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 نام متقاضی و همكاران بهترتيب اولویت  
 محل 

 برگزاري  
 عنوان كنفرانس  

 نوع مقاله  

 ردیف   عنوان مقاله  
  

 تهران   حقگو   -٣جمالی -٢صالح پور  -١
هفدهمين كنفرانس ساالنه مهندسی 

 دانشگاه تهران   -مكانيك
     * 

 بهينه سازي چند هدفی مدل 

 1   ارتعاشی پنج درجه آزادي خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتيك  

 تهران   حقگو   -٣جمالی -٢رمضانی  -١
هيجدهمين همایش ساالنه مهندسی 

 مكانيك ایران  
    * 

مدل سازي و بهينه سازي چند هدفی جاذب هاي انرژي با 

 2   استفاده از روش المان محدود و الگوریتم ژنتيك  

سومين كنفرانس ملی سيستم هاي  اهواز   حاتمی   -٣حقگو  -٢نيا جليلی  -١

 مكانيكی و نوآوري هاي صنعتی اهواز  

و مقایسه آن  با  AL4مروري بر عملكرد گيربگس اتومات  *    
ZF4HP14     

  3 

 مشهد   نيكدل   -٣نوروزي  -٢حقگو  -١

دومين كنفرانس بين المللی و سومين 

 همایش كاربرد فناوري هاي نوین در 

 علوم مهندسی  

    * 

 بررسی عملكرد سيستم سوخت رسانی 

 و شيوه برنامه  ٢٠٢الكترونيكی خودروپژو 

  ecu valeo ریزي 

  4 

كنفرانس بين المللی پژوهش هاي نوین  تهران   فتح الهی   -٣نصيري  -٢حقگو  -١

 در علوم مهندسی  

 5   بررسی عملكرد موتورهاي هيدروژنی درخودرو   *     

 تهران     مهدي زاد –٣نورخواه  -٢حقگو  -١
كنفرانس بين المللی پژوهش هاي نوین 

 در علوم مهندسی  
     * 

بررسی سيستم شيشه باالبر در خودرو و مقایسه آن در دو 

 6   پژو  ٢٠٢خودروي   و كيا اسپورتيج 

 تهران   شربتی   -٢حقگو  -١
كنفرانس بين المللی پژوهش هاي نوین 

 در علوم مهندسی  
     * 

بررسی عملكرد خودروهاي الكتریكی و شبيه سازي كاركرد  آن 

 matlab     7و باز دهی اجزا آن با نرم افزار 

 تهران   گياهچين   -٢حقگو  -١

اولين كنفرانس بين المللی 

دستاوردهاي نوین پژوهشی در 

 مكانيك ، مكاترونيك و بيو مكانيك  
    * 

 بررسی سيستم كنترل هوشمند 

 خودرو و عملكرد آن در خودروي 

 مرسدس بنز        

  8 

 تهران   گياهچين   -٣عليزاده -٢حقگو  -١

اولين كنفرانس بين المللی 

دستاوردهاي نوین پژوهشی در 

 مكانيك ، مكاترونيك و بيو مكانيك  

     * 

بررسی سيستم خنك كاري خودرو و مقایسه آن در دو   و 

 9   خودروي پژو   ٢٠٢سوزوكی ویتارا 

 قوچان   قلندري   -٢حقگو  -١
 مواد  -دومين كنفرانس ملی مكانيك 

 و فناوري هاي پيشرفته  
     * 

 بررسی عملكرد سيستم سوخت 

در موتور و مقایسه آن با سيستم در موتور         GDIرسانی 

MPFI        

  GDI 

11 

 هرمزگان   زمانی   -٢حقگو  -١
سيزدهمين كنفرانس ساخت و توليد 

 ایران  
     * 

در خودروي سمند و بررسی    EPSطراحی و ساخت  فرمان برقی 

 carsim     00عملكرد آن با نرم افزار 

 تهران   گياهچين    -٣عارفی  -٢حقگو  -١
اولين كنفرانس بين المللی كاربرد 

 پژوهش و تحقيق در علوم مهندسی  
     * 

 بررسی عملكرد موتور سيكلت برقی ونحوه برنامه ریزي كنترلگر  
14 

 چين   شربتی   -٣زمانی-٢حقگو  -١

Conference on Optical and 

Photonic Engineering 

(ICOPEN  

  ,)6102 

     * 

Conference on Optical and  
