 mmghaznaavi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 18مهندسی و علم مواد، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 11ورودی مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 13دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ورودی : دکترا

 سوابق کار:

 همت شهید صنایع گروه نظامی کارمند

 تالیفات:

 (5 جلد) جوشکاری تکنولوژی:  نویسنده

 

 

 



 

 

 

 فاطمه ولی

  مواد علم و مهندسی: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 kosar2010vali@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33مهندسی و علم مواد ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 35مهندسی انرژی ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ... شهری پسماندهای از زیستی انرژی تولید پتانسیل بررسی:  تصنیف

 

 

 



 

 

 فریده اردیخانی

 مهندسی و علم مواد :دانشکده

 تهران محل اقامت:

 f_ordikhani@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی و علم مواد ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33مهندسی و علم مواد ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 33علم مواد ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و : دکترا

 سوابق کار:

 تالیفات:

 Nanobiomaterials Science, Development and Evaluation:  کتاب از فصلی

 

 

 



 

 

 

 

 

 مهندسی شیمی و نفت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مرتضی باقری مدینه

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

آبکاری آلومینیوم )روکش دادن به قطعات آلومینوم برای جلوگیری از زنگ زدگی(/ فرهنگ آلومینیوم )کلمات و 

ایع آلومینیوم در صناصطلاحات مربوط به صنعت آلومینیوم(/ آلومینیوم فلز جهان آینده )بررسی خواص و کاربرد 

 مختلف(/ بمباران شیمیایی فرسایشی )مکانیزم شیمیایی داروها و چگونگی اثرات و ترک آنها(

 

 

 

 



 

 

 علی سلماسیان

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 a_salmasian@hotmail.com ،a_salmasian@yahoo.com:  ایمیل

 https://www.facebook.com/profile.php?id=1461881254&ref=ffa: وبسایت

 

 41مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 تالیفات:

 تالیف کتاب اطلاعات فنی پالایشگاه اصفهان/ 

 5555تالیف کتاب کاربردهای مهندسی فرآیند در امور پالایش و پخش /ترجمه کتاب فرآورده های نفتی 

Products Petroleum Major 
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 سیدجلال عفیف

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 jalalafif@gmail.com ،s_j_afif@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 41مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 شرکت زیبا کیمیا

 شرکت ژاول ایران

 تالیفات:

 جلد کتاب 35تالیف و تدوین حدود 
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 فرزاد وحید

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 انگلیس محل اقامت:

 fzdvahid@yahoo.co.uk:  ایمیل

 https://facebook.com/farzad.vahid?ref=ts: وبسایت

 

 41مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Work Based Learning Institute of Middlesex University 

 تالیفات:

 Verses from Shirazتالیف کتاب شعر به زبان انگلیسی به نام 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داود رشتچیان

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 rashtchian@sharif.edu:  ایمیل

 http://sina.sharif.edu/~cheinfo/fachome/drrasht.html: وبسایت

 05مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شریفعضو 

 تالیفات:

 Unit Operation of Chemical از کتاب "عملیات واحد مهندسی شیمی"ترجمه مشترک کتاب 

Engineering  ،برنده جایزه وزارت ارشاد5835جلد اول و جلد دوم، ناشر مرکز نشر دانشگاهی ، 

، J. Casal نوشته "یدر کارخانجات صنعت حوادث بزرگ یامدهایو پ راتیتاث یابیارز"ترجمه مشترک کتاب 

 وزارت نفت -و پخش شیپالا یناشر: شرکت مل

 Flow sheeting for از کتاب "راهنمای ایمنی در طراحی فرایندهای شیمیایی"مشترک کتاب  ترجمه

Safety  ،5830ناشر مرکز نشر دانشگاه صنعتی شریف 

 وزارت آموزش و پرورش یحرفه ا-ی( ناشر: گروه فن5) ییایمیش عیصنا یمشترک کتاب مبان فیتال

 وزارت آموزش و پرورش یحرفه ا-ی(، ناشر: گروه فن5) ییایمیش عیصنا یمشترک کتاب مبان فیتال

 



 

 فخرالسادات سیدین آزاد

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 کانادا محل اقامت:

 fsazad@eng.ui.ac.ir ،fsazad@hotmail.com:  ایمیل

 www.ucalgary.ca: وبسایت

 

 05مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 00مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

niversity of calgary 

 تالیفات:

 5830از انتشارات دانشگاه اصفهان، « شیمی فیزیک مهندسی شیمی» تالیف کتاب
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 سیدعلیرضا آقائی میبدی

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 alireza.aghaei.meybodi@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05، ورودی  مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 سوابق کار:

 صنعت کاغذ-صنعت شیشه ساختمان-صنایع بزرگ پلاستیک

 تالیفات:

  -5835 شه،یکتاب مجموعه مقالات در صنعت ش

 -5835 شه،یدر صنعت ش ستیز طیو مح یکتاب حفاظت انرژ

 --5833 ست،یز طیو مح یسراشت از منابع، انرژ ایکتاب   

 

 

 

 



 

 

 محمد چالکش امیری

 و نفت: مهندسی شیمی دانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 amir33@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 /http://amiri.iut.ac.ir: وبسایت

 

 05مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 تالیفات:

 انتقال جرم،  میمفاه ریکتاب نظ نیچند سندهینو

 آب هیانتقال حرارت، اصول تصف میمفاه

 

 

 

 

 

 



 

 مهشید روشنی

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 30مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 و کاربردها دیتول ،ی: منابع، فناوریعناصر نادر خاک  سندهینو

 

 

 

 

 

 



 

 منوچهر وثوقی شهواری

 : مهندسی شیمی و نفتشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 vosoughi@sharif.edu : ایمیل

 http://sina.sharif.edu/~cheinfo/fachome/vossoh2.html: وبسایت

 43مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی  -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 ,Book: Analysis and Design of Biological Materials and Structuresاز کتاب :  یفصل

Chapter:Study and Mathematical Modeling of Transient Gas Compositions for 

Modified Atmosphere Packaging 

 یمیوشیب یمهندس سندهینو

 

 

 

 

 



 

 

 مریم سعادتمند

 : مهندسی شیمی و نفتشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 maryamsaadatmand@yahoo.com ،m.saadatmand@gmail.com : ایمیل

 : وبسایت

 11مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 34مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 :تالیفات

 Integrated Nano-Biomechanics- Chapter 7.2 -Controlling Cell freeاز کتاب :  یفصل

layer 

 

 

 

 



 

 مریم اسدی

 مهندسی شیمی و نفت: شکدهدان

 تهران محل اقامت:

 m.asadi@ut.ac.ir ،maryam_pluto@yahoo.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 Deep Learning for Action and Gesture Recognition in Imageاز کتاب :  یفصل

Sequences: A Survey 

 

 

 

 

 

 



 

 مریم حاجی عباس

 : مهندسی شیمی و نفتشکدهدان

 تهران محل اقامت:

