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Research Interests
 Stress–strain analysis
 Elasticity and thermoelasticity
 Fracture mechanics
 Extended finite element method (XFEM)
Education
PhD in dynamic fracture mechanics
Shahrood University of Technology,
Shahrood, Iran, January 2013
Thesis topic: "Numerical Analysis of Crack Propagation in a Functionally Graded layer under Dynamic Loading
and Thermal Shock" Supervisor: Prof. M. Shariati.

Professional Experience
Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN
Assistant professor, 2013 up to now.
Lecturer, 2007 - 2010
Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, IRAN
Lecturer, 2010 - 2012
Teaching for undergraduate courses in mechanical engineering

Memberships
ISME member
IAS member

Software Skills
MATLAB, ABAQUS, Solid Works, Power mill, ANSYS, CATIA.
General Software: Word, Excel, etc.

Served as reviewer for
Journal of Solid and Fluid Mechanics
Journal of Modares Mechanical Engineering
Structural Engineering and Mechanics
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مقاالت علمی پژوهشی فارسی
" " کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری، مسعود مهدی زاده رخی، محمود شریعتی-1
.)1411( ،34-11  ص،1  شماره،34  دوره،نشریه دانشكده فنی دانشگاه تهران
 " مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فوالدی با گشودگی، مسعود مهدی زاده رخی، محمود شریعتی-2
.)1411( ،1-1  ص،1  شماره،32  سال، مهندسی مكانیك،شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری" نشریه امیر کبیر
" " مطالعه شكست دینامیكی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی – مكانیكی، مسعود مهدی زاده رخی، محمود شریعتی-4
.)1411( ،113-101  ص،4  شماره،مجله علمی پژوهشی مكانیك سازه ها و شاره ها
 "مطالعه تجربی و عددی کمانش پوستههای استوانهای فوالدی با گشودگیهای، مسعود مهدی زاده رخی، محمود شریعتی-3
.)1410( ،00-32  صفحه، شماره اول، سال اول، فصل نامه دانش و فناوری هوافضا،"مختلف

 -1ادریس فرهادی نژاد ،محمد باقر نظری ،مسعود مهدی زاده رخی " تحلیل ترمواالستیك استوانه جدار ضخیم دارای ترک
محیطی تحت شوک حرارتی طبق تئوری تاخیر فاز دوگانه" ،مجله مهندسی مكانیك مدرس ،دوره  ،13شماره  ،12ص ص -211
.)1411( 231
 -3محمود شریعتی ،محمد باقر نظری ،مسعود مهدی زاده رخی "تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیك با
روش بدون المان گلرکین" ،نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا ،جلد  ،3شماره  ،4صفحات .)1413( ،13-31

مقاالت کنفرانسی فارسی
 -1محسن کهرم ،سید عبدالكریم سجادی ،قاسم بهادری ،مسعود مهدی زاده "بررسی علل شكست لولههای هدر سوپرهیتر 2
نیروگاه توس " بیست و یكمین کنفرانس بین المللی برق (.1411 )PCS 2006
 -2مسعود مهدی زاده رخی ،محمود شریعتی ،محمد باقر نظری " ،مطالعه رشد ترک در مواد تابعی ( )FGMsبه کمك روش
المان محدود توسعه یافته" یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،اسفند .1410
 -4مسعود مهدی زاده رخی ،محمود شریعتی" ،ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی ( )FGMsبا
ترک لبه ای به کمك روش المان محدود توسعه یافته" یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،اسفند .1410
 -3محمود شریعتی ،حسن رایگان ،مسعود مهدی زاده رخی " ،محاسبه ضرایب شدت تنش برای یك استوانه از جنس مواد تابعی
دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیكی و دینامیكی" چهاردهمین کنفرانس انحمن هوافضای ایران ،اسفند .1414
 -1مسعود مهدی زاده رخی ،محمد باقر نظری "ارائه یك رابطه عددی برای محاسبه بیشینه ضریب شدت تنش مد  Iترکهای
لبهای در الیههای تابعی  Al2O3/Si3N4در معرض شوک حرارتی" پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران،
اسفند  ،1413تهران.
 -3مسعود مهدی زاده رخی" ،بررسی تاثیر تغییرات ماده تابعی بر روی ضریب شدت تنش حرارتی در استوانه های ترک دار"
دومین همایش یافته های نوین هوافضا ،مكانیك و علوم وابسته ، 1411 ،تهران.
 -0محمد رضا غفورالهی ،مسعود مهدی زاده رخی" ،تعیین اثر زاویه ترک بر روی ضرایب شدت تنش ترک های حلقوی-مخروطی
داخل استوانه های تابعی در معرض شوک گرمایی" شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ،اسفند ،1411

تهران.
 -1مسعود مهدی زاده رخی ،محمد رضا غفورالهی" ،مطالعه پارامترهای موثر بر زبری سطح فوالد ضد زنگ  413در فرآیند
تراشكاری خشك " پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید  ،آبان  ،1410تهران -
دانشگاه تربیت مدرس.

کتابها
 -1محمود شریعتی ،احسان محمدی ،مسعود مهدی زاده رخی " نمونه سواالت سینماتیك و دینامیك ماشین" ،انتشارات نما،
( .1410ترجمه)
 -2محمود شریعتی ،مسعود مهدی زاده رخی" ،نانو مكانیك و نانو مواد" ،انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود( 1411 ،ترجمه).

 -4مسعود مهدی زاده رخی ،محمود شریعتی ،علی دادرسی ،حامد قارونی" ،تحلیل مسائل مكانیك شكست و خستگی توسط
نرم افزار  "FRANC2D/Lانتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ( ،ترجمه و تدوین) .1411
 -3محمود شریعتی ،محمد جواد مغربی ،مسعود مهدی زاده رخی " مقاومت مصالح – جلد اول" انتشارات دانشگاه صنعتی
شاهرود ( ،ترجمه) .1411
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مدیریت گروه مهندسی مكانیك (مكانیك ،ساخت و تولید ،مكانیك خودرو ،طراحی صنعتی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شاهرود ()1410-1411
مدیریت گروه مهندسی رباتیك دانشگاه صنعتی شاهرود ()1414-1412



مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی رباتیك دانشگاه صنعتی شاهرود ()1413-1412



دبیر تخصصی مجله علمی پژوهشی مكانیك سازه ها و شاره ها ( 1414تا کنون)

