دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

بروامه زمان بىدی چهارمیه همایش ملی مهىدسی مکاویک پىج شىبه 90/09/03
بزوبمٍ افتتبحیٍ َمبیش (سبله شُیذ آيیىی)
پذیزش ي تحًیل مدارک

8 : 00-9:00

تاليت قزآن مجید

9 :00-9:10

سزيد جمًُری اسالمی ایزان ـ وما َىگ

9 : 10-9:25

خیزمقدم تًسط دکتزسیدمحسه خلیفٍ سلطاوی،رئیس داوطگاٌ آساداسالمی ياحدخمیىی ضُزي رئیس َمایص

9 :25-9:35

ارائٍ گشارش تًسط مُىدس فزضید آقا دايددی معاين آمًسضی ي داوطجًیی داوطکدٌ مُىدسی مکاویک ي دبیز اجزایی َمایص

9:35 - 9:45

بزوبمٍ سخىزاوی َبی کلیذی (سبله شُیذ آيیىی)
) وشست ايل(
َیئت رئیسٍ  :پزيفسًر احمذ رضب عظیمیبن ،دکتز حسه وحًی ،دکتز بببک مُمبوذيست
ة ّبَد کیفیت رٍضْبی فراگیر آهَزش علَم هٌْذسی
پرٍفسَر هٌصَر درٍیسُ  ،استبد داًطکذُ هٌْذسی هکبًیک داًطگبُ گیالى ٍ عضَ ّیئت تحریریِ هجلِ علوی پژٍّطی هکبًیک جبهذات داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ خویٌی ضْر

بیَهکبًیک حرکت ٍ کبربرد آى در تَاًبخطی

9:45-10:10

10:10-10:30

دکتر ضْرام لٌجبى ًژادیبى ،استبد یبر گرٍُ بیَهکبًیک داًطگبُ اصفْبى

دستبٍردّبی پژٍّطی  -داًطجَیی داًطکذُ هٌْذسی هکبًیک

10:30-10:50

هٌْذس پَیب طبیبی ،اًجوي علوی هٌْذسی هکبًیک داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ خویٌی ضْر

پذیزایی

10:50-11:10

) وشست ديم(
َیئت رئیسٍ  :دکتز فبطمٍ فزَت ویب ،پزيفسًر مىصًردريیشٌ ،دکتز محسه لًح مًسًی
ضبیِ سبزی دیٌبهیک هَلکَلی
پروفسور احمد رضا عظیمیان ،استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

تحلیلی پیراهَى صٌعت ٍ هعذى کطَر

11:10-11:30
11:30-11:50

هٌْذس حویذ رضب فَالد گرً ،وبیٌذُ هردم ضْر اصفْبى در هجلس ضَرای اسالهی

ظرفیتْبی ضبکِ ّبی علوی برای صٌعت

11:50-12:15

رضب رٍحبًی ،رئیس ضبکِ پژٍّص ٍ فٌبٍری استبى اصفْبى

دستبٍردّبی پژٍّطی  -داًطجَیی داًطکذُ هٌْذسی هکبًیک
هٌْذس پذرام هقین ،اًجوي علوی هٌْذسی هکبًیک داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ خویٌی ضْر

ومبس ي وبَبر

12:15-12:35
12:35-14:00

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( )1االستیسیتِ  ،پالستیسیتِ  ،شکل دّی فلشات
ّیئت رئیسِ:پزٍفسَر هٌصَر درٍيشُ  -دكتز حسي خبدهی سادُ  -هٌْذط هحسي اشزفی
كذ هقبلِ
3282_1

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ

سبعت ارائِ

ٔحٕس ٔثاضوی-حأس اضظا٘ی

14:10-14:30

ٔؿّٓ لاؾٕی پیطتّٛعیٟٔ-سی ؾّٕا٘ی تٟطا٘ی

14:30-14:50

3331_3

تطضؾی تدطتی ٚػسزی اثط تغییط ضرأت زض ٔیعاٖ خصب ا٘طغی ٔماعغ خساض ٘اظن ٔؿتغیّی ٔ ٚطتؼی

ؾداز زٞماٖ پٛض-ػّی يٛؾفی

14:50-15:10

3626_4

تطضؾی اثط ع َٛوا٘اَ ٚاؾظ زض فطآيٙس زٔٚطحّٝای اوؿتطٚغٖ تا وا٘اَٞای ٔٓٞمغغ ظاٚيٝزاض

ٔحؿٗ الثاِیاٖ آضا٘یٟٔ-سی ؾّٕا٘ی تٟطا٘ی

15:10-15:30

3417_5

تٟی ٝٙؾاظی تٛاٖ ٔصطفی زض ذظ ٘ٛضز ؾطز پیٛؾت ٝتا فطض ٔتغیطتٛزٖ تؼساز لفؿٞ ٝای ٘ٛضز

ٟٔطزاز پٛضؾیٙا -ؾیس أیٗ فتاحی  -فاعٕ ٝفطٞت ٘یا

15:30-15:50

3338_2

ٔحاؾث ٝوٕیت ٞای ٔىا٘یه قىؿت زض ٔؿائُ ز ٚتؼسی ت ٝضٚـ تس ٖٚقثى ٝحسالُ ٔطتؼات ٌؿؿتٝ
واضتطز تطویثی قثی ٝؾاظی اخعای ٔحسٚز آؾیة  ٚقثىٞ ٝای فاظی-ػصثی زض پیف تیٙی قطٚع تطن زض فطايٙس قىُ زٞی
غّتىی ؾطز

پذيزايی
3666_6
3752_7
3845_8

15:50-16:20

تٟیٝٙؾاظی ٘ٛضز ؾطز تا٘سْ تا تغییطات تٛأْ وكف تیٗ لفؿٝای  ٚتٙظیٕات ضرأت ت ٝوٕه ضٚـ اٍِٛضيتٓ غ٘تیه
Upper bound Analysis of injection forging gear like components with radial tooth
profile and tapered tooth profile, using the computer program MAPLE
تحّیُ تٙف پط ٜی تٛضتیٗ تازی تا ظطفیت  25ویّٚٛات

