
 َا ی کارگاٌ ارائٍبىدی  وامٍ زمانرب 

 ، داوشگاٌ بیرجىدسیسات حرارتی ي بريدتیأالمللی تًُیٍ مطبًع ي ت ديمیه کىفراوس بیه

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 51-51:96، ساعت 60/60/5931شىبٍ  َای ريز ايل: سٍ کارگاٌ

 هکاى دٌّذُ ارائِ عٌَاى ضوارُ کارگاُ

 2 سالي فاضل هٌْذس ّا پوپ طزاحی هثاًی تا آضٌایی 1

2 
 افشار ًزم کوک تِ ساختواى در حزارتی تار حاسثِه

DesignBuilder 

 )قسوت اٍل(

 حاهذ هٌْذس

 هصلحی
  3 سالي

3 
 در اًزصی هسائل در جزیاى ٍ اًزصی تحلیل ٍ ساسی هذل

 OpenFOAM افشار ًزم کوک تِ ساختواى

 )قسوت اٍل(

 هحوذ سیذ هٌْذس

 َّضوٌذ
  4 سالي

4 
 سیساتأت تزای آب تصفیِ سیستن هٌاسة اًتخاب ًحَُ

 تزٍدتی ٍ حزارتی
  5 سالي دکتز اهیذتخص

 

 

 50-50:96، ساعت 60/60/5931شىبٍ  َای ريز ايل: سٍ کارگاٌ

 هکاى دٌّذُ ارائِ عٌَاى ضوارُ کارگاُ

3 
 افشار ًزم کوک تِ ساختواى در حزارتی تار حاسثِه

DesignBuilder 

 )قسوت دٍم(

 حاهذ هٌْذس

 هصلحی
  3 سالي

4 
 در اًزصی هسائل در جزیاى ٍ اًزصی تحلیل ٍ ساسی هذل

 OpenFOAM افشار ًزم کوک تِ ساختواى

 )قسوت دٍم(

 هحوذ سیذ هٌْذس

 َّضوٌذ
  4 سالي

5 
 خَردگی ٍ گذاری رسَب سهیٌِ در هَردی هطالعات

 تخار ّای دیگ
 5 سالي دکتز اهیذتخص

 

 

 

 

 

 

 



 َا ی کارگاٌ ارائٍبىدی  وامٍ زمانرب 

 ، داوشگاٌ بیرجىدسیسات حرارتی ي بريدتیأالمللی تًُیٍ مطبًع ي ت ديمیه کىفراوس بیه

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 8-3:96، ساعت 60/60/5931َای ريز ديم: چُارشىبٍ  کارگاٌ

 هکاى دٌّذُ ارائِ عٌَاى ضوارُ کارگاُ

6 
ٍ  سیساتأتدر خصَص اجزای  ٍ پاسخجلسِ پزسص 

 اىورساًی هٌطثق تا هقزرات هلی ساختگاس

 اتزاّیوی هٌْذس

 هٌْذس قاسوی
  4 سالي

7 
 تِ آى اطفاء ٍ حزیق گستزش ٍ سَسی آتص ساسیضثیِ

 Pyrosim FDS افشار ًزم کوک

 هزتضی هٌْذس

 هقذم یشداًی
  5 سالي

 

 

 56-51، ساعت 60/60/5931َای ريز ديم: چُارشىبٍ  کارگاٌ

 هکاى دٌّذُ ارائِ عٌَاى ضوارُ کارگاُ

  4 سالي هظفزیاى هٌْذس 19 ٍ 17 هثاحث اجزایی کارّای راُ 8

 افشار ًزم کوک تِ ساختواى در اًزصی ساسیضثیِ 9
GrassHopper 

 اهیز سیذ هٌْذس

 تثادکاًی
  5 سالي

 

 

 51-51:96، ساعت 60/60/5931َای ريز ديم: چُارشىبٍ  کارگاٌ

 هکاى دٌّذُ ارائِ عٌَاى ضوارُ کارگاُ

  3لي سا ایزاًی علی هٌْذس AirPak افشار ًزم کوک تِ جزیاى ٍ اًزصی ساسی هذل 10

11 
 کوک تِ ساختواى در اًزصی هسائل هحاسثِ ٍ طزاحی

 EnergyPlus افشار ًزم

 هْذی دکتز

 ًصزآتادی
  4 سالي

 هَتَرخاًِ ٍ ساختواى در اًزصی هویشی ٍ هذیزیت 12
 هْزاى هٌْذس

 ًسة سعادتی
  5 سالي

 

 

 


