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 منصور,ظاهری محمد عصبیمرتضی - فازی های شبکه با بخار نیروگاه کنترل سیستـم سـازی بهینـه -

  1383 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
 منصور,آبادیان موجگونمحمدرضا تبدیالت روش از استفاده با دنده چرخ سیستمهای عیوب آشکارسازی -

  1382 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
  1381 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,ابراهیمی تماسسعید دینامیک سازی شبیه عددی روش -

 
 منصور,تصبیحی موجکیعلیرضا - طیفی مرزی انتگرال روش از استفاده با خورده ترک مقاطع پیچش تحلیل -

  1380 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
 بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,صادقی مدرس ارتعاشاتیحیی آنالیز در آن های کاربرد و کموج تبدیل -

  1380 ارشد،

 
 منصور,کردکندی اصغرپور موداالدریس تجربی های داده از استفاده با اتصاالت دینامیکی مشخصات تعیین -

  1380 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
 همایون وهیدرولیکامیر سرو سیستم سازی شبیه و خودرو فنر کمک عملکرد آزمون دستگاه طراحی -

  1378 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,وحدانی

 
 رضاCOMPONET  ELEMENT روش توسط محوره سه بوژی پایداری و دینامیکی تحلیل و سازی مدل -

  1378 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,گرامی

 
 موجکیسپندارمد طیفی  - مرزی انتگرال روش از استفاده با شوریمن های میله پیچش تحلیل -

  1378 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,مؤمنی

 
 منصور,قدیری عشقی محورهمهرداد سه ریلی خودروهای محوری بار افزایش و پایداری حرکت، معادالت -

  1377 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
 حرکت بر منطبق ریاضی مدل یک ارائه و پا چهار حیوانات در حرکتی مختلف های نظام پیرامون تحقیق -



 
 

  1377 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,اکبری حیواناتآرش از گونه یک

 
 نیکخواه منصور,بهرامی نیکخواه محورهداریوش دو ریلی خودروهای پایداری و حرکت معادالت -

  1376 ارشد، بهرامیکارشناسی

 
 نیکخواه منصور,اصل قربانی پیوستهقادر سیستمهای کردن گسته برای جرم تمرکز دجدی روش -

  1373 ارشد، بهرامیکارشناسی

 
 نیکخواه منصور,نظری علی آزادیمحمد درجه چند با دینامیکی سیستمهای پارامترهای سازی بهینه -

  1370 ارشد، بهرامیکارشناسی

 
 ) محدود المانهای روش از استفاده با دایروی مقطع با جاهیارت مستدیر چنبره طبیعی فرکانسهای محاسبة -

  1370 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,حنانه عبدالحمید( گالرکین -بابنوف استاندارد طریقة

 
 بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,پرویزیان دینامیکیجمشید سیستمهای طراحی وحساسیت بهینه کنترل -

  1370 ارشد،

 
 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,فرهمند شلیکحمیدرضا انرژی استهالک سیستم تحلیل و بررسی -

1370  

 
 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,خوانساری امامی حمید دوّارمحمد های ماشین دینامیکی تحلیل -

1370  

 
 یوسفی مدالعقیل مایشآز در فیزیکی حوزة به مدال حوزة از انتقال و مدال پارامترهای استخراج -

  1369 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,کماء

 
 نیکخواه منصور,گالبی برگشتسعید خود مدل از استفاده با سیستمها مدال خصوصیات آوردن بدست -

  1369 ارشد، بهرامیکارشناسی

 
 منصور,اقتصاد حمدم(چنبره نیم) آزاد سر دو خمیده تیر آزاد ارتعاشات در محدود اجزاء روش کاربرد -

  1368 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه

 
 قاسمی امیرحسین(کامل چنبره)آزاد سر دو خمیده تیر آزاد ارتعاشات در محدود اجزاء روش کاربرد -

  1368 ارشد، بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,قمصری

 
 نیکخواه منصور,دوستی حق هوامحمدرضا خارج و داخل سیال با ای استوانه مخازن خطی آزاد ارتعشات -

  1368 ارشد، بهرامیکارشناسی

 
 بهرامیکارشناسی نیکخواه منصور,جهرمی محجوب پروازمحمد آزاد راکتهای مسیر بینی پیش بر ای مقدمه -



 
 

  1367 ارشد،

 

 

 


