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زمینه هاي تحقیقاتی مورد عالقه
و ارتعاشاتسیستم هاي دینامیکی
طراحی سیستم هاي کنترل
طراحی سیستم هاي هیدرولیکی و نیوماتیکی
ماشین هاي صنایع غذاییوماشین چشایی، ماشین بویایی،ماشین بینایی

تجربه کاري: 

نوع کار:محل:تاریخ:
عضو هیئت علمی و عضو گروه مکانیک (ساخت و تولید)جهاد دانشگاهی صنعتی شریف1365-1369
عضو گروه پیش برندگیمجتمع شهید همت1369-1372
طراحی و ساخت شیر کنترل سوخت الکترونیکی هواپیماکانادادانشگاه کنکوردیا1372-1376
مشاور معاونت پروژه سواري گروه بهمن1376-1378
SDو 90، ال 206در پروژه هاي پژو مشاور مدیریت بدنه شرکت تام ایران خودرو1378-1391
استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزيدانشگاه تهران1377-1382
کشاورزيیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهاي نشاددانشگاه تهران1382-1388
گروه مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزياستاددانشگاه تهرانتاکنون-1388
کشاورزيمدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي دانشگاه تهران1387-1391
دبیر کمیته تخصصی علوم کشاورزي شوراي نخبگانبنیاد ملی نخبگان1389-1394
عضو کمیته تخصصی اختراعات مهندسی مکانیک  بنیاد ملی نخبگانتاکنون-1389
کارشناس استاندارد در رشته تخصصی خودرو و نیرومحرکهسازمان ملی استاندارد ایران1390-1393
مکانیک  مهندسی عضو هیات علمی وابسته دانشکده دانشکده فنی دانشگاه تهران1390-1392
انتشارات دانشگاه تهرانعضو شوراي تخصصی دانشگاه تهرانتاکنون-1391
سازمان ملی استاندارد-عضو هیات علمی وابسته پژوهشگاه استانداردپژوهشگاه استاندارد1391-1393
معاون اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهراندانشگاه تهران1393-1396
سرپرست مشاور بین الملل پردیس البرز دانشگاه تهراندانشگاه تهرانتاکنون-1395
دانشکده فنی فومن پردیس فنی دانشگاه تهرانریاست تهراندانشگاه تاکنون-1396

انتشارات علمی

مقاالت ارائه شده در کنفرانس هاي داخلی
ارائه یک مدل جدید براي مطالعه ارتعاشات موتور درونسـوز شـرکت   -سید سعید محتسبیوسهراب رضوانخواه-1

.2000فوریه 17و16-ایران خودرو–ساپکو –اولین همایش موتورهاي احتراق داخلی -ایدم 
-26نالیز و شبیه سازي رایانه اي و تست شیر ترمز مستقل لکوموتیـو  آ-مهدي لشکريو سید سعید محتسبی-2

.1380آبان 16–15–دانشگاه صنعتی امیر کبیر –ششمین همایش حمل و نقل ریلی –ال 
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بررسی تئوري و آزمایشگاهی رگوالتور فشـار سـوخت موتـور پیکـان     -مجتبی رحیمی وسید سعید محتسبی-3
25-23–دانشـگاه فردوسـی مشـهد    –یازدهمین کنفرانس ساالنه انجمن مهندسین مکانیک ایـران  –انژکتوري 

.1382اردیبهشت 
امکـان سـنجی برداشـت    -علی وزوایـی  و سید سعید محتسبی،رضا علیمردانی،حسین مبلی،مسعود زابلستانی-4

مهرمـاه  14-11–کشـاورزي  وزارت جهـاد –اولین همـایش خشـکبار   ––مکانیزه بادام با یک تکاننده مکانیکی 
.ایران–تبریز -1382

آنالیز، شبیه سازي و تست شیر کنترل فشـار موتـور انژکتـوري پیکـان     -سید سعید محتسبیمجتبی رحیمی و-5
شرکت تحقیق، -درونسوز موتورهاي بین المللی همایش سومین –-و تعیین پارامتر هاي حساس سیستم1600

.1382بهمن –طراحی و تولید موتور ایران خودرو 
اسـتفاده از ماشـین بینـایی بـراي     -، حسـن اقبـالی و محمـود امیـد    سید سعید محتسبیعبدالعباس جعفري، -6

سـومین کنفـرانس   –-اصلی به منظور استفاده در دستگاه وجین کار خودکارجداسازي علف هاي هرز از محصول 
.1383اسفند –دانشگاه تهران –دانشکده فنی -نایی و پردازش تصویرماشین بی

آنالیز و شبیه سـازي پاسـخ دینـامیکی    -رضا علیمردانیو سید سعید محتسبی،حسین مبلی،مسعود زابلستانی-7
–وزارت جهاد کشاورزي –بین المللی پسته و بادام همایش چهارمین –درخت بادام با استفاده از نرم افزار مطلب

.ایران–تهران –1384خرداد 4تا 1
آنالیز و شبیه سازي سـمپاش بـوم دار پشـت تراکتـوري     -محمود امیدوسیدسعید محتسبیداود محمدزمانی، -8

خرداد مـاه  4تا 3-دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین هاي کشاورزي--طوس فدكTF400مدل 
ایران.–کرج –. دانشگاه تهران 1384

آنـالیز و شـبیه سـازي رفتاردینـامیکی     -رضا علیمردانیو سید سعید محتسبی،حسین مبلی،زابلستانیمسعود -9
چهـارمین کنگـره ملـی مهندسـی ماشـین هـاي کشـاورزي و        –MATLABدرخت بادام با استفاده از نرم افزار 

.ایران –تبریز -1385شهریور ماه 8تا 7–دانشگاه تبریز –مکانیزاسیون 
تعیین مقاومـت فشـاري مـوازي و    -سید سعید محتسبیو جهرمی، علی جعفري، شاهین رفیعیمهدي کرامت -10

سـومین کنفـرانس دانشـجویی مهندسـی ماشـین هـاي کشـاورزي و        –عمود بر الیـاف فیبـر تنـه درخـت خرمـا     
ایران-دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز-1386فروردین 30تا 29-مکانیزاسیون

انـدازه گیـري سـختی و مقاومـت     -سید سعید محتسبیفري، شاهین رفیعی و مهدي کرامت جهرمی، علی جع-11
سـومین کنفـرانس دانشـجویی مهندسـی ماشـین هـاي کشـاورزي و        -فیبر تنه درخت خرما نسـبت بـه ضـربه    

ایران-دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز-1386فروردین 30تا 29-مکانیزاسیون
تاثیر جرم راننده بر سـالمتی و آسـایش او   -،  اسداله اکرم و وحید اصفهانیان سید سعید محتسبیعلی ملکی، -12

تا 29-سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون-هنگام رانندگی با تراکتور 
ایران-دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز-1386فروردین 30

بررسی وضعیت ماشین هاي کشـاورزي بـا اسـتفاده از    -رضا خوشرو و علیسید سعید محتسبیمهدي رضایی، -13
ــا   ــی و روانکاره ــالیز ذرات فرسایش ــاورزي و    -آن ــاي کش ــین ه ــی ماش ــجویی مهندس ــرانس دانش ــومین کنف س

.ایران-دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز-1386فروردین 30تا 29-مکانیزاسیون
ـ   حسنی محمدي منور، حجت احمدي، -14 پـایش وضـعیت ارتعاشـی    -و سـجاد حسـنی  بیسـید سـعید محتس

انجمن نت ایـران  -1386آبان ماه 23تا 22-چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداري و تعمیرات-الکتروموتور
ایران.–تهران –

تعیـین پـارامتر هـاي    -، منصور بهروزي الر و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمدرضا قاسمی بوسجین، -15
پنجمین کنفـرانس دانشـجویی مهندسـی مکانیـک     -ور هاي ورودي و خروجی مبدل گشتاورموثر در گشتاور مح

ایران.–دانشگاه بیرجند -1386بهمن ماه 21و 20-ایران
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بررسـی اطالعـات   -سید سـعید محتسـبی  صادق سرخیل، توحید باقرپور، محمد داود حیدري، اسداله اکرم و -16
سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از -اقتصادي بازیافت و ارزیابی نقش آن در توسعه اقتصادي و ایجاد اشتغال

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد خوراسـگان     -1387اردیبهشـت  26تـا  24-منابع آلی تجدید شونده در کشاورزي
ایران.-(اصفهان)

ارائـه مـدل شـبیه    -، علیرضا کیهانی، روزبه عباس زاده و پیام جـوادي کیـا  سید سعید محتسبینیکروز باقري، -17
پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین هـاي  -سازي رایانه اي براي سیستم کنترل خودکار خشک کن خورشیدي

ایران.-دانشگاه فردوسی مشهد-1387شهریور 7و 6-کشاورزي و مکانیزاسیون
ضـریب  -و شـاهین رفیعـی  سید سـعید محتسـبی  منصور بهروزي الر، مریم شیر محمدي، سمیه آهنگر نژاد،-18

پنجمـین کنگـره ملـی    -انرژي براي تولید گندم آبی ، ضریب انرژي مستقیم و غیر مستقیم براي کاشت و داشت
ایران.-دانشگاه فردوسی مشهد-1387شهریور 7و 6-مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

طراحی و ارائه یک مکانیزم جدید و قابـل  -، رضا لبافی و مجید یعقوبیعید محتسبیسید سعلی حاجی احمد، -19
شـهریور  7و 6-پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشـین هـاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون    -تنظیم براي کپه کاري

ایران.-دانشگاه فردوسی مشهد-1387
طراحـی نـرم افـزار ویـژه بـراي انجـام       -و، رضـا علیمردانـی و لـیال نـدرل    سید سعید محتسبیپیام جوادي کیا، -20

پنجمین کنگره ملـی مهندسـی ماشـین هـاي کشـاورزي و      -محاسبات مربوط به سیستم هاي فرمان هیدرولیکی
ایران.-دانشگاه فردوسی مشهد-1387شهریور 7و 6-مکانیزاسیون

فرایند خشک شـدن در  کنترل پیوسته-و رضا علیمردانیسید سعید محتسبینیکروز باقري، علیرضا کیهانی، -21
شهریور 7و 6-پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون-خشک کن هاي خورشیدي

ایران.-دانشگاه فردوسی مشهد-1387
-تعیین مقاومت برشـی سـاقه ي جـو   -، علی جعفري و محسن غدیریان فردسید سعید محتسبیحامد توکلی، -22

-دانشگاه آزاد اسالمی-1387ذي ماه 2-اندازي به کشاورزي شمالغرب کشوردومین همایش منطقه اي چشم 
ایران.

اولین همایش فناوري هاي نـوین  -، محمدرضا سیفی و محسن غدیریان فرسید سعید محتسبیحامد توکلی، -23
ایران.-رشت-دانشگاه آزاد اسالمی-1387اسفند -در بارگذاري شبه استاتیکی

-، فـرزاد آیـت الـه زاده شـیرازي و علـی شهسـواري      سید سعید محتسبیاحمد جـواهري،  قدرت اله حمزه نوا، -24
ایران.–تهران -1388اردیبهشت –ISME2009هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 

اثـر ارتعاشـات شـبیه سـازي شـده      -و شاهین رفیعـی سید سعید محتسبیفیض اله شهبازي، علی رجبی پور، -25
20-چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصـوالت کشـاورزي  -صدمات وارده به هندوانهحمل ونقل بر روي 

ایران.–تهران -دانشگاه تربیت مدرس-1388آبان ماه 
مدیریت دانش در نت و پیاده سـازي سیسـتم پشـتیبان    -و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -26

-1389خـرداد مـاه   19و 18-ششمین کنفرانس نگهداري و تعمیـرات ایـران  -تصمیم در نگهداري و تعمیرات
ایران.-دانشگاه صنعتی شریف

285وسن تعیین قابلیت اطمینان تراکتورهاي مسی فرگ-و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -27
ماشـین هـاي کشـاورزي و    ششـمین کنگـره ملـی مهندسـی     -فعال در کشت و صنعت دعبل خزایـی خوزسـتان  

ایران.-دانشگاه تهران-پردیس کشاورزي و منابع طبیعی-1389شهریور ماه 25و 24-مکانیزاسیون
موقع انجـام  ارائه یک روش جدید براي تخمین هزینه به -و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -28

ششمین -نشدن عملیات مبتنی بر قابلیت اطمینان تراکتور هاي فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان
پـردیس کشـاورزي و   -1389شهریور ماه 25و 24-کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

ایران.-دانشگاه تهران-منابع طبیعی
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-، رضا علیمردانی، شـاهین رفیعـی و غالمحسـن منصـوري    سید سعید محتسبی، نیکروز باقري، علیرضا کیهانی-29
ششـمین  -طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشـک کـن خورشـیدي همرفـت اجبـاري     

پـردیس کشـاورزي و   -1389شهریور ماه 25و 24-کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون
ایران.-دانشگاه تهران-منابع طبیعی

ششـمین کنگـره   -آنالیز فرکانس هاي غالب اندام هاي بدن راننده تراکتـور -سید سعید محتسبیعلی ملکی و -30
پـردیس کشـاورزي و منـابع    -1389شهریور ماه 25و 24-ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

ایران.-دانشگاه تهران-طبیعی
مروري بر انتقال حرارت توسـط نـانو   -، حجت احمدي و شاهین رفیعیمحتسبیسید سعیدحسن تقی جراح،-31

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي -سیاالت و بررسی امکان استفاده از آنها در رادیاتور تراکتور
ایران.-دانشگاه تهران-پردیس کشاورزي و منابع طبیعی-1389شهریور ماه 25و 24-و مکانیزاسیون

انتخاب مناسـب تـرین مـدل    -، رضا امیري چایچان و شاهین رفیعیسید سعید محتسبیحمدعلی ابراهیمی، م-32
ششمین کنگره ملی مهندسـی ماشـین   -ریاضی براي مدل سازي سینیتیک خشک شدن موز در روش الیه نازك

-انشگاه تهراند-پردیس کشاورزي و منابع طبیعی-1389شهریور ماه 25و 24-هاي کشاورزي و مکانیزاسیون
ایران.

