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 -8عباس وفائی صفت ،سيروس آقا نجفی ،مجتبی شانی" ،0919،الگوریتم های طراحی اتوماتيك مدوالر فيكسچر به کمك
کامپيوتر" ،مجله علمی ترویجی مهندسی مكانيك ،سال  ،09ش  ،31ص 99-37
 -1عباس وفائی صفت ،تورج زیناليان"0919 ،مدلسازی و آناليز فرم دهی ورقهای فلزی به روش چند نقطه ای" ،مجله
قالبسازان ،شماره  ،13ص .73-71
حميد بهزادیان نيا ،عباس وفائی صفت ،سيد کاظم سعيدی نژاد" ،0917 ،سایش کاربيدهای پوشش دار و بدون
-11
پوشش در تراشكاری فوالد ) "AISI1045 (CK-45مجله مهندسان مكانيك ایران ،شماره  ،10ص ..79-71
عباس وفائی صفت"،0917،منابع انحراف ابعادی در ورقهای فلزی شكل داده شده و نحوه اندازه گيری آنها" ،مجله
-11
مهندسان مكانيك ایران ،شماره  ،07ص .79-77
کنفرانس های معتبر علمی
 -1علی شریف دینی ،عباس وفائی صفت " ،0939 ،بررسی عوامل موثر در انحراف حفاری مكانيزه شفت های عميق به روش
تكنيك سلسله مراتبی" اولين کنفرانس ملی علوم مهنسی ،ایده های نو ،موسسه عالی آیندگان ،تنكابن ،اردیبهشت .0939
 -2محمد رضا سليمانی یزدی  ،عباس وفایی صفت  ،اکبر سراداران" ،0939 ،باالنس خطوط ساده توليد و ارائه مدلی
بهينهبرای خط مونتاژ شرکت تراکتور سازی اروميه به روش" ،دومين همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق ،مكانيك
و مكاترونيك
 -3مهراب شيرزادیان گيالن  ،عباس وفایی صفت  ،مجتبی قمری زاده" ،0930 ،مقایسه نتایج تجربی و شبيه سازی فروریزش
پوسته های مخروطی با درپوش کروی تحت بارگذاری محوری" هفتمين کنفرانس دانشجویی مهندسی مكانيك
 -4بهنام جوادیفر  ،سيروس آقانجفی  ،محمد نجفی  ،عباس وفایی صفت" ،0931،بررسی روش جدید التراسونيك فاز آرای
جهت بازرسی سرجوش های اتصاالت الكتروفيوژن دار لوله های پلی اتيلن( )PEشبكه توزیع گاز شهری" ،دومين همایش
بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز .
 -5مهدی جهانگيری  ،عليرضا نداف اسكویی  ،عباس وفایی صفت  ،0931 ،بهينه سازی سازه کامپوزیتی ،همایش ملی سازه،
راه ،معماری.
 -6محمد هاشم توکلی دخرآبادی  ،عباس وفایی صفت  ،محمد سعيد سيف " ،0931 ،محاسبه مشخصه های هيدرودیناميكی
بدنه شناور حالت پروازی با زاویه ددرایز متغير" ،سيزدهمين همایش ملی صنایع دریایی ایران.