فطقیس آلازاٚٚزیٛ٘-يس ٍٟ٘ثا٘ی

16:20-16:40

ٔحٕسضضا تمی ٔٙصٛضی-ؾیس خالَ اِسيٗ ٞاقٕی

16:40-17:00

ػّیطضا ٔحٕسیٔ-حٕس قیك ٝؾاظ

17:00-17:20

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( )2كٌتزل  ،رببتیک ،ارتعبشبت
ّیئت رئیسِ :دكتز حسي ًحَی  -دكتز هصطفی غیَر  -هٌْذط حسیي كزين پَر
كذ هقبلِ

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ

ٔحٕس ض٘دثط وٙٔ- ٟٗصٛض ضاؾد  -ػثساِحٕیس حؿیٙی-

3314_1

تحّیُ زيٙأیىی ٔىا٘یعْ ِٛٔ ًٙتٛض ٘ Z24یؿاٖ زض حاِت ٞای حساوثط تٛاٖ ،حساوثط ٌكتاٚض  ٚز٘سٔ ٜؼىٛؼ

3334_2

اثطتغییط پاضأتطٞای ٙٞسؾی تط فطوا٘ؽ عثیؼی پٛؾتٞ ٝای اؾتٛا٘ ٝای  FGMحفط ٜزاض تحت قطايظ ٔطظی ٔرتّف

3409_3
3462_4
3491_5

ٔحٕسضضا اؾسی ٔ -ػز ٜحدتی عثاعثايی

تطضؾی ٔؼیاضٞای ٔرتّف عطاحی ؾاظ ٚ ٜتاثیط آٟ٘ا تطواضايی  ٚػّٕىطز والؼ ٞای ٔرتّفی اظ ؾٙؿٛضٞای قف ٔحٛض٘ ٜیط ٚـ
ٌكتاٚض تطای واضتطز زض ٔچ ضتات
Control Application of Piezoelectric Materials to Aeroelastic Self-excited
Vibrations
ؾٙتع ٔىا٘یعْ ٞای چٙس ٔیّ ٝای تا چٙس تاتغ ٞسف ٔٛاظی غیط ٕٞعٔاٖ تٛؾظ تٟی ٝٙؾاظی اٍِٛضيتٓ پط٘سٌاٖ

سبعت ارائِ
14:10-14:30

ٔحٕسصازق ٌالتیٔ-صغفی غیٛض

14:30-14:50

فطيس ٘دفی-لاؾٓ شٚاِفماضی -حٕیس ٛٞقٕٙس

14:50-15:10

ٔحٕسأیٗ ضقیسی فط-ػثاؼ ضٞی -زضٚيف احٕسی

15:10-15:30

ٟٔسی وطيٕیٔ-دیس افكاضی  -خٛاز افكاضی

15:30-15:50

پذيزايی

15:50-16:20

3500_6

قثی ٝؾاظی آ٘اِیع ٔٛزاَ پٕپ ػٕٛزی ٌطيع اظ ٔطوع ٘ٛع  ٚ 16QL17اضاي ٝضاٞىاض الظْ خٟت خٌّٛیطی اظ پسيس ٜتكسيس

ٟٔسی ٞاقٕی تٙی

16:20-16:40

3509_7

عطاحی  ٚتحّیُ ؾیٕٙاتیه  ٚزيٙأیه ضتات چكٓ ا٘ؿاٖ

ؾیس صاتط صطاف حؿیٙیاٖ

16:40-17:00

3545_8

تطضؾی  ٚتحّیُ پاؾد اضتؼاقی ضٚتٛض ٘اتاال٘ؽ زاضای ذٓ اؾتاتیىی ت ٝؾطػت زٚضاٖ زض حاِت ٞای ٔرتّف

حٕیس تِّٟٛی

17:00-17:20

3715_9

 Thickness and Tension Control In Rolling Mills Using Reduced Order Observersؾیس قٟاب ػأّیاٖ

17:20-17:40

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( : )3هکبًیک سیبالت
ّیئت رئیسِ  :دكتز احوذ عٌَاًی  -دكتز داٍٍد طغزائی  -هٌْذط احوذ كشبٍرسی
كذ هقبلِ

عٌَاى هقبلِ

3289_1

قثی ٝؾاظی خطياٖ ت ٝضٚـ ٌطزاتٞ ٝای تعضي اعطاف اؾتٛا٘ٔ ٝطتؼی زض ظٚايايی حّٕٔ ٝتفاٚت

3311_2

تطضؾی ٔسَ ٞای ٔمیاؼ ظيط قثى ٝای زض ضٚـ قثی ٝؾاظی ٌطزاتٞ ٝای تعضي تطای حُ خطياٖ اعطاف اؾتٛا٘ٔ ٝسٚض

ًَيسٌذگبى هقبلِ

سبعت ارائِ

وأطاٖ ٔثیٙی ٟٔ -سی ٔمیٕی  -ؾیسٔحٕس ٚحیسخّیّی

14:10-14:30

وأطاٖ ٔثیٙی -وطيٓ ٔمصٛزیٟٔ -سی ٔمیٕی -
ٔطتضی ٘یاظی

14:30-14:50

3322_3

ٔمايؿٔ ٝسَ ٞای زضٕٞی خطياٖ تٛؾظ قثی ٝؾاظی خطياٖ تطٌكتی تط ضٚی ايطفٛيُ NLF0414

ػاعف ٝؾّٕاؾی-ػثسهلل قازآضاْ

14:50-15:10

3340_4

تطضؾی تدطتی پاضأتطٞای تأثیطٌصاض تط ضٚی ٔكرصٞ ٝای ز٘ثاِ ٝؾیّٙسض ٔطتؼی قىُ

احؿاٖ ؾٛذتاّ٘ٛ

15:10-15:30

3346_5

تطضؾی آظٔايكٍاٞی اثط قىُ ٌٛقٞ ٝا تط ضٚی پاضأتطٞای اغتكاقی ز٘ثاِ ٝؾیّٙسض ٔطتؼی قىُ

ػّی واضٌط

15:30-15:50

پذيزايی

15:50-16:20

3380_6

حصف ٘كت خطْ اظ قطط ٔطظی وٕا٘ ٝوطزٖ زض ضٚـ قثى ٝتِٛتعٔٗ

ؾیس ٟٔسی ٘مٛی تطظوی

16:20-16:40

3403_7

ٔمايؿ ِِٝٛ ٝقٛن ٍٕٞطا  ٚيىٛٙاذت تطای ٔاخ  ٚ 3تا ؾیاَ ٛٞا اظ عطيك قثی ٝؾاظی تا اؾتفاز ٜاظ ٘طْ افعاض فّٛئٙت

