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 : اجرایی سوابق
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   1395مجتمع آموزش عالی الرستان از ابتدای سال    یهبورس  ✓
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 مکانیکی مواد مرکب، مکانیک شکست، آنالیز عددی پیشرفته ... 

  مشبک کامپوزیتی دارای گشودگیای استوانههای و تجربی کمانش پوسته تحلیل نظری عنوان رساله دکتری: -

 با اکتساب درجه عالی  –  غالمحسین رحیمی دکتر :  تحت نظارت 

 ها با ساختار هدفمند در دماهای باالتحلیل مسئله تماس با وجود ترک در الیه کارشناسی ارشد:نامه  عنوان پایان -

 20با اکتساب نمره  -دکتر مجتبی صدیقی:  تحت نظارت 

 ANSYSآنالیز تنش اولین دندان آسیای فک پایین انسان توسط نرم افزار : کارشناسی پروژه عنوان -

 20با اکتساب نمره  –   همتیاندکتر محمدرحیم تحت نظارت: 

 
 ای: مهارت رایانه

 ، (…,Word, Excel, Power pointافزارهای عمومی )نرم تسلط به:

   MAPLEو   MATLABنرم افزارهای برنامه نویسی    

 ABAQUSافزار تحلیل المان محدود  نرم    

 .  ANSYS،  Solid Work   ،AutoCADآشنا با: 

 :تالیفات

 . 1394، مدرسان شریف، الریزاده طالع  ، حمیدرضا آسمانی، علی "مکانیک محیط پیوسته )دکتری(" (1

الری، علیرضا  زاده طالع   ، علی  "حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی )سیلورمن(تشریح کامل مسائل  " (2

 . 1390سینا چراغی کازرونی، تهران، پرسون، نیکپوریان، 
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http://jstc.iust.ac.ir/issue_2106_2588_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-86.html
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2016),  Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 16-17 Feb., 

2016. 

4) A. TalezadehLari, A. Nikbakht, M. Sadighi “Thermal behavior of SMA/FGM 

actuators with temperature dependent properties”. SMAR 2015, 3th Conference 

on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures, 2015, 

Antalya, Turkey. 

5) A. Nikbakht, A. Fallahi Arezoodar, M. Sadighi, A. Tale Zadeh Lari. “Indentation 

of a Functionally Graded Plate by a Rigid Spherical Indenter in the presence of 

a Semi–Elliptic Surface Crack”. In Proceedings of: the ASME 2012 11th 

Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis ESDA2012 

July 2–4, 2012, Nantes, France. 

6) A. Nikbakht, A. Zucchelli, M. Sadighi, A. Fallahi Arezoodar, A. Talezadeh Lari. 

“Analysis of Contact between a Functionally Graded Vitreous Enameled Steel 

Plate and a Rigid Spherical Indenter”. In Proceeding of: 20th Annual 

International Conference on Mechanical Engineering -ISME2012,  15-17 May, 

2012, School of Mechanical Eng., Shiraz University, Shiraz, Iran. 

همایش    ،"موزش مجازی و عوامل موثر بر کاهش کیفیت آن مزایای آ  "پور،  ، حسین علیالریزاده طالع   علی (7

، دانشگاه  19ها و مراکز آموزشی در بحران آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ملی تبادل تجربیات دانشگاه

 1399مرداد    23تا   21صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 

همایش  ،  "های موجودامتحانات مجازی و راهکاری های پیش روی  چالش   "، بهروز لطفی،  الریزاده طالع   علی (8

، دانشگاه  19ها و مراکز آموزشی در بحران آموزش الکترونیکی در بحران کووید  ملی تبادل تجربیات دانشگاه

 1399مرداد    23تا   21صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 

تفاضلی    ی ترک با استفاده از روش مربعاتای کامپوزیتی داراپوسته استوانه   ارتعاشات"  الری،زاده علی طالع  (9

