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  منتشر شدهمقاالت (Published Papers): 

0. 
ترويجی صوت و -نشريه علمی "اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتريکی کانکتورهای الکتريکی"اد، حامد درويش گوهری مهدی بهز

 1131ارتعاش، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 

2. 
، اسفند يابیعيبنهمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و  "هاپديده رتل در گيربکسبررسی و تحليل عددی "مسعود شاهپرستی، مهدی بهزاد 

1131 

7. 
 "های دوارطراحی و ساخت دستگاه مانيتورينگ آنالين ارتعاشات پيچشی سيستم "محمد سماواتيان، سيد مهدی دربندی، مهدی بهزاد 

 1131، اسفند يابیعيبصصی پايش وضعيت و نهمين کنفرانس تخ

1. 
 پژوهشی -علمی فصلنامة "صدا انتشار روش از استفاده با سمبه سايش عيب تشخيص"سيد محمد جعفری، حميد مهديقلی، مهدی بهزاد 

 1131 پاييز ،و چهارمبيست  شمارة هفتم،  سال موتور، تحقيقات

1. 
 یهاو شبکهتشخيص خرابی دريچه بر اثر عيوب مختلف با استفاده از روش انتشار صدا "سيد محمد جعفری، حميد مهديقلی، مهدی بهزاد 

  "عصبی

5. 
نشريه علمی ترويجی صوت و  "ی ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتريکی کانکتورهای الکتريکیاثر بارها "مهدی بهزاد، حامد درويش گوهری 

 1131ارتعاش، سال سوم، شماره پنجم، اسفند ماه 

3. 
 مغناطيسی ياتاقان سيستم در سنسور یريگاندازه خطای شناسايی " ساالريه حسن ، مهديقلی حميد ، بهزاد مهدی ، دربندی مهدی سيد

 3-22 صفحه ، 1132 تابستان ،2 شماره ،7 مجله کنترل، جلد "انتگرالی تناسبی گرمشاهدهاز  استفاده با فعال

8. 
آلودگی بر سيگنال خروجی سنسور چرخ ترمز ضد  فاصله هوايی و تأثير "شفيعی، مهدی بهزاد، صياد نصيری  محمدجوادمهدی اسکندريان، 

 1132مهندسی مکانيک، ارديبهشت  المللیبينبيست و يکمين همايش ساالنه  "قفل

6. 
بيست و يکمين  "LMS افزارنرم تفاده ازسسيستم ترمز ضد قفل با ا سازیمدل "شفيعی، مهدی اسکندريان، مهدی بهزاد، صياد نصيری  محمدجواد

 مهندسی مکانيک المللیبينهمايش ساالنه 

01. 
 المللیبينسومين کنفرانس   "کانکتورهای الکتريکی اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتريکی "مهدی بهزاد، حامد درويش گوهری 

 1132دی ماه  -چکيده مقاالت 7صفحه  آکوستيک و ارتعاشات ، 

00. 
هفتمين کنفرانس تخصصی پايش  "تشخيص ترک در تير پخش موج لمب و محدود اجزا سازیمدل"مهدی بهزاد، امين قدمی ، آمنه مقصودی 

 1131چکيده مقاالت، اسفند ماه  –يابی، صفحه وضعيت و عيب

02. 
 "ارتعاشات کمپرسورهای رفت و برگشتی فرآيند نقش ترک در فونداسيون در افزايش"ابراهيم نادری نورعينی ، مهدی بهزاد، حميد مهديقلی 

 1131چکيده مقاالت، اسفند ماه  –يابی، صفحه هفتمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب

07. 
شدگی چرخ بر سيگنال خروجی سنسور چرخ قفل فاصله هوايی و تأثير"مهدی اسکندريان، مهدی بهزاد، مريم هويت طلب، صياد نصيری 

 1131چکيده مقاالت، اسفند ماه  –يابی، صفحه هفتمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب "سيستم ترمز ضدقفل

01. 
بيستمين همايش ساالنه  ،"برنولی-ی ترک در تير يکسر درگير اويلرتشخيص نوع، محل و اندازه"مهدی بهزاد، امين قدمی، آمنه مقصودی، 

 .1131ارديبهشت  22المللی مهندسی مکانيک ايران، بين

01. 
، ششمين کنفرانس "های دوارتحليلی پديده سايش جزئی در ماشين سازیمدل"بهزاد، جليل جمالی، رضا مهيمنی، مهدی الوندی، مهدی 

 .1131چکيده مقاالت، اسفند  6يابی، صفحه تخصصی پايش وضعيت و عيب

05. 
، ششمين "بر ارتعاشات ياتاقان غلتشی یروان کاربررسی اثر شرايط "ندقی، طلب، عليرضا خرضا مسيبی کلوجه، مهدی بهزاد، مريم هويت

 .1131چکيده مقاالت، اسفند  66يابی، صفحه کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب

03. 