-خواص فیزیکی شلیل براي توصیف بهترین گزینه هاي پس از برداشـت -سید سعید محتسبیجواد طریقی و -33
پـردیس  -1389شـهریور مـاه   25و 24-ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون  

ایران.-دانشگاه تهران-کشاورزي و منابع طبیعی
بررسی و تعیین شاخص هاي انـرژي بـراي تولیـد سـیب     -سید سعید محتسبیراحله فدوي، علیرضا کیهانی و -34

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین هـاي  -درختی در استان آذربایجان غربی، مطالعه موردي: شهرستان اورمیه
-دانشـگاه تهـران  -یپردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـ   -1389شهریور ماه 25و 24-کشاورزي و مکانیزاسیون

ایران.
بررسـی عملکـرد   -و سعید باقري شـورکی سید سعید محتسبیحسن مسعودي، محمود امید، رضا علیمردانی، -35

ششـمین کنگـره ملـی مهندسـی     -الگوریتم هاي کنترل فازي و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه اي
دانشگاه -پردیس کشاورزي و منابع طبیعی-1389شهریور ماه25و 24-ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

ایران.-تهران
طراحی، ساخت و -و سعید باقري شورکیسید سعید محتسبیحسن مسعودي، رضا علیمردانی، محمود امید، -36

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشـین  -ارزیابی یک روبات متحرك براي انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانه
-دانشگاه تهران-پردیس کشاورزي و منابع طبیعی-1389شهریور ماه 25و 24-نیزاسیونهاي کشاورزي و مکا

ایران.
مقایسـه مـدل هـاي ریاضـی پـیش بینـی هزینـه هـاي         -و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -37

فنـاوري  اولین همـایش مکانیزاسـیون و   -نگهداري و تعمیرات تراکتور هاي کشاورزي ایران با سایر مناطق جهان
ایران.-خوزستان-دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-1389بهمن ماه 29-27هاي نوین در کشاورزي  

تعیـین سـن مناسـب جـایگزینی تراکتـور هـاي مسـی        -و حجت احمـدي سید سعید محتسبیمحمد پوزش، -38
فناوري هـاي نـوین در   اولین همایش مکانیزاسیون و-فرگوسن فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان 

ایران.-خوزستان-دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-1389بهمن ماه 29-27کشاورزي  
پـارامتر هـاي اولیـه طراحـی     -یاسر سیاه منصوري، جواد خزائی، سید رضا حسن بیگی و سید سعید محتسـبی -39

29-27و فناوري هاي نـوین در کشـاورزي    اولین همایش مکانیزاسیون-ماشین هاي اتوماتیک فرآوري میوه انار
ایران.-خوزستان-دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین-1389بهمن ماه 
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بررسی مکانیک بافت میوه انـار  -یاسر سیاه منصوري، جواد خزائی، سید رضا حسن بیگی و سید سعید محتسبی-40
نـه سـازي زنجیـره تولیـد، توزیـع و مصـرف در       نخستین همایش فراملی بهی-به منظور فرآوري در صنایع غذایی

ایران-گلستان -دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان-1390اردیبهشت 21-20صنایع غذایی 
41- Labbafi, R., Ahmadi, H., Mohtasebi, S. S., Rajabipour, A., Khazaee, M., “Fault

Diagnosis of Planetary Gearbox by Look Up Scheme and Fast Fourier Transform”,
7th Conference on Maintenance, Iran NET Society, June 14-15, 2011, Tehran, Iran.

برآورد پارامترهاي توزیع وایبال با استفاده از روش هـاي  -و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -42
-90خـرداد  15و 14-نگهداري و تعمیراتنفرانس هفتمین ک-حداکثر درستنمایی و گشتاورهاي وزنی احتمال

.ایران-تهران
بررسی توانایی مدل هاي پیشگو در پـیش بینـی هزینـه    -و حجت احمديسید سعید محتسبیمحمد پوزش، -43

-90خرداد 15و 14-هفتمین کنفرانس نگهداري و تعمیرات-هاي نگهداري و تعمیرات تراکتور هاي کشاورزي
ایران-تهران

طبقه بندي عیوب کاهنـده نهـایی تراکتـور    -و علی رجبی پورسید سعید محتسبیرضا لبافی، حجت احمدي، -44
-هفتمین کنفرانس نگهداري و تعمیرات-به کمک طبقه بند فازي و ضرایب انرژي موجک دوبشی285فرگوسن 

ایران-تهران-90خرداد 15و 14
-و محمـد کـاظمی  سید سـعید محتسـبی  توکلی هشتجین، احمد تقی زاده علی سرایی، برات قبادیان، تیمور-45

شبیه سازي ارتعاشات یک موتور شش سیلندر دیزل با استفاده از مخلوط هاي سوخت دیزل و بیودیزل به کمـک  
ایران.-دانشگاه کاشان-90بهمن 20و19-چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران–شبکه عصبی 

بررسـی و مـدل سـازي    -و سـلیمان حسـین پـور   ید سعید محتسـبی سمحمدحسین نادیان، شاهین رفیعـی،  -46
بیستمین کنفرانس ملی علوم و صنایع غذایی -تغییرات قهوه اي شدن الیه هاي نازك سیب در طی خشک شدن

ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390اول تا سوم آذرماه -ایران
بررسی تاثیر خشک کـردن  -و سلیمان حسین پورسید سعید محتسبیمحمدحسین نادیان، شاهین رفیعی، -47

بیستمین کنفرانس ملی علـوم  -بر روي تغییر ابعاد (قطر هاي ) الیه هاي نازك سیب با استفاده از پردازش تصویر
ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390اول تا سوم آذرماه -و صنایع غذایی ایران

استخراج شاخص هاي رنـگ  -شاهین رفیعی و سلیمان حسین پورسید سعید محتسبی،محمدعلی ابراهیمی، -48
اول تـا سـوم آذرمـاه    -بیستمین کنفرانس ملی علوم و صنایع غذایی ایـران -محصول با استفاده از پردازش تصویر

ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390
پیش بینـی تغییـرات رنـگ    -رشاهین رفیعی و سلیمان حسین پوسید سعید محتسبی،محمدعلی ابراهیمی، -49

بیستمین کنفرانس ملـی علـوم و صـنایع    -موز طی فرایند خشک شدن با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390اول تا سوم آذرماه -غذایی ایران

تشـخیص عارضـه خشـکیدگی    -، مرتضی صـادقی و شـاهین رفیعـی   سید سعید محتسبیسید احمد میره اي، -50
بیسـتمین کنفـرانس ملـی علـوم و صـنایع      -NIRخوشه خرما در خرماي مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی 

ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390اول تا سوم آذرماه -غذایی ایران
تعیین وضعیت بهینه جمـع آوري  -قی و شاهین رفیعی، مرتضی صادسید سعید محتسبیسید احمد میره اي، -51

بیستمین کنفرانس ملی علـوم و صـنایع غـذایی    -در اندازه گیري غیرمخرب رطوبت خرماي مضافتیNIRطیف 
ایران.–تهران -دانشگاه صنعتی شریف-1390اول تا سوم آذرماه -ایران

مطالعه آزمایشگاهی عملکرد گرمایی -، حجت احمدي و رسول همتیانسید سعید محتسبیحسن تقی جراح، -52
اولـین کنفـرانس ملـی نانوفنـاوري و کـاربرد آن در      -رادیاتور تراکتور با استفاده از فـن آوري جدیـد نانوسـیاالت   

دانشگاه تهران.-1391اردیبهشت ماه 16الی 15-کشاورزي و منابع طبیعی
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مطالعه آزمایشگاهی عملکرد گرمایی -، حجت احمدي و رسول همتیانسید سعید محتسبیحسن تقی جراح، -53
اولـین کنفـرانس ملـی نانوفنـاوري و کـاربرد آن در      -رادیاتور تراکتور با استفاده از فـن آوري جدیـد نانوسـیاالت   

دانشگاه تهران.-1391اردیبهشت ماه 16الی 15-کشاورزي و منابع طبیعی
تعیـین بهتـرین شـرایط    -و سلیمان حسین پورسید سعید محتسبیمحمد شهابی قویونلویی، شاهین رفیعی، -54

هفتمـین کنگـره ملـی    -خشک کردن برگه چاي سبز با در نظر گرفتن کمترین میزان تغییـر رنـگ در محصـول   
دانشگاه شیراز.-1391شهریور ماه 16الی 14-مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

کاربرد سیسـتم اسـتنتاج   -و سلیمان حسین پورسبیسید سعید محتمحمد شهابی قویونلویی، شاهین رفیعی، -55
هفتمـین کنگـره   -عصبی تطبیقی در پیش بینی محتواي رطوبتی برگه چاي سبز در حین خشک شدن –فازي 

دانشگاه شیراز.-1391شهریور ماه 16الی 14-ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون
مدلسـازي سـینیتیک   -و سـلیمان حسـین پـور   سعید محتسبیسیدمحمد شهابی قویونلویی، شاهین رفیعی، -56

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي -خشک شدن برگه چاي سبز و تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر آن 
دانشگاه شیراز.-1391شهریور ماه 16الی 14-کشاورزي و مکانیزاسیون

سی کاربرد ماشـین بویـایی در کنتـرل کیفیـت و     برر-و حجت احمديسید سعید محتسبیعلیرضا ثنایی فر، -57
دانشـگاه آزاد  -1391مهرماه 27و 26-دومین سمینار ملی امنیت غذایی-پایش رسیدگی محصوالت کشاورزي

ایران.-سوادکوه-واحد سوادکوه
بهبـود خـواص روغـن موتـور بـه      -سید سعید محتسـبی احسان اله اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشیدي و -58

آبان ماه 25و 24-اولین همایش ملی موتور هاي درونسوز-کاهش مصرف سوخت با استفاده از ذرات نانومنظور 
ایران.-دانشگاه سمنان-1391

ارزیابی غیر مخرب کیفیت مواد غذایی و -و مهدي قاسمی ورنامخواستیسید سعید محتسبیامین فروغی راد، -59
همایش ملی بهداشت و ایمنـی  -MOSمحصوالت کشاورزي با استفاده از بینی الکترونیکی مجهز به حسگرهاي 

ایران.-دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز-91آبان ماه 25-غذا
تشخیص تقلبـی بـودن مـواد غـذایی بـا      -سمی ورنامخواستیو مهدي قاسید سعید محتسبیامین فروغی راد، -60

دانشکده دامپزشکی دانشگاه -91آبان ماه 25-همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا-استفاده از بینی الکترونیکی 
ایران.-شیراز

بهینه سازي زاویـه شـیب سـطوح دریافـت کننـده      -و شاهین رفیعیسید سعید محتسبیمحمدجعفر دالوند، -61
اولین همایش انرژي هاي نو -ورشید به منظور دریافت حداکثري انرژي (مطالعه موردي شهرستان کرج)انرژي خ

همدان.-دانشگاه آزاد اسالمی-1392اردیبهشت 5-و پاك
افـزایش قابلیـت   -و رضـا ابراهیمـی  سید سعید محتسـبی احسان اله اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشیدي، -62

6و 5-همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در علـوم مهندسـی  -انتقال حرارت روغن موتور به کمک نانو افزودنی
. دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان.  1392اردیبهشت 

طراحی و تحلیـل کمبینـات چیـزل   -، علی جعفري و نسترن جمشیديسید سعید محتسبیامین فروغی راد، -63
25ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشـاورزي  -زیرشکن مجهز به غلتک خاك نشان به روش اجزاء محدود

.ایران–کردستان دانشگاه -1392اردیبهشت 26و 
اسـتفاده از بینـی   -، مهـدي قاسـمی ورنامخواسـتی و محمـود امیـد     سید سـعید محتسـبی  امین فروغـی راد،  -64

ششـمین همـایش   -م هایوارد به کمک تکنیک شبکه عصـبی مصـنوعی   الکترونیکی در ارزیابی کیفیت کیوي رق
ایران.–دانشگاه کردستان -1392اردیبهشت 26و 25یافته هاي پژوهشی کشاورزي 

بررسی اثر متقابل پارامترهـاي مختلـف در عملکـرد    -و شاهین رفیعیسید سعید محتسبیمحمدجعفر دالوند، -65
ششـمین همـایش یافتـه هـاي پژوهشـی      -خشک کن الکتروهیـدرودینامیک بـا اسـتفاده از روش سـطح پاسـخ      

