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 الت یتحص

 باهنر کرمان دی)جامدات(، دانشگاه شه کیمکان یمهندس ،یارشناسک •
 تهران جنوب -(، دانشگاه آزادیکاربرد ی)طراح کیمکان یارشد، مهندس یکارشناس •
 مالک اشتر یهوافضا )سازه(، دانشگاه صنعت یمهندس یدکتر  •

 فعالیت   سوابق

هوشمند دانشکده   یو سازه ها شرفتهیالمان محدود مرکز مواد پ یها لیتحل یجر م •
 92مهر  یال  87تابستان  یطوس نیالد ریدانشگاه خواجه نص کیمکان یمهندس

 یدفاع د عیالمان محدود سازه ها پژوهشکده صنا لیدر تحل یقاتیو همکار تحق مشاور •
 91 ید یال 88

شرکت قالب  یبه روش پرس چند مرحله ا 206قطعه پژو  دیدر تول  لیو تحل یطراح •
 91 وریشهر  یال 90صنعت پگاه مرداد 

از   شیتحت فشار با قطر ب یچدن یلوله و سه راه لیو تحل یمشاوره در طراح قرارداد •
خرداد  یال 92اسفند  - 91خرداد  یال 90خرداد  رانیا یساز  نیمتر شرکت لوله و ماش 5/1

93 
و ساخت سگمنت   یپروژه طراح  ریو مد یسگمنت بتن یقالب ها یمهندس لیتحل ریمد •

 92آذر  یال 91شرکت پترو عمران مهد سازه آبان  پریت
  یو ساخت نانو حسگر گاز  یپروژه طراح یکیاجزاء مکان یو طراح ییجانما مسئول •

 93 بهشتیارد یال 92همگرا آذر  انیشرکت دانش بن
 یساز  هیجهت شب یگچ یتیپانل کامپوز  یکیاستخراج خواص مکان یو مجر  مشاور •

 93بهمن  یال 93آذر  سیرس یبنا انیشرکت دانش بن  یعدد
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مرکز  یسگمنت بتن یقالب ها ستیچک ل هیو ته تیفیکنترل ک ،ی و طراح لیتحل •
 93 دی–93 نیفرورد یکاربرد قاتیپژوهش و تحق

 ASMEمخزن بر اساس استاندارد  یارتعاشات ژنراتور، ناظر طراح لیپروژه تحل ریمد •
 تاکنون  -93 ید روگاهین  یفن یبانیشرکت پشت

 مقاالت و کتب علمی 
S.M.R. Khalili, 
M. Soroush, 
A. Davar, 
O. Rahmani 

Composite Structures  
(Published) 
93 (2011)1363-1375 

Finite Element Modeling of Low  
Velocity Impact on Laminated  
Composite Plates and Cylindrical 
Shells (Top Article) 

Sh. Sheykhi 
S. Talebi 
M. Soroush 
E. Masoumi 

Nuclear Science Technology 
(Published) 
28 (2017), 73 

Thermal-hydraulic and stress 
analysis of AP1000 reactor 
containment during LOCA in dry 
cooling mode 

M. Soroush 
K. Malekzadeh, 
M. Shahravi, 

Latin American Journal of 
Solids and Structures 
(Published) 
15 (2018), 6 

Finite Element Simulation of 
Interlaminar and Intralaminar 
Dam-age in Laminated 
Composite Plates Subjected to 
Impact 

M.Lameh, 
V.Daghigh, 
M.Soroush, 
K.Nikbin 

Journal of Mechanics of 
Composite Materials 
(Published) 
55(2019), 5 

The buckling behavior of 
vacuum-infused open-hole 
unidirectional basalt fiber 
composites-experimental and 
numerical investigations 

 فرهاد ریاحی، 
 میثم سروش 

چهاردهمین کنفرانس دانشجویی  
مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،  

 87شهریور 

بررسی اثر سخت كننده ها بر روی  
 كمانش لوله 
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 فرهاد ریاحی، 
 ارسطو ارمغانی، 

 میثم سروش 

ن کنگره بین المللی مهندسی  هشتمی
 88عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 

(8ICCE) 

