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 يشناسنامه علم

 اطالعات شخصي:

 فردمسعود رهائي خانوادگي:نام و نام   

         rahaeifard@gmail.com    rahaeifard@ardakan.ac.ir ,      پست الکترونيک:   

 (02/6/8931دانشگاه اردکان )از تاریخ ه فني و مهندسي ت علمي گروه مهندسي مکانیک دانشکدأهیعضو وضعيت اشتغال: 

 (83/6/8931تا  8/6/8939گلپایگان )از تاریخ  ت علمي گروه مهندسي مکانیک دانشکده فني و مهندسيأهیعضو سابقه اشتغال: 

 دانشیار :يمرتبه علم

 

 تحصيالت:

 کارشناسي:   

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر دانشگاه:        

 مهندسي مکانیک تحصيلي: رشته        

 8/7/8910 تاريخ آغاز تحصيل:        

  98/6/8916تاريخ فراغت از تحصيل:         

 60/86 :معدل        

 این پارامترها به روش آزمایشگاهيتعیین پارامترهاي موثر در فرآیند ذوب و نحوه تأثیر  نامه:عنوان پايان        

 دکتر رضا حسیني :استاد راهنما        

 کبیردانشگاه صنعتي امیرک یمکان يدانشکده مهندسدر برگزیده به عنوان پایان نامه برتر  -02 نامه:نمره پايان        

   

 ارشد:کارشناسي

 دانشگاه صنعتي شریف دانشگاه:        

 طراحي کاربردي - مهندسي مکانیک رشته تحصيلي:        

 8/7/8916 تاريخ آغاز تحصيل:        

  09/4/8911 تاريخ فراغت از تحصيل:        

  10/87: معدل        

  ساکن و چرخان تحت اثر جرم متحرک FGMعاشي تیرهاي و ارت تحلیل دینامیکي نامه:عنوان پايان        

 دکتر محمد تقي احمدیان   استاد راهنما:         

 5/83 نامه:نمره پايان       
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 دکتري:  

 دانشگاه صنعتي شریف دانشگاه:        

 طراحي کاربردي -مهندسي مکانیک رشته تحصيلي:       

 92/6/8911 تاريخ آغاز تحصيل:       

 87/82/8930 تحصيل: فراغت ازتاريخ       .

  69/81 معدل:      

 بر اساس يساخته شده از مواد مدرج تابع ياتورهاکرو روزونیها و م چییکرو سویم يو ارتعاش يکینامیل دیتحل :ان نامهيعنوان پا     

 ان کرنشیگراد يهینظر

 روزبخشیخسرو فیدکتر ک –دکتر محمد تقي احمدیان استاد راهنما:        

 

 :يفرصت مطالعات دوره

 يکیکرو الکترومکانیم يهاستمیشگاه سیآزما -ایتالیا -(Politecnico Di Milanoالن )یک میتکن يدانشگاه پل مکان:

 هوشمند يمورد استفاده در تبلت ها و تلفن ها يهاسنجکرو شتابیعملکرد م يو تجرب ينظر ي: بررسقيموضوع تحق

 

 

 : جوايز و افتخارات    

  قرار گرفتن در جمع یک درصد پژوهشگران برتر جهان به تایید موسسهESI –  0202و  0283سال 

  نیک دانشکده فني مهندسي گلپایگانمهندسي مکاکسب عنوان پژوهشگر برتر گروه 

  8916در گرایش طراحي کاربردي در کنکور کارشناسي ارشد سال  82در گرایش تبدیل انرژي و رتبه  6کسب رتبه 

 مکانیک دانشگاه صنعتي امیرکبیرمهندسي در دانشکده  انتخاب پایان نامه کارشناسي به عنوان پایان نامه برتر 

 

 سوابق تدريس:

 زباان يکیمکاان ، کنترل خودکار، ارتعاشاات0و  8 مقاومت مصالحدینامیک ماشین، ک، ینامیک، دیاستات :يس دوره کارشناسدرو ،

