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 و کاري سوابق علمي

 1396 دانشگاه صنعتي شاهرود. -و مکاترونيک دانشکده مکانيک  -تا کنون: استاديار 

 1391  دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي  - ديناميک جامدات –مکانيک : دانشجوي دکتري  1396تا

 مشهد.

o  :آناليز مودال تيرها و صفحات نانوکامپوزيتي چند مقياسي و تحليل رفتار  "عنوان پايان نامه

 "ايرواالستيک اين صفحات در جريان هواي مافوق صوت 

o  دکتر جليل رضايي پژند –اساتيد راهنما: دکتر محمود شريعتي 

o  هاي هوايي،  ايرواالستيسيته، پايداري سازه :دکتريدروس تخصصي گذرانده شده در مقطع

 ها. ها و پوسته مکانيک شکست، مواد مرکب پيشرفته، تئوري صفحه

 1383- 1389 :رشناس ارشد تحقيق و توسعه در صنعتکا 

mailto:smhofarrash@gmail.com
mailto:farrash@shahroodut.ac.ir


 

 1380- 1382 :دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد. -طراحي کاربردي  -کانيک کارشناسي ارشد م 

o .کسب رتبه نخست فارغ التحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد 

o  :بهينه سازي سريع ارتعاشات سيستم انتقال قدرت خودرو )"عنوان پايان نامهJudder & 

Clonk)" هندسي دانشگاه ، سيد مهدي حسيني فراش، دکتر انوشيروان فرشيديانفر، دانشکده م

 . 1382فردوسي مشهد، تابستان 

o  .اخذ درجه ارزشيابي عالي پايان نامه کارشناسي ارشد از سوي هيأت داوران 

o :طراحي به کمک کامپيوتر پيشرفته،  دروس تخصصي گذرانده شده در مقطع کارشناسي ارشد

کنترل پيشرفته، (، محاسبات عددي پيشرفته، االستيسيته، ANSYSالمان محدود )نرم افزار 

 ارتعاشات پيشرفته.

 1376- 1380 :دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد. -طراحي جامدات  -مکانيک  کارشناسي 

o  :عنوان پايان نامه"( شبيه سازي عمليات آهنگري داغ به روش المان محدودFEM و بررسي اثر )

فرهنگدوست، دانشکده ، سيد مهدي حسيني فراش، دکتر خليل  "خستگي بر عمر اين قالبها

  1380مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، تابستان 

 شده مقاالت علمي و صنعتي ارائه

 Farrash SMH, Shariati M, Rezaeepazhand J “ The effect of carbon nanotube 

dispersion on the dynamic characteristics of unidirectional hybrid composites: An 

experimental approach”, Composites Part B, 2017, 122: 1-8.  

 Farrash SMH, Shariati M, Rezaeepazhand J. “Influence of the vacancies on the 

buckling behavior of a single –layered graphene nanosheet”, Journal of Solid 

Mechanics, 2017, 9 (3): 543-554. 

 Farrash SMH, Shariati M, Rezaeepazhand J. “Experimantal study on the effect of 

amine functionalized carbon nanotubes on the thermomechanical properties of 
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CNT/Epoxy nanocomposites”, Mechanics of Advanced Composite Structures, 2016 

(Accepted).   

  ،بيه سازي فرآيند آهنگري داغ مهره سر شافت پلوس ش"سيد مهدي حسيني فراش، خليل فرهنگدوست

 .1384سيزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت ، "405پژو 

 ،سازي سريع ارتعاشات پيچشي سيستم انتقال  بهينه " انوشيروان فرشيديانفر، سيدمهدي حسيني فراش

، دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، "آماري ( به کمک مدلسازيClonkقدرت خودرو )

 .1383دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 

  ،بهينه سازي شکل هندسي قالب کرانويل پيکان و بررسي  "سيد مهدي حسيني فراش، سيد مهدي هاشمي

س بين المللي ، يازدهمين کنفران "اثرات پارامترهاي مؤثر در فرآيند شکل دهي اين قطعه بر عمر قالبها

 .1382مهندسي مکانيک، دانشگاه فردوسي مشهد، ارديبهشت 

  ،انوشيروان فرشيديانفر، سيدمهدي حسيني فراش" ( فناوري اموليتورهاEmulators در بهينه سازي )

 .1382، يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، دانشگاه فردوسي مشهد، ارديبهشت "سريع

 سه بعدي عمليات آهنگري گرم ) شبيه سازي "يد مهدي حسيني فراش، خليل فرهنگ دوست، سHot 

Forgingپنجمين کنفرانس مهندسي "( و تخمين عمر قالبهاي آهنگري به روش تست آلتراسونيک ،

 . 1381ساخت و توليد ايران، دانشگاه صنعتي امير کبير، اسفند 

 پروژه هاي صنعتي انجام شده

 "بررسي علل شکست قالبهاي آهن( گري با استفاده از روشهاي شبيه سازي حجم محدودFVM)" ، 

 شرکت پارت سازان. -دانشگاه فردوسي مشهد -پروژه مشترک

 "شرکت کابل خودرو  -دانشگاه فردوسي مشهد -پروژه مشترک،  "طراحي دستگاه تست کشش کابل

 سبزوار.