روی پيش کشش و زبری سطوح تماس روی سختی خمشی ني راتيتأث"آرمان توماج، مهدی بهزاد، حميد مهديقلی، فرهاد موسوی، جليل جمالی، 

 55يابی، صفحه ، ششمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"تماس و کاربرد آن در تحليل اجزاء محدود دو بعدی روتورهای ديسکی

 .1131چکيده مقاالت، اسفند 

08. 
، ششمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و "خود بازيابی بيونيک )طراحی براساس ساختارهای زيستی( تئوری"مهدی بهزاد، جليل ناجی، 

 .1131چکيده مقاالت، اسفند  31يابی، صفحه عيب
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06. 
المللی اولين کنفرانس بين، "های غلتکیياتاقان بررسی اثر گرانروی روانکار بر ارتعاشات"طلب، رضا مسيبی کلوجه، مهدی بهزاد، مريم هويت

 .1131چکيده مقاالت، آذر  12آکوستيک و ارتعاشات، صفحه 

21. 
اشات يابی سيستم پايش وضعيت ارتععيب"عباس روحانی بسطامی، مهدی بهزاد، ساالر خوبانی، مسعود رضايی، عباس مرادی، محمد مرادی، 

 .1123چکيده مقاالت، اسفند  26آالت، صفحه يابی ماشين، پنجمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"7نيروگاه کارون  1و  7واحدهای 

20. 

ی آرا، غالمعلی کيانفر، محمدرضا طهماسبی سيدمحمدحسين جزايری، مينا احمدی، عبداله ويس سيدمهدی دربندی، ساالر خوبانی، مهدی بهزاد،

، پنجمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و "های گل و قطعات پرمصرف آنها در دکل حفاریبررسی همبستگی ميان عيوب پمپ"بيرگانی، 

 .1123چکيده مقاالت، اسفند  27آالت، صفحه يابی ماشينعيب

22. 
يابی ، پنجمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"های دواراجزاء محدود پديده سايش در سيستم سازیمدل"بهزاد، مهدی الوندی،  مهدی

 .1123چکيده مقاالت، اسفند  22آالت، صفحه ماشين

27. 
، پنجمين کنفرانس "بررسی اثر کيفيت روانکاری بر رفتار ارتعاشی ياتاقان غلتشی"بی، ساالر خوبانی، رضا مسي طلب، مهدی بهزاد،مريم هويت

 .1123چکيده مقاالت، اسفند  71آالت، صفحه يابی ماشينتخصصی پايش وضعيت و عيب

21. 
ارتعاشات در شناورها بر انسان از طريق  تأثيربررسی "دحسين کريمی، نيا، مجيد رجبی، سيدرضا قريشی، محممهدی بهزاد، محمدمهدی عظيمی

 .23چکيده مقاالت، مهر ماه  126، دوازدهمين همايش صنايع دريايی، صفحه "اعمال توابع وزن فرکانس بر سيگنال ارتعاشات

21. 
های باربر در واحد توليد بررسی ارتعاشات نامتعارف ستون"ی، ساالر خوبانی و سهراب حيدری، نيا، مجيد رجبمهدی بهزاد، محمدمهدی عظيمی

 .1123چکيده مقاالت،  17، ششمين کنفرانس نگهداری و تعميرات، صفحه "چيپس چوب از صنايع چوب و کاغذ مازندران و تدوين راهکار

25. 
همايش ساالنه  نيهجدهم، "مطالعه رفتار ديناميکی روتور به تحريک تصادفی از پايه"فرهاد ميثمی، عباس روحانی بسطامی،  مهدی بهزاد،

 .1123چکيده مقاالت، ارديبهشت  165المللی مهندسی مکانيک، صفحه بين

23. 
 نيهجدهم، "تحليل ديناميک غيرخطی تير يک سر گيردار تحت بار دنبالگر تصادفی ايستا"قلی، سيدمهدی دربندی، مهدی بهزاد، حميد مهدي

 .1123چکيده مقاالت، ارديبهشت  161المللی مهندسی مکانيک، صفحه همايش ساالنه بين

28. 