 ک و ارتعاشات.ینامیشگاه دیشگاه مقاومت مصالح، آزمایشگاه، آزمایک و آزمایوماتیک نیدرولیک، هیمکان يتخصص

 

 ينار کارشناسی، سموسته، اجزاء محدودیپ يستم هایارتعاشات سوسته، یپ يط هایک محیمکان ارشد: يدروس دوره کارشناس 

 .ارشد
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 هاي تحصيالت تکميلي ان نامهيو مشاوره پا ييراهنما

 :افتهيخاتمه  يان نامه هايپا

 دانشگاه صنعتي  -علي کریم زاده -: تحلیل ارتعاشي میکرو ژیروسکوپ هاي حلقوي با در نظر گرفتن اثرات اندازهپايان نامه دکتري

 سمت: استاد مشاور. -شریف

 

 احمد رضا  -ان کرنشیه گرادیجرم بر اساس نظر يکرو حسگرهایم يو ارتعاش يکینامیل دیتحل  ارشد: يان نامه کارشناسيپا

 .سمت: استاد راهنما -گانیگلپا يمهندس يدانشکده فن-يعیرف

 

 يو مهندس يدانشکده فن -انید خانیمج -يحرارت يچ هاییکرو سویم يکیل رفتار استاتیتحل ارشد: يان نامه کارشناسيپا 

 سمت: استاد راهنما.-گانیگلپا

 

 يو مهندس يدانشکده فن -گانهی يشوشتر يمهد – يا رهیدا جرم يحسگرها يارتعاش لیتحل ارشد: يان نامه کارشناسيپا 

 سمت: استاد راهنما.-گانیگلپا

 

 انید کاظمیام –کرنش  انیگراد هینظر اساس بر اتصفح کرویم کیترمواالست رفتار يبررس ارشد: يان نامه کارشناسيپا- 

 سمت: استاد راهنما.-گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن

 

 سمت:  -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -يوسفیجواد  -نیشفت تورب يرفتار ارتعاش يبررس ارشد: يان نامه کارشناسيپا

 استاد راهنما.

 جرم گواه با در نظر گرفتن  ير دارایدو سردرگ يکرورزوناتورهایم يداریو ناپا يتعاشرفتار ار يبررس ارشد: يکارشناسان نامه يپا

 .: استاد راهنماسمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -نسب يفیاحسان شر -وابسته به ابعاد يها يتئور

 

 يمهد - وپل تنش اصالح شدهک هیبراساس نظر هیدو ال يکروزوناتورهایم يرفتار ارتعاش يبررس ارشد: يان نامه کارشناسيپا 

 .: استاد راهنماسمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -انیلیجل

 

 با در نظر گرفتن جرم گواه  يروسکوپیژ ریت کرویم کی يو ارتعاش يکینامید ،يکیرفتار استات يبررس ارشد: يان نامه کارشناسيپا

 .: استاد راهنماسمت -گانیپاگل يو مهندس يدانشکده فن -نایرسول ب– آن يگسترده در انتها

 

 ينین حسیام - تحلیل دینامیکي میکرو پروب هاي ارتعاشي بر اساس نظریه گرادیان کرنش ارشد: يان نامه کارشناسيپا- 

 .: استاد راهنماسمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن

 

 يسید محمد رئیس– يتحت بار حرارت دو الیه يخط ریغ يرهایکروتیم يکیاستات زیخ يبررس ارشد: يان نامه کارشناسيپا- 

 .: استاد راهنماسمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن

 

 تحلیل دنیامیکي میکروژیروسکوپ هاي تحریک شده توسط پیزوالکتریک با در نظر گرفتن اثرات  ارشد: يان نامه کارشناسيپا

 .راهنما: استاد سمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -فرشید فضلي  - اندازه

 

 يمهد - يو شتاب خارج کیالکترواستات دانیتحت م هیوابسته به ابعاد نانوشتاب سنج دوال لیحلت ارشد: يان نامه کارشناسيپا 

