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  1 سالن:،  16-18شنبه ساعت  : سهاولنشست   

  سیاالت و انتقال حرارت کاربردي  موضوع:
	رؤساي نشست:   دکتر مجید سلطانی و دکتر سید علی میربزرگی ،دکتر محمد مهدي هیهات	

  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

  ت جابجایی جریان نانوسیال بر رويبررسی عددي انتقال حرار  58396
  ثرؤدیده و تأثیر نوع مدل انتخابی خواص م استوانه حرارت

  سیده بهاره موسوي
  16- 16:20  محمد مهدي هیهات

مطالعه عددي انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و افت فشار جریان درهم نانو   71702
  هاي مارپیچ عمودي حرارتی با لولهسیال در مبدل 

  بهزاد فیروزه
  16:20- 16:40  کوروش جواهرده

  بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانوسیال بر عملکرد حرارتی  85078
  هاي حرارتی نوسانی لوله

  یحمحمد سیا
  أموریانمجتبی م

  متین قدیري یزدي
17 -16:40  

  
  

  2سالن: ،  16-18شنبه ساعت  نشست دوم: سه
  هاي سرمایش و گرمایش سیستم  موضوع:

	رؤساي نشست:   زاده دکتر حسن حسنمحمدکاري و بهروز معرفت، دکتر مهدي دکتر 	
  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

  ینی ساختمان با استفاده از گمانهبررسی سرمایش مستقیم زم  14762
  در چند شهر با اقلیم سرد و معتدل ایران

  عسگر مینایی
  16- 16:20  معرفتمهدي 

  فاز دهنده در سیستم گرمایش از کفمواد تغییر  ثیر نانوتأ  23169
  در آب و هواي معتدل و مرطوب

  نغمه جمشیدي
  16:20- 16:40  نسیبه صدفی

حرارتی بر ایجاد شرایط حرارتی یکنواخت،  تحلیل اثر تعداد و توان تابشگرهاي  61249
  ان نامتقارن در یک محیط صنعتیمصرف انرژي و توزیع آالینده تحت میدان جری

  زاده مهتاب امین
  نژاد علی صفوي

  سید علیرضا ذوالفقاري
17 -16:40  

  بررسی تأثیر پارامترهاي ورودي بر عملکرد چیلر جذب سطحی  71928
  با چهار بستر جاذب

  رحیم سهرابی
  خانی محسن قاضی

  حمید نیازمند
17:20 -17  

14886  
براي پوسته خارجی ساختمان به منظور محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع 

  هاي یابی به شرایط بهینه عملکرد حرارتی سیستم دست
  گرمایش از کف

  17:20- 17:40  امیر امیدوار
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  1 سالن:،  8-10شنبه ساعت چهارنشست سوم: 
  مقاالت صنعتی  موضوع:

	رؤساي نشست:   ناغانیدکتر رامین قاسمی اصل، دکتر علی سعیدي و مهندس پیمان ابراهیمی 	
  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

  محمد افتخاري یزدي  هاي تمیز هاي سیستم تهویه مطبوع در اتاق بررسی مشخصه  65096
 8- 8:20  میثم علیزاده

  بهمن ناصح  هاي حرارتی خطوط بخار شرکت کویر تایر بررسی عایق  63988
  8:20- 8:40  سید عباس طالبی

  فشار اتاق تمیز با محیط اطراف آن وکنترل اختالف   70854
  بررسی میزان کاهش در مصرف انرژي

  آرش براتی
  8:40-9  رضا ضرغامی

  سازي مصرف انرژي هاي مختلف بهینه بررسی روش  74246
  در یک ساختمان دانشگاهی

  نغمه جمشیدي
 9- 9:20  زهره اسدي

  

  
  

  2، سالن:  8-10نشست چهارم: چهارشنبه ساعت 
  مصرف انرژي در ساختمان سازي بهینه  موضوع:

	رؤساي نشست:   دکتر امیر امیدوارکاري و محمدبهروز معرفت، دکتر  مهدي دکتر	
  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

  هاي نوین بر نرخ نفوذ هوا و بنديمطالعه تجربی تأثیر درز  56098
  ها ها و پنجره ارائه روابط محاسبه نفوذ هوا از درب

  راد حکیمیدانیال 
  مهدي معرفت

  بهروز محمدکاري
8:20 -8 

41649  Thermal, Economic and Environmental Optimization of 
Insulation Thickness in Residential Building’s Wall 

Ramin, Hanafizadeh, 
Akhavan-behabadi 8:40 -8:20  

77104  
هوشمند هاي  شیشهبررسی رفتار حرارتی نماي دوپوسته داراي 

  الکتروکرمیک و تأثیر آن بر کاهش مصرف انرژي در یک
  ساختمان بلند مرتبه در اقلیم تهران

  نسب مهران سعادتی
  سید علیرضا ذوالفقاري

  رتضی عنبرسوزم
  الهه نوروزي جاجرم

9-8:40  

  ل عملکرد یک سیستم گرمایش متمرکز به منظورتحلی  15386
  مین شرایط آسایش حرارتی در هنگام خوابأت

  سید علیرضا ذوالفقاري
  امد بیازيح

  زاده مهتاب امین
  علی فؤادالدینی

9:20 -9  
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  3، سالن:  8-10نشست پنجم: چهارشنبه ساعت 

  هاي سرمایش سیستم  موضوع:
	رؤساي نشست:   ملک جعفریانسید مجید  و دکتر يبهرنگ سجاد، دکتر افیم مصطفی دکتر	

  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

ساز گاز بوتان با در نظر گرفتن  سازي چرخه تبرید مایع بهینه  87882
  هاي عملکردي کمپرسور محدودیت