 -7محمدرضا ساالرکيا ،عباس وفایی صفت" ،0931 ،تحليل و طراحی ارابه فرود جایروپلن ،" ELA-07یازدهمين کنفرانس
انجمن هوافضای ایران ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهيد ستاری اسفند ماه 0931
 -8سيد محمد روحانی ،عباس وفایی صفت  ،مسعود اسم خانی" ،0931 ،طراحی قطعه انحنا دار دماغه کامپوزیتی لكوموتيو و
بهينه سازی الیه های آن با الگوریتم ژنتيك" ،اولين همایش ملی شبيه سازی سيستم های مكانيكی اهواز ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز ،اسفند 0931
 -1مهدی جهانگيری ،عليرضا نداف اسكویی ،عباس وفایی صفت" ،0931 ،بررسی روشهای بهينهسازی و بهينهسازی یك بال
هواپيما" ،اولين همایش منطقه ای مهندسی مكانيك مياندوآب ،دانشگاه جامع علمی کاربردی مياندوآب ،اسفند 0931
حسين طباطبایی ،عباس وفائی صفت ،0913 ،بهينهسازی تعداد و اندازه مقاطع تقویت کنندههای یك پوسته نازك
-11
انحناءدار ،دهمين کنفرانس انجمن هوا و فضای ایران –  ،Aero2011دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
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محمد توکلی دخرآبادی ،عباس وفایی صفت ،محمد سعيد سيف ،0931 ،مقایسه مقاومت هيدرودیناميكی بدنه
-11
شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغير نسبت به زاویه ددرایز ثابت بر اساس روش سویتسكی ،نوزدهمين
همایش ساالنه مهندسی مكانيك ایران -ISME2011 ،دانشگاه بيرجند
وحيد ریخته گر نظامی ،عباس وفایی صفت ،بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند شكل دهی کششی ورق توسط قالب
-12
چند نقطه ای" نوزدهمين همایش ساالنه مهندسی مكانيك ایران ، ISME2011 ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ایران71 ،
لغایت  77اردیبهشت .0931
شهاب غالمی -محمدرضا الهامی-عباس وفایی صفت  ،0913 ،آناليز دیناميكی موتور استرلينگ دوسيلندر خورجينی
-13
خورشيدی نوع  ، αنخستين همایش منطقهای مهندسی مكانيك ، RCME2011دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
شهاب غالمی -عباس علی ابادی-عباس وفایی صفت0913 ،کاهش دامنه نيروها و گشتاورهای منتقل شده به دیش
-14
استرلينگدر موتور استرلينگ خورشيدی نوع  αبا استفاده از الگوریتم ژنتيك ،نخستين همایش منطقه ای مهندسی
مكانيك ، RCME2011دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
محمد توکلی دخرآبادی ،عباس وفایی صفت ،محمد سعيد سيف ،0913 ،کاهش مقاومت هيدرودیناميكی بدنه
-15
شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغير نسبت به زاویه ددرایز ،اولين همایش ملی شناورهای تندرو ،دانشگاه
پلی تكنيك ایران.
محمد توکلی دخرآبادی ،عباس وفایی صفت ،محمد سعيد سيف ،اصغر مهریزی ،0913 ،محاسبه مقاومت
-16
هيدرودیناميكی بدنه شناور تندرو در حالت پروازی با زاویه ددرایز متغير براساسروشسویتسكی ،اولين همایش ملی
هيدرودیناميك کاربردی ایران ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
اصغر مهریزی ،عباس وفایی صفت ،محمد سعيد سيف ،حميد کاظمی" ،0913،بهينه سازی چندگانه شناورهای تندرو
-17
حالت پروازی در آبهای آرام" ،دوازدهمين همایش ملی صنایع دریایی ایران  ،زیباکنار.
عباس وفایی صفت ،اصغر مهریزی ،سيد اسماعيل حسينی " ،0919 ،بهينه سازی بار بحرانی یك پوسته استوانه ای
-18
تقویت شده تحت فشار خارجی با استفاده از الگوریتم ژنتيك" ،ششمين کنفرانس ساالنه دانشجویی مهندسی مكانيك
مرتضی مرسلی ،عباس وفائی صفت 0913 ،شبيه سازی فرایند هيدروفرمينگ ورق چند الیه ای و مقایسه آن با
-11
نتایج تجربی ،یازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ایران -دانشگاه تبریز.
حسين طباطبایی  ،عباس وفایی صفت " ،0913 ،ارائه الگوریتم جدید جهت بهينهسازی توپولوژی سازه به روش
-21
تكاملی ،هيجدهمين همایش ساالنه بينالمللی مهندسی مكانيك ایران ،ISME2010 ،دانشگاه صنعتی شریف.
عباس وفایی صفت ،محمد سعيد سيف ،اصغر مهریزی، ،مرتضی قصاب زاده ،0913 ،بهينه سازی پارامترهای موثر در
-21
عملكرد شناورهای تندرو حالت پروازی برای دستيابی به حداکثر سرعت" ،هيجدهمين همایش ساالنه بينالمللی مهندسی
مكانيك ایران ،ISME2010 ،دانشگاه صنعتی شریف.
عباس وفایی صفت ،محمد علی طبسی مفرد " ،0913 ،بهينه سازی توپولوژی سازه مكانيكی با استفاده از روش
-22
سيمپ و رفع ناپایداری چكربورد با فيلتر کردن حساسيت ها" ،هيجدهمين همایش ساالنه بينالمللی مهندسی مكانيك
ایران ،ISME2010 ،دانشگاه صنعتی شریف.
عباس وفایی صفت ،سيد حسين طباطبایی  " ،0911 ،بهينه سازی اندازه ی اعضای سازه ی مشبك در آنتن
-23
ایستگاههای زمينی ماهواره" ،نهمين کنفرانس انجمن هوافضای ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات.