 .: استاد راهنماسمت -گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -يفرهاد
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 کیالکترواستات کیبا تحر هیدوال يرهایت کرویدر م يخط ریشات غاو ارتع يکینامید يداریناپا يبررس ارشد: يکارشناس نامهان يپا 

 سمت: استاد راهنما.-گانیگلپا يو مهندس يدانشکده فن -يام باشیمائده خ –

 

 ه کوپل تنش اصالح یده با استفاده از نظریخم يرهایکروتیدر م يند وارونگیفرآ يکیل استاتیتحل ارشد: يان نامه کارشناسيپا

 سمت: استاد راهنما.-گانیگلپا يمهندس و يدانشکده فن -د محسن معرفیس – شده

 

 :احسان  – اثرات اندازهبا در نظر گرفتن  يساخته شده از مواد مدرج تابع يکروسازه هایم يمدلساز پايان نامه کارشناسي ارشد

 سمت: استاد راهنما.-دانشکده فني و مهندسي گلپایگان -يمحمد

 

 ه یسم – يحرارت يتحت بارها نتیشده با لم میوارد بر دندان ترم يها محدود تنش جزاءا لیتحل ارشد: يان نامه کارشناسيپا

  سمت: استاد راهنما. -يافشار

 

 :و  يکیسرام میترم يبعددر دو مدل سه  يحرارت راتییتمرکز تنش بر اثر تغ سهیمقا پايان نامه دکتراي حرفه اي دندانپزشکي

 سمت: استاد مشاور. -دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد -هما فرحزادي -طال

 

 مقاالت:

 :ISIه ينما يدارادر مجالت  چاپ شده مقاالت  
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considering size effects, Mechanics of Advanced Materials and Structures, (2019), 

doi.org/10.1080/15376494.2018.1539890. 

 

2) S. Zandekarimi, B. Asadi, M. Rahaeifard, Size dependent thermal buckling and postbuckling of functionally 

graded circular microplates based on modified couple stress theory, Journal of Thermal Stresses 41 (2018), 1-16 

 

3) M. Rahaeifard, M. Mojahedi, On the mechanics of laminated microplates, International Journal of Engineering 

Science 119 (2017), 180-188. 

 

4) M. Rahaeifard, M. Mojahedi, “Size-dependent dynamic behavior of electrostatically actuated 

microaccelerometers under mechanical shock”, International Journal of Structural Stability and Dynamics 17 

(2017) 1750042. 
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6) A. Karimzadeh, M.T. Ahmadian, K. Firoozbakhsh, M. Rahaeifard, “Vibrational analysis of size-dependent 

rotating micro-rings”, International Journal of Structural Stability and Dynamics 17 (2017), 1771012. 

 

7) M. Rahaeifard, “Static behavior of bilayer microcantilevers under thermal actuation”, International Journal of 

Engineering Science 107 (2016), 28-35. 

 

8) M. Mojahedi, M.Rahaeifard, “A size-dependent model for coupled 3D deformations of nonlinear microbridges”, 

International Journal of Engineering Science 100 (2016), 171-182.  

 

9) E. Yassini, M. Mirzaei,  A. Alimi, M. Rahaeifard, “Investigation of the fatigue behavior of adhesive bonding of 

the lithium disilicate glass ceramic with three resin cements using rotating fatigue method”, Journal of the 

Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 61 (2016), 62-69. 

 

10)  M. Rahaeifard, “Size-dependent torsion of functionally graded bars”, Composite. part B: Engineering, 82 

(2015), 205-211.  

 

11)  M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, K. Firoozbakhsh, “Vibration analysis of electrostatically actuated nonlinear 

microbridges based on the modified couple stress theory”, Applied mathematical modelling, 31 (2015), 6694–

6704.  

 

12)  M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “On pull-in instabilities of microcantilevers”, International Journal of 

Engineering Science 87 (2015) 23–31. 

 

13)  M. Mojahedi, M. Rahaeifard, “Static deflection and pull-in instability of the electrostatically actuated bilayer 

microcantilever beams”, International Journal of Applied Mechanics (2015), DOI: 10.1142/S1758825115500908. 