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه  ،  "اییافته چند دامنه تعمیم 

 1399نصیرالدین طوسی، ایران، خرداد  

نظر گرفتن نقص هندسی در تحلیل کمانش محوری    اهمیت در  "الری، غالمحسین رحیمی،  زاده علی طالع  (10

کامپوزیتیپوسته مشبک  پنجمین،  "  های  و  ساالنه  بیست  ایران،   المللیبین  همایش  مکانیک    مهندسی 

 1396اردیبهشت   14 تا 12  ،ایران تهران ،  ، تربیت مدرس شگاه ن، دادانشکده مهندسی مکانیک

  ی ت یرکامپوز یکمانش ت  ی مطالعه عدد  "،  نیکبخت، مجتبی صدیقی  ی، علالریزاده علی طالع علیرضا بابایی،   (11

غ بستر  بار حرارت  ی خط   ر یدر  ها   ی تحت  ر  یعموم  یتوسط روش  و  مربعات  و  ،  "تزیر  یل یتفاضل  بیست 

ایران،  المللیبین  همایش ساالنه  پنجمین دادانشکده مهندسی مکانیک  مهندسی مکانیک  تربیت  شگاه  ن، 

 1396اردیبهشت  14  تا  12 ،ایران  تهران ، ،مدرس 
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کمانش ورق نازک کامپوزیتی دارای    حل تحلیلی تقریبی مسئله  "رحیمی،    الری، غالمحسینزاده علی طالع  (12

المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک،  ، دومین کنفرانس بین "ای مرکزیگشودگی مربعی/دایره 

 1395مهر  8، تهران، صنایع و هوافضا

  ی پوسته  ای بر کمانش محوریدایره بررسی اثر اندازه گشودگی   "الری، غالمحسین رحیمی، زاده طالع علی  (13

های نوین در  المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری ، دومین کنفرانس بین "امپوزیتی ساده و مشبکک

 1394 اسفند  6علوم مهندسی، مشهد، 

  طراحی یک استوانه هدفمند با توزیع دلخواه مواد برای   "بخت، علی اسدی،  الری، علی نیک زاده علی طالع  (14

المللی و سومین همایش  ، دومین کنفرانس بین "بارهای حرارتی و مکانیکی وارده بر جداره داخلیل  تحم

 1394 اسفند  6های نوین در علوم مهندسی، مشهد، ملی کاربرد فناوری 

طالع  (15 رحیمی،  زاده علی  غالمحسین  تقویت "الری،  رفتتاثیر  بر  مارپیچ  مشبک  کننده  پوسته  کمانشی  ار 

، دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،  "ر محوری و جانبیتحت باای  استوانه

 1394آذر  26برق و مکانیک کشور، گرگان، 

استوانه   "الری، غالمحسین رحیمی،  زاده علی طالع  (16 پوسته  تقویتکمانش  کامپوزیتی  ریب ای  با  های شده 

های  قال نفت و گاز، تهران، مرکز همایش کنفرانس لوله و خطوط انت ، ششمین  "مارپیچ تحت فشار جانبی

 1394خرداد   27و   26المللی شهید بهشتی،بین

ای کامپوزیتی  ای بر کمانش پوسته استوانه اثر گشودگی دایره   "رحیمی،    نالری، غالمحسی زاده علی طالع  (17

بارگذاری محور  تحت  ساده  و  و سومین،  "یمشبک  ساالنه   بیست  مکانیک    المللی بین  همایش  مهندسی 

 1394اردیبهشت  24 تا  22  ،ایران تهران ، ،صنعتی امیرکبیرشگاه ن، دامکانیکدانشکده مهندسی  ایران،

 نهایت همگن با پوششتماس لغزشی پانچ صلب و جسم نیمه بی  "مجتبی صدیقی، علی طالع زاده الری، (18

الی  19های پیشرفته ،  و فناوریکنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک    "  - روش تفاضالت محدود-هدفمند  
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