يابی به کمک آناليز ارتعاشات در عيب"دربندی، اميرعباس رضايی، مهدی بهزاد، منش، سيدمهدی عباس روحانی، محمد عليخانی، علی مصطفوی

، اسفند 1122الی  1172آالت، صفحات يابی ماشين، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"توربوکمپرسورهای خطوط انتقال گاز

1122. 

26. 
، چهارمين کنفرانس "های فن بر ارتعاشات آنبررسی اثر تعداد پره"اسکويی، غالمحسين معصومی، مهدی بهزاد، شاهين ناصریعليرضا ابراهيمی، 

 .1122، اسفند 1177الی  1167آالت، صفحات يابی ماشينتخصصی پايش وضعيت و عيب

71. 
های لغزشی در رفتار بررسی اثر افزايش لقی ياتاقان"بسطامی، جليل جمالی، محسن طاهری، روحانی مهدی بهزاد، فرهاد ميثمی، عباس

 .1122، اسفند 1166الی  1156آالت، صفحات يابی ماشين، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"ديناميکی توربوژنراتورهای گازی

70. 

بررسی اجرای پايش وضعيت در بهبود وضعيت "بسطامی، فرشيد معتمدی، مهدی الوندی، مهدی بهزاد، سيدمحمود سعادت، اس روحانیعب

، اسفند 1155الی  1163آالت، صفحات يابی ماشين، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"آالت شرکت تخته فشرده شمالماشين

1122. 

72. 
، "يابی در کمپرسورهای رفت و برگشتی: يک مطالعه موردیعيب"پور، مهدی بهزاد، الدين موسوی، عليرضا بهرامعليرضا ابراهيمی، سيد رکن

 .1122، اسفند 1162الی  1116آالت، صفحات يابی ماشينچهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب

77. 

استفاده از تکنيک آناليز فرکانسی جهت شناسايی عيب موتور "مهدی گلستانی حتکنی، غالمرضا رمضانپور، مهدی بهزاد، عباس روحانی، 

، 1126الی  1112آالت، صفحات يابی ماشين، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"آسياب سيمان شرکت سيمان ممتازان کرمان

 .1122اسفند 

71. 
يابی تجهيزات اصلی دکل کاربرد آناليز ارتعاشات در عيب"بيرگانی، مهدی بهزاد، ساالر خوبانی، سيدمحمدحسين جزايری، محمدرضا طهماسبی

 .1122، اسفند 1136الی  1126آالت، صفحات يابی ماشين، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"حفاری

71. 
بررسی ارتعاشات "پور، زاده، فرهاد اسکندری، فاطمه خبازیبسطامی، غالمرضا چرخابحالج، عباس روحانیمهدی بهزاد، احمد الندی

 .1122، اسفند 512الی  522آالت، صفحات ابی ماشيني، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"های نيروگاه رامينتوربوفيدپمپ

75. 
يابی موتورهای های مختلف پايش وضعيت و عيبکاربرد آکوستيک اميشن در ميان روش"سيدمحمد جعفری، مهدی بهزاد، حميد مهديقلی، 

 .1122، اسفند 652الی  667آالت، صفحات يابی ماشينعيب ، چهارمين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و"احتراق داخلی
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73. 
های تاسيسات آب و فاضالب ارزيابی وضعيت الکتروپمپ"زاده، اکبر قانع، احمدرضا قاسمبسطامی، محمد عليخانی، علیمهدی بهزاد، عباس روحانی

 .22چکيده مقاالت، اسفند ماه  111آب و فاضالب )با رويکرد اصالح الگوی مصرف(، صفحه  ، سومين همايش ملی"آران و بيدگل

78. 
، يازدهمين "گيری ارتعاش و تجزيه و تحليل آن در يک شناوراندازه"نيا، مهدی بهزاد، مسعود آسايش، سيدابوالفضل هاشمی، محمدمهدی عظيمی

 .1122آبان ماه  21الی  13چکيده مقاالت،  162صنايع دريايی، صفحه همايش 

76. 
آبان ماه  21الی  13چکيده مقاالت،  117، يازدهمين همايش صنايع دريايی، صفحه "بررسی دقت فلوم موجساز"راد، مهدی بهزاد، مجيد کريمی

1122. 