  : ایمیل

 : وبسایت

 38مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 33مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 38مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 Pluripotent Stem Cell:  فیتال

 

 

 

 

 



 

 

 محمدحسین فاتحی دهاقانی

 : مهندسی شیمی و نفتشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 fatehi.mh@gmail.com ،mhfd63@yahoo.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی شیمی و نفت، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 33مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 33مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریفمدیرعامل 

 :تالیفات

 ترجمه : تصفیه فاضلاب مبانی و رویکرد طراحی

 

 

 

 



 

 مسعود علی مدد

 : مهندسی شیمی و نفتشکدهدان

 تهران محل اقامت:

 m.alimadad@gmail.com ،m.alimadad@nargan.com : ایمیل

 : وبسایت

 35مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 شرکت نارگان

 :تالیفات

 شاه یترجمه : دفاع هند

 یلیسیدفاع س
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 سیدمحمدرضا ریاضی

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 کویت محل اقامت:

 mrriazi@gmail.com:  ایمیل

 https://portal.eng.kuniv.edu/cv/?f=riazi: وبسایت

 43مهندسی شیمی و نفت ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

Kuwait University, Chemical Engineering Department 

 :تالیفات

 مخازن نفت و گاز یبا مهندس ییآشنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جعفر شریعتی

 شیمی و نفت: مهندسی دانشکده

 فارس محل اقامت:

 j.shariati84@yahoo.com:  ایمیل

 j-shariati66.blogfa.com: وبسایت

 33مهندسی شیمی و نفت ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 

 :تالیفات

 یعدد اتیاضیر:  نویسنده

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سید محمود رضا پیشوائی

 مهندسی شیمی و نفت: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 pishvaie@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 33، ورودی  ه مهندسی شیمی و نفتدانشگاه صنعتی شریف، دانشکدکارشناسی ارشد : 

 15مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 :تالیفات

 ندهای( فرای)سنت یکنترل خط

 

 

 

 

 



 

 محسن کرباسچی

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 mohsenkarbaschi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 34مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 33مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری: 

  سوابق کار:

 تالیفات:

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter9:Macro-scale Computational Techniques in Interfacial Science 

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter8:Meso-scale Computational Techniques in Interfacial Science- Smoothed 

Particle Hydrodynamics Method 

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل

Chapter7:Meso-scale Computational Techniques in Interfacial Science- Lattice 

Boltzmann Method 

 Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfaces:  فیتال

 

 



 

 

 یهمدان یاین یمیکر درضایحم 

 : مهندسی شیمی و نفتدانشکده

 تهران محل اقامت:

 kariminia@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 33دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، ورودی : کارشناسی

 18مهندسی شیمی و نفت ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 تهران آسایمهندس مشاور شرکت 

 تالیفات:

 Chapter 3, Immobilized Enzyme Technology for Biodiesel Production in:  فیتال

"Advances in Biofeedstocks and Biofuels: Production Technologies for Biofuels" 

 

 

 

 

 



 

 

 جعفر شریعتی

 مهندسی شیمی و نفت دانشکده

 فارس/داراب محل اقامت:

 j.shariati84@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33شیمی و نفت، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ریاضیات عددی

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسین بنی اسدی

 مهندسی شیمی و نفت دانشکده

 قم محل اقامت:

  hossein.baniasadi@yahoo.com /baniasadi_chem@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 34ورودی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 33مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : یدکتر

 سوابق کار:

 قم - مجتمع صنعتی بعثت

 تالیفات:

 Green Polymers and Environmental Pollution Controlفصل اول از کتاب : 

 

 

 

 

 

 



 حمید حامد

 مهندسی شیمی و نفت دانشکده

 یزد محل اقامت:

 hamidhamed1990@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 31شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 35شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 سوابق کار:

 تالیفات:

 Integrated Nano-Biomechanics- Chapter 7.2 -Controlling Cell freeاز کتاب :  یفصل

layer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خدیجه خدرلو

 پژوهشکده علوم و فناوری نانومهندسی شیمی و نفت /  دانشکده

 تهران محل اقامت:

 khadijeh.khederlou@gmail.com/ arghanoon777@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 35مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 30مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 33، ورودی پژوهشکده علوم و فناوری نانودانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : یدکتر

 

 سوابق کار:

 تالیفات:

 

 روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد نانوساختار, فلزات و پلیمرها

 

 

 



 داریوش باستانی

 مهندسی شیمی و نفت دانشکده

 تهران محل اقامت:

 bastani@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

http://che.sharif.edu/~cheweb/Bastani.htm 

 05مهندسی شیمی و نفت، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی شیمی و نفت -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 

------Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfacesاز کتاب :  یفصل
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 اسلامی آزاد دانشگاه انتشارات/  ریاضی تخصصی زبان 

 

 

 

 

 



 آباد زین مهربانی ارجمند

 مهندسی شیمی ونفت دانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 arjomand@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت
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 الکترونیکی اثر مارک جفری رزونبرگ منتشره توسط نشر ماندگارترجمه مشترک کتاب فراسوی یادگیری 

 

 

 

 



 

 نجم الدین مشکوتی

 : مهندسی صنایعدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 meshkati@usc.edu:  ایمیل

 /http://www-bcf.usc.edu/~meshkati: وبسایت

 

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

University of Southern California 

 تالیفات:

 

Ergonomic Checkpoints: Practical and Easy-to-Implement Solutions for Improving 

Safety, Health and Working Conditions 1996 

5333 در سال Human Mental Workload, North-Holland ویراستار مشترک و نویسنده اصلی کتاب  

 

 

 

 



 

 سیدرضا امین

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 srezaamin@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05، ورودی  مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 جنوب-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
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 30مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

  سوابق کار:

 

 تالیفات:

 ... کی جادیا یبرا حیصر یی: راهنماتالیجید یابیترجمه : هنر بازار

 به باز ... کپارچهی یکردی: روتالیجید یابیبازار یترجمه : استراتژ

 

 



 

 یپور شمس آباد یکرم تایآز 

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 akaramipour@yahoo.com  ،azita.karamipour@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 33مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

  سوابق کار:

 دانشگاه صنعتی شریف

 تهراندانشگاه 

 تالیفات:

 ترجمه : مدیریت نوآوری )جلد دوم(

 

 

 

 

 

 

 



 

 راحیل دژکام

 مهندسی صنایع دانشکده

 ایرانشهر محل اقامت:

 dejkam.rahil@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 30مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 

 به باز ... کپارچهی یکردی: روتالیجید یابیبازار یاستراتژترجمه : 

 

 

 

 

 



 

 شیرین اصلانی

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 aslani.shirin@gmail.com/sh.aslani@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

http://gsme.sharif.edu/~aslani/ 

 35صنایع، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 33صنایع، ورودی  مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهارشد:  کارشناسی

 33مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : یدکتر

 

 سوابق کار:

 و اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت -دانشگاه شریف

 تالیفات:

 

 یکاربرد کردیبا رو وندیهم پ لیترجمه : تحل

 

 

 



 

 

 یضیالعر یامام نیحس 

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 cimannasooz@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 43مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، مدیر عامل شرکت سیمان های نسوز ایران

 تالیفات:

 «نسوز یفراورده ها دیتول یمناسب برا هیاز ماده خام تا ماده اول»جزوه  فیتال

 Technology of monolithic refractories- Pilibrico Japanکتاب  ترجمه

 

 

 

 

 

 



 

 آباد رکیزارع م عباسغلام

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 ostandaran@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 مجتمع استانداران

 تالیفات:

 5838علوم  کیتوسط نشر پ یرجال انقلاب اسلام خیتار

 5805تست کنکور  یکتاب ها نیجلد از اول 05 فیتال

 

 

 

 

 



 

 یبازرگان هرند دیحم

 مهندسی صنایع دانشکده

 کرمان محل اقامت:

  bazargan@uk.ac.ir / bazarganh@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیگروه صنایع -دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه شهید باهنر کرمان

 تالیفات:

 5835باهنر کرمان، مباحث برگزیده از مهندسی صنایع، انتشارات دانشگاه 

 5835آشنایی با روشهای تولید و ماشینکاری مدرن، انتشارات فرهنگ کرمان، 

 5835نگاهی به آمار مهندسی، انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان، 

 http://academicstaff.uk.ac.ir/hbazargan  آماری کیفیت کنترل 5835از دانلود قابل، 

 http://academicstaff.uk.ac.ir/hbazargan  عملیات در تحقیق 5از دانلود قابل 

 جزوه آموزشی؛کنترل موجودی، تئوری و کاربرد پایائی، بهینه سازی غیـر خطـی، کنتـرل آلـودگی 4تهیه 

 محیط زیست

 



 

 

 زاده مطلق یمحمد تق دیس

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 btaghizadeh@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، مدرس مدعودانشگاه علامه طباطبائی

 تالیفات:

 5834تالیف ام. پیت اسپینر، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول  "مدیریت پروژه"ترجمه کتاب 

 از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، "تکنولوژیکمدیریت استراتژیک نوآوری "ترجمه مشترک کتاب 

 5831چاپ اول 

 اثر استیون رابینز، از انتشارات دفتر پژوهشهـای فرهنگـی، "مبانی رفتار سازمانی"ترجمه مشترک کتاب 

 5833چاپ اول 

 زاثـر اسـتیون رابینـز، تیمـوتی ای جـاج، ا "رفتـار سـازمانی"ترجمه مشترک مجموعه کتاب سه جلـدی 

 5835و  5835انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 

 



 اثر فرد آر.دیویـد، از انتشـارات "مدیریت استراتژیک"ترجمه مشترک کتاب 

 5838دفتر پژوهشهای فرهنگی، 

 فارسـی -فرهنگ رفتار سازمانی انگلیسی به فارسـی"تالیف مشترک کتاب 

 5838از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،  "به انگلیسی

 ، ویراسـتاران یـان لیبـرد و"شناخت توسعۀ پایدار گردشگری"رجمه کتاب ت

 دبورا ادواردز، از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یسهراب خان محمد

 مهندسی صنایع دانشکده

  محل اقامت:

 khan@tabriz.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

http://asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?khan 

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیاستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه تبریز، 

 تالیفات:

 توسط نشر ذوقی تبریزتالیف جی گاریراید،  "اصول سیستمهای خطی"ترجمه کتاب 

 

 

 

 

 



 

 روسیکاوه محمد س

 مهندس صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 cyrusk@aut.ac.ir:  ایمیل

 http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=cyrusk: وبسایت

 05مهندسی صنایع, ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ،عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی صنایع و مدیریت -)پلی تکنیک تهران(دانشگاه امیرکبیر 

 تالیفات:

 انتشـارات دانشـگاه صـنعتی 34تالیف اساک ادیزس، چاپ هشتم پائیز  "دوره عمر سازمان"ترجمه کتاب 

 امیرکبیر

 ـنعتیانتشـارات دانشـگاه ص 34، تالیف ایساک ادیزس، چاپ هفـتم اسـفند "سوء مدیریت"ترجمه کتاب 

 امیرکبیر

 انتشارات دانشـگاه 34، چاپ سوم خرداد "مدیریت استراتژیک مبنا برای شرکتهای ایرانی"تالیف کتاب 

 صنعتی امیرکبیر

 ، در دسـت چـاپ انتشـارات دانشـگاه"نویسی در علوم مهندسـی-روش پژوهش و گزارش "تالیف کتاب 

 صنعتی امیرکبیر

 



 

 

 یبوشهر یبیفروزنده طب

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

 foroz2002@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 مدیر اجرایی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف سوابق کار:

 تالیفات:

 مدیریتی برند داروگر در مقاطع مختلـف بـر اسـاستالیف کتاب شکوه یک نام با موضوع تحلیل وضعیت 

 با همکاری تیم موسسه دانش و نوآوری کیا EFQMمدل 

 همکاری در تالیف کتاب مدیریت دانش

 در حال حاضر مشغول تالیف دو کتاب هستم. یکی با موضوع مستند سازی پروژههای صنعتی در ایـران و

 قبل از انقلاب. ضمناً کتاب مـدیریت پـروژه بـر اسـاس دیگری فعالیتهای دانشجویی در دانشگاه صنعتی

 ارزش کسب شده را نیز در دست ترجمه دارم.

 

 

 



 

 

 نصراله مرعشی شوشتری دیس

 مهندسی صنایع دانشکده

 تهران محل اقامت:

  sn.marashi@yahoo.com / marashi@aut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 5835و  5813، نشر کارآفرینان بصیر، "سیستم های زمان سنجی"تالیف کتاب مرجع 

 5835، نشر کارآفرینان بصیر، "مسائل(ارزیابی کار و زمان)همراه با مثالها و "تالیف کتاب 

 5831، نشر کارآفرینان بصیر، "مهندسی فاکتورهای انسانی )ارگونومی کار("تالیف کتاب 

 

 

 

 

 



 

 

 محقر علی

 مهندسی صنایع دانشکده

 مشهد محل اقامت:

 amohaghar@ut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 04صنایع، ورودی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 خراسان پتروشیمی

 تالیفات:

 صنعتی استراتژیک مدیریت 

 عملیات در تحقیق دانش فلسفی مبانی 

 MADM در گیری تصمیم های تکنیک 

 Supply chain Management کتاب از فصلی 

 Encyclopedia of Energy Engineering Technology کتاب از فصلی 

 

 

 



 

 

 رستگاربهمن 

 : مهندسی صنایعدانشکده

 کرج محل اقامت:

 bamrasgar@yahoo.com:  ایمیل

 https://www.facebook.com/bahman.rastegar: وبسایت

 