ٔدیس واظٕی اؾف-ٝاوثط ػٙسِیة

16:40-17:00

3416_8

خطياٖ ٘اپايای زٚتؼسی ؾیاَ لا٘ ٖٛتٛاٖ ضٚی صفح ٝزض حاَ وكیسٖ

٘طيٕاٖ اقطفی ٔ-یثٓ ٔحٕسػّی

17:00-17:20

3476_9

تطضؾی ظاٚي ٝتٕاؼ يه ٘ا٘ ٛلغط ٜآضٌٚ ٖٛالغ تط ضٚی يه ؾغح پالتیٙیٔٛی تا ضٚـ قثی ٝؾاظی زيٙأیه ّٔىِٛی

زاٚز عغطايی ؾٕیطٔی-احٕس ضضا ػظیٕیاٖ

17:20-17:40

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( :)4اًتقبل حزارت
ّیئت رئیسِ  :دكتز بببک هْوبًذٍست  -هٌْذط سیذهْذی ًقَی  -هٌْذط علی حیذری
كذ هقبلِ

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ

سبعت ارائِ

3208_1

ٔمايؿ ٝػّٕىطز ٔسِٟای اغتكاقی ٔرتّف زض حُ ػسزی ا٘تماَ حطاضت زض ٖٚيه ٔحفظ ٝتٟٛي ٝق٘ٛسٜ

ٔؿؼٛز ضیائی ضاز-ؾؼیس ٚحیسی

14:10-14:30

3313_2

تؼییٗ ضاتغ ٝتطآٚضز لیٕت تطای ٔثسِٟای صفح ٝای ٔٛخٛز زض ايطاٖ

أیٗ حددی ٘دف آتازی-حؿیٗ احٕسی زا٘ف آقتیا٘ی

14:30-14:50

3317_3

حُ تكاتٟی الئ ٝطظی خاتدايی آظاز ضٚی يه صفح ٝصاف ػٕٛزی غیط ٕٞسٔا

ؾیس ػثاؼ اِٚیايی

14:50-15:10

ضضا ػّی ػثاؾیٔ-طتضی ذیاطٔ-حٕس عیثی ضٙٞی

15:10-15:30

3410_4
3415_5

قثی ٝؾاظی ػسزی خطياٖ  ٚا٘تماَ حطاضت اخثاضی زض ٖٚيه ِ ِٝٛپ ٟٗقس ٜتا تىاض ٌیطی ٔازٔ ٜترّرُ زض ٘احیٔ ٝطوعی ِ ِٝٛزض
حاِت قاض حطاضتی ثاتت
اضظياتی ٔیعاٖ تاثیطات تغییط قیة ٔحفظٔ ٝطتؼی پط قس ٜاظ ٘ا٘ٛؾیاَ تا زيٛاضٞ ٜای ٔتحطن تط تٟثٛز ا٘تماَ حطاضت زض خاتدايی

ٔحٕس ٕٞت اؾفٔ-ٝحٕس قطيف ظاضػی -ؾیس صازق

تطویثی

ٔیطعاِثی
پذيزايی

15:30-15:50
15:50-16:20

3437_6

خطياٖ خات ٝخايی اخثاضی  ٚا٘تماَ حطاضت زض يه وا٘اَ تا ٔٛا٘غ ٌطٔا ظا

اِٟاْ واظٕی-ػّیطضا قاعطی

16:20-16:40

3478_7

ٔحاؾث ٝضطية ٞسايت حطاضتی آضٌ ٖٛزض يه ضغيٓ خطياٖ خٛقكی حّمٛی تا اؾتفاز ٜاظ ضٚـ قثی ٝؾاظی زيٙأیه ّٔىِٛی

زاٚز عغطايی ؾٕیطٔی-احٕس ضضا ػظیٕیاٖ

16:40-17:00

3721_8

ا٘تماَ حطاضت خاتدايی تٛاْ زض يه ٔحفظٔ ٝطتؼی تحت تٟٛيٝ

فضُ اهلل اؾىٙسضی ٔٙدیّیٔ-دیس اؾفٙسياضی

17:00-17:20

4068_9

ٔمايؿ ٝضٚـ پٙدط ٚ ٜضٚـ اذتالف ضطية صسٚض زض ا٘ساظٌ ٜیطی ا٘تماَ حطاضت تاتكی زض تؿتط ؾیاَ ٌطزقی

ؾؼیس ضؾِٛی

17:20-17:40

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( : )5احتزاق ٍ هحیط سيست
ّیئت رئیسِ  :دكتز هجیذ ريبحی  -دكتز هحوذحسي هقذط  -هٌْذط اهیي كالّذٍس
كذ هقبلِ

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ
Two - dimensional modeling of a two - layer porous burner for household

3302_1

applications under the influence of a radiation field

3359_2

ترٕیٗ ٔیعاٖ ٔصطف ؾٛذت ٔٛتٛض ذٛزضٚی ؾٛاضی تا اؾتفاز ٜاظ قثىٞ ٝای فاظی ػصثی تغثیك پصيط ()ANFIS

3382_3

تٟی ٝٙؾاظی آتٍطٔىٗ ذٛضقیسی يىپاضچ ٝتا اؾتفاز ٜاظ خاشب ترت تطٔٛؾیف٘ٛی

سبعت ارائِ
14:10-14:30

ٔحٕس ٟٔسی وكتىاض
ضضا واظٕی -اؾٕاػیُ ٘دفی ٔ -حؿٗ ضفؼت ٔ -صغفی
٘ظطی ٔ -دتثی ٞاقٕی
تٟطٚظ ٔیطظايی ضیاپٛض-فطٞاز ٔرتاضی -آظاز آغأیطی -
ٔطتضی ٚضٔعياض  -حأس زازاقی

 First and Second Law Analysis of Internal Combustion Engine Cogeneration System 3440_4فطظاز ٔحٕسذا٘ی-قٟطاْ ذّیُ آضيا  -ايطج ٔیطظايی
3455_5

