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 علمی پژوهشی نشریه

 کامپوزیـتعلوم و فناوری  

 1۳۱4 خرداد ،1، شماره 2جلد 
 صاحب امتیاز و ناشر             مدیرمسئول     سردبیر

 دانشگاه علم و صنعت ایران          و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران یمعاونت پژوهش  دکتر محمود مهرداد شکریه

 اه علم و صنعت ایران، تهران، ایرانگانشد/ استاد

 

 تحریریه هیئت اعضای
 دکتر بابک کفاشی دکتر شاهرخ حسینی هاشمی دکتر مجیدرضا آیت الهی

 دانشگاه تهران، تهران، ایران/ استاد ت ایران، تهران، ایرانعدانشگاه علم و صن/ استاد اه علم و صنعت ایران، تهران، ایرانگدانش/ استاد
 دکتر رضا باقری 

 

 دکتر فرهاد گلستانی فرد دکتر حمیدرضا رضایی

 تهران، ایراندانشگاه علم و صنعت ایران، / استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران/ استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران/ استاد

 محمد حسن بهشتی دکتر 

 

 کبیر زماند دکتر محم

 

 دکتر جعفر هادیانفرد

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران /استاد وهشگاه پلیمر، تهران، ایرانژپ/ استاد 

 

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران/ استاد
 دکتر فتح اهلل طاهری بهروز دکتر حسین حسینی تودشکی

 

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران/ استاد

 

  ان، تهران، ایرانرصنعت ای دانشگاه علم/ استادیار

 

 

 دبیران تخصصی
 مجتبی حقیقی یزدیدکتر  محمدحسین بهشتیدکتر 

 

 فصیحی محمددکتر 

 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران/ استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران/ استادیار پژوهشگاه پلیمر، تهران، ایران/ استاد 
 مجید جمال امیدیدکتر 

 

 سیدمحمدرضا خلیلی دکتر

 

 احمدرضا قاسمی خوزانیدکتر 

 استادیار، دانشگاه کاشان طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر/ استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران/ استادیار 
 رفیعیرهام دکتر  حسین حسینی تودشکی دکتر

 

 رضا مسلمانیدکتر 

 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران/ استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران/ استادیار دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران/ استاد 
 محمد حیدری رارانیدکتر 

 

 مجید صفرآبادیدکتر 

 

 

  تهران، تهران، ایراندانشگاه / استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران/ استادیار

 

 

 نشریهکارشناس  آرایی  و صفحه مدیر ویرایش
 مهین عبدالملکی علیرضا آقایی

     