11. 
، "تعيين عمر باقيمانده ياتاقان غلتشی با استفاده از مکانيک شکست"رفسنجانی، مهدی بهزاد، عباس روحانی، حميد مهديقلی، حسام ميرزايی

 .1122، ارديبهشت 666و  661المللی مهندسی مکانيک، صفحات هفدهمين کنفرانس ساالنه بين

10. 
، هفدهمين کنفرانس ساالنه "مدل پيوسته برای ارتعاشات عرضی تير ترکدار تيموشنکو"مهدی بهزاد، مهدی حيدری، عليرضا ابراهيمی، 

 .1122، ارديبهشت 666و  665المللی مهندسی مکانيک، صفحات بين

12. 
های تطبيقی و مکانيک های غلتشی با استفاده از الگوريتمبينی عمر باقيمانده ياتاقانپيش"حالج، عباس روحانی، ندیمهدی بهزاد، احمد ال

 .1122، ارديبهشت 712و  711المللی مهندسی مکانيک، صفحات ، هفدهمين کنفرانس ساالنه بين"شکست

17. 
، هفدهمين کنفرانس ساالنه "گير بر ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرواثر سرعت"محمدی، مهدی بهزاد، اردشير کرمیمحمدی، ندا کرمی

 .1122، ارديبهشت 652و  651المللی مهندسی مکانيک، صفحات بين

11. 
، سومين کنفرانس "هاسنجی سازهعددی انتشار امواج صوتی جهت سالمت سازیمدل"مهدی بهزاد، حسن صيادی، محمد ميرعسکری، 

 .1127، اسفند 612الی  613آالت، صفحات يابی ماشينتخصصی پايش وضعيت و عيب

11. 
های خط توليد کارخانه تخته فشرده شمال و ارائه قفيابی توعارضه"بسطامی، عليرضا ابراهيمی، مهدی بهزاد، فرشيد معتمدی، عباس روحانی

 .1127، اسفند 566الی  555آالت، صفحات يابی ماشين، سومين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"راهکار

15. 
های آب و فاضالب کشور با استفاده از تعيين عيوب الکتروپمپ"بسطامی، محمد عليخانی، رفسنجانی، عباس روحانیمهدی بهزاد، حسام ميرزايی

 .1127مهرماه  7-2چکيده مقاالت،  51المللی نگهداری و تعميرات، صفحه ، پنجمين کنفرانس بين"روش آناليز ارتعاشات

13. 
های غلتشی با استفاده از سيگنال عياری جديد برای تعيين اندازه خرابی در ياتاقانمعرفی م"حالج، عباس روحانی، مهدی بهزاد، احمد الندی

 .1127مهرماه  7-2چکيده مقاالت،  13المللی نگهداری و تعميرات، صفحه ، پنجمين کنفرانس بين"ارتعاشی

18. 
های موجود در بستگی آماری ارتعاشات ياتاقان الکتروپمپبررسی هم"بسطامی، باس روحانیحسام ميرزايی، مهدی بهزاد، مرتضی مجتهدی، ع

 .1127مهرماه  27-22چکيده مقاالت،  111، اولين کنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو، صفحه "های آب و فاضالب کشورشرکت

16. 
ديناميکی به استاتيکی بر رفتار ارتعاشی مجموعه توربوژنراتور  Exciter تأثيربررسی "حالج، عليرضا ابراهيمی، حمد الندیمهدی بهزاد، ا

 .1127مهرماه  27-22چکيده مقاالت،  53، اولين کنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو، صفحه "نيروگاه بخار زرگان

11. 
، همايش نوآوری و "های نگهداری و تعميرات مدرن در واحدهای صنعتیسيستم"بسطامی، مهدی بهزاد، سيدمحمدرضا حسينی، عباس روحانی

 .1127مهر ماه  21شکوفايی، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، 

10. 
های موجود در بررسی آماری وضعيت ارتعاشات در الکتروپمپ"رفسنجانی، عباس روحانی، ، حسام ميرزايیمهدی بهزاد، محمد کهريزی

 .1127مهر ماه  12-16چکيده مقاالت،  71برداری(، صفحه ، دومين همايش ملی آب و فاضالب )با رويکرد بهره"های آب و فاضالب کشورشرکت

12. 
بينانه در مزايای استفاده از روش تعميرات پيش"رفسنجانی، عليرضا ابراهيمی، فر، حسام ميرزايیاصغر قانع، غالمرضا رضايیمهدی بهزاد، علی

 .1127مهر ماه  12-16چکيده مقاالت،  16برداری(، صفحه ، دومين همايش ملی آب و فاضالب )با رويکرد بهره"صنايع آب و فاضالب