  محسن خدایی
  زاده علی اشرفی

  مصطفی مافی
8:20 -8 

ارائه یک روش ساده و دقیق به منظور تعیین مشخصات سیستم   30543
 سرمایش تبخیري مستقیم با پد سلولوزي

  علی سوهانی
  ن صیاديحسی

  فرد یعقوب خسروانی
8:40 -8:20  

هاي سرمایش تابشی در  کن جهت سیستم استفاده از برج خنک  46402
  هاي اداري مناطق معتدل ساختمان

 مهدي نصرآبادي
 Dr. Finn 

9-8:40  

بررسی تأثیر مکان قرارگیري دریچه ورودي سیستم توزیع هواي زیر   10625
  در فضاهاي آموزشی بر آسایش حرارتی ساکنین (UFAD)سطحی 

  حامد مصلحی
  حمید نیازمند
  محمد مقیمان

9:20 -9  

  
  

  1 سالن:،  10-12ساعت  : چهارشنبهمنشست شش
  هاي ترمودینامیکی و تولید همزمان چرخه  موضوع:

	رؤساي نشست:   سید احسان شکیب مافی و دکتر مصطفی معرفت، دکتر مهدي دکتر	
  زمان ارائه  نویسندگان  مقالهعنوان   کد مقاله

انتخاب بهترین محرك و استراتژي تعیین ظرفیت براي یک سیستم   60338
  سازي سلسله مراتبی تولید همزمان به کمک روش تصمیم

  علی سوهانی
  پریسا حاجی علی گل

  حسین صیادي
  فرد یعقوب خسروانی

10:20 -10 

همزمان حرارت و اقتصادي سیکل رانکین آلی با تولید -تحلیل ترمو  19698
  گرمایی در رامسر توان کارکننده با انرژي خورشیدي و زمین

  کوروش جواهرده
  فرد مهدي امین

  محمد ذوقی
10:40 -10:20  

نیتروژنی ساده - هاي اکسپاندري آنالیز ترمودینامیکی و اقتصادي چرخه  28202
  سازي گاز طبیعی و دو اکسپاندري به منظور استفاده در واحدهاي مایع

  ساز منقل معین
  نائینیان  سید مجتبی موسوي

  مصطفی مافی
11 -10:40  

ثیر دماي محیط بر کارکرد مولد موتور گازسوز تولید بررسی تجربی تأ  37158
  همزمان برق و حرارت در اقلیم گرم و خشک

  احسان باقري
  عسگر مینایی
  مهدي معرفت

11:20 -11  
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  2 سالن:،  10-12م: چهارشنبه ساعت هفتنشست 

  پذیرهاي پاك و تجدید انرژي  موضوع:
	رؤساي نشست:   نژاد و دکتر علی صفوي محمد مهدي هیهاتدکتر ، محمدکاريبهروز دکتر 	

  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

ثیرات نانوسیال اکسید آهن بر بازدهی حرارتی کالکتور بررسی آزمایشگاهی تأ  91681
  صفحه تخت خورشیدي در ساختمان

  قندهاريجالل 
 10- 10:20  فر علی کیانی

هاي حرارتی و هیدرولیکی کلکتورهاي خورشیدي  بررسی عددي مشخصه  24485
  دار هواگرم  کنگره

  زاده حسین خراسانی
  پور صدريسروش 

  علیرضا آقایی
10:40 -10:20  

 بازدهی بر) مگنتیت فرو( آهن اکسید نانوسیال تأثیرات آزمایشگاهی بررسی  23538
  ساختمان در خورشیدي تخت صفحه کلکتورهاي در اگزرژي

  جالل قندهاري
  10:40- 11  فر علی کیانی

32345  
ثیر اك بستر یک گلخانه خورشیدي تحت تأمطالعه تجربی گرادیان دمایی خ

تغییرات دمایی مخزن حاوي ماده تغییر فاز دهنده به عنوان سیستم ذخیره 
  انرژي حرارتی

  پور احمد علی
  11- 11:20  رضا نصیري

  حسین صادقی  زمینی بادگیر با استفاده از کانال درونبهبود عملکرد   66441
  11:20- 11:40  ولی کالنتر

  
  

  3سالن: ،  10- 12: چهارشنبه ساعت هشتمنشست 
  آسایش حرارتی و کیفیت هواي داخل  موضوع:

	رؤساي نشست:   و دکتر مهدي نصرآبادي زاده حسنحسن  دکتر ،امیر امیدواردکتر 	
  زمان ارائه  نویسندگان  عنوان مقاله  کد مقاله

ثیر عوامل مختلف فردي بر روي احساس حرارتی افراد چگونگی تأبررسی   19453
  اي با استفاده از مدل فردي سه نقطه

  فرزین داودي
  زاده حسن حسن

  سید علیرضا ذوالفقاري
  مهدي معرفت

10:20 -10 

  ارتفاعرات غلظت منوکسید کربن با بیان تجربی و عددي تغیی  30211
  هاي بسته در پارکینگ

  جواد امنیان
  مهدي معرفت

  نژاد قاسم حیدري
10:40 -10:20  

ثیر جانمایی دریچه هواي ورودي به اتوبوس بر مصرف انرژي با رعایت تأ  34275
  قید آسایش حرارتی 

  سید علیرضا ذوالفقاري
  زاده حسن حسن

  مرتضی طاهري
11 -10:40  

هاي سرد و  هوایی بر انتقال حرارت اتاقثیر پرده ه عددي تأمطالع  23677
  گسترش آلودگی در زمان وقوع آتش

  شهروز متقیان
  11- 11:20  هادي پاسدار شهري

56687  An Investigation of Human Thermal Comfort 
 in a Desert Helicopter  

Sheikhzadeh, Sadripour, 
Aghaei, shahrezaee  

11:40 -11:20  

  