ایران.–دانشگاه کردستان -1392اردیبهشت 26و 25کشاورزي 
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دیـابی دومحـوره خورشـید بـر مبنـاي      سـامانه ر -و شـاهین رفیعـی  سید سعید محتسـبی محمدجعفر دالوند، -66
-1392اردیبهشـت  26و 25ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشـاورزي  -محاسبات نجومی حرکت زمین 

ایران.–دانشگاه کردستان 
کاربرد نانوسـاختارهاي لولـه اي در   –سید سعید محتسبیاحسان اله اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشیدي، -67

کاربردهاي نانو فنـاوري در صـنعت، معـدن،    اولین همایش ملی –زودنی هاي ضد سایش روغن موتور به عنوان اف
ایران. -تهران-پژوهشگاه مواد و انرژي -1392اردیبهشت 25و 24-کشاورزي و پزشکی

خـواص تریبولـوژیکی نـانو ذرات    –سید سعید محتسـبی احسان اله اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشـیدي،  -68
انجمـن  -1392اردیبهشـت  27و 26-اولین همایش ملی و کارگاه هاي تخصصی علوم و فنـاوري نـانو  –فولرن 

ایران. -تهران-دانشگاه تربیت مدرس-نانو فناوري ایران

، یعقـوب امیریـان و   حجـت احمـدي  مهـدي قاسـمی ورنامخواسـتی،   ، سید سعید محتسـبی علیرضا ثنایی فر، -69
تشخیص آرایه حسگري در سامانه ماشین بویایی به منظور طبقه بندي مراحل قدرت بررسی -محمدعلی همدانی

. دانشگاه شیراز.1392آبان ماه 9تا 7-بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران-رسیدگی موز
-و حمیدرضـا منصـوري  محمـود امیـد  ،، مهدي قاسـمی ورنامخواسـتی   سید سعید محتسبیامین فروغی راد، -70

بیسـت و یکمـین کنگـره ملـی     -مـونتی کیوي رقم پایش مراحل رسیدگی بینی الکترونیکی در سامانه ه از استفاد
. دانشگاه شیراز.1392آبان ماه 9تا 7-علوم و صنایع غذایی ایران

-و حمیدرضـا منصـوري  محمـود امیـد  ،، مهدي قاسـمی ورنامخواسـتی   سید سعید محتسبیامین فروغی راد، -71
-به کمـک تکنیـک شـبکه عصـبی مصـنوعی     بینی الکترونیکی سامانه از عفران با استفاده تشخیص تقلبی بودن ز

. دانشگاه شیراز.1392آبان ماه 9تا 7-بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
-و نسـترن جمشـیدي  محمـود امیـد  ،، مهـدي قاسـمی ورنامخواسـتی    سید سعید محتسبیامین فروغی راد، -72

بیسـت و یکمـین کنگـره ملـی علـوم و      -ماشین بویایی در پیش بینی هوشمند سفتی سه رقم کیـوي استفاده از 
. دانشگاه شیراز.1392آبان ماه 9تا 7-صنایع غذایی ایران

مروري بر روش هاي قابل استفاده در -، شاهین رفیعی، سلیمان حسین پورسید سعید محتسبیالهام عمرانی، -73
11-9-تمین کنگره ملی مهندسـی ماشـین هـاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون     هش-تشخیص بیماري هاي گیاهی

، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 
تشخیص بیماري هاي برگـی درخـت   -، شاهین رفیعی، سلیمان حسین پورسید سعید محتسبیالهام عمرانی، -74

لی مهندسی ماشین هاي کشـاورزي  هشتمین کنگره م-فازي تطبیقی-بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی
، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 11-9-و مکانیزاسیون

تشخیص بیماري هاي برگـی درخـت   -، شاهین رفیعی، سلیمان حسین پورسید سعید محتسبیالهام عمرانی، -75
-ي و مکانیزاسـیون هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشـاورز -سیب با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر

، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 9-11
طراحـی، سـاخت و ارزیـابی یـک     -و رضـا علیمردانـی  سید سعید محتسبیجواد طریقی، حسین موسی زاده، -76

-هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین هـاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون   -سیستم هشدار دهنده واژگونی تراکتور
، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 9-11

ور، ارائه طرحی نـوین در  انتقال وزن اتوماتیک روي تراکت-و رضا علیمردانیسید سعید محتسبیجواد طریقی، -77
، 1392بهمـن مـاه   11-9-هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسـیون -زمینه کنترل

دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.



9

کـاربرد سـامانه   مهدي قاسـمی ورنامخواسـتی و عبـدالعباس جعفـري،     ، سید سعید محتسبیعلیرضا ثنایی فر، -78
هشـتمین کنگـره ملـی مهندسـی     -غیرمخرب در طبقه بندي مراحل رسـیدگی مـوز  ماشین بویایی بعنوان ابزاري

، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 11-9-ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون
سـامانه  ارزیـابی  مهدي قاسمی ورنامخواسـتی و عبـدالعباس جعفـري،    ، سید سعید محتسبیعلیرضا ثنایی فر، -79

هشـتمین کنگـره ملـی مهندسـی ماشـین      -موزالکترونیک) در تشخیص آسیب هاي پوستی(بینی ماشین بویایی 
، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 11-9-هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

امکـان سـنجی   -مهدي قاسمی ورنامخواسـتی و کرامـت الـه رضـایی    ، سید سعید محتسبیکبري حیدربیگی، -80
هشـتمین کنگـره ملـی مهندسـی ماشـین هـاي       -شناسایی زعفران اصلی از تقلبیاستفاده از زبان الکترونیک در

، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.1392بهمن ماه 11-9-کشاورزي و مکانیزاسیون
بررسی اثر قطر جـوش نقطـه اي و ضـخامت ورق    -و سیروس آقا نجفیسید سعید محتسبیسجاد ترکاشوند، -81

. دانشگاه آزاد 1393اسفندماه 8–6-فوالدي تحت بارگذاري استاتیکیروي حد تسلیم نقطه اي اتصال دو ورق 
ایران-اسالمی واحد خمینی شهر

-بررسـی ویژگـی هـاي فیزیکـی و شـیمیایی مـاهی سـفید دریـاي خـزر         -سید سعید محتسبیمجید دولتی، -82
ایران.–دانشگاه کردستان -1393اردیبهشت 25و 24ین همایش ملی یافته هاي پژوهشی کشاورزي هفتم

ین هفتمـ -تشخیص تازگی و درجه بندي ماهی با فناوري ماشین بینـایی -سید سعید محتسبیمجید دولتی، -83
ن.ایرا–دانشگاه کردستان -1393اردیبهشت 25و 24همایش ملی یافته هاي پژوهشی کشاورزي 

طراحـی سیسـتم   -سید سـعید محتسـبی  سید امیرحسین طباطبایی، عقیل یوسفی کما، سید موسی آیتـی و  -84
چهاردهمین کنفـرانس بـین   -هدایت بهینه بر پایه ي روش تعقیب هویج فازي براي یک هواپیماي بدون سرنشین

ی ایــران، سـازمان پــژوهش هـاي علمــی و صـنعت   -1393اســفندماه 14-12-المللـی انجمـن هوافضــاي ایـران   
پژوهشکده مخابرات و فناوري ماهواره.

طراحی و پیـاده  "، محمدجعفر دالوندو حجت احمدي ،غالمرضا رفیعی، سیدسعید محتسبی،مهدي سعادت فرد-85
، "سازي سامانه فازي کنترل خودکار برخی شاخص هاي کیفیت آب مخازن پرورش ماهی در یـک فضـاي بسـته   

اردیبهشـت  3-2، کشاورزي (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایـران همین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي ن
. کرج، ایران.1394

کرامـت الـه رضـائی تیـره     و مهدي قاسمی ورنامخواستی ، اهین رفیعیش،سیدسعید محتسبی،کبري حیدربیگی-86
کنگره ملی همین ن، "یاده سازي و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفرانپ"، شبانکاره

. کرج، ایران.1394اردیبهشت 3-2، مهندسی ماشین هاي کشاورزي (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
سیدسـعید  ومـود امیـد   ، محسـلیمان حسـین پـور    ،شـاهین رفیعـی  ، ابوالفضـل قلیخـانی   ،اهید عقیلی ناطقن-87

ر خشک کـن هیبریـدي هـواي    ررسی تغییر بافت ورقه هاي نازك سیب طی فرایند خشک شدن دب"، محتسبی
همین کنگـره ملـی مهندسـی ماشـین     ن، "مایکروویو پالسی با استفاده از پردازش تصویر و روش سطح پاسخ-داغ

. کرج، ایران.1394اردیبهشت 3-2، هاي کشاورزي (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
ش بینـی رابطـه بـین    پـی "،دسعید محتسبیسی-زهرا طبیبی -علیرضا کیهانی -زینب رمدانی -راحله فدوي -88

انرژي سیب درختی و انرژي نهاده هاي ورودي با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعـه مـوردي: شهرسـتان    
3-2، همین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي (مکانیک بیوسیسـتم) و مکانیزاسـیون ایـران   "، نارومیه

. کرج، ایران.1394اردیبهشت 
شـبیه سـازي   –و سـید موسـی آیتـی    سید سـعید محتسـبی  سین طباطبایی، عقیل یوسفی کما، سید امیرح-89

بیست وسومین همـایش سـاالنه بـین    -دینامیکی و شناسایی ضرایب آئرودینامیکی یک هواپیماي بدون سرنشین
کده مهندسـی مکانیـک ،   دانشـ -1394اردیبهشـت  24تـا  ISME2015 ،22المللی مهندسی مکانیک ایـران،  

صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران. دانشگاه 
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کنترل وضعیت و کنتـرل موقعیـت پرنـده بـدون     "، سید سعید محتسبیو، عقیل یوسفی کمامجتبی رستگاري-90
، چهاردهمین کنفـرانس بـین المللـی انجمـن هوافضـاي      "سرنشین چهار روتوره با روش خطی سازي پس خورد

سازمان پژوهش هاي علمی و صـنعتی ایـران ، پژوهشـکده مخـابرات و فنـاوري      ، 1393ه اسفندما14-12ایران، 
تهران، ایران.ماهواره، 

طراحـی سیسـتم   "، سید سعید محتسـبی سید موسی آیتـی و  سید امیرحسین طباطبایی، عقیل یوسفی کما، -91
چهـاردهمین کنفـرانس بـین    "، هدایت بهینه بر پایه روش تعقیب هویج فازي براي یک هواپیماي بدون سرنشین

سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران ، پژوهشکده ، 1393اسفندماه 14-12المللی انجمن هوافضاي ایران، 
.تهران، ایرانمخابرات و فناوري ماهواره، 

، مهـدي صـفا و عابـد جعفـري،     سید سعید محتسـبی مراد کریم پور، ، عقیل یوسفی کما، حمیدرضا کربالئیان-92
"، اثر مدل هـاي مختلـف بارگـذاري بـر توزیـع تـنش پسـماند القـایی بـه روش کـوبش شـوك لیـزري            بررسی "

، سازمان پژوهش هاي علمـی  1393اسفندماه 14-12چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران، 
تهران، ایران.و صنعتی ایران ، پژوهشکده مخابرات و فناوري ماهواره، 

مـروري بـر   "، حسین موسی زاده و مهدي قاسمی ورنامخواسـتی،  د سعید محتسبیسیمهدي کرامت جهرمی، -93
خشک کن هاي متداول خرما و امکان کاربرد ابزارهاي تحلیلی پیشرفته در کیفیت سـنجی و پـایش محصـول در    

، مجتمع آموزش 1394شهریورماه 26الی 25، دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرماي ایران، "خشک کن
. ایران. عالی بم

آفـات مهـم   "، مهدي قاسمی ورنامخواستی و حسین موسـی زاده ، سید سعید محتسبیمهدي کرامت جهرمی، -94
انباري خرما و بررسی امکان کاربرد سامانه هاي تحلیلی ماشین بینـایی و ماشـین بویـایی در تشـخیص و بـرآورد      

26الـی  25خرمـاي ایـران،   ، دومـین همـایش ملـی و جشـنواره علمـی     "میزان خسارت آفات: مطالعـه مـروري  
، مجتمع آموزش عالی بم. ایران.1394شهریورماه 

بررسـی  "، سید سعید محتسـبی مصطفی فتحیان، عقیل یوسفی کما،  محمدحسین سورگی، مراد کریم پـور و  -95
، سومین کنفرانس بین المللی آزمون "توانایی مودهاي طولی وپیچشی امواج لمب در عیب یابی لوله داراي جوش

. تهران، ایران.1394اسفند ماه 3الی 2غیر مخرب ایران، هاي 
تفکیک اثـر  "،سید سعید محتسبیمصطفی فتحیان، عقیل یوسفی کما، مراد کریم پور، محمدحسین سورگی و -96

، "هندسه و تنش پسماند جوش تیگ روي مودهاي پیچشی وخمشی امواج لمب در سازه هاي اسـتوانه اي شـکل  
. دانشـکده صـنعت هواپیمـایی    1394اسـفندماه  6-4مللی انجمـن هوافضـاي ایـران،    پانزدهمین کنفرانس بین ال