عباس وفایی صفت ،حامد توکلی" ،0911 ،بهينه سازی مرحله ای مخزن کامپوزیتی تحت فشار با الینر فلزی"،
-24
نهمين کنفرانس انجمن هوافضای ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات.
مسعود گودرزی ،عباس وفایی صفت " ،0911 ،بهينه سازی ورق اوليه در فرآیند کشش عميق" ،دهمين کنفرانس
-25
مهندسی ساخت و توليد ایران ، ICME 2010 ،دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل.
وحيد ریخته گر نظامی ،عباس وفایی صفت " ،0911 ،بهبود عيوب فرم دهی ورق فلزی در فرآیند شكل دهی چند
-26
نقطه ای ورقهای فلزی" ،دهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ایران ، ICME 2010 ،دانشگاه صنعتی نوشيروانی
بابل.
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سيد علی گله داری ،عباس وفایی صفت ،داوود آرزومندی ،مهدی شهابی " ،1388 ،استفاده از الگوریتم ژ نتيك
-27
بمنظور بهينه سازی ضخامت الیه های صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با استفاده از نرم افزار  ABAQUSو
 ،MATLABهفدهمين کنفرانس ساالنه(بينالمللی) مهندسی مكانيك  ،ISME2009ایران،تهران،دانشگاه تهران.
 -28مهدی شهابی ،عباس وفایی صفت ،علی احمدی جبلی ،امين امانی " ،0911 ،بهينه سازی وزن قاب دوچرخه کامپوزیتی
به کمك الگوریتم ژنتيك" ،هفدهمين کنفرانس ساالنه(بينالمللی) مهندسی مكانيك  ،ISME2009ایران،تهران،دانشگاه
تهران.
حميد کمانی ،مهدی جعفریان ،فرامرز جوانرودی ،عباس وفائی صفت ،سيروس آقانجفی "،تاثير تغيير شكل شدید
-21
مس خالص بر اندازه دانه بندی در قالب پرس با راهگاه زاویه دار برابر ) ،" (ECAPنهمين کنفرانس ساخت و توليد ایران.
دانشگاه بيرجند.
 -31مهدی جعفریان ،غالمحسين دهقان ،عباس وفائی صفت" ،0919 ،بررسی تجربی تاثير پارامترهای ماشينكاری وایرکات بر
صافی سطح و سرعت ماشينكاری تنگستن کارباید " ،نهمين کنفرانس ساخت و توليد ایران .دانشگاه بيرجند.
 -31عباس وفائی صفت ،مسعود فدا " ،0919 ،بررسی فرایند اندازه گيری و بازرسی قطعات به کمك برنامه نویسی off-line
برای ماشين اندازه گيری مختصات  ،"CMMنهمين کنفرانس ساخت و توليد ایران .دانشگاه بيرجند.
 -32سينا توکلی ،عباس وفائی صفت " ،0919 ،ارائه الگوریتمی برای پيچش الياف مخازن کامپوزیتی" ،نهمين کنفرانس
ساخت و توليد ایران .دانشگاه بيرجند.
 -33عباس وفائی صفت ،مرتضی خان احمد لو " ،0919 ،تحليل و بررسی شكل دهی فالنج کششی ورق فوالد زنگ نزن
 ،"911نهمين کنفرانس ساخت و توليد ایران .دانشگاه بيرجند.
 -34عباس وفائی صفت ،محمد تفضلی هرندی  " ،0919 ،تحليل و آناليز مخزن  CNGکامپوزیتی با آستر غير فلزی تحت
ضربه با سرعت پائين" ،شانزدهمين کنفرانس (بين المللی) مهندسی مكانيك ایران" کرمان – دانشگاه شهيد باهنر
 -35عباس وفائی صفت ،تورج زیناليان " ،0919 ،شبيه سازی فرم دهی ورق فلزی به روش قالب چند نقطه ای" ،شانزدهمين
کنفرانس (بين المللی) مهندسی مكانيك ایران" کرمان – دانشگاه شهيد باهنر.