ٟٔسی خٟاٍ٘یطی-ضضا تاتايی اؾثٛيی-ػّیطضا حدی

قثی ٝؾاظی ز ٚتؼسی تاثیط ٘ؿثت اضتفاع ز ٚؾاذتٕاٖ تط ا٘تكاض  ٚتٟٛي ٝآاليٙسٞ ٜا زض ٔدطای ذیاتاٖ

ٔاليطی

پذيزايی
3456_6

14:30-14:50
14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:20

Feasibility of installing wind turbines in Qazvin province,Case study: Jarandagh
station

 Mehdi Jahangiri-ali abdollahialireza hajji malayeri - ahmad

16:20-16:40

sedaghat

3537_7

قثی ٝؾاظی خطياٖ زض زٚزوف ذٛضقیسی تا ٚضٚزی اظ وٙاض

ٔحٕسػّی ٞعاض-ؾیس ػّی آلا ٔیطخّیّی

16:40-17:00

3731_8

تطضؾی آظٔايكٍاٞی ٙٞسؾ ٝپطٞ ٜا تط ضطية ا٘تماَ حطاضت ِ ِٝٛاؾتٛا٘ ٝای افمی غٛعٚ ٝض زض تؿتط ؾیاَ حثاتی

ػّی قطيؼت-ؾؼیس ضؾِٛی

17:00-17:20

3862_9

تٟیٝٙؾاظی ٔصطف ا٘طغی  ٚواٞف ا٘تكاض ٌاظ زیاوؿیسوطتٗ ت ٝوٕه ؾیؿتٓ تِٛیس ٕٞعٔاٖ حطاضت  ٚتٛاٖ

آضظ ٚذّیّی-ايٕاٖ ضٚحی زٞىطزی

17:20-17:40

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي ( : )6اًزصی ٍ علَم حزارتی
ّیئت رئیسِ  :دكتز علی افتخبری  -هٌْذط هجتبی ّزاتیبى  -هٌْذط هجیذ جببری
كذ هقبلِ

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ

3215_1

تطضؾی تاثیطفكاض زض زٔای ثاتت تطتٛاٖ ِٚ ٚتاغ ذطٚخی پیُ ؾٛذتی پّیٕطی زض ٔسَ اؾتاتیىی

3217_2

تطضؾی تأثیط اؾتفاز ٜاظ ؾیؿتٓ فاي تط پاضأتطٞای تٛضتیٗ ٌاظ ٘یطٌٚا ٜظضٌاٖ اٛٞاظ

ٔدتثی يٛؾفی ویا ٔ-حٕٛز ؾثحا٘ی ٘ػاز ٔ -حٕسضضا
ػصاضی-افكیٗ لٙثطظاز-ٜايٕاٖ واوازظفِٛی
ايٕاٖ واوازظفِٛیٔ-حٕسضضا صفاضيأٖ -حٕٛز ؾثحا٘ی
٘ػازٔ -دتثی يٛؾفی ویا

سبعت ارائِ
14:10-14:30
14:30-14:50

3358_3

تؼییٗ ٔیعاٖ پطت آب ا٘ٛاع پىیٞ ًٙا زض تطج ٞای ذٙه وٙٙسٔ ٜطعٛب خطياٖ ٔتماتُ

ٔحؿٗ ٌٛزضظیٚ-حیس اوثطی

14:50-15:10

3375_4

تطضؾی اثط زٔا  ٚفكاض تط ػّٕىطز پیُ ؾٛذتی غكاء پّیٕطی

احؿاٖ حؿیٙی ٔمسْ-ؾیس ٔحٕٛز اتٛاِحؿٗ ػّٛی

15:10-15:30

أیٗ ػثاؾیٔ-حٕسحؿیٗ اقىثٛؾی  -احٕس غفاض ٘ػاز

15:30-15:50

3397_5

تاثیط زٔای قاضغ ٚضٚزی ضٚی تاال٘ؽ لا٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزيٙأیه تحت زٚضٞای ٔرتّف ػّٕىطزی ٔٛتٛض زض ٔٛتٛض زيعَ پاقف
ٔؿتمیٓ
پذيزايی

3442_6

A numerical study of bipolar plate parameters effects on prformance of poroton

15:50-16:20
ؾاالض ايٕاٖ ٟٔط٘-ازض پٛضٔحٕٛز

16:20-16:40

3483_7

افعايف ضا٘سٔاٖ تطج ٞای ذٙه وٗ ذكه عثیؼی تا اؾتفاز ٜاظ تغییط ؾغح ٔمغغ  ٚتٙظیٓ ِٚٛضٞای تطج

ي٘ٛؽ تركاٖ -ؾداز آظضٔی فالحتی

16:40-17:00

3489_8

تٟی ٝٙؾاظی ضا٘سٔاٖ اوؿطغی وّىتٛض ذٛضقیسی صفح ٝترت تا اٍِٛضيتٓ غ٘تیه

ٟٔسی لیاؾی ٟٔ-سی وطيٕی -ؾپٟط خؼفطپٛض

17:00-17:20

exchange membrane fuel cell

3577_9

تطضؾی اثط ضعٛتت ظ٘ی ٛٞای ٚضٚزی ت ٝتٛضتیٗ ٌاظ تط تٛاٖ ذطٚخی ٔٚیعاٖ ٔصطف ؾٛذت تا اؾتفاز ٜاظ قثى ٝػصثی

ٟٔسی پٛضواظٕیأٖ-حٕس صازق حاتٕی پٛض ٔ -حٕس
أیٗ ٘ٛيسی

17:20-17:40

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي (َّ: )7ا ٍ فضب
ّیئت رئیسِ :دكتز افشیي هٌَچْزی  -دكتز هجیذ كزيویبى  -هٌْذط علی هختبريبى
كذ هقبلِ
3264_1

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ
ض٘ٚس ضيعؾاظی قثىٞ ٝای اِٚی ٝزضقت تٙٔ ٝظٛض تِٛیس قثىٞ ٝای تی ؾاظٔاٖ ايعٚتطٚپیه ح َٛاقىاَ آيطٚزيٙأیىی ٔتماضٖ ٚ
٘أتماضٖ