کشوري، تهران،  ایران.
همکـنش  بررسی و تحلیـل بـر  "سید سعید محتسبی، محمد مهدي کشاورزي، عقیل یوسفی کما، امیر نجات و -97

المللی انجمـن هوافضـاي   پانزدهمین کنفرانس بین ، "طرفه و دوطرفهسازه و سیال بر روي یک بال به صورت یک
. دانشکده صنعت هواپیمایی کشوري، تهران،  ایران.1394اسفندماه 6-4ایران، 

تربیت و آموزش کارشناس مربی مشاغل سبز با تمرکـز  "، مجید نامداري و عباس کریمی، سید سعید محتسبی-98
. 1395خرداد مـاه  6و 5، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوري هاي محیط زیست، "بر مدیریت مصرف آب

دانشکده محیط دانشگاه تهران، تهران، ایران.
بررسی جایگاه و لزوم تدوین استانداردهاي شایستگی و "، عباس کریمی و مجید نامداري، سید سعید محتسبی-99

. 1395خـرداد مـاه   6و 5، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوري هاي محیط زیست، "مشاغل سبز در ایران
ه محیط دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشکد

100-
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شـماره  16جلد –ز یدانشگاه تبر–مجله دانش کشاورزي -ن یطی کوبنده بر افت عقب کمبایه و سرعت محیتغذ
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ISC..1387اردیبهشت -132-125ص –1شماره 15جلد -گرگان
تاثیر جرم راننده بـر سـالمتی و آسـایش او و    -وحید اصفهانیانو اسداله اکرم -سیدسعید محتسبی-علی ملکی-19

-44شـماره  -دانشگاه صنعتی اصفهان-کشاورزي و منابع طبیعیمجله علوم و فنون –مدت زمان مجاز رانندگی 
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بررسـی و تحلیـل   -منصور بهـروزي الر و حجـت احمـدي   -سید سعید محتسبی-محمدرضا قاسمی بوسجین-20
-136-127ص -2شـماره  9جلـد  -تحقیقـات مهندسـی کشـاورزي   مجلـه  -دینامیکی عملکرد مبدل گشـتاور 

.1387تابستان 
پیـاده  -و رضا حسـامی فـرد  سید سعید محتسبی–رضا علیمردانی -محمود امید-حسین مبلی-مجید لشگري-21

مجلـه تحقیقـات مهندسـی    -سازي و ارزیابی کنترل کننده منطق فازي جهت تنظیمات خودکار کمبـاین غـالت  
.1387پاییز -88-75ص -3اره شم9جلد -کشاورزي

مقایسـه برخـی   -رضـا میراشـه  –سید سعید محتسـبی -علی جعفري-شاهین رفیعی-مهدي کرامت جهرمی-22
دوره –دانشگاه تهران –مجله مهندسی بیوسیستم ایران -خواص فیزیکی دو رقم خرماي حاج قنبري و شاهانی 

ISC..92.1387-85. ص 1شماره 39
1165نرخ کـوبش در کمبـاین   ریاضی سازي مدل –منصور بهروزي الر  و محتسبیسید سعید -حسین نوید-23

.1388–205-197صفحات –2شماره 19جلد –دانشگاه تبریز –مجله دانش کشاورزي -جاندیر 
و شاهین رفیعی. اثر ارتعاشات حمـل و نقـل بـر روي    سید سعید محتسبیفیض اله شهبازي، علی رجبی پور، -24

40دوره مدول االستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت. مجله مهندسی بیو سیسـتم ایـران. دانشـگاه تهـران.     
.1388. 25-15. ص 1شماره  .ISC.

و رضا علیمردانی. پایش پارامترهاي موثر بر خشـک شـدن   سید سعید محتسبینیکروز باقري، علیرضا کیهانی، -25
10سبزي هاي برگی در یک خشک کن خورشیدي همرفت اجباري. مجله تحقیقات مهندسـی کشـاورزي. جلـد    

.1388. 88-73. ص 4شماره 
و سـعید بـاقري شـورکی. بررسـی     سـید سـعید محتسـبی   حسن مسعودي، محمود امید، رضـا علیمردانـی،   -26

ایی حسگرهاي فراصوتی در تعیین جهت و موقعیت روبات هاي متحرك براي کاربردهاي گلخانـه  آزمایشگاهی توان
.1389. 79-69. ص 1شماره 41اي. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره 

،  رضا مسعودي، شاهین رفیعی و آتوسا سادات عربانیـان. اسـتفاده از   سید سعید محتسبیسید احمد میره اي، -27
در تعیـین میـزان رسـیدگی خرمـاي شـاهانی. مجلـه مهندسـی        FT-NIRتکنیک غیر مخـرب طیـف سـنجی    

.1389.  120-113. ص 2شماره 41بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره 
و سعید باقري شورکی. طراحی، ساخت  و حتسبیسید سعید محسن مسعودي، محمود امید، رضا علیمردانی، -28

ارزیابی یک روبات متحرك براي انجام عملیات سمپاشی در گلخانه. مجله تحقیقـات مهندسـی کشـاورزي . جلـد     
.1390. 100-87. ص 2. شماره 12
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شبیه سازي ارتعاشـات موتـور   -سید سعید محتسبیاحمدتقی زاده علی سرایی، برات قبادیان،  تیمور توکلی و -29
پژوهشـی  –دیزل با مخلوط هاي سوخت بیودیزل و دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصـنوعی. فصـلنامه علمـی    

.1390. تابستان 31-22ص -23. شماره ISCتحقیقات موتور، نمایه شده در 
تگاه کـاه خـردکن.   و علی جعفري، ارزیابی عملکرد بخش خردکن یـک دسـ  سید سعید محتسبیحامد توکلی، -30

.1390. ابان ماه 36-29، شماره یک. ص 42مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 
و رضا سلطانی. بررسـی تـاثیر نـانوذرات    سید سعید محتسبیاحسان اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشیدي، -31

پژوهشی تحقیقات موتور، نمایه –فصلنامه علمی روي خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش، 
.1390. پاییز  12-3ص -24. سال هفتم، شماره ISCشده در 

. بررسی عملکرد الگوریتم کنترل فازي در سید سعید محتسبیحسن مسعودي، محمود امید، رضا علیمردانی و -32
اسـالمی واحـد   هدایت خودکار یک روبات متحرك در درون گلخانه. مجله مهندسی زیست سـامانه. دانشـگاه آزاد  

.1391. تابستان 63-51. ص 1. شماره 1تاکستان. جلد 
،  مرتضی صادقی و شاهین رفیعی. مقایسـه سـه وضـعیت بازتابشـی،     سید سعید محتسبیسید احمد میره اي، -33

. مجلـه  NIRعبوري و تقابلی در تعیین غیر مخرب رطوبـت خرمـاي مضـافتی بـا اسـتفاده از اسپکتروسـکوپی        
.1391. 141-133. ص 2شماره 43مهندسی بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره 

. بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روي سید سعید محتسبیاحسان اتفاقی، حجت احمدي، علیمراد رشیدي و -34
. خـرداد  61-55ص –5، شـماره  13. جلـد  ISCخواص روغن موتور بعنوان نانوروانکار، نانو مواد، نمایه شده در 

1392.
. کـاربرد شـبکه هـاي هـوش     سید سـعید محتسـبی  محمدشهابی قویونلویی، شاهین رفیعی، شاهین رفیعی و -35

مصنوعی و استنتاج عصبی فازي تطبیقی براي تعیین محتواي رطوبتی بـرگ چـاي سـبز بـر اسـاس پارامترهـاي       
. پـاییز  و زمسـتان   133-125. ص2ره شـما 44مجله مهندسی بیوسیستم ایـران. دانشـگاه تهـران. دوره    رنگی. 
1392  .

بررسـی تـاثیر   ، شاهین رفیعی، امین نصیري و سلیمان حسین پـور.  سید سعید محتسبیمحمدعلی ابراهیمی، -36
عوامل مختلف بر میزان چروکیدگی ورقه هاي نازك موز طی فرایند خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ.

.1392اسفند . 92-81صفحات ، 2، شماره 36مجله مهندسی زراعی، جلد 
، مهدي قاسمی ورنامخواستی و حجت احمدي. طراحی، ساخت و ارزیابی سیدسعید محتسبیعلیرضا ثنایی فر، -37

به منظـور پـایش   (MOS)عملکرد ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهاي نیمه هادي اکسیدفلزي 
. 121-111. صـفحات  1شـماره  5ز. نشریه ماشین هاي کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد، جلـد    رسیدگی مو
.  1394نیمسال اول 

ـ "،سیدسـعید محتسـبی  ومریم میرزایـی  ، نامخواستیمهدي قاسمی ور،ضا گلیر-38 رآورد میـزان شـمارش کلـی    ب
، فصلنامه علـوم و فنـاوري هـاي نـوین غـذایی،      "رگونه وانامی) به کمک پردازش تصویمیکروبی میگوي پرورشی (

.  1394، بهار 43-27، صفحات 7سال دوم، شماره 
لیـ و تحلیکینامیديمدلساز"و علی حاجی احمد، سیدسعید محتسبیخدیجه فرجی مهیاري، علی جعفري، -39

، نشریه علـوم کـاربردي و محاسـباتی در مکانیـک،     "دواريمحورهاياهیکنترل خودکار سرعت زاودیجدزمیمکان
.1394، فروردین 13-1، صفحات 2سال بیست و ششم، شماره دانشگاه مشهد، 

راحـی و تحلیـل   ط"،سیدسـعید محتسـبی  -عقیـل یوسـفی کمـاء    -محمد رضـا ذاکـر زاده   -حمید بصائري -40
، 15دوره لـه مهندسـی مکانیـک مـدرس ،     ، مج"دارپذیر به همراه عملگر آلیاژ حافظهآیرودینامیکی یک بال شکل

.1394، مرداد 70-60، صفحات 5شماره 
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شناسایی برگ ارقام سیب با تکنیک "و سلیمان حسین پور،، شاهین رفیعیسید سعید محتسبی، الهام عمرانی-41
دورهمجله مهندسی بیوسیستم ایران، دانشگاه تهـران، "، فازي تطبیقی-پردازش تصویر و سیستم استنتاج عصبی

.1394، بهار 75-67، صفحات 1شماره 46
تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه بـا اسـتفاده از   "و رضا علیمردانی، سید سعید محتسبیحامد توکلی، -42

، شـهریورماه  122-109، صـفحات  2، شماره 16، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزي، جلد "حسگرهاي مجاورتی
1394.

مقایسـه عملکـرد و کـارایی دو    "، سیدسـعید محتسـبی  ، حجت احمدي، غالمرضا رفیعی و مهدي سعادت فرد-43
شیالت مجله منـابع طبیعـی   "سیستم پرورشی خودکار مبتنی بر منطق فازي و متداول در تولید ماهی پاکو قرمز

.  1394، شهریورماه 253-239، صفحات 2، شماره 68دوره 
طراحـی و شـبیه   "، سعید محتسـبی سید ا، سید موسی آیتـی و  سید امیر حسین طباطبایی، عقیل یوسفی کم-44

سازي سیستم کنترل نظارتی فازي والگوریتم هدایت سه بعدي بهینه شده تعقیب هویج فازي براي یک ریزپرنـده  
، فـروردین  20-10، صـفحات  1، شـماره  16، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مـدرس، دوره  "بال ثابت

1395.
، مهدي قاسـمی ورنامخواسـتی، کرامـت الـه رضـایی و      ، شاهین رفیعیسید سعید محتسبی، کبري حیدربیگی-45

. مجله پیاده سازي و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران. مندز-ماریا لوز رودریگوز
.1394. زمستان 413-405. ص4شماره 46مهندسی بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره 

ارتعاشـات  یبررسـ "،سید سعید محتسبیحسین جوادي کیا، لیال ندرلو، علی سفرنگیان، مصطفی مصـطفایی و  -46
مجلـه مهندسـی   "، بـه کمـک سـطح پاسـخ    زلیودیـ مختلـف سـوخت ب  باتیبر اثر ترکMF285موتور تراکتور 

.1395. تابستان 335-329. ص2شماره 47بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره 
طبقـه بنـدي عسـل    "قاسمی ورنامخواستی و مرتضی آغباشلو، مهدي، سید سعید محتسبیمحمد حاجی نژاد، -47

مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دانشـگاه  ، "هاي با منشاء گیاهی مختلف با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی
.1395. پاییز 423-415. ص3شماره 47تهران. دوره 

سـازي آیرواالسـتیک   شـبیه  "، سـید سعیدمحتسـبی  ، امیرنجـات و  عقیل یوسفی کمامحمدمهدي کشاورزي، -48
، 16دوره دانشـگاه تربیـت مـدرس،    ، مجلـه مهندسـی مکانیـک مـدرس،     "ایستایی یک بال در جریان گذر صوتی

.322-313، ص 10شماره 
"و مجتبـی بنیادیـان،   سـید سـعید محتسـبی   مجتبی توحیدي، مهدي قاسمی ورنامخواستی، وحید غفارنیا، -49