17. 
، مجله علمی و پژوهشی شريف، "های حوزه نزديکبررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله"حسين جهانخواه، مهدی بهزاد، محمدعلی قناد، 

 1127، تير 13-15، صفحات 62شماره 

11. 
بينانه در تاسيسات آب سنجی بکارگيری روش نگهداری پيشامکان"رفسنجانی، عليرضا ابراهيمی، مصطفی محمدی، يیمهدی بهزاد، حسام ميرزا

 1126اسفند  6و  5، 111الی  36آالت، صفحات يابی ماشين، دومين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"و فاضالب کشور

11. 
 ، دومين کنفرانس"ایحاوی مواد دانه ای بر ارتعاشات سيلوهایاصالحات سازه تاثير" ابراهيمی، رامين رهنما، حالج، عليرضاهزاد، احمد الندیب مهدی

 1126اسفند  6و  5 ، دانشگاه صنعتی شريف،35الی  22صفحات  آالت،يابی ماشينتخصصی پايش وضعيت و عيب

توچال با تکنيک آناليز کابينتله 2تشخيص خرابی ياتاقان فلکه اصلی ايستگاه " مهدی بهزاد، عباس روحانی، محمد عليخانی و علی منيری، .15
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 1126اسفند  6و  5، دانشگاه صنعتی شريف، 21الی  75آالت، صفحات يابی ماشين، دومين کنفرانس تخصصی پايش وضعيت و عيب"ارتعاشات

 1126بهمن ماه  11و  11، دومين کنگره ملی مهندسی نفت ايران، "بررسی وضعيت نگهداری و تعميرات در صنعت نفت"مهدی بهزاد،  .13

18. 
، چهارمين "ژنراتورهای برق آبی-يابی به کمک آناليز ارتعاشات در توربينعيب"مهدی بهزاد، عباس روحانی، محمدرضا طحان، نادر افشاری، 

 1126آبان ماه  21و  22خالصه مقاالت،  61المللی نگهداری و تعميرات، انجمن نت ايران، صفحه کنفرانس بين

 1126آبان ماه  2-1المللی بازرسی فنی و آزمون غيرمخرب، ، اولين کنفرانس بين"راتو نگهداری و تعمي NDT"مهدی بهزاد، عباس روحانی،  .16

51. 
، نهمين "تشخيص محدوده خرابی در سکوهای ثابت دريايی با استفاده از مشخصات ارتعاشی"مجتبی ديانتی، حسن صيادی، مهدی بهزاد، 

 1126آبان ماه  1-1  چکيده مقاالت، 21انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه  همايش صنايع دريايی،

50. 
، اولين سمينار "بررسی ارتعاشات مته حفاری با در نظر گرفتن اثر گل و تماس با ديواره"مهدی بهزاد، محمد فرجی مهياری، غالمرضا راشد، 

 1125زمستان  ،51-11يابی، دانشگاه صنعتی شريف، صفحه عيب تخصصی پايش وضعيت و

52. 
بررسی علت شکست الکتروفيدپمپ بويلر بخار نيروگاه شهيد مدحج "نژاد، فر، عليرضا ابراهيمی، احمد آصفیمهدی بهزاد، حسين صفايی

 1125زمستان  ،71-61يابی، دانشگاه صنعتی شريف، صفحه ت و عيب، اولين سمينار تخصصی پايش وضعي")زرگان(

57. 
تشخيص محدوده خرابی در سکوهای ثابت دريايی با استفاده از فرکانس طبيعی و شکل "مهدی بهزاد، مجتبی ديانتی، حسين ابراهيميان، 

 1125زمستان  ،213-217يابی، دانشگاه صنعتی شريف، صفحه و عيب، اولين سمينار تخصصی پايش وضعيت "مد

51. 
، اولين سمينار تخصصی پايش "يابیای نو در آناليز مودال توسط آزمون صدا و يک نمونه کاربرد آن در عيبشيوه"حسين منصور،  مهدی بهزاد،

 1125زمستان  ،167-155صنعتی شريف، صفحه يابی، دانشگاه وضعيت و عيب

51. 
، ششمين کنفرانس هوافضای ايران، "دار ناميزانبررسی تحليلی ارتعاشات محور خميده ترک"مهدی بهزاد، عليرضا ابراهيمی، علی صفرنواده، 

 1125ه مقاالت، اسفند چکيد 176دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، صفحه 