14:10-14:30

ػّیطضا ز٘ ٝزظفِٛی
ٔحٕٛز ؾاالضی -ؾیس ٞازی ضؾتٕیاٖ  -ػثساِؼّی

3395_2

تحّیُ عیف ا٘طػی اغتكاقات خطياٖ آظاز زض يه ت ُ٘ٛتاز ؾطػت تاال ت ٝوٕه خطياٖ ؾٙح ؾیٓ زاؽ

3429_3

تطضؾی ضطاية عِٛی تسؾت آٔس ٜاظ تؿت ت ُ٘ٛتاز يه ٔسَ پط٘س ٜوطٚظ

3430_4

عطاحی پطٞ ٜای ضإٙٞای خطياٖ زض ٌٛق ٝی ٔدطای ٚضٚزی يه ت ُ٘ٛتاز ٌصضصٛت  ٚتطضؾی ايٗ عطح ٞا زض ویفیت خطياٖ ٛٞا

3434_5

تاثیطفاصّ ٝزضحُ تحّیّی خطياٖ پتا٘ؿیُ يىٛٙاذت پیطأ، ٖٛز ٚ ٚؾ ٝاؾتٛا٘ٔ ٝتٛاِی تا اؾتفاز ٜاظ ٍ٘اقت ٕٞسيؽ

حمیطی  -حٕیس ضضا ضضايی
ػثساِؼّی حمیطی ٔ-دتثی قطيؼتی فط  -ؾیسصازق
ٔیطعاِثیٔ -حٕسضضاحیسضی
حٕیسضضا ضضائی-فطٞاز لسن-ػثساِؼّی حمیطی-ؾیس
ٞازی ضؾتٕیاٖ
ٟٔطزاز ظاتّی-تٟطٚظ ظفطٔٙس-أیط ضضا ٔحٕسياٖ

پذيزايی
3451_6
3494_7

تدعي ٚ ٝتحّیُ ػسزی خطياٖ ؾیاَ ٔازٖٚصٛتٔ -افٛق صٛت زاذُ قیپٛضٍٕٞ ٜطا ٚ-اٌطا ،تا ٚخٛز قان ٔ ٚمايؿ ٝآٖ تا ٘تايح
تحّیّی

3504_8
3510_9

تىاضٌیطی قثى٘ ٝیٕ ٝؾاظٔاٖ يافت ٝزض حُ ػسزی ٔؼازالت ٘اٚيط-اؾتٛوؽ

14:30-14:50
14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:20

قثی ٝؾاظی ػسزی پسيس ٜواٚيتاؾی ٖٛزض يه ٘اظَ ٍٕٞطاٚ-اٌطا

تطضؾی خطياٖ تطاوٓ پصيط اعطاف ؾیّٙسض تا ٔمغغ ٔطتؼی زض زاذُ يه وا٘اَ

سبعت ارائِ

حأس پؿت-ٝػّیطضا قاعطی

16:20-16:40

ػّی واضٌط

16:40-17:00

ٔحٕٛز اقطفی ظازٔ- ٜحٕس صاتط ظٔا٘پٛض ظٞطائی  -واظٓ
ٔحٕس ظازٜ

17:00-17:20
17:20-17:40

ؾیس ػّی آلا ٔیطخّیّی

بزًبهِ سخٌزاًی بعذ اسظْزً-شست ّبی تخصصی (داًشکذُ هٌْذسی هکبًیک )
سبلي (: )8سبخت ٍ تَلیذ ٍ هببحث ٍيضُ در هٌْذسی هکبًیک
ّیئت رئیسِ  :دكتز هحسي لَح هَسَی  -هٌْذط حویذرضب صببًَی  -هٌْذط سیذهحوَد هذًی
كذ هقبلِ
3257_1
3309_2
3333_3

ًَيسٌذگبى هقبلِ

عٌَاى هقبلِ
ضٚـ ٞای تی قثى ٝتطای حُ ٔؼازالت زيفطا٘ؿیُ پاض ٜای زض ٟٔٙسؾی ٔىا٘یه ٔ ٚمايؿ ٝی آٖ تا ضٚـ اخعاء ٔحسٚز
Prediction of DI diesel engine performance and exhaust emissions with artificial
neural network
On the Mechanical Behavior of a Functionally Graded Micro-beam Subjected to a
Thermal Moment and Nonlinear Electrostatic Pressure

3400_4

حُ ػسزی اثط ظاٚي ٝی ٚضٚزی خا٘ثی ،تط ضٚی ا٘ساظ ٜلغطات ذطٚخی ؾٛذت زض يه ٔحفظ ٝاحتطاق تا ٚضٚزی ٞای خا٘ثی

3426_5

پیف تیٙی لاتّیت ٔاقیٗ واضی چسٖ ٘كىٗ آؾتٕپط قس ٜتط اؾاؼ ٘یطٚی تطـ  ٚویفیت ؾغح تا قثىٞ ٝای ػصثی ٔصٛٙػی

احٕس ضضا ٘ٛضٚظی

14:10-14:30

ٔدیس تركی-قٟطاْ ذّیُ آضيا

14:30-14:50

Behzad Mohammadi-Alasti-Rahim
Habibifar, Mahdi Abbasgholipur ,

3505_6
3665_7

اؾتفاز ٜاظ ضٚـ وٙتطَ چٙس ٔتغیط ٜزض پیاز ٜؾاظی ؾیؿتٓ ٍٟ٘ساضی پیف الساْ ٞیسضِٚیه

14:50-15:10

Nushin Chamheydar
ٔحٕس ٟٔسی زٚؾتساضٔ -حٕس ٚازی ظازٜ
حؿیٗ ػثاؾی ايطٚاّ٘ٔ-ٛحٕسخٛاز واظٓ ظاز ٜپاضؾی -
ٔحٕسضضا قثٍطز  -ػّیطضا تٟٛض

پذيزايی
قتاتسٞی حُ ٔؼاالت اٚيّط ضٚی پطزاظ٘سٌ ٜطافیىی

سبعت ارائِ

15:10-15:30
15:30-15:50
15:50-16:20

ٔحٕس صاتط ظٔا٘پٛض ظٞطايیٔ-حٕٛز اقطفی ظاز- ٜ
ػّیطضا حدی ٔاليطی
فطقیس آلازاٚٚزیٔ-ؿؼٛز ٞطاتیأٖٟ-طزاز پٛضؾیٙا-أیٗ
پٛؾت زٚظ