ساخت و توسعه یک سامانه ماشین بویایی در ترکیب با روش هاي شناسایی الگو براي تشخیص تقلب فرمالین در 
.1395. زمستان 770-761. ص4شماره 47مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دانشگاه تهران. دوره " شیرخام 
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یافتهخاتمهتحقیقاتیطرحهاي
–صـدا بمنظورکـاهش تبریـز دمایـ کارخانهـاي سـاخت موتوردیزلنمونهدودرارتعاشاتبررسیطرح تحقیقاتی -1

–طرح تحقیقات صنعتی آموزش و اطالع رسانی –78/ 9/ 13مورخ 7811014102طرحشماره-مجري طرح
خاتمه یافته..وزارت صنایع

-ول کمیته پوست کنی)، ئ(مسهمکار طرحاصالح و طراحی فرایند فرآوري و بسته بندي پسته؛ یطرح تحقیقات-2
خاتمه یافته..1377تحقیقات؛ آموزش و ترویج کشاورزي (ستاد افال توکسین)؛ شهریور سازمان 

همکـار  –تعیین مقاومت کششی و خمشی سـاقه نخـود   -طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران -3
..خاتمه یافته30/8/1379مورخ 300/1/719طرحشماره–طرح 

مـورخ  218/25طـرح شـماره -مجـري طـرح  –هـاي اسـتاندارد  بررسی و تحلیل کمک فنر به کمـک آزمـون   -4
. وزارت صـنایع –طرح ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش، تحقیق و اسـتاندارد نمـودن قطعـات خـودرو     –19/6/79

خاتمه یافته.
شـماره –مجـري طـرح   –تعیین سرعت حد نخود ایرانی -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-5

خاتمه یافته.. 26/4/79مورخ 415/1/719طرح
–نخـود ایرانـی   (Drag Force)تعیین نیروي بـادرفتی  -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طرح پژوهشی -6

خاتمه یافته.–25/7/79مورخ -420/1/719طرحشماره-مجري طرح
14/18-19020طـرح شـماره -مجـري طـرح  –طرح پژوهشی بررسی و تحلیل دینامیکی شیر ترمز لکوموتیو -7

خاتمه یافته.. ت راه آهن جمهوري اسالمیمرکز تحقیقا–9/8/1380مورخ 
مـورخ  8011016148طـرح شـماره -مجري طرح-طرح پژوهشی تعیین خصوصیت ایرودینامیکی نخود ایرانی-8

خاتمه یافته.وزارت صنایع.–طرح تحقیقات صنعتی آموزش و اطالع رسانی –23/10/80
-همکـار طـرح  -ی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تعیین نیروي کندن و کوبیدن غالف نخودطرح پژوهش-9

. خاتمه یافته.28/6/1381مورخ 328/1/719طرحشماره
بررسی تئوري و تجربی ارتعاشات میـل لنـگ بـه منظـور     -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-10

-545/2/719طـرح شماره-همکار طرح–مقایسه رفتار دینامیکی میل لنگ هاي فوالدي و چدنی کامال یکسان 
. خاتمه یافته.  19/8/80مورخ 

مجـري  –1600شیر کنترل فشار سیستم انژکتـوري پیکـان   طرح پژوهشی کاربردي آنالیز، شبیه سازي و تست -11
خاتمه یافته.شرکت ساپکو.–25/11/80مورخ -طرح

-تعیین مقاومت ارتعاشی میـوه بـادام در زمـان برداشـت    –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-12
خاتمه یافته.دانشگاه تهران.-22/5/1381مورخ 617/3/719طرحشماره-همکار طرح

همکـار  -عوامل موثر در انتقال بادي مواد در خوشه چین–مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طرح پژوهشی-13
خاتمه یافته..19/12/1380مورخ 554/4/719طرحشماره-طرح

شـماره -مجـري طـرح  -بازده انرژي در کشاورزي ایران–مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طرح پژوهشی-14
خاتمه یافته..11/10/1380مورخ 526/2/719طرح

-بعضی از خصوصیات فیزیکی دانـه خرمـا رقـم قنبـري    –مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهران طرح پژوهشی-15
خاتمه یافته..20/8/1386مورخ 7313285/ 01/1شماره طرح-همکار طرح

طراحـی و سـاخت سـورتر نیمـه صـنعتی هوشـمند       –مصوب معاونـت پژوهشـی دانشـگاه تهـران     طرح پژوهشی-16
خاتمه . 9/10/1386مورخ 04/1/1305051شماره طرح -همکار طرح-محصوالت خشکبار (کشمش و بادام) 

یافته.
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طراحی و ارزیابی روبات مسیر یاب جهت انجام ماموریـت  -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-17
خاتمه یافته..20/3/1386مورخ 02/1/1305051شماره طرح -ار طرحهمک-هاي مختلف در داخل گلخانه

طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنتـرل و مانیتورینـگ   -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-18
خاتمه یافته..20/3/1386مورخ 01/1/7109007شماره طرح -همکار طرح-سمپاش میکرونر

شـماره طـرح   -همکـار طـرح  -آّبیاري هوشمند تحت وب-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-19
. خاتمه یافته.19/06/1385مورخ 02/1/73146540

استخراج شاخص نرمال شده تراکم گیاه در اراضی گتونـد  -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-20
مـورخ  01/1/73146540-شـماره طـرح  -همکـار طـرح  -اهواره ايدر استان خوزستان با استفاده از تصاویر مـ 

. خاتمه یافته.19/06/1385
ارزیابی عملکرد حسگرهاي فراصـوتی در تعیـین فاصـله و    -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-21

. 12/2/1388مـورخ  04/1/7109014شماره طـرح  -مجري طرح-زاویه براي کاربرد در ماشین هاي کشاورزي
خاتمه یافته.

تعیـین میـزان رطوبـت خرمـاي مضـافتی و شـاهانی بـا        -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهـران طرح پژوهشی-22
. مـورخ  02/1/7109014شـماره طـرح   -مجـري طـرح  -NIRاستفاده از تکنیک غیر مخـرب اسپکتروسـکوپی   

. خاتمه یافته.1/12/1386
NIRاسـتفاده از تکنیـک غیـر مخـرب اسپکتروسـکوپی      -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-23

شـماره طـرح   -مجـري طـرح  -براي تشخیص ماده جامـد قابـل حـل در دو واریتـه خرمـاي شـاهانی و مضـافتی       
. خاتمه یافته.1/12/1386مورخ 03/1/7109014

مجري -تعیین مقاومت خمشی و برشی ساقه گندم و جو-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-24
. خاتمه یافته.29/1/1388مورخ 05/1/7109014شماره طرح -طرح

طراحی و ساخت مفصل انتقال توان براي -پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، ریاست جمهوريطرح -25
. 12/9/90خاتمه طرح -87041286شماره طرح -مجري طرح-محوار هاي موازي

طراحی و روش ساخت سیستم هیدرولیکی نیمه خودکار کنتـرل  –طرح پژوهشی دانشگاه تهران و وزارت صنایع -26
. خاتمه یافته30/4/1388مورخ 51027041/450شماره قرارداد -انتقال وزن روي تراکتور

خشـک کـن   یـک در یمصـرف يانـرژ یـزان میبررسـ -مصوب معاونت پژوهشی دانشـگاه تهـران  طرح پژوهشی-27
. خاتمه یافته15/8/90مورخ 07/1/7109014شماره طرح-مجري طرح-یديخورشیدرودینامیکالکتروه

تشخیص کیفیت و درجه بندي مـاهی سـفید بـا تلفیـق     -مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانطرح پژوهشی-28
مـورخ  06/1/7109014شـماره طـرح   -مجـري طـرح  -تکنیک هاي ماشین بینایی و شـبکه عصـبی مصـنوعی   

. خاتمه یافته  3/3/90
ارزیـابی کیفیـت مـاء الشـعیر در حـال      -طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، ریاسـت جمهـوري  -29

خاتمـه  -89003620شـماره طـرح   -مجري طرح-نگهداري با استفاده از بینی الکترونیک و زبان بیوالکترونیک
.  25/5/1391طرح 

30-

ثبت اختراع
، شـماره ثبـت   "طراحی و روش ساخت دستگاه تست اربیتـرول "و پیام جوادي کیا، سید سعید محتسبی-1

.7/4/1384مورخ 31931اختراع 
دسـتگاه  "، رضا علیمردانی و غالم حسـن منصـوري،   سید سعید محتسبینیکروز باقري، علیرضا کیهانی، -2

شـماره  "ورشـیدي کنترل خودکار دور فن خشک کن به منظور بهینه سازي بازده انرژي خشک کن هاي خ
. 22/09/1385مورخ 37853ثبت اختراع 
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کوبنده سه تکـه بـراي   "، محمد کاظم بشارتی و توحید باقرپور، سید سعید محتسبیمنصور بهروزي الر، -3
. 1386/ 22/10مورخ 45356شماره ثبت اختراع "کمباین هاي غالت

ماشـین برداشـت نخـود    "بـی پـور،   و علـی رج سید سعید محتسبیمنصور بهروزي الر، توحید باقر پور، -4
. 22/03/1387مورخ 49281ثبت اختراع  شماره "ایرانی

کمبـاین برداشـت نخـود    "، صالح قمـري و توحیـد بـاقر پـور ،     سید سعید محتسبیمنصور بهروزي الر، -5
. 25/03/1387مورخ 49306شماره ثبت اختراع  "ایرانی

"، سید سعید محتسـبی ر، محمود امید، رضا علیمردانـی و  پیام جوادي کیا، لیال ندرلو، احمد طباطبایی ف-6
.6/5/1387مورخ 50844شماره ثبت اختراع "سیستم آبیاري گلخانه با کنترلر فازي

طراحـی و  "و سعید باقري شـورکی،  سید سعید محتسبیحسن مسعودي، محمود امید، رضا علیمردانی، -7
شـماره ثبـت اختـراع    "ساخت و ارزیابی روبات متحرك براي انجام ماموریت هاي مختلف در داخـل گلخانـه  

.1388/ 9/10مورخ 62647
طراحـی و سـاخت سـامانه    "، سید سـعید محتسـبی  اسماعیل خراسانی، جواد طریقی، رضا علیمردانـی و  -8

.28/06/1389مورخ 66570ماره ثبت اختراع ش"هشدار دهنده واژگونی تراکتور
طراحـی و سـاخت سـامانه تـامین تـوان      "و شـاهین رفیعـی،   سید سعید محتسـبی محمد جعفر دالونـد،  -9

75983شـماره ثبـت اختـراع    "خورشیدي با قابلیت ردیابی دو محوره خورشید بر اساس محاسبات نجومی
مـورخ  256620/145کیت فکري دانشگاه تهـران  . شماره تاییدیه علمی اختراع توسط مال25/04/91مورخ 

5/10/91 .
ــد، -10 ــبیمحمــد جعفــر دالون ــید ســعید محتس طراحــی و ســاخت خشــک کــن "و شــاهین رفیعــی، س

. 26/04/91مـورخ  76014شماره ثبت اختراع "الکتروهیدرودینامیک خورشیدي با قابلیت تغییر پارامترها 
. 5/10/91مورخ 256624/145انشگاه تهران شماره تاییدیه علمی اختراع توسط مالکیت فکري د

خشک کن مواد غـذایی مجهـز بـه سیسـتم     "، سید سعید محتسبیسلیمان حسین پور، شاهین رفیعی و -11
مـورخ  79403. شـماره و تـاریخ ثبـت اختـراع     "کنترل کیفیت بر اساس بینایی ماشین و هـوش مصـنوعی  

16/2/1392.