Photonic Engineering  

  ,(ICOPEN 2016) 
11 

 پورابراهيم -٣شعبانی -٢حقگو  -١

 زمانی  -٤
 *      ISERD SAMPLE PAPER   لهستان  

A study about operation and compara on of al4 

automa c transaxle in three different  
automotives and simulation the  

results with ADVISOR and CARSIM  

  software 

  01 

 تهران   پوركار   -٣رمضانی -٢حقگو  -١

هفتمين كنفرانس بين المللی   

 رویكردهاي نوین در نگهداشت انرژي 

 ایتك     -

     * 

بررسی تأثير سوخت بيودیزل بر شاخص هاي كاركردي یك 

 09   موتور دیزل در دور ثابت  
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 2 دستگاه جداكننده الستيك از رینگ تراكتور   انزلی   ٦٢/٢/٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 l90   3دستگاه تعویض تسمه تایم  انزلی   ٦٢/٢/١٦   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 4 دستگاه در آوردن خار فشاري   انزلی   ٦٢/٢/٣٠   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 5 دستگاه تعليق ژامبون براي تنظيم ارتفاع   انزلی   ٦٢/٢/٢٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 ابزار تعویض دنده تایم موتور  انزلی   ٦٢/٢/٢٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 سيكلت بدون باز كردن فولی  

1 

 7 دستگاه فنر جمع كن برقی خودرو   انزلی   ٦٢/٢/٨   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 ابزار پنوماتيكی جهت عقب  انزلی   ٦٢/٥/١٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 راندن پيستون كاليپر ترمز 

  EF7 

8 

 9 ابزار درآوردن بوش دسته موتور پایين خودرو   انزلی   ٦٢/٨/١٥   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 ساخت موتور تك سيلندر  انزلی   ٦٢/٢/٢٦   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 شيشه اي  كامپوزیت  

11 

 EF7   11ابزار مخصوص خارج نمودن فولی  انزلی   ٦٢/٢/٢٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 12 ابزار مخصوص در آوردن بلبرینگ چرخ موتور سيگلت   انزلی   ٦٢/٢/١   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 ابزار مخصوص در آوردن سر  انزلی   ٦٢/١٠/١٥   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 پلوس خودروهاي سواري  

13 

 14 ساخت دستگاه ثابت كننده دینام    انزلی   ٦٢/٦/٢٢   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

  ١٢موتور دبيليو شكل  انزلی   ٦٨/٢/٢٥   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 سيلندربا شاتون هاي بلند 

 وكوتاه  

11 

ابزار مخصوص تعویض الستيك گاید سوپاپ بدون باز نمودن  انزلی ٦٢/١٠/١٥   اسماعيل حقگو   دانشگاه فنی و حرفه اي  

 سرسيلندر

11 
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 كشوري

كشو

 ري

 استانی

 شروع    پایان  

اسماعيل 

 حقگو  
  * 

جشنواره 

 توسكا  
  *   *   ٢٥/٤٠٠/٣٠٠٢   ٦٢/٢/١١   ٦٢/٣/٢ 

 طراحی و ساخت موتور سيكلت برقی  
1 

اسماعيل 

 حقگو  
        *   *   ٢٥/٤٠٠/٣٠٠٨   ٦٢/١٠/٣   ٦٢/٣/٢ 

   ecuطراحی و ساخت دستگاه تستر شبيه ساز 
4 

اسماعيل 

 حقگو  
        *   * 

  