16:20-16:40
16:40-17:00

ضؾٔ َٛرتاضی ٕٞأی-احؿاٖ احٕسیٟٔ-سی تاظضٌاٖ-

3691_8

ػّٕىطز اتعاضٞای ٘ا٘ ٛپٛقف زض ٔاقیٙىاضی ؾٛپط آِیاغ پاي٘ ٝیىُ ايٙى718ُ٘ٛ

4036_9

ٔسِؿاظی  ٚتٟیٝٙؾاظی چٙسٞسفی پطتات ٝتا اؾتفاز ٜاظ ٘طْ افعاض  ٚ ABAQUSاٍِٛضيتٓ غ٘تیه

ايطج ِیطاتی
اتٛاِفضُ ذّراِی٘-ازض ٘طيٕاٖ ظاز - ٜػّیطضا ؾٙائی

17:00-17:20
17:20-17:40

بزًبهِ اختتبهیِ ّوبيش (سبلي شْیذ آٍيٌی )
قزائت هٌشَر ٍ پیبم ّوبيش :دكتز سعیذ رسَلی دبیز علوی ّوبيش
اّذاء جَايش ٍ لَح تقذيز بِ افتخبر آفزيٌبى داًشجَئی عضَ تین دكتز حسببی
اّذا جَائش ٍ لَح تقذيز بِ بزگشيذگبى سخٌزاى ٍ ارائِ دٌّذُ پَستز

17:45-18:00
18:00-19:00

بروبمً ارائً پُستر (طبقً ٌمكف داوشكدي فىي َ مٍىدسي مكبويك )
از سبعت 14:00لغبيت 17:00
ٌيئت رئيسً  :مٍىدس محمدرضب فريدزادي  -مٍىدس مٍرداد سٍيلي  -مٍىدس احمدرضب شمشيري  -مٍىدس حميدرضب ٌُشيبرمىش
مٍىدس رضب عببديه زادي  -مٍىدس احسبن مير محمد صبدقي

شماره

1A

كد
مقاله

عىُان پُستر

 3196بررسی اثر نسبت منظری نانو لوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلیمری
Experimental Investigation on improving the Solar Water Heater using PCM : Energy
and Exergy View points

وُيسىدگبن مقبلً

محمد هاشمی گهروئی-حسین گلستانیان -مهدی سلمانی
تهرانی
محمدعلی فضیلتی

1B

3198

1C

 3201طراحی یک النچر هوشمند برای هواپیماهای بدون سرنشین MAV

مصطفی حسنعلیان-محمود اشرفی زاده-امیرعلی اشرفی
زاده

1D

 3202مطالعه رفتار سقف سبز یک ساختمان در معرض تابش خورشید

مهدی جهانگیری-رضا بابایی اسبویی-علیرضا حجی
مالیری

2A

 3224ارائه برنامه نرم افزاری به منظور تحلیل دینامیکی مکانیزم لنگ در موتور احتراق داخلی با چهار سیلندر خطی

محمد رنجبر کهن-عبدالحمید حسینی-محمدرضا اسدی -
مژده حجتی طباطبایی

2B

 3237طراحي باالنس استاتیكي شش مؤلفه خارجي مدل خودرو

محمد حسني-مهدی رحیمی  -مهدی کرمی خرم آبادی

AN ADVANCED STUDY ON FUEL CELLS AND THEIR EVELOPMENTS IN
INDUSTRIAL APPLICATIONS

فردین خلیلی-سید علیرضا سید موسوی  -پیام حکاک

2C

3238

2D

 3240بررسي تجربي پارامترهاي موثر ماشینكاري بر تورق كامپوزیت هاي پالستیكي تقویت شده با الیاف كربني

محمود خسروي-عبدالرضا رحیمي  -عبدالحسین جاللي
آقچاي

3A

 3243بررسی تاثیر پارامترهاي جوشکاری مقاومتی نقطه اي بر خواص مکانیکی اتصال سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 718

سید پیروز هویدا مرعشي-مجید پور انوري  -عادل فرحناك

3B

 3271تحلیل صفحات حاوي ترک به روش بدون المان حداقل مربعات گسسته

مهدی ترابی-حامد ارزانی

3C

 3272بررسی تاثیر میزان رطوبت در استحکام فشاری ماسه ریخته گری به روش تجربی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رامین مشک آبادی-غالمرضا مرامی  -کمال جهانی

3D

 3275تعیین روابط برآورد قیمت مبدل هاي گرمایي لوله و پوسته کربن استیل در ایران جهت بکارگیري در فناوري پینچ

مسعود نیکنام-حسین احمدی دانش آشتیانی

4A

 3276آنالیز خطا در روش ضرایب الگرانژ در تحلیل صفحات

علی حیدری

4B

 3286امکان سنجی طراحی و اجرای فرآیند ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی در مقیاس میکرو

مهدی وحدتی-علیرضا وحدتی

4C

 3298طراحي  ،ساخت بهینه و ارزیابي كاهنده نهایي اكسل جلو تراكتور والترا مدل8400

اکبر صناعی-محمد علی فارسی  -مهدی سلطانی نژاد

4D

 3330بررسی تأثیر سایش ابزار بر روی شعاع براده در فرآیند ماشینکاری با استفاده از مدلهای فراکاوشی و رگرسیونی

علی محمد جعفرپور -وحید پورمستقیمی

5A

 3332بررسي تجربي و عددي بارگذاري جانبي بر روي سازههاي جدار نازک مربعي و مستطیلي

سجاد دهقان پور-علی یوسفی

بررسي اقتصادي استفاده از عایق پشم سنگ در دیوارهاي خارجي ساختمانهاي مسکوني شهر مشهد

زهرا دل آسایي مروي-احسان سوختانلو

5B

3341

5C

 3342تحلیل عددی حداکثر نیروی قابل تحمل سیني هاي فرد در برجهای احیای آمین تحت بارگذاری استاتیکی ودینامیكي
مقایسه آن با نتایج تجربی