 "دانشگاه فردوسي مشهد -کپروژه مشتر، "شبيه سازي پروسه فورجينگ گرم و سرد بر روي کامپيوتر- 

  شرکت پارت سازي مشهد.



 " دانشگاه فردوسي  -پروژه مشترک، "405طراحي تا مرحله ساخت دستگاه تست خستگي مثلثي پژو

 شرکت پارت ليو. -مشهد

 "دانشگاه فردوسي  -پروژه مشترک، "طراحي دستگاه شمارش و بسته بندي اتوماتيک قطعات ريز خودرو

 خودرو سبزوار.شرکت کابل  -مشهد

  تلف صنعتيهاي مخ انجام پروژه ) 

 سوابق تدريس 

 گروه مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد -مصالح استاتيک و مقاومت 

  دانشگاه جامع علمي کاربردي جهاد دانشگاهي مشهد. -کاربرد مکانيزمها 

  دانشگاه جامع علمي کاربردي، مرکز آموزش عالي علمي صنعتي خراسان. -ديناميک ماشين 

 مؤسسه آموزش عالي خيام - ديناميک ماشين. 

 عالي خياممؤسسه آموزش  -تقشه کشي صنعتي. 

  دانشگاه جامع علمي کاربردي، مرکز آموزش عالي علمي صنعتي خراسان. -طراحي اجزاء ماشين 

 مؤسسه آموزش عالي تصميم يار توس.  ،دانشگاه جامع علمي کاربردي -تخصصي  زبان 

 دانشکده و آموزشکده فني مشهد) شهيد منتظري(. -ربرد نرم افزار در مهندسي خودرو کا 

 دانشگاه فردوسي مشهد، گروه مکانيک. -رل اتوماتيک حل تمرين کنت 

 برنامه نويسي به کمک کامپيوتر(MATLAB )- .مرکز آموزش مجتمع صنعتي اسفراين 

 ( 1رياضي )- .مرکز آموزش مجتمع صنعتي اسفراين 

 ( تدريس نرم افزارهاي مهندسي مکانيکADAMS,CATIA,SolidWorks.) 

 اسي  راهنمايي پايان نامه هاي مقطع کارشن

  شبيه سازي و تحليل سيستم تعليق فرمان خودروي مزدا به کمک نرم افزار.ADAMS 

  طراحي و مدلسازي گيربکس اتوماتيک ابداعي با نسبت دنده پيوسته و متغير به کمک نرم افزارCATIA. 

 .شبيه سازي و تحليل تنش قطعات انعطاف پذير و ارائه يک مثال کاربردي در زمينه خودرو 



  طراحي نوعي مکانيزم جهت سوار شدن معلولين به اتوبوس و شبيه سازي آن توسط نرم افزارADAMS. 

  وارد بر بدنه نوعي برف روب در اثر برخورد با مانع صلب و روشهاي کاهش آن.تحليل تنشهاي تکيه گاهي 

 طراحي نوعي باالبر با مکانيزم قيچي. 

 سازي سينماتيکي يک نمونه از آنها.  مطالعه و بررسي انواع گريپرهاي ربات و شبيه 

  در تجهيزات دريايي کانيکيضربه گير مطراحي و ساخت نوعي بهينه سازي، طراحي و ساخت. 

 )طراحي و تحليل نوعي دست رباتيک صنعتي جهت جابجايي قطعات استوانه اي شکل ) بشکه گير. 

 تراشکاري مقاطع چند ضلعي با استفاده از دستگاه تراش. 

 چر ويژه معلولين براي تبديل وضعيت از حالت نشسته به ايستادهطراحي ويل. 

 مهارتها

 مهندسي مکانيک 

o ي مکانيکيديناميکي مکانيزمها رفتار حرکتي و شبيه سازي 

o ليل المان محدود به کمک کامپيوترمدلسازي و تح 

o افزاري  سازي نرم آناليز مودال تجربي و شبيه 

o ساخت کامپوزيتها و نانوکامپوزيتها 

o حي ماشين و نقشه کشي صنعتيطرا 

o ي و حل مسائل به کمک روشهاي عدديبرنامه نويسي رايانه ا 

o بهينه سازي به کمک الگوريتم ژنتيک 

 

 و زبان انگليسي کامپيوتر 

 Solidworks, CATIA, ANSYS, Abaqus,ADAMS, Superforge. 

 MATLAB programming. 

 IELTS overall band score: 6.5 



 فراغت:فعاليتهاي اوقات 

 )... مطالعه ) ادبي، مذهبي و 

 )...ورزش ) فوتبال، تنيس روي ميز و 
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