 

14)  M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, K. Firoozbakhsh, “A strain gradient based yield criterion”, International 

Journal of Engineering Science 77 (2014) 45–54. 

 

15)  M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, K. Firoozbakhsh, Size-dependent dynamic behavior of microcantilevers under 

suddenly applied DC voltage, IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (2014) 

DOI:10.1177/0954406213490376.  

 

16)  M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “A size-dependent yield criterion”, International Journal of 

Engineering Science 74 (2014) 151–161. 

 

17)  M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, K. Firoozbakhsh, “Strain gradient formulation of 

functionally graded nonlinear beams”, International Journal of Engineering Science 65 (2013) 49–63. 
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18)  S.A. Tajalli, M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, M.R. Movahhedy, J. Akbari, M.T. Ahmadian, “Mechanical 

behavior analysis of size-dependent micro-scaled functionally graded Timoshenko beams by strain gradient 

elasticity theory”, Composite Structures 102 (2013) 72–80 

 

19)  M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, “Size-dependent pull-in phenomena in nonlinear 

microbridges, International Journal of Mechanical Sciences 54 (2012) 306–310. 
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21)  M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, M. Asghari, M.T. Ahmadian, “Static pull-in analysis of microcantilevers 

based on the modified couple stress theory”, Sensors and Actuators A: Physical 71(2011) 370-374. 

 

22)  M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Nonlinear dynamic analysis of a V-shaped microcantilever 

of an atomic force microscope”, Applied Mathematical Modeling, 35 (2011) 5903-5919.  

 

23)  M. Asghari, M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaeian, M.T. Ahmadian, “The modified couple stress functionally 

graded Timoshenko beam formulation”, Materials and Design, 32 ( 2011) 1435-1443 

 

24)  M.H. Kahrobaeian, M. Asghari, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Investigation of the size effects in 

Timoshenko beams based on the couple stress theory”,  Archive of Applied Mechanics, 81 (2011) 863-874. 

 

25)  M.H. Kahrobaiyan, M. Asghari, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Anonlinear strain gradient beam formulation” 

International Journal of Engineering Science, 49 (2011) 1256-1267. 

 

26)  M. Asghari, M.H. Kahrobaeian, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Investigation of the size dependent dynamic 

characteristics of atomic force microscope microcantilevers based on the modified couple stress theory”,  

International Journal of Engineering Science, , 48 (2010) 1985-1994.  

 

27)  M. Asghari, M.T. Ahmadian, M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, “On the size-dependent behavior of 

functionally graded micro-beams”, Materials and Design, 31(2010) 2324-2329. 

 

28)  R. Hosseini, M. Rahaeifard, “Experimental investigation and theoretical modeling of ice-melting processes”, 
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 شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي مقاالت چاپ
، "توزیع دما و تنش حرارتی در دندان های ترمیم شده با انله به روش اجزاء محدود" مسعود رهائی فرد، هما فرحزادی، آذر علیمی، (1

 .3( شماره 1311) 44، دوره مجله دندانپزشکی دانشگاه مشهد
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وهشی ، نشریه علمی پژ"حسگرهای فشار خازنی بررسی اثر تحریک الکترواستاتیک بر رفتار الکترومکانیکی میکرو" مسعود رهائی فرد، (2

 .2( شماره 1311) 1شاره ها، دوره مکانیک سازه ها و 

 

 

 :(IEEEو  ASME) يالمللبينمعتبر  يهاشيهمامنتخب مقاالت ارايه شده در 
 

1) M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, S.A. Moeini, M.T. Ahmadian M. Hoviattalab, “Flexural Sensitivity of a V-

Shaped AFM Cantilever Made of Functionally Graded Materials” ASME 2010, 10th Biennial Conference on 

Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey. 