دوره ها و کارگاه هاي آموزشی
PLC S7کارگـاه آموزشـی   -1 در مرکـز  8/6/90لغایـت  29/5/90سـاعت از تـاریخ   32بمـدت  300-400

آموزش آزادگان، سازمان آموزش صنایع آموزشی (ساصا)، تهران ، ایران
و کـاربرد آنهـا در تولیـد    ISI & SCOPUSآشنایی پیشرفته با پایگاه هاي اسـتنادي  کارگاه آموزشی -2

، معاونت بین الملل دانشگاه تهران.21/2/1389ساعت، 4مقاالت بین المللی، بمدت 
، پژوهشگاه استاندارد.28/2/1392ساعت ، 4کارگاه آموزشی ارزیابی حسی روغن زیتون، -3

راهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد 
-1378بررسی ارتعاشات در دو نمونه موتور دیزل ساخت کارخانه ایدم تبریز بـه منظـور کـاهش صـدا اسـفند      -1

سید احمد طباطبایی فر–سید سعید محتسبی-سهراب رضوانخواه 
79مهرماه -بررسی و تحلیل کمک فنرهاي موجود به کمک آزمون هاي استاندارد-2

محمد محجوب–حسین مبلی –سید سعید محتسبی–سید محمود صافی 
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80مهرماه –بررسی ارتعاشات در مجموعه پیستون و میل لنگ در موتورهاي احتراق داخلی -3
حسین مبلی  –سید سعید محتسبی–حامد افشاري 

1380دي ماه –بررسی و تحلیل دینامیکی ترمز نیوماتیکی -4
علیرضا کیهانی–سید سعید محتسبی–مهدي لشکري 

ررسی سیستم انتقال توان هیدرودینامیکی ماشینهاي سنگین (لیفتراك) و توصـیه راههـاي عملـی بـراي بهبـود      ب-5
1381آبان ماه –عملکرد 

منصور بهروزي الر–سید سعید محتسبی–محمد رضا آذرنیایی 
1381شهریور ماه –بررسی سیستم هاي پاشش مستقیم و آنالیز و شبیه سازي شیر کنترل فشار آن -6

مهدي اشجعی–سید سعید محتسبی–مجتبی رحیمی 
1381اسفند –طراحی سیستم کنترل خودکار دستگاه تسطیح اراضی -7

.محمود امید–عطا اهللا کوهیان –سید سعید محتسبی–احمدرضا حسین زاده 
1383شهریور -آنالیز، شبیه سازي و آزمون سمپاش بوم دار پشت تراکتوري-8

اسداهللا اکرم-محمود امید–سید سعید محتسبی-داود محمد زمانی
1384خرداد -طراحی و روش ساخت دستگاه تست اربیترول-9

رضا علیمردانی-منصور بهروزي الر–سید سعید محتسبی-پیام جوادي کیا
1384تیرماه –تحلیل دینامیکی و ارتعاشی دسته موتور کامیون بادسان و طراحی یک سیستم کاهنده ارتعاشی -10

.محمود امید–رضا علیمردانی –سید سعید محتسبی-سید احمد میره اي
طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن به منظور بهینه سازي بـازده انـرژي خشـک کـن هـاي      -11

1385شهریور ماه -خورشیدي همرفت اجباري 
رضا علیمردانی-علیرضا کیهانی–سید سعید محتسبی–نیکروز باقري 

1385بهمن ماه -متناسب با مناطق کشاورزي ایران CNGمدلسازي ایستگاه هاي سوخت رسانی -12
وحید اصفهانیان–علی جعفري –سید سعید محتسبی-فرزانه مهدیه نجف آبادي

1386اردیبهشـت  –توسعه، پیاده سازي و ارزیابی الگوریتم کنترل زمـان جرقـه در موتورهـاي احتـراق داخلـی      -13
وحید اصفهانیان -علیرضا کیهانی–سید سعید محتسبی-زهرا اویسی 

1386مهرماه –آنالیز و مدلسازي دینامیکی مبدل گشتاور -14
حجت احمدي -منصور بهروزي الر–سید سعید محتسبی-محمد رضا قاسمی بوسجین 

1386بهمن -وهاي وارد بر پمپ پیچی با استفاده از نرم افزار انسیستحقیق و بررسی نیر-15
علی جعفري–سید سعید محتسبی–مهدي پورایوبی 

1387اسفند -ساخت و ارزیابی ماشین برداشت نخود-16
علی رجبی پور -منصور بهروزي الر-سید سعید محتسبی-توحید باقرپور

1388شهریور –ارزیابی و بهینه سازي دستگاه کاه خردکن مجهز به سیستم تخلیه -17
علی جعفري–سید سعید محتسبی-حامد توکلی

1388دي ماه -طراحی، ساخت و ارزیابی مفصل مکانیکی انیورسال با سرعت ثابت-18
علی جعفري-سید سعید محتسبی-مجید یعقوبی

285تعیین مدل ریاضی پیش بینی هزینه هاي تعمیر و نگداري و قابلیت اطمینان تراکتور هاي مسی فرگوسـن  -19
1389بهمن ماه -مورد استفاده در کشت و صنعت نیشکر دعبل خزائی خوزستان

حجت احمدي-سید سعید محتسبی-محمد پوزش
1389بهمن ماه -و ارزیابی سامانه کنترل انتقال وزن خودکار روي تراکتورطراحی، ساخت -20
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رضا علیمردانی-سید سعید محتسبی-جواد طریقی
بررسی میزان تغییرات رنگ (قهوه اي شدن) و چروکیدگی موز در خشک کردن به روش الیه نازك با اسـتفاده از  -21

1390شهریور –پردازش تصویر 
شاهین رفیعی–سعید محتسبیسید-محمدعلی ابراهیمی

بهمن مـاه  -طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم بررسی نحوه انتقال حرارت توسط نانو سیاالت در رادیاتور تراکتور-22
1390.

حجت احمدي-سید سعید محتسبی-حسن تقی جراح
1390اسفندماه -امکان سنجی تعیین چربی شیر با استفاده از ماشین بینایی-23

سید هادي رضوي-محمد امید-سعید محتسبیسید-لنا بهشتی مقدم
.1391ماهاردیبهشت-تعیین پارامترهاي هیدرودینامیکی فیلم روغن و تحلیل سطوح تماسی در یاتاقان توربین-24

محمد کاظمی-علی جعفري-سید سعید محتسبی-افسانه سبحانی
.1391هریورماه ش-طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن الکتروهیدرودینامیک خورشیدي-25

شاهین رفیعی-سید سعید محتسبی-محمدجعفر دالوند
بمنظـور  (MOS)طراحی، توسعه و پیاده سازي سیستم ماشین بویایی بر پایه نیمه هـادي هـاي اکسـید فلـزي     -26

1392شهریورماه -پایش رسیدگی موز
حجت احمدي و مهدي قاسمی ورنامخواستی -سید سعید محتسبی-علیرضا ثنایی فر

(MOS)توسعه و پیاده سازي سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگر نیمه هادي اکسـید فلـزي   -27
1392ماهشهریور-به منظور پایش رسیدگی میوه کیوي رقم هایوارد

محمود امید و مهدي قاسمی ورنامخواستی -سید سعید محتسبی-امین فروغی راد
1392شهریورماه -گیاهی با استفاده از تکنیک آنالیز تصویربررسی و تشخیص چند بیماري مهم -28

شاهین رفیعی و سلیمان حسین پور -سید سعید محتسبی-الهام عمرانی
بررسی استانداردهاي تعیین پارامترهاي نقطه جوش در خودرو بمنظور تعیین عوامل موثر بر کاهش مصرف انرژي -29

1392تابستان -تجربیبا استفاده از روش اجزاء محدود و آزمون هاي 
سیروس آقا نجفی-سید سعید محتسبی-سجاد ترکاشوند

حد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.وا
1392دي ماه -طراحی و شبیه سازي سامانه تهویه مطبوع در سالن هاي جوجه کشی-30

علیرضا کیهانی-سید سعید محتسبی–حمیدرضا منصوري 
-یاتاقان ثابت موتور چهارزمانه با اسـتفاده از شـبکه عصـبی خـود سـازمان ده     تشخیص عیوب و تحلیل ارتعاشات -31

.1393شهریور ماه 
حجت احمدي-سید سعید محتسبی-احسان فارسیجانی

1393بهمن ماه -امکان سنجی کاربرد برخط یک سامانه بینی الکترونیک براي تشخیص هجوم حشرات در نخود-32
د امید و مهدي قاسمی ورنامخواستیشاهو رحمانی، سید سعید محتسبی، محمو

1394مردادماه -تحلیل انتشار امواج ورقی عبوري از اتصاالت در یک صفحه-33
و مراد کریم پورسید سعید محتسبیسمانه حسینقلی زاده، عقیل یوسفی کما، 

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.
توسط فرایند نانو ساختارکننده کوبش شوك لیزريمدلسازي توزیع تنش پسماند القا شده سطحی -34

و مراد کریم پورسید سعید محتسبیحمیدرضا کربالئیان، عقیل یوسفی کما، 
شـهریورماه  -طبقه بندي عسل هاي منشا گیاهی مختلف و عسل تقلبی با استفاده از یک سـامانه ماشـین بویـایی   -35

1394
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ورنامخواستی و مرتضی آغباشلو، مهدي قاسمی سید سعید محتسبیمحمد حاجی نژاد، 
طبقه بندي عیوب پمپ آب گریز از مرکز چند مرحله اي با استفاده از تکنیک هاي هوش مصنوعی توسط آنـالیز  -36

.1394شهریور ماه -ارتعاش
، حجت احمدي و سلیمان حسین پورسیدسعیدمحتسبیسیدحسین کشفی نیا، 

.1394ورماه شهری-تحلیل انرژي تولید بیودیزل از روغن کرچک-36
، برات قبادیان و محمد شریفیسید سعید محتسبیشیدا رضایی، 

1395شهریورماه -امکان سنجی کاربرد یک سامانه بینی الکترونیک براي اصالت سنجی روغن زیتون بکر-37
، سلیمان حسین پور و کبري حیدربیگیسید سعیدمحتسبیسپیده سادات حسینی، 

کارشناسی ارشدمشاورت پایان نامه هاي 
1379اردیبهشت –تعیین مقاومت به عبور جریان هوا از میان توده گردو در مخزن -1

سید احمد طباطبایی فر–سید سعید محتسبی–علی رجبی پور –فیض اله شهبازي 
1379خرداد –مورد پمپاژ تحت فشار آب از چاه   –اصول طراحی هیدرولیکی -2

فرشاد کوثري–سید سعید محتسبی–هروزي الر منصور ب–امیر نفري قلعه 
1380شهریور –طراحی سیستم اندازه گیري دما و سرعت جریان هوا -3

سید سعید محتسبی–رضا علیمردانی –بهمن نجفی 
1380مهرماه –بررسی تنشهاي مکانیکی و حرارتی وارد بر پیستون موتور -4

محتسبیسید سعید –علیرضا کیهانی –رحیم ابراهیمی 
1382شهریور –تجزیه و تحلیل دینامیکی مکانیزم هاي ماشین بسته بندي -5

سید سعید محتسبی–حسین مبلی –ابراهیم ابراهیمی 
1382شهریور –طراحی و روش ساخت بازوي سه بعدي براي کنترل جریان سیال در گلخانه -6

سید سعید محتسبی–رضا علیمردانی –غالمحسن منصوري 
1382دي –طراحی و ساخت دماغه کمباین نخود با قابلیت تنظیم -7

سعید محتسبیسید –منصور بهروزي الر –صالح قمري 
1383آذر -955بهینه سازي کوبنده کمباین غالت جاندیر -8

محمدکاظم بشارتی–سید سعید محتسبی-منصور بهروزي الر–جواد علیدادي 
1383اسفند –طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و کنترل الکترونیکی سمپاش بوم دار -9

سید سعید محتسبی-محمود امید–علی ناصري نژاد 
1385تیرماه –طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه سم پاش آزمایشگاهی -10

حسن محمد علیزاده–سید سعید محتسبی-اسداله اکرم–سعید عرفانی 
1386شهریور ماه –پایش وضعیت ارتعاشی الکتروموتور فن در کشاورزي -11

سید سعید محتسبی-حجت احمدي –حسنی محمدي منور 
1386دي ماه –برخی مشخصه هاي فیزیکی و مکانیکی درخت خرما (رقم شاهانی جهرم) -12

سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-علی جعفري-مهدي کرامت جهرمی
بررسی شاخص هاي مکانیزاسیون و انرژي در باغات سیب درختی و رابطه آنها با بهـره وري اقتصـادي (مطالعـه    -13

1388شهریور ماه –موردي: شهرستان ارومیه) 
سید سعید محتسبی-علیرضا کیهانی-راحله فدوي
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آبـان  -1165طراحی و ساخت سیستم هیدروستاتیک براي سـامانه پیشـروي کمبـاین  غـالت جانـدیر مـدل       -14
1389

علیمحمد ستایش-سید سعید محتسبی-علی جعفري-حسن سید حسنی
و طبقه بنـدي ویژگـی هـاي    285پایش وضعیت ارتعاشی سامانه سیاره اي کاهنده نهایی تراکتور مسی فرگوسن -15

1389بهمن ماه -عیوب آن به کمک تحلیل موجک و منطق فازي
علی رجبی پور-سید سعید محتسبی-حجت احمدي-رضا لبافی حسین آبادي

1389بهمن ماه -طراحی و ساخت ماشین تمام اتوماتیک برش باز کن و تاج زن میوه انار-16
سید سعید محتسبی-سیدرضا حسن بیگی-جواد خزائی-یاسر سیاه منصوري

ه نازك سیب با استفاده از پـردازش تصـویر در طـی فراینـد خشـک      بررسی تغییر رنگ و آهنگ چروکیدگی ورق-17
1390مهرماه -شدن

سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-محمدحسین نادیان
امکان سنجی و بررسی عملکرد پوشش سرامیکی منیفولـد دود بـر کـاهش آالینـدگی گازهـاي خروجـی اگـزوز        -18

1391اردیبهشت -موتورهاي بنزینی
مرتضی امرونی حسینی-سید سعید محتسبی-کیهانیعلیرضا -موسی آباديمحمدرضا علی پور 

شـهریور مـاه   -بررسی تغییر رنگ و کیفیت برگه چاي سبز با استفاده از پردازش تصـویر در طـی خشـک شـدن    -19
1391.

سلیمان حسین پور-سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-محمدشهابی قویونلویی
تراکتور با تکیه بر اصول سـامانه مـدیریت بهداشـت، ایمنـی و محـیط زیسـت بـا        –انتخاب بهترین مدل راننده -20

1391استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. بهمن ماه 
سید سعید محتسبی-حجت احمدي-زینب خاکسار

1391ماه بهمن طراحی و شبیه سازي دینامیکی مکانیزم کنترل خودکار سرعت زاویه اي محور دوار، -21
سید سعید محتسبی-خدیجه فرجی مهیاري، علی جعفري

بهمـن مـاه   -بررسی و تحلیل تاثیر افزودنی هاي نانوذرات در روغن موتور و نقش آن بر روانکاري یاتاقان لغزشـی -22
1391.