بررسی رفتار مدهای کمانشی و پس 
کمانشی خطوط لوله تقویت شده با  

 سخت کننده های مارپیچ 

 فرناز بزازی، 
 میثم سروش 

پانزدهمین کنفرانس فیزیک ایران،  
همدان، شهریور  دانشگاه بوعلی سینا 

89 

 سطحی ی الیه ضخامت تأثیر  بررسی
 توسط تولید شده فراصوت امواج در

 روش با الیه چند صفحه یک در لیزر
 محدود  اجزاء 

F.Bazzazi 
A. Sadr, 
M.Soroush 

2010 IEEE EMBS Conference on 
Biomedical Engineering & 
Sciences (IECBES 2010) 

Finite-Element Simulation of 
Effects of Laser Parameters on 
Laser Generated Ultrasonic 
Waves in Human Skin 

 میثم سروش، 
 علی داور، 

 محمد رضا خلیلی 

دهمین کنفرانس انجمن هوافضای  
 ایران 

 89اسفند 
AREO2011 

ضربه زننده  بررسی اثر پارامتر های 
سرعت پایین بر پاسخ ضربه صفحه  

 کامپوزیتی چندالیه

 مهدی خلیلی،
 ی،صالح می آباد
 میثم سروش 

همایش ملی آشنایی با فناوری های  
 روز در زمینه مهندسی مکانیک،

 89دانشگاه آزاد شیراز، اسفند 

تولید یک قطعه صنعتی به روش  
هیدروفرمینگ با فشار نوسانی به کمک  

 الگوریتم های بهینه سازی 
مهدی خلیلی، عباس  

 وفایی صفت، 
 میثم سروش 

مجله علمی ترویجی فرآیند های  
ششم، شماره  ساخت و تولید، سال 

25 

بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ به  
 کمک الگوریتم های بهینه سازی 

مهدی خلیلی، عباس  
 وفایی صفت، 
 میثم سروش 

مجله علمی ترویجی فرایند های  
ساخت و تولید، سال ششم، شماره  

27 

کاربرد یک سیستم هوش مصنوعی 
سازی دامنه و فرکانس در  برای بهینه

فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار  
 راهی نوسانی در قالب سه
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 میثم سروش، 
 مصطفی رضایی، 

 علی داور 

اولین همایش تخصصی سامانه های  
ماهواره بر دانشگاه صنعتی خواجه  

 نصیرالدین طوسی
SLS2011 

وسته پاسخ كمانش خطی و غیرخطی پ
 های طولیكنندهمخروطی با تقویت

J. Shahbazi, 
K. Aghababaei, 
K. Malekzadeh, 
M.Soroush 

International Conference on 
Automotive, Mechanical and 
Materials Engineering 
(ICAMME'2012) Penang 
(Malaysia) May 19-20, 2012 

Effect of Add an Aluminum 
Foam Layer to Bi-Layer Tubes to 
Make Sandwich Tubes and  Finite 
Element Simulation of Tube 
Hydro forming Process for Make 
a X-Branch Part 

V.Daghigh, 
M.Soroush, 
H.Daghigh, 
K.Nikbin, 
A.Simoneau 

The 3rd International 
Conference on Composites: 
Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-3) 
December 18-19, 2013, Tehran, 
Iran 

Finite Element Modeling of 
Tensile and Bending on Fiber 
Reinforced 
Polymer Composites 

M.Soroush, 
A.Davar, 
S.M.R.Khalili, 

The 3rd International 
Conference on Composites: 
Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-3) 
December 18-19, 2013, Tehran, 
Iran 

Effect of Impactor Parameters 
on the Impact Response of 
Composite Plates 

M.Soroush, 
A.Davar, 

The 3rd International 
Conference on Composites: 
Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-3) 
December 18-19, 2013, Tehran, 
Iran 

Numerical Simulation of 
Composite Grid Stiffened 
Cylinders Under Axial Loads 
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 رضا بنی عامریان، 
 محمود فرهادی نیا، 

 میثم سروش 

علم و مهندسی   مجله علمی پژوهشی
 سرامیک

 93، تابستان 2جلد سوم، شماره  

سازی پودر  سازی فرایند فشردهمدل 
 سرامیکی زیرکونیا تحت پرس سرد 

V.Daghigh, 
M.Soroush, 
H. Daghigh, 
K. Nikbin, 
A. Jafari 

The Bi-Annual International 
Conference on Experimental  
Solid Mechanics and Dynamics 
(X-Mech-2014) 

