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 التيتحص

 

 8731گيان، بندرعباس، ک، دبيرستان ويژه فرهنيزيف-ياضيرپلم: يد 

 8731ان، بندرعباس، يژه فرهنگيرستان ويک، دبيزيف-ياضير: يش دانشگاهيپ 

 8717تهران، ، ييد رجايدانشگاه شهد، يساخت و تول -کيمکان يمهندس: يکارشناس 

 مواد  ياصطحکاک يجوشکار يو کاربردها يتئوران نامه: يعنوان پا      

 ير )پلير کبيام يد، دانشگاه صنعتيت و تولساخ -کيمکان يمهندسارشد:  يکارشناس 

 8711ک(، تهران، يتکن

به  يعمود يدر براده بردار يابزار تراشکار ييدان دمايم يبررس :ان نامهيعنوان پا                

 کمک المان محدود

 8711ساخت و توليد، دانشگاه تهران، تهران،  -مهندسي مکانيک :يدکتر 

د شده به يز دانه توليفوق ر يهاک لولهيفتار سوپرپالستبهبود ر ان نامه:يعنوان پا

 وابسته به زمان يهاافت مدليد با رهيک شدير شکل پالستييروش تغ
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 فعاليتهاي آموزشي
 

 ،2و8روشرهاي توليرد  د،يردر تول يشررفته، مترالور يپ يجوشکار تدريس دروس علم مواد ،
ک و يرابرزار در گرروه مهندسري مکان، کارگاه جوشکاري و ماشين 2و8نقشه کشي صنعتي 

 تاکنون 8711صنايع دانشگاه هرمزگان از مهر ماه 

  تدرس دروس استاتيک، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء ماشين، نقشه کشي صرنعتي، نقشره
ر يتا ت 8713کشي کامپيوتري در گروه مکانيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودان از مهر ماه 

8711 

 نفر  1 ينفر و کارشناس 2ارشد  جام پرو ه کارشناسيراهنمايي در زمينه ان 

 

 
 مقاالت

 نک کامل مقاالت در آدرس:يل
https://scholar.google.com/citations?user=btYHgPAAAAAJ&hl=fa 

  
 برداري عمودي به روش المان محدود و تعيين دماي ابزار در براده " ، م.ر. رازفرع. فتي

 8711 ريرکبيام يپژوهش يلممقايسه با نتايج تجربي" مجله ع

 .ر ييک روش تغير يتاث يبررس" يمشهد ي، م. موسويق. فرج، يفت ع. ،يافتخار م

 3Al-Mg-ميزيا  منير شکل گرم آلييبر رفتار تغ يبيد ترکيشد يکيشکل پالست

1Zn ،275-563(, 4) 81 مدرس(  يو مهندس ي)فن ک مدرسيمکان يمهندس 

 ،رشکل ييند تغياثر فرآ يبررس" يمشهد ي، م. موسويق. فرج ي،م. افتخار ع. فتي

ه شده به يته  AZ31ميزياژ منيآل يزساختاريو ر يکيکپ بر خواص مکانيتيد پيشد يکيپالست

 486-404(, 87) 82مدرس(  يو مهندس يک مدرس )فنيمکان يمهندس "روش اکستروژن

                

 A. Fata, B. Nikuei "The effect of the tool geometry and cutting 

condition on the tool deflection and cutting forces" International 

Conference on Manufacturing & Industrial Engineering 

(ICMIE2010), Amsterdam, The Netherlands, Sep. 28-30, 2010 

 

  N. Moallemi, I. Shafieenejad, H. Davari, A. Fata" On New 

Solution for non-Newtonian Visco-Elastic Fluid in Pipe" 

International Review on Modeling and Simulations 

(I.RE.MOS.), Vol. 4, n. 4 August 2011  
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 A.Fata, N. Moallemi, S. Latifzadeh, I. Shafieenejad, S. F. 