٦٢/٥/٢٢ 
  ٢٥/٤٠٠/٢٤٢٤   ٦٢/١١/٥ 

 طراحی و ساخت سيلندر شيشه اي كامپوزیت  
1 

اسماعيل 

 حقگو  
  * * 89/6/11 89/11/41  

طراحی  و ساخت تستر ) شبيه ساز ( ساعتی گيربكس 

 2 اتوماتيك

اسماعيل 

 حقگو  
  * * 

در حال 

 اجرا
88/14/41  

 طراحی و ساخت زیر دریایی بدون سرنشين مدل
1 

 ایجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشی   -1

 نام متقاضی و همكاران به

 ترتيب اولویت  

ميزان گرنت 

 به ریال  

 تاریخ انجام  
 موافقت 

 موسسه با انجام فعاليت  

 )شماره و تاریخ(  

 ردیف عنوان فعاليت  
 شروع    پایان  

 اسماعيل حقگو  -1

 عليپور   -4
 پارک علم و فناوري گيالن   ٦٢/١٢/٢٣   ٦٢/٢/٢٢   ٢٠٠٠٠٠٠٠  

ساخت ابزار مخصوص جهت اندازه گيري لقی باند 

 1 ترمز گيربگس هاي اتوماتيك  

 اسماعيل حقگو  -1

 پور ابراهيم  -4

 عباسی   -1

 پارک علم و فناوري گيالن   ٦٢/١/٢٢   ٦٢/٢/٢٥   ٢٠٠٠٠٠٠٠  

 ساخت ابزار مخصوص جهت 

خارج نمودن پيستون فشاري گيربگس هاي 

 اتوماتيك  
2 

 سماعيلا-1

 -2حقگو 

 پورنوروز

 پارک علم و فناوري گيالن   ٦٢/١٢/٢٢   ٦٢/٢/٢٥   ٢٠٠٠٠٠٠٠  

 ابزار پنوماتيكی جهت عقب راندن پيستون كاليپر ترمز 

  EF7 3 

 اسماعيل حقگو -1  

 حسينجانی -4
  ٢٠٠٠٠٠٠٠   9/3/98 9/8/99 

دستگاه شش کاره کشاورزی جهت آماده سازی زمین برای  پارک علم و فناوري گيالن  

 2 کاشت صیفی جات آبیاری قطره ای

 اسماعيل حقگو   -1

 فراهانی   -4
  ٦٢/١٠/١٨   ٦٨/٣/١٢   ١٤٠٠٠٠٠٠ 

 ابزار مخصوص در آوردن سر  پارک علم و فناوري گيالن  

 پلوس خودروهاي سواري  
1 

 اسماعيل حقگو
 1211/4/4 در حال اجرا 441111111

 طراحی و ساخت دستگاه تستر ساعتی گيربكس پارک علم و فناوري گيالن  
6 

 اسماعيل حقگو
 1211/4/41 درحال اجرا 4241111111

شركت توزیع برق استان 

 گيالن

مکانیکی شاخه زن قابل طراحی و ساخت دستگاه بازوی 

 9 خودرو نصب بر روی

 اسماعيل حقگو
111111111   ٦٢/١٠/١٨   ٦٨/٣/١٢ 

طراحی و ساخت نمونه تجاري موتور سيكلت برقی  دانشگاه فنی و حرفه اي

 9 وات  9111وات و  4111
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 نام متقاضی و 

همكاران بهترتيب 

 اولویت  

شماره 

 شابك  

 تاریخ 

انتشار 

 یا 

قبولی 

   چاپ

 موضوع    مشخصات  

 عنوان كتاب  

 ردیف  

 زبان  ناشر  

   كتاب
تاریخ 

 چاپ 

     اول

  
 

   

اسماعيل  -1

 حقگو   

 مسعود بارده   -4
 *                        ١٣٨٦   فارسی   كتيبه گيل        

 تكنولوژي سيستم هاي الكترونيكی خودرو  

1 

 اسماعيل حقگو   -1

 *                        ١٣٦٠   فارسی   كتيبه گيل         مسعود بارده   -4
 نكات برتر در 

 4 مباحث تكنولوژي مكانيك خودرو  
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نام متقاضی و 

همكاران بهترتيب 

   اولویت
 رتبه  

   

 خارجی  

   

   

 داخلی  
 ردیف عنوان فعاليت  

   *      اول   اسماعيل حقگو  
 دز جشنواره توسكاطراحی و ساخت موتور سيكلت برقی  

1 

 2 پژوهشگر برتر -  گيالن استان پژوهش هفته –فعاليتهاي پژوهشی  *      اول   اسماعيل حقگو  

 نریمان زاده    -1

 صالحی پور    -4

 جمالی    -1

 حقگو   -2

برترین مقاله در چهار 

   ٢٠١١تا  ٢٠٠٨سال بين 

  *    Pareto optimization of a fivedegree of freedom vehicle  
vibration model using a multi- 

objective uniform –diversity   genetic algorithm(MUGA) 

3 

 4 طراحی و ساخت سيلندر شيشه اي در جشنواره خيام  *     * برتر   اسماعيل حقگو  
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 داوري و نظارت برفعاليت هاي پژوهشی

 

 انجام فعاليتتاریخ 
 تيمدت زمان   فعال

 عنوان )سمت( ،  نوع فعاليت   محل فعاليت  

 

 

 ردیف

 تاریخ پایان  
  تاریخ شروع  

   1 داوری نشریه علمی و ترویجی کارافن   دانشگاه فنی و حرفه ای   سال 2 1398   هم اکنون  

نشریه رهیافتی در مدیریت نفت  سال 2 1399/1/14 هم اکنون  

 و گاز

عضو هیات تحریریه نشریه رهیافتی در مدیریت 

 نفت و گاز

2 

 3 داوری در فن بازار وزارت علوم و تحقیقات سال  3 1397 1411

 4 عضو شورای پژوهشی منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد انزلی سال 2 1398 هم اکنون  

عضو شورای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای  دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سال 2 1394 1391

 کشور

5 

 1 داوری کتاب های تخصصی   دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سال  3  1397 هم اکنون  

داوری طرحهای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه  دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سال  1 1394 هم اکنون  

 ای کشور

7 

عضویت در شوای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه  دانشگاه فنی و حرفه ای گیالن سال  2 1398 هم اکنون  

 ای گیالن

8 

 9 ی آموزشکدهپژوهش یدر شوا تیعضو آموزشکده انزلی سال  15 1385 هم اکنون  

 11 ریاست کانون شکوفایی و خالقیت آموزشکده انزلی سال  2 1398 هم اکنون  

عضویت در کارگروه بهسازی تجهیزات مکانیک  دانشگاه فنی و حرفه ای کشور سال  1 1397 1398

 خودرو کشور

11 

ریاست کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه  دانشگاه گیالن سال 4 1381 1384

 گیالن

12 

 

 