 43مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 نتشرم صنعتی مدیریت سازمان توسط آن ترجمه که کار المللی بین سازمان «مدیریت در مشاوره» کتاب ترجمه

 .شد

 

 

 

 

 



 

 

 دین محمد ایمانی

 دانشکده: مهندسی صنایع

 تهران محل اقامت:

 imanidm11@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 35، ورودی مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 تالیفات:

 پرمشغله و موفق مدیران برای مناسب راهکاری اختیار تفویض علمی راهنمای:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امیرحسین جنگی

 دانشکده: مهندسی صنایع

 تهران محل اقامت:

 ajongi@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 18مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 تالیفات:

 عرضه زنجیره مدیریت و طراحی:  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مجید خدمتی

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 majid.khedmati@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 33دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، ورودی : کارشناسی ارشد

 35، ورودی مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : دکترا

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 رگرسیون تحلیل و تجزیه:  نویسنده

 

 

 

 

 

 



 

  فرهاد قاسمی طاری

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ghassemi8@gmail.com:  ایمیل

ghasemi@sharif.edu 

 : وبسایت

http://ie.sharif.ir/en/faculty/ghasemi/index.html 

 43مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 صنایع مهندسی دانشکده -شریف صنعتی دانشگاه دانشیار ،علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

 بندیزمان و عملیات توالی:  ترجمه

 

 

 

 

 



 

 محمد اخوان 

 : مهندسی صنایعدانشکده

 قم محل اقامت:

 mo76.akhavan@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 34مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 بالا دمای ابررسانایی هایپیشرفت:  نویسنده

 Proceedings of the Fourth Iran Physics Challenges: Collaborations of: ) سایر -5

Professional and Research Institutes Conf 

 ,Proceedings of the Fifth Conf. on the Role of Physics Educational:  سایر -5

Research, and National Laboratories in Nation’s Advancement 

 Special Issue on Two Decades of Supeconductivity(5553-5333: ) سایر -8

 Magnetism, Proceedings of the First Regional Conference on Magnetic:  سایر -4

and Superconducting Materials Vol. A (MSM-99) 

 

 



 

 علی محمد معماری 

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 memarian32@yahoo.com:  ایمیل

amemarian@bupc.ir 

 : وبسایت

 

 05مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 شرکت ساختار فردا پروژه مدیر -5

 ThinkXpert َ شرکت PMO مدیر -5

 بوشهر شیمی پترو شرکت PMD مدیر -8

 تالیفات:

 مکانیک در سازیبهینه:  ترجمه

 

 

 

 



 

 

 سیدفرید فرنیا

 : مهندسی صنایعدانشکده

 تهران محل اقامت:

 farid_farnia@yahoo.com:  ایمیل

farnia.farid@gmail.com 

 : وبسایت

 

 35مهندسی صنایع، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 حل هایروش و سازیمدل خطی ریزیبرنامه

 

 

 

 

 



 

 

 مجید رفیعی

 : مهندسی صنایعدانشکده

  محل اقامت:

 ma_rafie@yahoo.com:  ایمیل

rafiee@sharif.edu 

 : وبسایت

 

 38مهندسی صنایع ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 30مهندسی صنایع ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه صنایع مهندسی دانشکده استادیار -علمی هیئت عضو

 تالیفات:

 ... یک ایجاد برای صریح راهنمایی: دیجیتال بازاریابی هنر:  ترجمه

 ... م ساماندهی،: 0S آراستگی نظام گام به گام سازی پیاده:  ترجمه

 جستجو موتورهای سازی بهینه بر ای مقدمه:  ترجمه

 

 



 

 محمدتقی عیسایی

 : مهندسی صنایع دانشکده

  محل اقامت:

 isaai@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~isaai: وبسایت

 

 35مهندسی صنایع ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 31مهندسی صنایع ورودی دانشگاه صنعتی شریف، : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 شریف صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده دوم نوبت گروه رییس ،علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

 اندیشیدن منفاوت و بهتر هنر:  ترجمه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ریاضیعلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسن حسین زاده

 : علوم ریاضیدانشکده

 قائمشهر محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 41علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 دانشکده علوم پایه 5دانشگاه آزاد قائم شهر

 تالیفات:

 تحلیلی جلدهای اول و دومانتگرال و هندسه  -سیری در حساب دیفرانسیل

 انتشارات دانشگاه مازندران -سیری در معادلات دیفرانسیل معمولی

 انتشارات دانشگاه مازندران -سیری در ریاضیات مهندسی

 مازندران انتشارات دانشگاه -لیوویل و معادلات دیفرانسیل جزئی -سیری در مسائل استورم

 زندرانانتشارات دانشگاه ما -سیری در محاسبات عددی

 انتشارات دانشگاه مازندران -سیری در آنالیز عددی

 انتشارات دانشگاه آزاد واحد قائم شهر -توابع مختلط مقدماتی

 



 انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز -صرف

 انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز -نحو

 مرکز انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی -با زبان قران آشنا شویم

 سیری در معادلات انتگرال و حساب تغییرات )در حال داوری(

 جلد کتاب تالیفی و ترجمه ای 55ویراستاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حسین خبازیان اصفهانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 khabaz@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

-http://www.linkedin.com/e/v2?e=nypd2-hs7lze4u-6s&t=npv&tracking=eml-abook: وبسایت

contact_card-join_notifica 

 

 41علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 تالیفات:

 کتاب نظریه اعداد، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

 

 

 

 



 مرتضی شفیعی موسوی

 : علوم ریاضی دانشکده

 امریکا محل اقامت:

 mshafii@iusb.edu:  ایمیل

 /http://mypage.iu.edu/~mshafii: وبسایت

http://www.linkedin.com/pub/morteza-shafii-mousavi/21/683/510 

 

 41علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 کار:سوابق 

Indiana Univesity South Bend, Department of Mathematical Sciences 

 تالیفات:

1991 Laplace Transformations, Research & Education Association ترجمه کتاب 

  5834مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتغات جزیی ناشر مرکز نشر دانشگاهی  

  5835بغرنج ناشر دانشگاه رازی تالیف جزوه دانشگاهی متغیرهای 

 5803مقدمه ای بر توپولوژی ناشر دانشگاه رازی کرمانشاه 

 5808تئوری احتمالات ناشر دانشگاه رازی کرمانشاه 

 

 

 



 

 محب اله گلبابائی

 : علوم ریاضیدانشکده

 کرج محل اقامت:

 

 moheb_tat@yahoo.com:  ایمیل

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001999775277: وبسایت

 

 41علوم ریاضی،  ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

GW-BASIC 555برنامه 

 Turbo Pascal 555برنامه 

 Turbo C 555++برنامه 

 آشنائی با کامپیوتر و کاربردهای آن

 مقدماتی QBASICبرنامه نویسیآموزش جامع زبان 

 