55. 
گيری و مقايسه گشتاورهای اندازه"فرزام فرهمند، مهدی بهزاد، حسام مقصودلو، تهمينه رضائيان، دامون سودبخش، حسين مختارزاده سلماسی، 

 1125جموعه مقاالت پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف، ، م"های متفاوتبرآيند مفاصل اندام تحتانی حين بلند کردن بار با سرعت

53. 
، فصلنامه "گويانه در ايستگاههای پمپاژ آبنگهداری و تعميرات پيش"مهدی بهزاد، علی قاسمی، عليرضا ابراهيمی عباس روحانی بسطامی، 

 1125، تابستان 12-11، صفحه 52پژوهشی آب و فاضالب، شماره -علمی

58. 
، هشتمين "مروری بر روشهای تشخيص آسيب در سکوهای ثابت دريايی خليج فارس"افشانی، حسين ابراهيميان، اکبر گلمهدی بهزاد، علی

 1125ماه آبان  11-3چکيده مقاالت،  67همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه 

56. 
، مجموعه مقاالت پژوهشی دانشکده "های توربينآناليز عددی و تجربی ارتعاشات آزاد پره"مهدی بهزاد، فرزام فرهمند، سيدمحمدرضا حسينی، 

 1126، 11-21مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی شريف، صفحه 

31. 
جسم برای بررسی -شدگی سيالهای مختلف کوپلبکارگيری مدل"حنانی، محمدسعيد سيف، زادهمهدی بهزاد، حميد سلماسی، سيامک کاظم

 1126، زمستان 66الی  23، نشريه علمی پژوهشی مهندسی دريا، سال دوم، شماره اول، صفحه "شدگیهای ارتعاشی در ناحيه قفلمشخصه

30. 
، اولين همايش ملی مهندسی ايمنی و "های گاز منازل در مقابل زلزلهبررسی ايمنی لوله"مهدی بهزاد، سيدمحمدرضا حسينی، مصطفی صمدی، 

 1126چکيده مقاالت، اسفند  116، صفحه HSEمديريت 

32. 
، "زدايی در شفت شناورهاتشخيص خميدگی با آناليز ارتعاشات و راههای عملی خمش"بهزاد، مسعود آسايش، مصطفی صمدی، مهدی 

 1126چکيده مقاالت، بهمن  66هفتمين همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه 

37. 
آالت: ماشين  يابیو عيب  کاربرد آناليز ارتعاشات در پايش"ضا حسينی، عباس روحانی بسطامی، عليرضا ابراهيمی، مهدی بهزاد، سيدمحمدر

 1126بهمن  6، 11، سومين سمينار تخصصی مراقبت وضعيت از طريق آناليز روغن، خالصه مقاالت صفحه "بررسی موردی

31. 
ارتعاشات و  گيری¬بوسيله اندازه DC الکتروموتورهای يابی¬عيب" مجيد اسدی، محمدرضا حسينی، هزاد، آريا الستی، عليرضا ابراهيمی،ب مهدی

 1126شهريور  21و  21کنفرانس،  CD سومين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات، ،"تغييرات جريان الکتريکی

31. 
، سومين کنفرانس ملی نگهداری و "بررسی خميدگی در محورهای دوار و روشهای رفع آن"مهدی بهزاد، محمدعلی غريب، مصطفی صمدی، 

 1126شهريور  21و  21کنفرانس،  CDو  13تعميرات، خالصه مقاالت صفحه 

35. 
، "تحليل ارتعاشات آزاد پره توربينهای گازی به منظور جلوگيری از خستگی دور باال"ابراهيمی،  مهدی بهزاد، محمدرضا حسينی، عليرضا

 1126شهريور  21و  21کنفرانس،  CDو  62سومين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات، خالصه مقاالت صفحه 
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33. 
های گازی کشور: از گذشته تا نگاهی بر وضعيت مونيتورينگ ارتعاشات در نيروگاه"وحانی بسطامی، مهدی بهزاد، محمدعلی غريب، عباس ر

 1126شهريور  21و  21کنفرانس،  CDو  61، سومين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات، خالصه مقاالت صفحه "حال

38. 
بينی عمر مفيد پذير و پيشهای انعطافگاهتشخيص ترک در محورهای دوار با تکيه"آبادی، عليرضا ابراهيمی، نجفمهدی بهزاد، عليرضا منتظری

 1126شهريور  21و  21کنفرانس،  CDو  121، سومين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات، خالصه مقاالت صفحه "باقيمانده محور