سید سعید محتسبی-علیمراد رشیدي-حجت احمدي-احسان اله اتفاقی
1392خردادماه -موقعیت یابی آزمایشگاهی ترك در صفحات همگن به کمک امواج هدایت شونده-23

سید سعید محتسبی-عقیل یوسفی کما-مریم کردبچه
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.

1392شهریورماه -رسی نحوه تعامل یک ربات برون پوش پایین تنه با انسانمدلسازي و بر-24
سید سعید محتسبی-عقیل یوسفی کما-مهدي جوکار

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.
.1392شهریور ماه -طراحی مسیر و کنترل باال رفتن از پله یک ربات انسان نما-25

سید سعید محتسبی–عقیل یوسفی کما-احمدرضا شاهرخشایی
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.

-پره هـا بـا اسـتفاده از روش تسـت رزونانسـی     (HCF)بررسی تجربی اثر نسبت تنش در عمر خستگی دور باال -26
1392آذرماه 

سید سعیدمحتسبی-عقیل یوسفی کما-محمدصادق صالح
مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.دانشکده مهندسی 
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طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه ماشین بینایی به منظـور درجـه بنـدي و جداسـازي لوبیـا از نظـر رنـگ و        -27
1392دي ماه -اندازه

سید سعید محتسبی-محمودامید-عقیل صالحی
1393تیرماه–انتخاب چیدمان مناسب شبکه حسگرها در تشخیص سالمت سازه ها -28

سید سعیدمحتسبی-عقیل یوسفی کما-سید مهدي میرصادقی
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.

1393مرداد ماه -شبیه سازي و تحلیل واحد تمیزش کن کمباین به روش دینامیک سیاالت محاسباتی-29
سید سعید محتسبی-علی جعفري-سید محمدعلی موسوي راد

1393شهریورماه -مدلسازي یک بال شکل پذیر به کمک آلیاژهاي حافظه دارطراحی و -31
سید سعید محتسبی-عقیل یوسفی کما-حمید بصائري

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران.
1394مردادماه -بررسی سرش دو جسم االستیک بر روي یکدیگر به کمک امواج االستیک-32

سید سعید محتسبیفاطمه عقیقی، عقیل یوسفی کما، مراد کریم پور و 
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران

1394شهریور ماه -طراحی یک سیستم کنترلی براي یک سامانه عمود پرواز-33
سید سعید محتسبیمجتبی رستگاري، عقیل یوسفی کما و 

فنی دانشگاه تهراندانشکده مهندسی مکانیک، پردیس 
1394شهریورماه –طراحی یک سیستم هدایت و کنترل و تحلیل پایداري براي یک سامانه ي پروازي -34

سید سعید محتسبیسید امیرحسین طباطبایی، عقیل یوسفی کما و 
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران

1394شهریورماه -طراحی مسیر و تحلیل پایداري یک ربات چهارپا-35
سید سعید محتسبیحسین کشاورز، عقیل یوسفی کما و 

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران
1394شهریورماه -تحلیل اکسرژي خط تولید ماست کارخانه پگاه آذربایجان غربی-36

سید سعید محتسبیمجید جعفریانی جوکندان، مرتضی آغباشلو و 
1395تیرماه -سامانه ماشین بینایی به منظور درجه بندي کیفی مغز پستهتوسعه یک -37

سید سعید محتسبیحسین نوري احمدآبادي، محمود امید و 
1395شهریورماه -تحلیل تنش و امکان سنجی ساخت آب بند مکانیکی (رینگ المینار)-38

سعید محتسبیسید مجید غیوري نجف آبادي، علی جعفري، محمد حبیبی پارسا و 
1395شهریورماه -کنترل بر خط بازوي رباتیکی با استفاده از سیگنال هاي الکترمایوگرافی-39

سید سعید محتسبیآرمین احرام پوش، عقیل یوسفی کما، سید موسی آیتی و 
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران

1395شهریورماه -در جریان گذر صوتیشبیه سازي عددي آیرواالستیک یک بال -40
سید سعید محتسبیمحمد مهدي کشاورزي، عقیل یوسفی کما، امیر نجات و 

دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران
1395شهریورماه -استفاده از امواج ورقی در ترك یابی لوله هاي با اتصاالت جوشی-41

سید سعید محتسبییوسفی کما، مراد کریم پور و مصطفی فتحیان، عقیل
دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران
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راهنمایی رساله دکتري
رقند با استفاده از ماشین بینایی و شبکه هـاي  دمناسب جهت جداسازي علف هاي هرز از گیاه چغنارائه الگوریتم-1

.1384بهمن ماه –عصبی مصنوعی 
حسن اقبالی جهرمی و محمود امید.–سید سعید محتسبی-عبدالعباس جعفري

1387اردیبهشت –آنالیز، شبیه سازي و ارزیابی ارتعاشی انسان و تراکتور -2
اسداله اکرم-وحید اصفهانیان-سید سعید محتسبی- علی ملکی

ارزیابی پارامترهاي موثر بر میزان رسیدگی خرماهاي مضافتی و شاهانی توسط روش غیر مخـرب اسپکتروسـکوپی   -3
NIR– 1389تیرماه

رضا مسعودي و شاهین رفیعی-سید سعید محتسبی-سید احمد میره اي
طراحی، توسعه و پیاده سازي سیستم ماشین بویایی و زبان بیو الکترونیک بر پایه نیمه هادي هاي اکسید فلزي -4

(MOS)به منظور آشکارسازي تغییر کیفیت مائ الشعیر در ترکیب با روش هاي آنالیز تشخیص الگو-
1390شهریور ماه 

سید هادي رضويحجت احمدي و - سید سعید محتسبیمهدي قاسمی ورنامخواستی، 
-و درجه بندي ماهی سفید با تلفیق تکنیک هاي ماشین بینایی و شبکه هاي عصبی مصنوعیتشخیص کیفیت -5

.1392شهریورماه 
، محمود امید، سید هادي رضوي و منصور جم زاد.سید سعید محتسبیمجید دولتی، 

آبی در گندم زمستانه در توسعه مدل هاي رگرسیونی براي تشخیص غیر مخرب وضعیت نیتروژن تحت تنش-6
.1393تیرماه -طول دوره رشد با بکارگیري حسگرهاي فعال و غیر فعال

و رضا علیمردانیسید سعید محتسبیحامد توکلی، 
.1393مهرماه -شبیه سازي، طراحی و ساخت دیفرانسیل بدون لغزش با قابلیت تغییر گشتاور-7

و رضا علیمردانیسید سعید محتسبیمجید یعقوبی، 
سازي، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص زعفران اصلی از نوع تقلبی مبتنی بر فناوري زبان الکترونیک و پیاده-8

.1393آبان ماه -بینی الکترونیک
، شاهین رفیعی، کرامت اله رضایی و مهدي قاسمی ورنامخواستیسید سعید محتسبیکبري حیدربیگی، 

استنتاج فازي کنترل خودکار برخی شاخص هاي کیفیت آب در یک سیستم طراحی، پیاده سازي و ارزیابی سامانه -9
.94اردیبهشت -آبزي پروري در فضاي بسته

،  حجت احمدي و غالمرضا رفیعی. سید سعید محتسبیمهدي سعادت فرد، 

مشاورت رساله دکتري 
1381مهرماه –تعیین خصوصیات ایرودینامیکی نخود -1

گرامی–سید سعید محتسبی–منصور بهروزي الر –حکمت ربانی 
1382شهریور –تعیین نیروي چیدن غالف نخود و مقاومت مکانیکی آن به کوبیدن -2

سید سعید محتسبی–علی رجبی پور –منصور بهروزي الر –جواد خزائی 
1382اسفند –شبیه سازي دینامیکی درخت بادام و تعیین مقاومت به ارتعاش میوه آن -3

علی وزوایی–سید سعید محتسبی–رضا علیمردانی –حسین مبلی –مسعود زابلستانی 
1384شهریور –جاندیر 1165ارائه مدل جریان محصول در واحدهاي کوبنده و جداکننده کمباین -4
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سید سعید محتسبی–منصور بهروزي الر –حسین نوید 
1384شهریور ماه -در خوشه چین نخودبررسی عوامل موثر در انتقال بادي مواد -5

سید سعید محتسبی–منصور بهروزي الر –شمس اله عبداله پور 
1386اردیبهشت -طراحی و پیاده سازي کنترل کننده منطق فازي جهت تنظیمات خودکار کمباین غالت-6

سید سعید محتسبی–رضا علیمردانی –محمود امید–حسین مبلی –مجید لشگري 
1387آبان ماه –بررسی و تحلیل صدمات وارده به هندوانه ناشی از ارتعاشات حمل و نقل جاده اي -7

سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-علی رجبی پور–فیض اله شهبازي 
طراحی و پیاده سازي یک سیستم هدایت خودکار بر روي وسیله نقلیه کوچک به منظور انجام عملیات سمپاشـی  -8

1388بهمن -گلخانهدر درون 
سعید باقري شورکی-سید سعید محتسبی-رضا علیمردانی-محمود امید-حسن مسعودي

-توسعه و ارزیابی سیستم درجه بندي هوشمند کشمش و بادام مبتنی بر الگـوریتم ژنتیـک و    ماشـین بینـایی    -9
1388بهمن ماه 

محتسبیسید سعید -علیرضا کیهانی-محمود امید-مهدي عباسقلی پور
1389دي ماه -طراحی و پیاده سازي سیستم هوشمند مبتنی بر منطق فازي براي درجه بندي تخم مرغ-10

منصور جم زاد-سید سعید محتسبی-حجت احمدي-محمود امید-محمد هادي دهرویه
ردن طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل بهینه مبتنی بر ماشین بینایی و منطق فازي براي فرایند خشک کـ -11

1390دي ماه -الیه نازك میگو
سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-سلیمان حسین پور

به کمک آنـالیز ارتعـاش و صـدا    MF285طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل کیفی جعبه دنده ي تراکتور -12
1390بهمن ماه -مبتنی بر منطق فازي

سعید محتسبیسید -محمود امید-حجت احمدي-حسین مبلی-شعبان قوامی
اسـفندماه  –با استفاده از سـوخت هـاي دیـزل و بیـودیزل     MF399بررسی پارامترهاي سیگنال ارتعاشات تراکتور-13

1390-
گـروه مکانیـک ماشـین هـاي     -سید سعید محتسبی-تیمور توکلی-برات قبادیان-احمدتقی زاده علی سرایی

دانشگاه تربیت مدرس.-دانشکده کشاورزي-کشاورزي
ارزیابی غیر مخرب برخی محصوالت گلخانه اي طی فرایند انبارداري با روش تصویر برداري پس پراکنش نور لیزر -14

.1392و انفیس. تیرماه 
فردین اخالقیان طاب-سیدسعید محتسبی-محمود امید-کاوه مالزاده

بـا تلفیـق تکنیـک    پیاده سازي و توسعه یک سامانه پایش و تشخیص برخی عیوب رادیاتور سیستم خنک کـاري -15
.1394شهریورماه -هاي گرمانگاري و هوش مصنوعی

-کاوه مالزاده-سید سعید محتسبی-محمود امید-حجت احمدي-امین طاهري گراوند
توسعه، پیاده سازي و ارزیابی سیستم کنترل مبتنی بر پردازش تصویر و منطق فازي براي فراینـد خشـک کـردن    -16

.1394دي ماه -مایکروویو)-هیبریدي (هواي داغسیب در خشک کن الیه نازك 
محمود امید و سلیمان حسین پور.-سید سعید محتسبی-شاهین رفیعی-هید عقیلی ناطقان

SCADAساخت و ارزیابی یک نمونه دستگاه بسته بندي سبزیجات تازه مبتنی بر سامانه کنترلـی توسـعه یافتـه    -17

.1395فروردین ماه 
و حسین مبلیسید سعید محتسبیمحمود سلطانی فیروز، رضا علیمردانی، 
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داوري
دانشـکده  –سـعید بهـزادي پـور    -تعیین مدل دینامیکی غیر خطی رگوالتور تراست به منظور بهبود عملکـرد آن -1

8/5/79–دفاعیه کارشناسی ارشد –مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 
–دانشکده فنی و مهندسـی  –علی جعفري –درجه آزادي 6شبیه سازي گرافیکی سینماتیکی و دینامیکی ربات -2

23/12/79-دفاعیه کارشناسی ارشد–دانشگاه تربیت مدرس 
–دانشکده فنـی و مهندسـی   –کمال آسایش زارچی –طراحی و ساخت دست مصنوعی با انگشتان تطبیق پذیر -3

28/3/81–اعیه کارشناسی ارشد دفدانشگاه تربیت مدرس 
دفاعیـه  –دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس -سید رضا حسن بیگی –بررسی و تحلیل سروصداي تیلر -4

.23/12/1382–رساله دکتري 
–جعفـر مسـاح  -طراحی، ساخت و آزمون دستکار و کارگیر ماشین هرس رباتیک مجهز به سیستم کنتـرل نیـرو  -5

7/6/1383–دفاعیه رساله دکتري –دانشکده کشاورزي  دانشگاه تربیت مدرس 
–دانشکده کشـاورزي دانشـگاه تربیـت مـدرس     –مهدي کسرایی –تاثیر عوامل اصلی بر سایش ابزار خاکورزي -6

7/6/1383–دفاعیه رساله دکتري 
زي آنها با استفاده از روش هـاي هـوش   بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در کیفیت مونتاژ بدنه خودرو و بهینه سا-7

28/6/1384–دفاعیه کارشناسی ارشد –دانشکده فنی دانشگاه تهران -علی منصورزاده–مصنوعی 
عبـداهللا  -تعیین مدل خواص ترمو دینامیکی نان مسطح در فرایند پخت نان با استفاده از شبکه عصبی مصـنوعی -8

.20/9/1384–دفاعیه رساله دکتري–دانشگاه تهران دانشکده مهندسی بیو سیستم کشاورزي –گل محمدي 
–ارائه یک الگوریتم مناسب مبتنی بر منطق فازي به منظور درجه بندي سیب گلدن دلیشز از نظر رنگ و اندازه -9

–دکتــريدفاعیـه رسـاله  -دانشـکده مهندسـی بیوسیســتم کشـاورزي دانشـگاه تهـران     –علـی نجـات لرسـتانی   
7/4/1385.