 پیشرفته QBASICآموزش جامع زبان برنامه نویسی

 DOS-MSآموزش جامع سیستم عامل

 Cپرسش های چهار گزینه ای زبان برنامه نویسی 

 EXCEL( open source ) Calcآموزش 

 تالیف کتاب نقش مدیریت در خدمات کامپیوتری

 ای نویسندگان و مترجمینکتاب علوم رایانه ای و مدیریتی بر 45ویرایش 

 5813تالیف کتاب شعر باغ دل در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عباس نقابیان

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 a_neghabian@yahoo.com:  ایمیل

 http://www.linkedin.com/pub/abbas-neghabian/39/3b8/33: وبسایت

 

 41علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 

 

 

 

 

 

 



 

 تالیفات:

 در Rose Rational تدوین استاندارد الگوی توسعه سیستم های کاربردی در محیط شیی گرا در محیط ابزار

 جلد به سفارش وزارت فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت توانیر 85بیش از 

 مجلد به سفارش شرکت 1های کاربردی در محیط ساختیافته در تدوین استاندارد و الگوی توسعه سیستم 

 توانیر

 جلد 0در  Dataguard Oracle تدوین مجموعه اسناد الگوی کامل بهره برداری و بکارگیری

 ASCII به BCD مستند تبدیل/ انتقال/ جایگزینی سیستم های کاربردی در کامپیوترهای هانیول از

 اب پایگاه های اطلاعاتیگزارش روش بهترین گزینه در انتخ

 و امکانات پایگاه اطلاعاتی اوراکل SQL مستند آموزشی زبان

 تالیف و ترجمه کتاب تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی پایگاه های اطلاعاتی رابطه ای

 ترجمه مستند نحوه بکار گیری زبانهای نسل سوم )کوبول( در اراکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محمدرضا رزازی

 علوم ریاضی: دانشکده

 تهران محل اقامت:

 razzazi@aut.ac.ir:  ایمیل

 /http://ceit.aut.ac.ir/~razzazi: وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 Drawing Planar Graphs inside Simple Polygons: Algorithms andتالیف مشترک کتاب 

Complexity  توسط انتشارات دانشگاهیLAP LAMBERT  5555در سال 

 

 

 

 

 



 سعید قهرمانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 sghahram@wne.edu:  ایمیل

 www.linkedin.com/pub/saeed-ghahramani/3a/b34/433: وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Western New England University 

 تالیفات:

 ”Fundamentals of Probability“ مبانی احتمالات

 Instructor’s Solutions Manual” for “Fundamentals of Probability کتاب 5554سال 

with Stochastic Processes  

 یانتشارات خوارزم "اتیاضیدر ر ییشنودها گفت و"

 انتشارات هرمس "ییکایآمر-یرانیا یاتجربه"کتاب  5838 سال

 

 

 

 

 



 

 امیر نادری

 : علوم ریاضیدانشکده

 اصفهان محل اقامت:

 amir@cc.iut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 کار:سوابق 

 گروه آمار -دانشکده ریاضی -دانشگاه صنعتی اصفهانهیات علمی 

 تالیفات:

تالیف کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال یک متغیره، با همراهی حمیدرضا ظهوری زنگنه، از انتشارات دانشگاه 

 5838صنعتی اصفهان، 

 5838یف، تالیف حساب دیفرانسیل و انتگرال یا میپل توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شر

 

 

 

 



 

 

 صلاح الدین شکرانیان

 : علوم ریاضیدانشکده

 برزیل محل اقامت:

 sash@mat.unb.br:  ایمیل

 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783533J9: وبسایت

 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 

 سوابق کار:

Universidade de Brasilia, Departamento de Matem tica 

 

 

 

 تالیفات:

 کرده ام: فیتال ریبه شرح ز اتیاضیرکتاب در زمینه  53تعداد 

 



Números Notáveis-terceira ediçã0. 03. ed. Rio de Janeiro, 2015. 

Exemplos de Álgebra Linear sobre corpos; volume 1 corpos finitos. 01. ed. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2015 

Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 02. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 

Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 02. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 

Criptografia para Iniciantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 

Exercícios em Álgebra Linear III. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011 

Uma Introdução à Variável Complexa. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011 

Uma breve história da teoria dos númeors no século vinte. 1. ed. Rio de Jneiro: Cinênica 

Moderna, 2010 

Álgebra 1. 1. ed. Rio de Jneiro: Cinênica Moderna, 2010 

Tópicos em Métodos Computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: Ci^encia Moderna, 2009 

Uma Introdução à Álgebra Linear. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009 

Exercícios em Álgebra Linear I. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009 

Exercícios em Álgebra Linear II. 1. ed. Rio de Janeiroa: Ciência Moderna, 2009 

Números Notáveis. 2. ed. Brasília: UnB, 2008 

The Selberg Arthur Trace Formula. Berlin: Springer, 2008 

Uma Introdução à Teoria dos Números. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008 

Criptografia para Iniciantes. 1. ed. Brasília: UnB, 2005 

Geometria Hiperbólica e Teoria dos Números. 1. ed. Brasília: UnB, 2004 

Introdução à Álgebra Linear. 1. ed. Brasília: UnB, 2004 

Números Notáveis. 1. ed. Brasília: UnB, 2002 

Variável Complexa 1. 1. ed. Brasília: UnB, 2002 

Teoria dos Números. 2. ed. Brasília: UnB, 1998 



Arithmetic Groups: An introduction to trace formula and Hecke operators. 1. ed. Teerã: IPM, 

1997 

Teoria dos Números. 1. ed. Brasília: UnB, 1994 & 1999 

Coding Theory and Bilinear Complexity. 1. ed. Julich: International Cooperation, 1993 

The Selberg Arthur Trace Formula. 1. ed. Berlin: Springer Verlag, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیژن ظهوری زنگنه

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 zangeneh@sharif.edu:  ایمیل

 http://ocw.sharif.edu/fa/teacher/id/48: وبسایت

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

 تالیفات:

 هیپا اتیاضیشامل جبر و احتمال، هندسه، ر رستانیدب یهای درسکتاب

 5833در سال  فیشر یمبانی نظری اندازه و انتگرال از انتشارات دانشگاه صنعت یقیحق زیآنال کتاب

 Zangeneh, Bijan Z. Stationarity of the solution for the semilinearاز کتاب :  یفصل

stochastic integral equation on the whole real line. Malliavin calculus and 

stochastic analysis, 315–331, Springer Proc. Math. Stat., 34, Springer, New York, 

2013 

 از کتاب : همگانی کردن ریاضی!چرا و چگونه یفصل

 

 

 



 تیمور عموئی کلاره

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 amoui.teymour@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 تالیفات:

 5805 ،یژئودز یشبکه ها لیتعد

 Peter A. Stark ،1365نوشته  «یعدد یبر روشها یمقدمه ا»کتاب  ترجمه

 5834،یمحاسبات فتو گرامتر یوتریکامپ یمجموعه برنامه ها کتاب

 5815کشور،  کیماهواره درجه  یشبکه ژئودز لیتعد گزارش

 یمل کیداده توپوگراف گاهیپا یریکشور از ابتدا تا شکل گ یسازمان نقشه بردار GIS تیریمد یتهایفعال اهم

 5815 ران،یا

 کشور یسازمان نقشه بردار یو انتشار مقالات متعدد در مجله نقشه بردار تالیف

 

 

 



 

 علی باباخانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 babakhan@ut.ac.ir:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05ریاضی، ورودی علوم دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 سوابق کار:

 دانشکده مکانیک -استاد دانشگاه تهران

 تالیفات:

 و انتگرال جلد اول لیفرانسی: حساب دفیتال

 یمعادلات با مشتقات جرئ

 

 

 

 

 



 

 محمد جلوداری ممقانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 J_mamaghani@atu.ac.ir:  ایمیل

 Imamaghan@yahoo.com: وبسایت

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 31علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 تالیفات:

  ،یقی: مجموعه ها و اعداد حقفیتال

  ،ییو مشتقات جز رهیچند متغ توابع ،یقیحق یهایسر

 ،یاضی، رشته ر5 یعموم یاضیر، )سابق( رانیآن، دانشگاه آزاد ا یو کاربردها رهیتوابع چند متغ مشتق

 یاضی، جلد اول، رشته ر8 یعموم یاضیری،شناس نی، رشته زم5 یعموم یاضیر، اعداد هینظر 

                             نور امیهندسه)اقتباس(، دانشگاه پ یمختلط، مبان توابع

 

 



 

 فرید مالک قائینی

 : علوم ریاضیدانشکده

 یزد محل اقامت:

 maalek@yazd.ac.ir:  ایمیل

 http://yazd.ac.ir/maalek: وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 03ریاضی، ورودی  علومدانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 هیات علمی دانشگاه یزد

 تالیفات:

 ف،یمشتمل بر تعار ،یاضیواژه نامه ر

 و اشکال، ایصورت قضا 

 یکدگذار هیبر نظر یکتاب مقدمه ا فیتال 

 

 



 

 محمدرضا پورنکی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 pournaki@sharif.edu:  ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/ranjbarm: وبسایت

 33علوم ریاضی، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 18علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده علوم ریاضی -دانشگاه صنعتی شریفعضو هیات علمی 

 :تالیفات

 هامدول هیبر نظر یامقدمه سندهینو

 یمهندس اتیاضیر

 هامدول هیبر نظر یامقدمه

 

 

 



 

 

 محمدرضا بیدار

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mr_bidar79@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 13علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 مدرس المپیاد ریاضی

 :تالیفات

 یاضیر زیمسائل حل نشده و مباحث چالش برانگ  سندهینو

 

 

 

 

 



 

 مرتضی فتوحی فیروزآباد

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 fotouhi@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 10علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 35علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده دکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده علوم ریاضی -هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 :تالیفات

 یمهندس اتیاضیر سندهینو

 یبا مشتقات جزئ لیفرانسیمعادلات د

 

 

 

 



 

 

 مهدی ابوالقاسمی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mehdi_54@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 15، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 پژوهشکده هوا فضا

 :تالیفات

 یعدد زیبر آنال یامقدمه  سندهینو

 

 

 

 

 



 

 

 سعید قهرمانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 امریکا محل اقامت:

 sghahram@gmail.com:  ایمیل

 /http://mars.wne.edu/~sghahram: وبسایت

 05علوم ریاضی ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 سوابق کار:

Western New England University 

 :تالیفات

 احتمال یمبان

 

 

 

 

 

 



 

 

 جواد مهاجری

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mohajer@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 30علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 پژوهشکده الکترونیک -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 و تبادل اطلاعات )افتا( دیتول یفضا تینامه و فرهنگ امن واژه

 ییاجرا یآموزش و ساختارها ،یپژوهش یها چا لشو جهان  رانیدر ا یرمزشناس

 

 

 

 

 



 

 

 سیدمحمد غلامزاده محمودی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mmahmoudi@sharif.edu:  ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/mirsadeghi: وبسایت

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 13ریاضی، ورودی علوم دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی ارشد : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده علوم ریاضی -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 کلاسیک هایگروه:  ترجمه

 هاگروه نظریه در مسائلی و مباحث:  نویسنده

 

 

 



 

 

 محمدرضا بیدار

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 mr_bidar79@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 13، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 مدرس المپیاد ریاضی

 :تالیفات

 یاضیر زیمسائل حل نشده و مباحث چالش برانگ

 

 

 

 

 

 



 

 

 یحیی تابش

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 tabesh@sharif.edu:  ایمیل

 /http://sharif.edu/~tabesh: وبسایت

http://www.amt.edu.au/wfnmc/erdtabesh.html 

 43، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 

 سوابق کار:

 دانشکده علوم ریاضی -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 کونیلیشناخت دره س

یاضیر ادیبا المپ ییآشنا  

 

 

 

 

http://sharif.edu/~tabesh/


 

 

 روح اله جهانی پور

 : علوم ریاضیدانشکده

 کاشان محل اقامت:

 jahanipu@kashanu.ac.ir:  ایمیل

 http://www.kashanu.ac.ir/modules.php?name=treeview&op=viewnodepage&nid=2821: وبسایت

 33، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی : 

 18، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهکارشناسی ارشد : 

 10، ورودی  علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهدکتری : 

 

 سوابق کار:

 دانشگاه کاشان  گروه ریاضی و کامپیوتر -ت علمی دانشکده علوماعضو هی

 :تالیفات

 اندازه و انتگرال هینظر یمبان یقیحق زیآنال

 

 

 



 

 محمود حصارکی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 hesaraki@sharif.edu:  ایمیل

 http://math.sharif.ir/faculties/hesaraki: وبسایت

 40علوم ریاضی، ورودی  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 سوابق کار:

 دانشکده علوم ریاضی -دانشگاه صنعتی شریفهیات علمی 

 :تالیفات

 یبا مشتقات جزئ لیفرانسیمعادلات د

 یعاد لیفرانسیمعادلات د هینظر

 یقیحق زیآنال

 یمهندس اتیاضیر

Real Analysis/Engineering Mathematics/ Complex Variable/ Partial Differential 

Equations/ Theory of Ordinary Differential Equations 

 

 

 



 

 

 جواد مهاجری

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mohajer@sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

 

 30علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیپژوهشکده الکترونیک -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 تولید و تبادل اطلاعات)افتا(، ویرایش دوم )دفتر اول و دفتر دوم(واژه نامه و فرهنگ امنیت فضای 

 رمزشناسی در ایران و جهان: چالش های پژوهشی، آموزش و ساختارهای اجرائی

 

 

 

 

 



 