 

2) K.H. Hajikolaei, M. Rahaeifard, G. Vosoughi, M.R. Movahhedi, “Spindle speed variation for regenerative chatter 

suppression in turning process with tool wear effect”, ASME 2010, 10th Biennial Conference on Engineering 

Systems Design and Analysis, ESDA2010, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey. 

 

3) M. Rahaeifard, M.H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, “Sensitivity analysis of atomic force microscope cantilever 

made of functionally graded materials”, ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences & 

Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2009, August 30 - September 2, 2009, San 

Diego, California, USA. 

 

4) M. Rahaeifard, S.A. Moeini, M.H. Kahrobaiyan, M.T. Ahmadian, “Vibration analysis of a rotating FGM cantilever 

arm”, ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2009, November 13-19, 

Lake Buena Vista, Florida, USA.  

 

5) R. Vatankhah, M. Rahaeifard, A. Alasty, “Vibration control of vehicle suspension system using adaptive critic-

based neurofuzzy controller”, IEEE, 6th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA09), 

Sharjah, UAE, March 24-26, 2009. 

 

6) M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Torsional sensitivity of the first four modes of an AFM 

cantilever with a sidewall probe using analytical method”, ASME 2009 International Design Engineering Technical 

Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2009, August 30 - September 2, 

2009, San Diego, California, USA. 

 

7) S.A. Moeini, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, M.R. Movahhedi, “Free vibration analysis of functionally graded 

cylindrical shells stiffened by uniform and non-uniform ring stiffeners”, ASME 2009, International Mechanical 

Engineering Congress & Exposition IMECE2009, November 13-19, Lake Buena Vista, Florida, USA. 

 

8) S.A. Moeini, M.H. Kahrobaiyan, M. Rahaeifard, M.T. Ahmadian, “Optimization of first mode sensitivity of V-

shaped AFM cantilever using genetic algorithm method”, ASME 2009, International Mechanical Engineering 

Congress & Exposition IMECE2009, November 13-19, Lake Buena Vista, Florida, USA. 
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 :يي داخلهاشيهمامنتخب مقاالت ارايه شده در 

 

با در  کیزوالکتریتوسط پ شده کیتحر یارتعاش یها روسکوپیکروژیم یکینامید لیتحلفرد،  یمسعود رهائ، یمجاهد ی، مهدید فضلیفرش (1

 -1311بهشت ی( اردISME 2018ران )یک ایمکان یش ساالنه مهندسین همایششمست و ی، بشده کوپل تنش اصالح ینظر گرفتن تئور

 سمنان.

ر جاده ها با توجه به سرعت مجاز عبور خودروها، یل سرعت گین پروفییتع، یل گلناریاسماعفرد،  یمسعود رهائفر،  یاصغر فروغ یعل (2

 ران.ته -8937بهشت یک و هوافضا، اردیمکان يمهندس ين المللین کنفرانس بیسوم

دانش و  یکنفرانس سراسر نیسوم، کیتحت بار الکترواستات هیالدو ریکروتیم یعیفرکانس طب لی، تحفرد یمسعود رهائان، یلیجل یمهد (3

 تهران. -1311، آبان رانیو برق ا کیمکان یمهندس یفناور

دانش  یکنفرانس سراسر نیسوم،  کرنش انیگراد هیبر اساس نظر هیدو ال ریکروتیم یکیاستاترفتار  لیتحل، فرد یمسعود رهائان، ید خانیمج (4

 تهران. -1311، آبان رانیو برق ا کیمکان یمهندس یو فناور

ک و یمکان یمهندس ین المللین کنفرانس بیدوم،  یحرارت یها چییکروسویم یکیترمومکانرفتار  یبررس، فرد یمسعود رهائ، مجید خانیان  (5

 تهران. -1311بهشت یهوافضا ،  ارد

 هیطبق نظربر  کیالکترواستات کیتحرتحت  یا رهیداورق  کرویم یعیطب یکیز استاتیخ لیتحل، فرد یمسعود رهائگانه، ی یشوشتر یمهد (1

 تهران. -1315ماه ی، د رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یدانش و فناور یمل شیهما، شده کوپل تنش اصالح 

