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 تعیین ویژگیهای پخت- آمیزههای قالب گیری گرما سخت و پیش آغشتهها- پالستیکهای تقویت شده با الیاف: INSO 19561
 سامانه های لوله گذاری پالستیک ها– قطعات پالستیکی مسلح شده با الیاف شیشه– تعیین مقدار اجزاء با استفاده: INSO ------از روش وزن سنجی
 روش آزمون- تعیین استحکام لهیدگی پین ساده-کامپوزیتهای پالستیک تقویت شده با الیاف- پالستیکها: INSO 19521
 الزامات1  قسمت، اتصاالت پساب در سیستم بهداشتی: INSO 19912-1
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) – مواد چوب پالستیک – روشهای آزمونWPC(  کامپوزیتهای چوب پالستیک: INSO 19905-2

انتشارات علمی



Journal papers:
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5- M. Tahani, A. Andakhshideh, S.Maleki, “Interlaminar stresses in thick cylindrical shell with
arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads”, Composites Part B. Vol.
98, 151-165, (2016)
6- S. Maleki and M.Tahani, “An investigation into the static response of fiber-reinforced open
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7- S. Maleki and M. Tahani, “Nonlinear analysis of fiber-reinforced open conical shell panels
considering variation of thickness and fiber orientation under thermo-mechanical loadings”.
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 کنفرانس بین المللی یافتههای نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و،کامپوزیتی تحت فشار جانبی با استفاده از روش المانهای چسبنده
1394  شهریور26 ،مهندسی مکانیک

 -21امیر کریمان ،سعید رهنما و ستار مالکی ،مدل سازی رشد ترک در محل اتصال دو صفحه کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای
محدود توسعه یافته ،سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق ،مکانیک و مکاترونیک،
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مدرس.
 -24مهدی مالئین ،ستار مالکی ،استحکام برشی لولههای کامپوزیتی دوالیه متشکل از کامپوزیت ترموست به زیرالیه ترموپالست ،سومین
کنفرانس ملی مهندسی مکانیک – عمران و فناوریهای پیشرفته 19 ،و  20مهر ماه  1396مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.
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مهر ماه  1396مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.
 -26مجید قربانی ایزدی ،ستار مالکی ،حمید سازگاران ،گذری بر فومهای فلزی :کاریرد و ساخت و بررسی خواص و رفتار مواد سلولی
فلزی ،سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک – عمران و فناوریهای پیشرفته 19 ،و  20مهر ماه  1396مجتمع آموزش عالی فنی و
مهندسی اسفراین.
27- S.Maleki, A.Andakhshideh, S.S.Marashi, Parametric study of static pull-in phenomenon of a
microbeam using a bracketing algorithm, First International Conferences on Mechanics of Advanced
Materials and Equipment, January 31, 2018-Ahvaz, Iran.
 -28حسین کارامد ،ستار مالکی ،عطیه اندخشیده ،مطالعه وابستگی ابعادی در دینامیک غیرخطی میکرو -نانوعملگر  ،چهارمین کنفرانس
بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید ،انجمن مهندسی ساخت و تولید انگلستان انجمن مهندسی ساخت وتولید
ایران 3 ،آبان .1398
 -29حسین کارامد ،ستار مالکی ،عطیه اندخشیده ،پیش بینی آشوب در نانوتیر غیرکالسیک بر روی بستر االستیک غیرخطی ،چهارمین
کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید ،انجمن مهندسی ساخت وتولید انگلستان انجمن مهندسی
ساخت وتولید ایران 3 ،آبان .1398
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