 حمیدرضا فرهادی

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 hfarhadi@sharif.edu  /hfarhadi@sina.sharif.edu:  ایمیل

 : وبسایت

http://math.sharif.ir/faculties/hfarhadi 

 33علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده علوم ریاضی -دانشگاه صنعتی شریف

 تالیفات:

 

 ریاضیات مالی: مدل های زمان گسسته ترجمه : مقدمه ای بر

 

 

 

 

 

mailto:hfarhadi@sharif.edu


 

 شمس الدین فهیمی نیا

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 h134847@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ارشد:  کارشناسی

 

 

 سوابق کار:

 عضو هیئت علمی ،دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

 تالیفات:

 

 یباز هینظر میبر مفاه یمقدمه ا

 

 

 

 



 

 امیر جعفری

 علوم ریاضی  :دانشکده

 تهران محل اقامت:

 ajafari@sharif.ir:  ایمیل

 http://ocw.sharif.edu/fa/teacher/id/67 وبسایت:

 15علوم ریاضی ، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کارشناسی : 

 

 کار:سوابق 

 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف ، استادیارعضو هیئت علمی

 :تالیفات

  یاضیر ادیبا المپ ییآشنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 کسری رفیع

 علوم ریاضی دانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

  تالیفات:

  یاضیر ادیبا المپ ییآشنا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پیمان کسائی

 علوم ریاضی دانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

  تالیفات:

  یاضیر ادیبا المپ ییآشنا

 

 

 

 

 



 

 رضا ناصرعصر

 علوم ریاضی دانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

  تالیفات:

  یاضیر ادیبا المپ ییآشنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهرنگ نوحی

 علوم ریاضی دانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

  تالیفات:

  یاضیر ادیبا المپ ییآشنا

 

 

 

 

 

 



 ترانه سیدبرادران

 علوم ریاضی دانشکده

 امریکا محل اقامت:

seyedt٠@southernct.edu : ایمیل   

 : وبسایت

 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

Connecticut State University, Computer Science Department عضو هیئت علمی 

 تالیفات:

VLSI Complexity of Parallel Fourier Transform Algorithms یالتیاز انتشارات دانشگاه ا 

 5333اوکلاهاما 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یضیکامران ف 

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 kamfeizi@yahoo.com:  ایمیل

 /http://drfeizi.com: وبسایت

 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری -دانشگاه علامه طباطبائی

 تالیفات:

 5834طلاعات (، انتشارات ترمه، یدولت در عصر فناور ینی)باز آفرکیدولت الکترون

 5813نور، چاپ سوم  امیانتشارات دانشگاه پ ،یبازرگان تیریمد اصول

 5813نور، چاپ س  امیو کاربرد آن، انتشارات دانشگاه پ وتریکامپ

 5813چاپ دوم  ،یانتشارات دانشگاه علامه طباطبائ وتر،یبا کامپ ییآشنا

 5833نور،  امی(، ا نتشارات دانشگاه پوتریکامپ یجلد اول ) مبان یو برنامه ساز وتریکامپ یمبان

 5833نور،  امی(، انتشارات دانشگاه پوتریجلد دوم )کاربرد کامپ یو برنامه ساز وتریکامپ یمبان

 5808پروژه، انتشارات دانشگاه آزاد سابق،  تیریمد

 



 5800و احتمال، انتشارات دانشگاه آزاد سابق،  آمار

 5801انتشارات دانشگاه آزادسابق،  وتر،یکامپ یبا آموزش برمبنا ییآشنا

 5801آن، انتشارات دانشگاه آزاد سابق،  یگرافها و کاربردها یبا تئور ییآشنا

 5801به زبان فرتون، انتشارات دانشگاه آزاد سابق،  یسینو برنامه

 5804انتشارات دانشگاه آزاد سابق،  ،یساز تمیالگور یمبان

 5803انشگاه آزاد سابق، المسائل آمار و احتمال، انتشارات د حل

 5835 ،یصنعت تیریسازمان مد  ،یپژوه ندهیو آ یریگ میتصم ق،یتحق یبرا یدلف روش

5310 ,Placement Policies, Southampton Univ. pub. 

,Screening Program for Breast Cancer, Southampton Univ. pub. 5313 

 

 ترجمه

 5830٫پور  یشمس دی، انتشارات مجتمع شه Elias Awad فیو پردازش اطلاعات ، تال وتریکامپ

اسفند  یصنعت تیریانتشارات سازمان مد  ازدهم،ی،چاپ  Earl Babbi فیتال قیتحق یکاربرد یشناس روش

5835 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یمظفر یمجتب 

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 moj.mozaffari@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mozaffar 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیدانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تالیفات:

 تمیبرای مجله الگور Advanced Calculusاز کتاب  «یتابع مجموعه ا» صیترجمه و تلخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 یابوالفضل توسل

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 atavassolie@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 تالیف شده اسـت.(Momismus zum Trilogie Eineنامه دکتری ) بر پایه پایان "سینمای خرد"کتاب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کوثری توکل علیحمدسیدم

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 mtavakol@ut.ac.ir  /m.tavakkol@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 ، عضو هیئت علمیعلوم اجتماعیدانشکده  -دانشگاه تهران

 تالیفات:

Nova Globalization, Modernization and  

  Education in Iranانتشـارات از، 

 5553 ،Nova Science Publisher 

 5813بررسی و نقد کتاب تقریظ بر کتاب جامعه شناسی بیماری و پزشکی، انتشارات باورداران، 

 5815، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، "زشکیجامعه شناسی پ"تالیف و تصنیف کتاب 

 5833، انتشارات پژوهشگران حوزه و دانشگاه، "جامعه شناسی معرفت"تالیف کتاب 

 



 5833، انتشارات سمت، "جامعه شناسی معرفت و علم"تالیف کتاب 

 ر نـی،بررسی و نقد کتاب جامعه شناسی )بررسی و معرفی کتاب گیدنز در مجله نامه علوم اجتماعی(، نشـ

 5818 

 ، انتشارات شورای عالی اطلاع رسانی وکمیسـیون"دگرگونی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی"ترجمه کتاب 

 5834ملی یونسکو، 

 "رویکرد تأویلی در مسیحیت و اسلام"تالیف کتاب 

 ، انتشارات موسسه پژوهش در برنامهریزی و توسعه"مأخذشناسی توسعه"ویرایش علمی کتاب 

 5833، انتشارات صدوق، "مقدمه ای بر جامعه شناسی علم"ف کتاب تالیف و تصنی

 ، انتشـارات وزارت خارجـه،"موانع توسعه: مطالعه مقایسه ای ایران با ترکمنستان و مراکش"تالیف کتاب 

 5835 

 5835، انتشارت جامعه شناسان، "جامعه شناسی تکنولوژی"تالیف کتاب 

 5818ازمان مدارک فرهنگیاصطلاحنامه فرهنگی فارسی، انتشارات س

 5813یادنامه آیت االله خاتمی، انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا، "تالیف مقاله در کتاب 