Hashemi "Wire Coating Analysis Using Magneto-

hydrodynamic Flow of a Third grade fluid" International 

Review on Modeling and Simulations (I.RE.MOS.), Vol. 4, n. 4 

Sep. 2011 

 

 A.Fata " Temperature Measurement During Machining 

Depending on Cutting Conditions" Global Journal of Pure 

&Applied Science & Technology, 2011 V.1 issue 3 (16-21). 

 

 A Fata, G Faraji, MM Mashhadi, V Tavakkoli “Hot tensile 

deformation and fracture behavior of ultrafine-grained AZ31 

magnesium alloy processed by severe plastic deformation” 

Materials Science and Engineering (2016): A 674, 9-17 

 

 A Fata, G Faraji, MM Mashhadi, H Abdolvand ”Evaluation of 

Hot Tensile Behavior of Fine-Grained Mg–9Al–1Zn Alloy 

Tube Processed by Severe Plastic Deformation” Transactions of 

the Indian Institute of Metals (2016), 1-8 

 

 A Fata, G Faraji, MM Mashhadi, V Tavakkoli” Hot 

deformation behavior of Mg-Zn-Al alloy tube processed by 

severe plastic deformation” Archives of Metallurgy and 

Materials 62 (1), 159-166 

 

 
 

 افتخارات
 

 راه اندازي اين مرکرز و  دانشگاه هرمزگان فناور يواحدها ر مرکز رشديانتصاب به سمت مد
 ين بار در استان هرمزگانبراي نخست

 يبررا ن مرکرزيا يهرمزگان و راه انداز استان ياست پارک علم و فناوريانتصاب به سمت ر 
  ن بار در استان هرمزگانينخست

 11نمونه استان هرمزگان در سال  ير پژوهشيانتخاب به عنوان مد 

 ک يرمکان يندسرمه 11 يهاين وروديارشد در ب يان نامه کارشناسيپا ازين امتيکسب باالتر
 رير کبيام يدانشگاه صنعت -(81)نمره پرو ه ديش ساخت و توليگرا

  8718انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه هرمزگان در سال 

 يدر دفاع از رساله دکتر ياز عاليکسب امت  

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:geHnlv5EZngC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:geHnlv5EZngC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=60&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:geHnlv5EZngC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=80&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:B3FOqHPlNUQC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=80&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:B3FOqHPlNUQC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C-LGgDwAAAAJ&cstart=80&citation_for_view=C-LGgDwAAAAJ:B3FOqHPlNUQC
https://scholar.google.co.kr/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=btYHgPAAAAAJ&citation_for_view=btYHgPAAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.co.kr/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=btYHgPAAAAAJ&citation_for_view=btYHgPAAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.co.kr/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=btYHgPAAAAAJ&citation_for_view=btYHgPAAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
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 يپژوهش يتهايفعال
 

ژه يهدر منطقهه و يمعهدن مهواد ييجهاجابهه  مطالعه کاهش ضايعاتپرو ه " يمجر .8
 ، بره سرفارشج فرارسيخلر يژه اقتصاديت منطقه ويدر محل سا "ج فارسيخل ياقتصاد

 8711، سال دهيان رسيت به پايبا موفق،  يژه اقتصاديمنطقه و

 يژه اقتصهاديهمنطقهه و ين آالت خارجيقطعات ماش  ديمطالعه تول" پرو ه  يمجر .2
ل در محر "(Reverse Engineering) معکهوس يج فارس به روش مهندسهيخل

ت بره يربا موفق، يژه اقتصاديمنطقه و ، به سفارشج فارسيخل يژه اقتصاديت منطقه ويسا

 8711سال ، دهيان رسيپا

 يمواد فله معدن يريه و بارگيت اسکله تخليش ظرفيمطالعه طرح افزاپرو ه "  يمجر .7
" در محرل سرايت منطقره ويرژه ون تهن در سهاليليم 01ون تن در سال به يليم 6از 

سرال ، دهيان رسريت به پايبا موفقمنطقه ويژه اقتصادي،  ، به سفارشفارس اقتصادي خليج

8711 

 يحهيو تفر يل بهازيد وسهايهطهرح تول يمقهدمات يامکهان سهن پرو ه "  يمجر .4
ان يرت بره پايربرا موفقاستان هرمزگان،  يصنعت ي" به سفارش شرکت شهرکهايکيپالست