محمدامین نویدي-مهدی تاجداری-جمال صیدی  -مهدي
پوركاظمیان

5D

 3344تعیین تنشها وتغییر مکانها در تیر FGMبا استفاده از روش حل االستیسیته

مهدی بازرگان حقیقی جهرمی-فاطمه فرهت نیا-رسول
مختاری-مجتبی رجبی

6A

 3345بررسي پراکندگي آالینده هاي هوا در تنگه هاي خیاباني و مقایسه آن با داده هاي تجربي

یوسف شهولی کوه شوری-شعبان علیاری شوره دلی -
کامران مبینی

6B

 3376مدل عصبی فازی تطبیق پذیر ( )ANFISگشتاور خروجي موتور یک خودروی سواری

رضا کاظمی -اسماعیل نجفی  -محسن رفعت -مصطفی
نظری  -مجتبی هاشمی

بروبمً ارائً پُستر (طبقً ٌمكف داوشكدي فىي َ مٍىدسي مكبويك )
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ٌيئت رئيسً  :مٍىدس محمدرضب فريدزادي  -مٍىدس مٍرداد سٍيلي  -مٍىدس احمدرضب شمشيري  -مٍىدس حميدرضب ٌُشيبرمىش
مٍىدس رضب عببديه زادي  -مٍىدس احسبن مير محمد صبدقي
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محمد رضا نصرابادی-امین نیکوبین

6C

 3390طراحی مسیر بهینه ربات کابلی صفحه ای

6D

 3398مدلسازي احتراق در یک مشعل دو مرحله اي و بررسي تاثیر اکسیژن موجود در هواي احتراق بر میزان تولید آالینده ها ظفر نمازیان-کوروش گودرزي

7A

 3404بررسي عوامل موثر بر شکست لوله حفاري به روش رگرسیون کمترین مربعات فازي

علیرضا محمودنژاد-سید جالل الدین هاشمی-آرام محمدیان-
حمیدرضا محمودنژاد

7B

 3407تحلیل عددی فرآیند هیدروفرمینگ توسعه یافته ورق با قالب متحرک به روش اجزای محدود

سمیه عباسی-محسن لوح موسوی

7C

 3411محاسبه نسبت متوسط تابش ماهانه روي سطح شیبدار به سطح افق براي شهرهاي مختلف ایران

هادی کارگر شریف آباد-مهدی قیاسی  -محمد حسین دیبائي
بناب  -پیام ربیعي

7D

 3414بررسی تحلیلی پدیده ی گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بوسیله سنبه ی نیم کره

علیرضا نداف اسکویی -ایمان کرمی فتح  -کریم کاظمی
نسب -محمد محمدی

8A

 3418بررسی اثر پارامتر هاي فرآیند و وجود الیاف بر هاکسیون نیرو خط جوش قطعات قالبگیري تزریقی به روش تاگوچی

حجت اله جعفرپور-سید عبدالمحمد رضاوند-طاهر ازدست

8B

 3419شبیه سازی عددی تأثیر شکل هندسی نازلهای مارپیچ و مستقیم بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب

امیر حسن زاده-نادر پورمحمود  -امید موتابی

8C

 3424بررسی عددي تأثیر تغییرات فشار ورودی نازل انژکتور بر عملکرد موتورهای دیزل

محمد تقی شروانی تبار -میثم شیخ وظایفی -مرتضی قربانی

8D

 3425معرفی سوخت بیودیزل حاصل از دانه های روغنی مختلف به عنوان بهترین جایگزین سوخت های فسیلی

علی آجیلیان ممتاز-حمید ممهدی هروی  -رزا كالهدوز -
مجید مجد میرزایي

9A

 3427بررسی میزان آب و گرمای تولیدی پیل سوختی پلیمری در مدل استاتیکی

داود غالمعلی پورکناری-محمود سبحانی نژاد  -امید حبیبی
نژاد  -مجتبی یوسفی کیا

طراحی و ساخت یک روبات مسیریاب

حمیدرضا رضائي-محمدرضا الهامی -عبدالعلی حقیری-
سید صادق میرطالبی

9B

3431

9C

 3436محاسبه ضخامت بهینه عایق پلي یورتان پاششي براي ساختمانهاي مسکوني استان خوزستان

احسان سوختانلو

9D

 3444بررسي تاثیر نسبت تراکم بر پارامترهاي قانون دوم ترمودینامیک در موتور اشتعال تراکمي مخلوط همگن

رسول فاتحی قهفرخی-شهرام خلیل آریا-رحیم ابراهیمی

10A

 3461بررسي تاثیر درصد اختالط موادبازیافتي و شرایط فرآیندي بر خواص مكانیكي پلي اتیلن سنگین

علی مشایخی-طاهر از دست-مهدي نظري مرویان-
عبدالمحمد رضاوند-مهدي پیري زاده

10B

 3486طراحی شتاب سنج های  MEMSبرای اندازه گیری شتاب وارد بر راننده خودرو

بهزاد محمدی الستی-مجید علیدوست  -مهدی عباسقلی پور -
رحیم حبیبی فر -نوشین چم حیدر

10C

 3493تجزیه و تحلیل عددی گذراي جریان سیال و انتقال حرارت در فرایند تزریق پالستیک یک قالب سطل رنگ صنعتي با
نرم افزار Mold Flow

علی کارگر

10D

 3495بررسی قابلیت مدل آسیب نرم در پیش بیني شکست قطعات

حسن نجات بخش-مهرداد پورسینا-محمد خطایی-مهدی
سلمانی تهرانی

11A

 3499ارائه ي رابطه اي تحلیلي جهت محاسبه ي کشش بین قفسه اي در فرآیند نورد سرد پیوسته با استفاده از توزیع فشار
غلتک در نقطه ي خنثي

محمد کریمی خوزانی-مهرداد پورسینا-حسین گلستانیان

11B

 3503بررسي احتراق سوخت اتانول و اكسیژن مایع در موتور موشك هاي سوخت مایع

امین احمدپور  -منصور بیات

11C

 3507بررسي میزان تأثیر كشش بین قفسه هاي نورد در نیروي نورد گرم میل گرد با پاس هاي گرد– بیضي– گرد ،به كمك
شبیه سازي اجزاي محدود