دانشـکده  -سید مجید سجادیه–مانیتورینگ و کنترل از راه دور سردخانه محصوالت کشاورزي از طریق اینترنت -10
.13/4/1385-دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد-مهندسی بیوسیستم کشاورزي دانشگاه تهران

-آیدین عنـابی میالنـی   –طراحی سیستم خبره اي براي انتخاب ابزارهاي اتصال قطعات در خطوط مونتاژ خودرو -11
24/5/1385–دفاعیه کارشناسی ارشد –دانشکده فنی دانشگاه تهران 

ارائه یک الگوریتم مناسب مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی جهت جداسازي پسـته هـاي خنـدان از ناخنـدان بـه      -12
دانشکده مهندسی بیوسیسـتم کشـاورزي دانشـگاه    –اصغر محمودي -روش اکوسیستیکی به صورت زمان واقعی

.26/6/1385––دفاعیه رساله دکتري-تهران
حامـد  -به در ایجاد آسیب در آن و تدوین مـدل آسـیب پـذیري   بررسی خواص مکانیکی سیب زمینی و نقش ضر-13

.20/10/1385–دفاعیه رساله دکتري–دانشگاه آزاد اسالمی –افشاري 
-رامـین جعفـري  -تحلیل غیر خطی همکنش خاك و تیغه خاکورز عمیق کـار جدیـد بـه روش اجـزائ محـدود     -14

.20/12/1385–دفاعیه رساله دکتري –دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس 
محمـد  -تعیین میزان مصرف انرژي براي تولید گندم و سیب زمینی در سطوح مختلف کشت در غـرب اصـفهان  -15

.26/6/1386-کارشناسی ارشددفاعیه -دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزي دانشگاه تهران–قهدریجانی 
بررسی مدل هاي خشک کردن و مقایسه زمان و انرژي مصرفی در شـرایط مختلـف خشـک کـردن پرتقـال رقـم       -16

-دفاعیـه کارشناسـی ارشـد   -دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزي دانشگاه تهران–محمد شریفی –تامسون 
28/6/1386.

زودن آب بـه سـوخت گازوئیـل بـه     بررسی میزان کاهش انتشار گازهاي آالینده خروجی از موتور هاي دیزل با افـ -17
-دفاعیــه کارشناســی ارشــد-دانشــکده محــیط زیســت دانشــگاه تهــران-عاطفــه فضــائلی-صــورت امولســیون

25/6/1388 .
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دانشـکده کشـاورزي   -احمـد مسـتعان  -بررسی و ارزیابی فرایند جدید استخراج گرده از گل هاي نر نخـل خرمـا  -18
.3/9/1389-دفاعیه رساله دکتري-دانشگاه تربیت مدرس

دانشـکده مهندسـی و   -محمود سلطانی فیروز-طراحی و روش ساخت دستگاه سنجش خازنی رسیدگی میوه موز-19
.10/11/1389-دفاعیه کارشناسی ارشد-فناوري کشاورزي

دانشـکده  -بررسی اثرات ارتعاش جاده اي بر روي خواص مکانیکی دو رقـم سـیب گـالب کهنـز و شـفیع آبـادي      -20
.12/11/1389-دفاعیه کارشناسی ارشد-کشاورزيمهندسی و فناوري 

خانم باقري-21
دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    -طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آب شیرین کن خورشیدي فتوولتائیک خودکار-22

.20/06/1391-دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد-تربیت مدرس
ارائه مدل ریاضی و تحلیل تجربی حسگر باز هیـدرولیک در سـامانه انتقـال تـوان هیدرواسـتاتیک، پژمـان نیـک        -23

.1392اسفندماه -دفاعیه رساله دکتري-دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرساندیش، 
مـاد ذرعـی   طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار دستگاه سفیدکن برنج بر اسـاس ماشـین بویـایی، ح   -24

.1393شهریور ماه -دفاعیه رساله دکتري-دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرسفروش،
کننـده  طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه پیش گرمایش براي دستگاه آب شیرین کن خورشیدي بـا متمرکـز   -25

-نامه کارشناسی ارشـد دفاعیه پایان -دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرسلنز فرسنل خطی، سیف اله سقر، 
.1393شهریورماه 

شبیه سازي جریان در اطراف یک بادسنج سه کاسه اي به منظور بررسی اثرات پارامترهاي مختلـف بـر عملکـرد    -26
.1394آن، دنا سادات مصلحی میالنی، پژوهشگاه مواد و انرژي، دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد،  مهرماه 

وس بر روي ساختمان خورشـیدي پژوهشـگاه بـا اسـتفاده از مـدل هـاي جریـان        شبیه سازي توربین بادي ساونی-27
.1394توربوالنسی، سعید قدسی، دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد،  مهرماه 

28-

داوري کنفرانس ها و جشنواره ها
25و24-دانشـگاه فردوسـی مشـهد   -پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسـیون -1

ایران.-مشهد-1387رماه شهریو
شـهریورماه  25و24-دانشگاه تهران -ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین هاي کشاورزي و مکانیزاسیون-2

ایران.-کرج-1389

ایران–شیراز -1390اردیبهشت 30الی 29-استان فارس-جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-3
تهـران  -1390خرداد 25و 24هفتمین کنفرانس نگهداري و تعمیرات، انجمن نگهداري و تعمیرات ایران، -4

ایران. –
ایران -تبریز -1390تیرماه 24الی 22-آذربایجان شرقیاستان -جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-5
.ایران–قزوین -1390شهریورماه 31الی 29-قزوین استان -جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-6
ایران -بیرجند-1390مهرماه 22الی 21خراسان جنوبی استان -جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-7
ایران -گرگان –1390آبان ماه 26لغایت 25–استان گلستان -جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-8

9- First International Conference on Innovative Computing Technology (INCT
2011), University of Tehran, December 13-15, 2011, Karaj, Iran.

ایران -اصفهان -1390آذرماه 25لغایت 23استان اصفهان -جشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخبگان-10
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ایران.–یزد -1390دي ماه  9لغایت 8–استان یزد -گانجشنواره منطقه اي بنیاد ملی نخب-11
اردیبهشـت  27لغایت 26-دانشگاه تهران-کنفرانس ملی فناوري و کاربرد آن در کشاورزي و منابع طبیعی-12

کرج ایران.-1391
16لغایـت  14–دانشـگاه شـیراز   -هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین هـاي کشـاورزي و مکانیزاسـیون   -13

ایران.-شیراز-1391شهریورماه 
سـنندج  -1392اردیبهشـت  26و 25-دانشگاه کردستان-ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي-14

ایران.
سـنندج  -1393اردیبهشـت  25و 24-دانشگاه کردستان -هفتمین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي-15

ایران.
16-

پروژه هاي کارشناسی 
78-77نیمسال دوم –سعادتی نژاد . NGSعیب یاب دستگاههاي-1
79-78نیمسال دوم –عباس نوري –آزمون موتورهاي احتراق داخلی -2
79-78نیمسال دوم –کنترل کننده هاي منطقی قابل برنامه ریزي -3
79-78نیمسال دوم –شیار بازکن تزریق مایع براي کارنده ها -4
80-79یوسف عباسی نیمسال اول –بادي و ترمز هیدرولیک و مقایسه آنها ABSسیستم ترمز -5
80-79نیمسال دوم –پیمان مختار زاده -988Bسیستم هاي انتقال قدرت در لودر هاي -6
ANSYS-آنالیز مودال و تحلیل دینامیکی سیستم جرم و فنر و دمپر توسط نرم افزار -7 –رضـا جعفـري   5.4

80-79نیمسال دوم 
80-79نیمسال دوم –مهدي ایازي –سیستم انتقال بوش  -8
80-79نیمسال دوم –مهدي دشتکی -طراحی دستگاه ریخته گري تحت فشار  -9

81-80نیمسال دوم –نوید مهدي پور –طراحی پمپ هیدرولیک -10
81-80نیمسال اول -CNCبرنامه نویسی ماشین هاي -11
81-80اول نیمسال -سازه ها با روش اجزاي محدودلیل حت-12
81-80نیمسال دوم -PR731مکانیزم هیدرولیک حرکت بولدوزر -13
81-80نیمسال دوم –اصول طراحی شاسی -14
81-80نیمسال دوم -دیفرانسیل هاي خودقفل-15
82-81نیمسال اول –مواد ساختمانی سوپاپ و عملکرد تایپت هیدرولیکی -16
83-82سال دوم نیم–شکوه عاشوري –طراحی قالب تزریق پالستیک پایه فیوز -17
83-82نیمسال دوم –فریبا صدوقی –طراحی سیستم نرم افزار هیدرولیک -18
86-85نیمسال دوم –وحید روزبهانی –بررسی گلخانه ها -19
85-84-نیمسال اول-ایرج بگوند–برداشت پنبه -20
85-84نیمسال اول -محمدجواد اسالمی–ABSسیستم هاي ترمز بررسی -21
86-85نیمسال دوم -بهاره حیدري–طراحی نرم افزار مدیریت ماشینی مزرعه -22
87-86نیمسال اول -سید علی احمدي زاد–بررسی انواع دینامومتر ها -23
87-86نیمسال  اول –ابوالفتح حسین زاده -پمپ هاي هیدرولیکی-24
87-86دوم نیمسال-اصغر محمدي–شبیه سازي دینامیکی با نرم افزار طراحی مکانیکی -25
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88-87نیمسال دوم -الناز تبیانیان-ماشین چمن زن خورشیدي-26
88-87نیمسال دوم -فاطمه نظري نژاد-بررسی کیفیت میوه ها به کمک مدهاي ارتعاشی و فرکانس طبیعی-27
90-89نیمسال اول -علی ایرانی-بررسی عملکرد پمپ هاي نفتی-28
90-89نیمسال دوم -حاتمیسعیده -کاربرد پیل هاي سوختی در صنعت خودرو-29
90-89نیمسال دوم -زهرا احمدي-پیل سوختی نیروگاهی-30
92-91نیمسال اول -سید اژدر فصیحی-بویاییمقدمه اي بر ماشین-31
92-91نیمسال دوم -محمدهادي جمالی-تحلیل و بررسی قیچی هاي هیدرولیک اتش نشانی-32
.93-92نیمسال دوم –، علیرضا ناسوتی (Risk Based Inspection)بازرسی بر مبناي ریسک -33

ترجمه کتاب
اصول طراحی سیستمهاي هیدرولیک -1

مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ایران - –دکتر سید سعید محتسبی –دکتر منصور بهروزي الر 
.1381چاپ پاییز –

Power Hydraulics, M.J. Pinches, J. G. Ashby, Prentice Hall, 1998

اصول طراحی دستگاه هاي بادي -2
مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ایران –دکتر منصور بهروزي الر -دکتر سید سعید محتسبی

.1382چاپ بهار  -
Power Pneumatics, M. J. Pinches, B. J. Callear, Prentice Hall, 1999.

1388تجدید چاپ 

اتومبیل الکترونیک -3
مرکز انتشارات علمی -دکتر محمد هادي معظم –دکتر سید سعید محتسبی–دکتر منصور بهروزي الر 

.1382زمستان –دانشگاه آزاد اسالمی ایران 
Automobile Electronics, Eric Chowanietz, 2000

1388تجدید چاپ 

مقدمه اي بر نانو فناوري-4
ابوالفتحیدکتر نبی اله -دکتر سید سعید محتسبی

1388انتشارات دانشگاه تهران 
Introduction to NanoTechnology, Henric Bruss, 2006.

خدمات علمی اجرایی
ادامه دارد.-93فروردین -معاون اجرایی پردیس البرز-1
.1391تیر ماه -1387خرداد –مدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي -2
.1387-1386آبان –معاون مدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي -3
.1387-1385مهرماه -میلی و پژوهشی گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزيمسئول تحصیالت تک-4
.    1383-1382شهریور ماه -مسئول پژوهشی گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي-5