 -36عباس وفائی صفت ،تورج زیناليان " ،0913 ،فرم دهی ورق فلزی به روش قالب چند نقطه ای" ،کنفرانس ملی مهندسی
ساخت وتوليد ،اصقهان – دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
 -37عباس وفائی صفت ،محسن لطفی  ،0913 ،طراحی اتوماتيك موقعيت دهی قطعه در فيكسچرهای مدوالر" ،کنفرانس ملی
مهندسی ساخت وتوليد ،اصقهان – دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
عباس وفائی صفت ،سيامك محمدی ،0913 ،انتخاب ابزار با درصددرگيری بهينه در عمليات فرزکاری یك
-38
 ،"Pocketکنفرانس ملی مهندسی ساخت وتوليد ،اصقهان – دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
 -31عباس وفایی صفت ،حميد بهزادیان نيا"،0913 ،بررسی تاثير مایع روانكار در ميزان سایش ابزار و کيفت سطح در
ماشينكاری فوالد  ،"AISI1045دومين کنگره بينالمللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ایران ،آذرماه
 0913تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران.
 -41محمد جواد منظوری  ،عباس وفایی صفت "،0913 ،طراحی قالبهای انعطاف پذیر اکسترودرپليمر" ،دومين کنگره بين-
المللی (هشتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ایران ،آذرماه  0913تهران -دانشگاه علم و صنعت ایران.
عباس وفایی صفت ،نریمان کيوانی" ،0917 ،بهينه سازی تكيه گاهها در مخازن سيار CNGتوسط الگوریتم ژنتيك"،
-41
اولين همایش منطقه ای مهندسی مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهر مجلسی ،اصفهان.
 -42عباس وفایی صفت ،نریمان کيوانی" ،0917 ،بهينه سازی مخازن سيار  CNGبراساس استاندارد  ،"ISO15501اولين
همایش منطقه ای مهندسی مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهر مجلسی ،اصفهان.
 -43عباس وفایی صفت ،نریمان کيوانی" ،0917 ،بررسی روشهای انتقال انرژی گاز طبيعی" ،اولين همایش منطقه ای
مهندسی مكانيك ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهر مجلسی ،اصفهان.
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-44

-45
-46
-47
-48
-41
-51
-51
-22

یاسين حسينخانی ،جواد اکبری ،عباس وفائی صفت" 0911 ،بهينه سازی موقعيت ابزار در ماشينكاری پنج محوره با
معرفی روش کمينه سازی مساحت منحنی تداخل" ،کنفرانس بين المللی مهندسی ساخت و توليد ایران ،دانشگاه تربيت
مدرس ،تهران
محمدرضا موحدی ،عباس وفائی صفت ،امير عباسی گروسی" 0911 ،بهينه سازی در ماشينكاری سطوح بسته 7/7
بعدی" ،کنفرانس بين المللی مهندسی ساخت و توليد ایران ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
عباس وفائی صفت ،محمد علی بهزادپور" ،0919 ،تعيين پارامترهای طراحی در دستگاه اندازه گيری مختصات قابل حمل
بر اساس دقت نهایی دستگاه" ،کنفرانس بين المللی مهندسی مكانيك ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
عباس وفائی صفت ،سيدمهران مصطفوی" ،0919 ،بهينه سازی طراحی یك جعبه دنده کاهنده به روش جداسازی"،
کنفرانس بين المللی مهندسی مكانيك ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
عباس وفائی صفت ،فرشيد مهدوی" ،0917،پيش بينی ميزان سایش در قالبهای اکسترود آلومينيوم" ،کنفرانس مهندسی
ساخت و توليد ایران ،دانشگاه امير کبير ،تهران ،ایران.
عباس وفائی صفت" ،0917 ،بررسی تاثير فن آوری اطالعات برپيشرفت صنعت خودرو"،لوح فشرده مجموعه مقاالت
همایش بين المللی چالشهای صنعت خودرو ایران ،تهران ،ایران.
عباس وفایی صفت ،محمد رضا آقانژاد" ،0917 ،تحليل اثر لقی قالب بر سطوح برش در قالب های برشی" ،لوح فشرده
مجموعه مقاالت چهارمين همایش مراکز تحقيق و توسعه صنایع و معادن ،تهران ،ایران.
عباس وفایی صفت ،همت ویسی ،سيروس آقاجانپور" ،0910 ،کنترل پروژهای عمرانی با نگرش خاص به برنامه ریزی به
عنوان یك ابزار تحقيق" ،مجموعه مقاالت کنفرانس روشهای تحقيق ،تهران ،ایران.
عباس وفایی صفت ،همت ویسی ،سيروس آقاجانپور" ،0910،یك روش حل مسئله به عنوان یك روش تحقيق در فنی و
مهندسی" ،مجموعه مقاالت کنفرانس روشهای تحقيق ،تهران ،ایران.
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