کوپل  هیطبق نظربر  کیالکترواستات کیتحرتحت  یا رهیداورق  کرویم یعیطبفرکانس  لیتحل، فرد یمسعود رهائگانه، ی یشوشتر یمهد (1

 تهران. -1315ماه ی، د رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یدانش و فناور یمل شیهما، شده تنش اصالح 

 ین المللیکنفرانس ب، المان محدود و  تزیر-یلیراا دو روش خمش بتحت  نیتوربرفتار شفت  یبررس، فرد یمسعود رهائ، یوسفیجواد  (8

 تهران. -1315 خرداد ، ین در علوم مهندسینو یپژوهش ها

 

 :مجالت معتبر يمقاالت برا يداور

 :ISIه ينما يمجالت دارا   

 Microelectronics Journal  (Elsevier) 

 International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier) 

 Materials and Design (Elsevier) 

 Ain Shams Engineering Journal (Elsevier) 

 Journal of Vibration and Control (Sage) 

 Mechanics of Advanced Materials and Structures (Taylor and Francis) 

 Mechanics Based Design of Structures and Machines (Taylor and Francis) 

 Structural Engineering and Mechanics (Techno Press) 
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 :يداخل يپژوهش يمجالت علم

 ر یرکبیک امیمکان يه مهندسینشر 

 ک سازه ها و شاره هایمکان 

 تیکامپوز علوم و فناوري 

 

 اجرايي: سوابق

  دانشگاه اردکان امور آموزش و تحصیالت تکمیليمدیر 

 عضو شوراي دانشگاه اردکان 

 عضو مدعو شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه اردکان 
 مهندسي گلپایگان و مدیر پژوهشي دانشکده فني 
 وراي پژوهش و فناوري دانشکده فني و مهندسي گلپایگان عضو ش 
 عضو کمیته ترفیعات دانشکده فني مهندسي گلپایگان 
 فني و مهندسي گلپایگان عضو کمیته نظارت بر انجمن هاي علمي دانشکده  
 دانشکده فني و مهندسي گلپایگان تاد مشاور انجمن علمي مکانیکاس  

  در دانشکده فني و مهندسي گلپایگان عضو شوراي راهبردي مدیریت سبز 

 

 :فعاليت هاي صنعتيمنتخب 

 منگان. ين سازیشرکت ماش – يسیاتاقان مغناطیسوار بر  يهاشفت يکینامیدرفتار  يه سازین نرم افزار شبیتدو 

 ع نفت و گاز بر اساس استاندارد یمورد استفاده در صنا يل ارتعاشات در کمپرسورها و توربو اکسپندرهایافزار تحلن نرم یتدوAPI  و

ISO – منگان ين سازیشرکت ماش. 

 کرو الکترو یم يهاستمیشگاه سیآزما -هوشمند يهاها و تلفنمورد استفاده در تبلت يکرو شتاب سنج هاید عملکرد مییش و تایآزما

 الن.یک میتکن يدانشگاه پل -يکیکانم

 
 

 :و ارايه ها سمينارهامنتخب 

   گانیگلپا يمهندس يدانشکده فن -8937و آبان  8934، آذر ماه 8939آذر ماه  – يسیکارگاه مقاله نو يبرگزارسه دوره. 

 يمهندس يدانشکده فن -8935آذر ماه – هاي دندانيیتها و لیمنخستگي مکانیکي در اتصال روکشنار با موضوع یه سمیارا 

 .گانیگلپا

  دانشگاه پلي  -دوره فرصت مطالعاتي -8930فروردین  –الکترومکانیکي  اثرات اندازه در سیستم هاي میکرو با موضوعارایه سمینار

 ایتالیا. -تکنیک میالن

 

 موضوعات علمي مورد عالقه:

 يکیهاي میکرو الکترومکانسیستم 

 دینامیک سازه 

 ارتعاشات غیر خطي 
 يعدد يهاشو رو محدود اجزاء 