36. 
، "افزاری برای انجام آنآالت از طريق آناليز روغن و ذرات سايشی و تهيه نرميابی در ماشينعيب"مهدی بهزاد، شهرام ميراحمدی شريفی، 

 1126شهريور  21و  21سومين کنفرانس ملی نگهداری و تعميرات، 

81. 
، مجله "هااستفاده از کنترلر سرعت برای حل مشکالت ارتعاشی پمپ"ی، مسعود آسايش، محمدرضا حسينی، مهدی بهزاد، عباس روحانی بسطام

 1126، سال 21الی  12، صفحه 61انجمن نفت ايران، شماره 

80. 
، سيزدهمين کنفرانس ساليانه و "FH12مدل  Volvoاميون آناليزعددی و تجربی عمر خستگی فنر تخت ک"مهدی بهزاد، عليرضا ابراهيمی، 

 1126چکيده مقاالت، دانشگاه صنعتی اصفهان، ارديبهشت  273المللی مهندسی مکانيک، صفحه نهمين کنفرانس بين

82. 
، هفتمين همايش "دل عددی ارتعاش وارده به سرنشين در صندلی خودروهام"دينان، فرزام فرهمند، زاده، پريسا حجازیمهدی بهزاد، مژده رسول

 1126، خرداد 66-65سراسری ارتوپدی فنی ايران، صفحه 

87. 
المللی شناورهای ش بين، هماي"مدلسازی حرکات شناورهای تندرو منشوری در امواج منظم"بين، مهدی بهزاد، محمدسعيد سيف، عليرضا روشن

 1126، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ICFS 2005تندرو، 

81. 
گيری و تحليل سينماتيک و طراحی و توسعه سيستم اندازه"دينان، پروانه نظرعلی، فرزام فرهمند، مهدی بهزاد، رويا نريمانی، پريسا حجازی

 1121-1121، سال 117-37های تحقيقات بين دانشگاهی دانشگاه صنعتی شريف، صفحات ، مجموعه مقاالت طرح"شیديناميک حرکات ورز

81. 
ای بررسی ارتعاشات ناشی از پيدايش گردابه در رايزره"زاده، حميد سلماسی، عباس روحانی، مهدی بهزاد، محمدسعيد سيف، سيامک کاظم

 1121، بهمن 272-261، ششمين همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه "دريايی

85. 
 بررسی عملکرد توربين گاز تک محوره و روشهای"نور، مجيد آقابابائی، زاده، اميرحسين کاکايی، اسماعيل محمدیمهدی بهزاد، سيامک کاظم

 1121، بهمن 261-211، ششمين همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه "افزايش راندمان و توان خروجی آن

83. 
تأثير پارامترهای  و بررسی FEMآناليز مودال شناور با استفاده از روش "مهدی بهزاد، محمدسعيد سيف، حميد سلماسی، مسعود آسايش، 

 1121، بهمن 33-27، ششمين همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی دريايی ايران، صفحه "هندسی بر فرکانسهای طبيعی شناور

88. 
همايش صنايع دريايی، انجمن مهندسی  ، ششمين"مدلسازی حرکات کشتی در امواج دريا"مهدی بهزاد، محمدسعيد سيف، داود تحويلدارزاده، 

 1121، بهمن 25-75دريايی ايران، صفحه 

86. 
مطالعه پارامتريک عملکرد بدنه برای يک زيردريايی "حسينی، راد، سيدحميد ساداتپور، سيدميثم موسویمهدی بهزاد، منوچهر راد، رضا تقی

 1121، تابستان 21-11پژوهشی مهندسی دريا، سال اول، شماره اول، صفحه لمی، نشريه ع"توريستی

61. 
، ششمين "کاربرد عملی معادالت ديفرانسيل در مهندسی مکانيک"مهدی بهزاد، سيدمحمدرضا حسينی، حميد سلماسی، مسعود آسايش، 

 1121چکيده مقاالت، مهر ماه  62مهای ديناميکی، صفحه سمينار معادالت ديفرانسيل و سيست

60. 
، دوازدهمين "طراحی و تحليل ميراکننده پيچشی در سيستم انتقل قدرت خودرو پرايد"مهدی بهزاد، شهرام آزادی، محمدصادق فرجوند، 