Buckling behavior of Basalt fiber 
reinforced epoxy composites-
Experimental and numerical 
investigation 

M.Mehrabi, 
M.Shahramyar, 
M.Soroush, 

The 4rd International 
Conference on Composites: 
Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-4) 
December 16-17, 2014, Tehran, 
Iran 

Parametric Study on Buckling of 
Composite Cylinder Shells under 
Axial and Torsion Loading 

J.Faraji Shoa, 
A.Davar, 
M.Soroush, 

The 4rd International 
Conference on Composites: 
Characterization, Fabrication 
and Application (CCFA-4) 
December 16-17, 2014, Tehran, 
Iran 

Impact Response and Damage of 
Composite Sandwich Panels with 
Foam Filled Grid Stiffened Core 

 مهدی محرابی، 
 مجتبی شهرام یار، 

 نادر محمدی، 
 میثم سروش 

پذیرفته شده در همایش یافته های  
 نوین در هوافضا و علوم وابسته 

 تهران، دانشگاه 94تابستان 

بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و 
زاویه الیاف در بار کمانشی پوسته های  
استوانه ای کامپوزیتی تحت بار ترکیبی 

 محوری و پیچشی 
 دقیق، وحید
 سروش،  میثم

 پناهی حق محمد

پذیرفته شده در همایش یافته های  
 نوین در هوافضا و علوم وابسته 

 ، دانشگاه تهران94تابستان 

تاثیر شرایط مرزی بر رفتار کمانشی  
کامپوزیت های اپوکسی تقویت شده با  

 الیاف بازالت تحت بار کمانشی فشاری 

http://www.ijcse.ir/
http://www.ijcse.ir/
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 میثم سروش 
 کرامت ملک زده فرد 

 مرتضی شهروی

 مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس
 98سال  9، شماره 19دوره 

شبیه   استخراج تجربی پارامترهای
سازی ضربه سرعت باال بر صفحه  
کامپوزیتی به روش تخریب پیش 

 رونده و مدل ناحیه چسبنده
 میثم سروش 

 کرامت ملک زده فرد 
 مرتضی شهروی

 مجله علمی پژوهشی مکانیک تبریز 
 در نوبت چاپ با کد 

JMEUT-1907-2500(R3) 

بررسی تجربی و عددی کامپوزیت 
پودی -تقویت شده با پارچه ی حلقوی

 بارگذاری ضربه تحت 

 های آموزشی برگزارشده دوره 

 89مرداد  یال 87دفاع آبان  عیدر پژوهشکده صنا ABAQUS شرفتهیو پ یوره مقدماتد •
 88 ید ی ال 88آبان  ییهوا عیدر پژوهشکده صنا ABAQUS یمقدمات دوره •
 91 یال 89 ریخواجه نص کیدر دانشکده مکان ABAQUS شرفتهیو پ یمقدمات دوره •
 90در مجتمع فوالد صنعت بناب خرداد  ABAQUS شرفتهیپ دوره •
 یال 90 بهشتی ارد انیپارس نینو یعال یدر مجتمع فن ABAQUS یمقدمات دوره •

 94زمستان 
 91خرداد  ییایدر  عیدر پژوهشکده صنا ABAQUS شرفتهیپ دوره •
 92دانشگاه مالک اشتر تابستان  کی در دانشکده مکان ABAQUS یمقدمات دوره •
 92تابستان  رانیمخابرات صا ا عیدر صنا ABAQUS شرفتهیپ دوره •
 ری دب تیدانشگاه ترب کی فلزات در دانشکده مکان  یو شکل ده ABAQUS یمقدمات دوره •

 94مرداد  یال 94 بهشتیارد یرجائ دیشه
 95کرمانشاه اسفند  یمی در مجتمع پتروش ABAQUS یمقدمات دوره •
 96 بهشتی در شرکت گاز استان کرمان ارد ABAQUS شرفتهیپ دوره •
 97-96 تختیپا ری در موسسه مشاه ABAQUS یمقدمات دوره •
 98در موسسه آفاق صنعت مهر  ABAQUS یمقدمات دوره •