داود محمودی-احمد حاتمي

11D

 3508تحلیل مودال شاتون موتور استرلینگ به روش اجزای محدود

رسول همتیان-غالمحسن نجفی-ابراهیم رحیمي حاجي آبادي
 -محمد کاظمی

بروبمً ارائً پُستر (طبقً ٌمكف داوشكدي فىي َ مٍىدسي مكبويك )
از سبعت 14:00لغبيت 17:00
ٌيئت رئيسً  :مٍىدس محمدرضب فريدزادي  -مٍىدس مٍرداد سٍيلي  -مٍىدس احمدرضب شمشيري  -مٍىدس حميدرضب ٌُشيبرمىش
مٍىدس رضب عببديه زادي  -مٍىدس احسبن مير محمد صبدقي
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12A

 3511طراحی لوله شوک و بررسی اثر نوع لوله شوک و گاز راننده با نرم افزار متلب

مجید کاظمی اسفه-اکبر عندلیب

12B

 3518شبیه سازی حرارت در تایر خودرو سواری رادیال در تماس با جاده

محمدرضا روشندل-آرش بابایی جهرمي

12C

 3523تحلیل نرم افزاری فرآیند Forgingدر تولید اکسل خودرو Isuzu

امیدرضا افشاری-نصرت اله صلح جویي -
حسن خادمی زاده

12D

 3549بهینه سازی فرایند کشش عمیق با کنترل نیروی ورق گیر و ضخامت ورق

محسن نخعی -حمید بهلولی  -محمد مهدی کیخا

13A

 3553آسیب ناشي از ضربه با سرعت پایین روي پنل های ساندویچی کامپوزیتی(دینامیکی)

کرامت ملک زاده -سید حسین فروغی -
سید محمدرضا خلیلی

13B

 3584طراحی خطوط لوله فایبرگالسی یک پمپ خانه

محمدرضا روشندل-آرش بابایی جهرمي

ارایه یک الگوریتم طراحی حرارتی مبدل حرارتی پوسته و لوله

امید نعمت الهی -پوریا علمداری -لیال عزیزی خادم

13C

3586

13D

 3590تحلیل کمانش مکانیکی صفحات دایره ای از جنس مواد تابعی دوطرفه

محمود خسروی-مهرداد جبارزاده-جعفر اسکندری جم

14A

 3603بررسی مشخصه های جریان و انتقال حرارت در محفظه مربعی با دیواره های متحرک دوگانه در نسبت های سرعت
مختلف با استفاده از نانو سیال آب -اکسید آلومینیوم

محمد همت اسفه-سید صادق میر طالبی -محمد شریف
زارعی

14B

 3604بررسی و تحلیل نتایج تجربی اثرات زاویه سرش جانبی بر رفتاریک مدل پرنده با استفاده از نتایج تونل باد

سید صادق میرطالبی اسفرجاني-محمد همت اسفه -محمد
شریف زارعی  -محمد رضا حیدری

14C

 3609بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر ولتاژ خروجی پیل سوختی پلیمری در مدل استاتیکی

علیرضا یوسفی کیا-محمود سبحانی نژاد  -محمد نراقي -
مجتبی یوسفی کیا

14D

 3614بررسی اثر زاویه بال عقب بر آئرودینامیک پژو 405

امین صفی جهانشاهی-حسن عرب بافرانی

کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در طراحی سریز اوجی

15A

3655

15B

 3693بررسـی و مقایسـه حل تحلیلی و عـددی جـریان آرام و انتقال حـرارت در یک لوله افقـی تحـت شـرایط شار حرارتی
ثابت و دمای دیواره ثابت
Nonlocal deformation and free vibration analysis of thick axisymmetric circular plates
by using finite element method

15C

3701

15D

 3703بررسی تجربی رفتار ارتعاشی بازوی ربات دو لینکی در فرآیند ماشینکاری رباتیک با استفاده از تکنیک عمق برش
متغییر
Some Important Aspects on Thermal Buckling of Functionally Graded Cylindrical
Shells on Elastic Foundation

نیما توکلی شیرازی-مهدی اژدری مقدم
فضل اله اسکندری-امین حسینی -عباس آقاگلی
بهزاد سیدی-غالمحسین برادران
ایرج لیرابی -احسان احمدی -اصغر لیرابی -افشین امامي
خواه
احمد مومنی-پیام خزاعی نژاد-سید محمد مهدی نجفی زاده

16A

3713

16B

 3725بررسی تجربی اثر مانع ذوزنقه ای بهینه روی ضریب پسای صفحه تخت

محسن کهرم -مهدی قاسمی

16C

 3732پیش بینی چروکیدگی در فرآیند کشش عمیق

مهدی جوادی نژاد -محمدرضا فوده

16D

 3743شبیه سازي فرآیند غلتک کاري سطحي و بررسي اثر پارامترهاي فرآیند بر روي تنش پسماند

افشین منوچهری فر -کیانوش عالسوند

17A

 3874سیستم جذبی دو اثره موازی در تهویه خودرو با استفاده از انرژی اتالفی از طریق اگزوز

مریم شیروانی-سید محمد سید محمودی

17B

 3939ارائه مدل برای رفتار تیرهای جدار نازک با مقطع مربعی تحت بار محوری

حسین ترابیان-مصطفي سیفان
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ٌيئت رئيسً  :مٍىدس محمدرضب فريدزادي  -مٍىدس مٍرداد سٍيلي  -مٍىدس احمدرضب شمشيري  -مٍىدس حميدرضب ٌُشيبرمىش
مٍىدس رضب عببديه زادي  -مٍىدس احسبن مير محمد صبدقي
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17C

 4031استفاده همزمان از تزریق بخار در محفظه احتراق و خنک کاری هوای ورودی به توربین گاز برای افزایش توان
تولیدی و بازده سیکل توربین گاز

هادی غائبی-اباذر وحدت آزاد

17D

 4039مروری بر انتقال حرارت لوله های پره دار در بستر سیال

علی شریعت-سعید رسولی

18A

 4064مدلسازی و آنالیز سازه یک پرنده کوچک مقیاس تحت اثر سطح ()WIGو بررسی پارامترهای سازه اي آن به روش
المان محدود

اویس حیدری-محمدرضا الهامی

18B

4066

فن آوری تبدیل زیست توده به انرژی

آرش ابن علی سامانی-آبتین حسامی  -سعید رسولی