 8711ده، سال يرس

" بره  PVAل الکهل يهنيو يد پلهيهتول طرح يمقدمات يامکان سن پرو ه "  يمجر .1

 8711سال ، دهيان رسيت به پايبا موفقاستان هرمزگان،  يصنعت يسفارش شرکت شهرکها

" به  ومينيد سقف کاذب از ورق آلوميطرح تول يمقدمات يامکان سن پرو ه "  يمجر .1

 8711سال ، دهيان رسيت به پايبا موفقاستان هرمزگان،  يصنعت يسفارش شرکت شهرکها

به روش ضهربات  يجوش يسازه ها يبهبود استحکام خستگ مطالعه پررو ه " يرمج .3
با موفقيرت بره مستقل به سفارش دانشگاه هرمزگان،  ي" طرح پژوهش UITک يآلتراسون

 8711، سال پايان رسيده

کارگران و کارکنان در  يبر رو يطيست محيز ينده هاياثر آال يبررسپرو ه "  يمجر .1
، در محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خلريج فرارس "ج فارسيخل يژه اقتصاديمنطقه و

 8718، سال با موفقيت به پايان رسيدهمنطقه ويژه اقتصادي،  به سفارش

 سهاخته شهده بهه روش امکان سن ي سهاخت اتوماتيهک قطعهاتمجري پرو ه "  .1
بره پايران ت يربرا موفق" طرح پژوهشي مستقل به سفارش دانشگاه هرمزگران، ماشينکاري

 8711ال ، سرسيده
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خوردگي الکتروشهيميايي بهه روش آکوسهتيک  اندازه گيري تئوريمجري پرو ه "  .81
ت يربا موفق دانشگاه هرمزگان،پژوهشکده هرمز " طرح پژوهشي مستقل به سفارش  اميشن

 8718، سال به پايان رسيده

منطقهه ويهژه  (ICTطرح جهام  فنهاوري اطالعهات و ارتباطهات )مجري پررو ه "  .88
 ، بره سرفارشدر محل سايت منطقه ويژه اقتصادي خلريج فرارس "ساقتصادي خليج فار

 8718، سال به پايان رسيدهت يبا موفقمنطقه ويژه اقتصادي، 

 
 

 يياجرا يتهايفعال
 

 تاکنون 8711دانشگاه هرمزگان از مهر ماه  يئت علميعضو ه 

 آبان تا 8711س مهر ماه يت مرکز رشد دانشگاه هرمزگان از بدو تاسيريو مد يراه انداز 
8711 

 تاکنون 8711استان هرمزگان از خرداد  يس پارک علم و فناوريرئ 

 ور يهرمزگان از شهر استان يپارک علم و فناور يو اخذ مجوز اصول يمسئول راه انداز
 تاکنون 8711

 تئاتر از  ي، سونا و آمفتهران در پرو ه چند منظوره استخرباقر شهر  يمشاور ارشد شهردار
  8711تا  8717

 8711تا  8712از  ين آالت راهسازينه ساخت ماشير شرکت جناح دشت بندر در زممشاو 

  استان هرمزگان يو تحول ادار يکارگروه پژوهش، فناورعضو 

 11، 14، 12، 18، 11، 11سال  هفته پژوهش استان هرمزگان يعضو کارگروه علم 

 

 نيمعرف
 

 نشگاه تهرانک دايمکان ي، استاد، دانشکده مهندسيمشهد يدکتر محمود موسو 

 mmosavi@ut.ac.irک: يپست الکترون                    ( 128) 18884177تلفن: 

 
 دانشگاه هرمزگان التيگروه ش ،استاد ،يدکتر احسان کامران  

 eza47@yahoo.com ک:يپست الکترون                   (1831) 1141311 تلفن:       
 
 
 
 دانشگاه هرمزگان عيصنا يندسر گروه مهيمد، يمربکوفکر، ين يمحمد هاد دکتر 
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