 5835، انتشارات جامعه شناسان، "جامعه شناسی تکنولوژی"تالیف کتاب 

 5833جامعه شناسی علم، انتشارات جامعه شناسان، "تالیف کتاب 

 ، انتشـارات پژوهشـکده مطالعـات"به فرهنگ )جامعهشناسی معرفت جدیـد(معرفت به مثا"ترجمه کتاب 

 اجتماعی و فرهنگی

 

 



 

 کاظمی حکم آباد امکیس

 علوم ریاضی دانشکده

 تهران محل اقامت:

 skaazemi@yahoo.com:  ایمیل

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 IPMمرکز پژوهش دانش های بنیادی بازنشسته  سوابق کار:

 تالیفات:

 نوشـته کلارنـس "ریاضـیات مهندسـی پیشـرفته )دو جلـد("ترجمه کتاب 

 5838ریموند وایلی، لوئیس برت، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 

 نوشته اروین "ریاضیات مهندسی پیشرفته )دو جلد("ترجمه مشترک کتاب 

 5835و  5833دانشگاهی، کریزیگ، مرکز نشر 

 نوشته جورج "جلد( 8حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی )دو قسمت و "ترجمه مشترک کتاب 

 5838و  5831برینتن توماس، راس فینی، مرکز نشر دانشگاهی،

 نوشـته "جلـد( 8حساب دیفرانسیل و انتگـرال و هندسـه تحلیلـی )دو قسـمت و "ترجمه مشترک کتاب 

 5838و  5831یس لیتهولد، مرکز نشر دانشگاهی،لوئ

 جلد( نوشته لـوئیس 8حساب دیفرانسیل و انتگرال، ویراست هفتم ) دو قسمت در "ترجمه مشترک کتاب 

 



 5833لیتهلد، نشر فاطمی، 

 نوشـته جـورج "حساب دیفرانسیل و انتگرال، ویراست دوازدهم) قسـمت اول در دو جلـد("ترجمه کتاب 

 5835س، موریس دی. ویر، جوئل هاس، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، برینتن توما

 5815 نوشته راس هانسبرگر، مرکـز نشـر دانشـگاهی، "ابتکارهایی در ریاضیات پیش دانشگاهی"ترجمه کتاب 

 5835، نشر دانشیار، "فرهنگ ریاضیات مک گروهیل"ترجمه کتاب 

 نوشته هاوارد تیمز، انتشارات کـانون پـرورش فکـری کودکـان و "محاسبهاندازه گیری و "ترجمه کتاب 

 5835نوجوانان، 

 5838نوشته سوزان بوزاک، انتشارات فنی ایران،  "در جستجوی علم"ترجمه مشترک کتاب 

 5831نوشته جان کالرن، نشر فرهنگ معاصر،  "فرهنگ ریاضی"ترجمه کتاب 

 5835ربرت الیس رابینز، ریچارد کورانت، نشر نی، نوشته ه "ریاضیات چیست؟"ترجمه کتاب 

 5830نوشته گادفری هرولد هاردی، انتشارات علمی و فرهنگی،  "دفاعیه یک ریاضیدان"ترجمه کتاب 

 5833مرکز نشر دانشگاهی،  "مفاهیم و روشهای آماری )جلد اول("ویراستاری کتاب 

 5834دانشگاهی، نشر مرکز "جلد دو – مقدماتی آمار"ویراستاری کتاب 

 نشر مرکز ،"(انگلیسی –فارسی، فارسی  -واژه نامه ریاضی و آمار ) انگلیسی "ویراستاری مشترک کتاب 

 5833دانشگاهی، 

 5835، مرکز نشر دانشگاهی، "جبر خطی"ویراستاری کتاب 

 5833، مرکز نشر دانشگاهی، "مفاهیم و روشهای آماری )جلد اول("ویراستاری کتاب 

 5835نوشته مارتین ایگنروگونتر تسیگلر، نشر پژوهشگاه دانشهای بنیادی،  "اثبات کتاب"ترجمه 

 نوشته دیوید برتن ترجمه محمـد "نظریه مقدماتی اعداد"ویراستاری کتاب



 

 اسداله آسرائی 

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 aasaraai@gmail.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 05علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی ارشد

 سوابق کار:

 ریاضی علوم دانشکده -گیلان دانشگاه دانشیار – علمی هیئت عضو -5

 کشور آموزش سنجش سازمان سازی آزمون کل مدیر -5

 تالیفات:

 درسی کتاب دو و ملی طرح انجام«غیرخطی کنترل در هندسی نگرشی» کتاب تالیف

 

 

 

 

 

 



 

 مرتضی نیکتاش

 : علوم ریاضیدانشکده

 کانادا محل اقامت:

 morteza.niktash@tpsgc-pwgsc.gc.ca : ایمیل

drmniktash@hotmail.com 

 : وبسایت

http://ca.linkedin.com/pub/morteza-niktash/12/600/a11 

https://www.facebook.com/morteza.niktash 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 Public Works and Government Services در اطلاعات فناوری حوزه در کاربردی های پژوهش مدیر

Canada 

 

 تالیفات:

Performance evaluation of two-hop systems in local area  networksسال در کتاب تالیف 

5330 

 

 

 



 

 کیوان ملاحی کارای

 : علوم ریاضیدانشکده

 آمریکا محل اقامت:

 keivan@yale.edu:  ایمیل

k.mallahikarai@jacobs-university.de 

 : وبسایت

 

 14علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

lecturer at the Mathematics Department Jacobs University 

 

 تالیفات:

 ایران در ریاضی المپیاد

 

 

 

 

 



 

 آناهیتا آریاچهر

 : علوم ریاضیدانشکده

  محل اقامت:

 :  ایمیل

 : وبسایت

 

 15علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 منصفانه بازی

 

 

 

 

 

 

 



 

 هدایت ذکائی آشتیانی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 ashtiani@sharif.edu:  ایمیل

 http://sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=zokaei: وبسایت

 

 43علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 سوابق کار:

 شریف صنعتی عمران دانشگاه مهندسی دانشکده علمی هیئت عضو

 

 تالیفات:

 کاربردی ریاضی ریزی برنامه

 

 

 

 

 



 

 

 جعفر میرزایی

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران  محل اقامت:

 jafarmirzaeivaramin@yahoo.com:  ایمیل

jmr_zzz@yahoo.com 

 : وبسایت

 

 11ریاضی، ورودی علوم دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی

 

 سوابق کار:

 

 تالیفات:

 c++ ویژوال نویسیبرنامه

 

 

 

 



 

 

 سپیده چمن آرا

 : علوم ریاضیدانشکده

 تهران محل اقامت:

 sepideh_ch@yahoo.com:  ایمیل

 : وبسایت

 

 33علوم ریاضی، ورودی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده : کارشناسی
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