 1121يده مقاالت، ارديبهشت چک 125، صفحه ISME 2004کنفرانس مهندسی مکانيک، 

62. 
های رانر در بررسی تجربی تاثير تعداد پره"منظری، محمودرضا توکلی، حميد سلماسی، زادهحنانی، مهرداد تقیزادهمهدی بهزاد، سيامک کاظم

 1121چکيده مقاالت، ارديبهشت  226گره ملی مهندسی عمران، صفحه ، اولين کن"ژنراتورهای نيروگاه شهيد عباسپور-ارتعاشات توربين

67. 
بررسی عددی کاويتاسيون در توربينهای "حنانی، محمودرضا توکلی، حميد سلماسی، زادهمنظری، مهدی بهزاد، سيامک کاظمزادهمهرداد تقی

 1121چکيده مقاالت، ارديبهشت  236ن کنگره ملی مهندسی عمران، صفحه ، اولي"فرانسيس سد شهيد عباسپور

61. 
، "افزاری برای انجام آنآالت از طريق آناليز روغن و ذرات سايشی و تهيه نرميابی در ماشينعيب"مهدی بهزاد، شهرام ميراحمدی شريفی، 

 1121ارديبهشت  چکيده مقاالت،  167يلی، صفحه هفتمين همايش حمل و نقل ر

61. 
گيری و تحليل سينماتيک مهارتهای اندازه"  پور، حسين مختارزاده، دامون سودبخش،فرزام فرهمند، مهدی بهزاد، تهمينه رضاييان، فاطمه ملکی

 1122، 157-163نشگاه صنعتی شريف، صفحات ، مجموعه مقاالت پژوهشی دا"ورزشی ژيمناستيک

فارس و دريای بررسی ارتفاع امواج دريا توسط توزيع ويبال و کاربرد آن برای امواج خليج"مهدی بهزاد، محمدسعيد سيف، مهدی روشن،  .65
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 1122، پنجمين همايش ملی صنايع دريايی، "عمان

63. 
 Conditionبررسی روشهای مختلف نگهداری موتورهای ديزل برمبنای "منظری، ابوذر نوراللهی، زادهمهدی بهزاد، مهرداد تقی

Monitoring" ،1122،پنجمين همايش ملی صنايع دريايی 

68. 
کنفرانس نگهداری و تعميرات، دانشگاه علم و صنعت،  "استفاده از اربيت محور در تشخيص لقی اتصال به فونداسيون" ر،مهدی بهزاد، رويا وقا

1122 

 1122ارديبهشت  ،ISME 2003، "دوار با قطعات لق تئوری و آزمايشگاهی ارتعاشات ماشينهای بررسی" بهزاد، پرويز عباسی، مسعود آسايش، مهدی .66

011. 
، 11الی  21، مجموعه مقاالت پژوهشی، صفحات "اثر نيروی گريز از مرکز بر ارتعاشات عرضی محورها" مهدی بهزاد و عباس روحانی بسطامی،

1121 

010. 
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 :عضویت
  New South Wales دکتری مهندس مکانيک از دانشگاه  •    

 عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی شريف   •  

  1122-1126معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانيک   •  

 راهنمايی تزهای متعدد دانشجويی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه صنعتی شريف   •  

  Condition Monitoring Center سرپرست مرکز پايش وضعيت  •  

 ايشگاه مقاومت مصالح سرپرست آزم  •  

 انجمن نگهداری و تعميرات ايران  رهيمدئتيهرئيس   •  

 يابی، نگهداری و تعميرات در واحدهای مختلف صنعتی های متعدد عيبمجری پروژه  •  

 يابی، نگهداری و تعميرات، آناليز ارتعاش برای صنايع مختلف کشور های آموزشی عيبمجری دوره  •  

 يابی و آناليز ارتعاشات های عيبکت تعميرات نيروگاهی ايران در زمينهمشاور شر  •  

  Condition Monitoring عضو کميته علمی تدوين استاندارد  •  

 و مجالت علمی داخلی و خارجی  هاکنفرانستخصصی در  -مقاله علمی 171نويسنده بيش از   •  

 مجالت تخصصی داخلی و خارجی  داورانئتيهعضو   •  

 تخصصی داخلی و خارجی  یهاکنفرانس داورانئتيهعضو   •  

  Condition Monitoring & Fault Diagnosis يابیرئيس کنفرانس پايش وضعيت و عيب  •  

 المللی نگهداری و تعميرات ايران رئيس چهارمين و ششمين کنفرانس بين  •  

 انجمن نت ايران رهيمدئتيهسمت: نايب رئيس 
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