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های مستطیل شکل با استفاده از تئوری مرتبه  حل دقیق ارتعاشات آزاد نانوصفحههاشمی، م. کرماجانی، ش. امیرعبداللهیان، -نژاد، ش. حسینی . ناظم[ ر1]

 .1333، مهر 131-111ص.  ، ص7، شماره 11، دوره ماهنمامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، سوم برشی غیرمحلی

مجله ، گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازهنژاد،  محمد صدیقی و رضا ناظم [1]
 .1331، 88-73، صفحات 1، شماره 7، جلد مکانیک هوافضا )ساخت و تولید(

مجله علمی ، های دایروی و حلقوی در فضای غیرمحلی االستیسیته تقارن و نامتقارن نانوورقکمانش منژاد،  محمد بدرود، شاهرخ حسینی هاشمی، رضا ناظم [3]
 .1331، مرداد 151-111ص.  ، ص5، شماره 13، دوره پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی  های مستطیل شکل حل دقیق کمانش نانوصفحهنژاد، ش. امیرعبداللهیان،  هاشمی، ر. ناظم-م. کرماجانی، ش. حسینی [1]

 .1331، اسفند 11-33ص.  ، ص13، شماره 13، دوره مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، غیرمحلی

ل برشی ی مرتبه او ارائه یک حل دقیق تحلیلی برای ارتعاشات صفحات مستطیلی نانو بر اساس نظریهنژاد،  مجتبی زارع، شاهرخ حسینی هاشمی، رضا ناظم [5]

 .1331، پاییز 113-117، ص. 1، شماره 31-3دوره  مهندسی مکانیک شریف،، ها در فضای غیرمحلی کشسان ورق

مجله علمی پژوهشی ، ای های دوالیه با در نظر گرفتن اثر برش بین الیه بررسی ارتعاشات آزاد گرافنهاشمی، ح. شکراللهی، -نژاد، ش. حسینی ر. ناظم [6]
 .1333، مهر 138-131ص.  ، ص7، شماره 11، دوره مدرسمهندسی مکانیک 

[7] Sh. Hosseini-Hashemi, M. Fakher, R. Nazemnezhad, Surface effects on free vibration analysis of nanobeams using nonlocal 
elasticity: A comparison between Euler-Bernoulli and Timoshenko, Journal of Solid Mechanics, Vol. 5, no. 3, pp. 290-304 (2013). 

مجله علمی پژوهشی ، الیه دو گرافن در ای های بین الیه مدول ی محاسبه برای تحلیلی -هندسی روشی ارائه هاشمی،-ش. حسینی ک. کمالی، نژاد، ر. ناظم[ 8]
 .1331، مهر 83-37ص.  ، ص7، شماره 15، دوره مهندسی مکانیک مدرس

 در دست چاپ. ،1335، پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک-مجله علمی، بررسی اثرات سطحی بر روی ارتعاشات آزاد پیچشی نانوتیرها نژاد، رضا ناظم [3]

مجله علمی ، غیرمحلی ریلیها با استفاده از تئوری  های جانبی بر روی ارتعاشات آزاد محوری نانومیله بررسی تاثیر جابجایینژاد، کامران کمالی،  رضا ناظم [11]
 .1335 دادر، م13-18ص.  ، ص16، شماره 5، دوره پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس

فشاری و برشی پیوندهای واندروالسی بر روی  -های کششی بررسی تاثیر همزمان مدول "نژاد، کامران کمالی، شاهرخ حسینی هاشمی،  رضا ناظم[ 11]

 .1335، 311-135ص.  ، ص1، شماره 6دوره ها،  ها و شاره پژوهشی مکانیک سازه-، مجله علمی"دوالیه با شرایط مرزی مختلفهای گرافنی  ارتعاشات نانوریبون

مجله ، "های محصور در محیط االستیک با در نظر گرفتن اثر انرژی سطح بررسی رفتار استاتیکی پیچشی نانومیله "پور،  نژاد، میالد آریان [ رضا ناظم11]
 در دست چاپ. ،1336، پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک-علمی

Conference papers 

 ششمین کنفرانس ، "سطح یبا در نظر گرفتن اثر انرژ یرد یرهدفمند بر اساس مدل ت یمضخ یرهایارتعاشات آزاد نانوت یبررس "، نژاد و محمد رضایی رضا ناظم

 .3131 تهران، آذر، خواجه نصیرالدین طوسیالمللی آکوستیک و ارتعاشات ایران، دانشگاه  بین

 المللی انجمن  شانزدهمین کنفرانس بین، "یمضخ یرهاینانوت یارتعاشات عرض یبر رو یاثرات سطح یمولفه ها یرتاث یبررس "، نژاد و محمد دوستی رضا ناظم

 .3131 تهران، ایران، اسفند، هوافضای ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  المللی مهندسی  بین بیست و چهارمین همایش ساالنه، "بررسی ارتعاشات آزاد پیچشی نانوتیرها با در نظر گرفتن اثرات سطحی "نژاد،  پور و رضا ناظم آریانمیالد

 .3131مکانیک ایران، دانشگاه یزد، یزد، اردیبهشت 

 پانزدهمین کنفرانس"تئوری االستیسیته غیرمحلی آزاد پیچشی نانوتیرها با استفاده ازبررسی تاثیر انرژی سطح بر روی ارتعاشات  "نژاد،  مهراد حیدری و رضا ناظم ، 

 .3131 اسفند، تهران، کشوری هواپیماییصنعت  ایران، دانشکده ضایفالمللی انجمن هوا بین

 فرانس ملی نانوساختارها و ، کن"غیرمحلی نانوتیرها بررسی تاثیر شرایط مرزی محلی و غیرمحلی بر روی ارتعاشات آزاد "نژاد و شاهرخ حسینی هاشمی،  رضا ناظم

 .3131اردیبهشت  13و  11دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، گرافن، 

 آزاد اسالمی، ، کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، دانشگاه "ها تاثیر شرط مرزی آزاد بر روی ارتعاشات آزاد غیرمحلی نانوتیر "، پور و میالد آریان نژاد رضا ناظم

 .3131اردیبهشت  13و  11واحد تهران مرکز، 

 المللی مهندسی  سومین کنفرانس بین ،"های انعکاس در روش استاندارد پراش اشعه ایکس های تعیین موقعیت پیک مقایسه روش"نژاد،  محمد صدیقی و رضا ناظم

 .3131ساخت و تولید، دانشگاه تهران، 

 های چند الیه نورد سرد گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس در ورق بررسی عوامل موثر بر دقت اندازه"نژاد،  محمد صدیقی و رضا ناظم" ،



 .3131المللی مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه تهران،  سومین کنفرانس بین

 نهمین کنفرانس انجمن ، "یکستنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ا یینتع یمحاسبات یها یتمالگور" نژاد و داوود افشاری،  محمد صدیقی، رضا ناظم

 .3133هوافضای ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 

 با روش  یسهجوش سرد و مقا یهدر ورق دوال یکستنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ا یریاندازه گ"نژاد و محمد هنرپیشه،  محمد صدیقی، رضا ناظم

 .3133، تبریز، یرانا یدساخت و تول یکنفرانس مهندس یازدهمین، "اجزاء محدود

 


