
ها ي کارگاه ارائهبندي  نامه زمانرب   
، دانشگاه بیرجندسیسات حرارتی و برودتیأالمللی تهویه مطبوع و ت دومین کنفرانس بین  

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

  

  14- 15:30، ساعت 06/07/1395شنبه  هاي روز اول: سه کارگاه

  مکان  دهنده ارائه  عنوان  شماره کارگاه
  2سالن   فاضل مهندس  ها پمپ طراحی مبانی با آشنایی  1

2  
 افزار نرم کمک به ساختمان در حرارتی بار حاسبهم

DesignBuilder  
  (قسمت اول)

 حامد مهندس
  3سالن   مصلحی

3  
 در انرژي مسائل در جریان و انرژي تحلیل و سازي مدل

  OpenFOAM افزار نرم کمک به ساختمان
  (قسمت اول)

 محمد سید مهندس
  4سالن   هوشمند

 سیساتأت براي آب تصفیه سیستم مناسب انتخاب نحوه  4
  5سالن   امیدبخشدکتر   برودتی و حرارتی

  

  

  16-17:30، ساعت 06/07/1395شنبه  هاي روز اول: سه کارگاه

  مکان  دهنده ارائه  عنوان  شماره کارگاه

3  
 افزار نرم کمک به ساختمان در حرارتی بار حاسبهم

DesignBuilder  
  (قسمت دوم)

 حامد مهندس
  3سالن   مصلحی

4  
 در انرژي مسائل در جریان و انرژي تحلیل و سازي مدل

  OpenFOAM افزار نرم کمک به ساختمان
  (قسمت دوم)

 محمد سید مهندس
  4سالن   هوشمند

 خوردگی و گذاري رسوب زمینه در موردي مطالعات  5
  5سالن   دکتر امیدبخش  بخار هاي دیگ

  

  

  

  

  

  

  



ها ي کارگاه ارائهبندي  نامه زمانرب   
، دانشگاه بیرجندسیسات حرارتی و برودتیأالمللی تهویه مطبوع و ت دومین کنفرانس بین  

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

  

  8-9:30، ساعت 07/07/1395هاي روز دوم: چهارشنبه  کارگاه

  مکان  دهنده ارائه  عنوان  شماره کارگاه

تأسیسات و  ايراج صخصو در جلسه پرسش و پاسخ  6
  گازرسانی منطبق با مقررات ملی ساختمان

  ابراهیمی مهندس
  4سالن   مهندس قاسمی

 به آن اطفاء و حریق گسترش و سوزي آتش سازيشبیه  7
  Pyrosim FDS افزار نرم کمک

 مرتضی مهندس
  5سالن   مقدم یزدانی

  

  

  10-12، ساعت 07/07/1395هاي روز دوم: چهارشنبه  کارگاه

  مکان  دهنده ارائه  عنوان  شماره کارگاه

  مظفریان مهندس  19 و 17 مباحث اجرایی کارهاي راه  8
  4سالن   مهندس تقوي

 افزار نرم کمک به ساختمان در انرژي سازيشبیه  9
GrassHopper  

 امیر سید مهندس
  5سالن   تبادکانی

  

  

  14-15:30، ساعت 07/07/1395هاي روز دوم: چهارشنبه  کارگاه

  مکان  دهنده ارائه  عنوان  شماره کارگاه
  3سالن   ایرانی علی مهندس  AirPak افزار نرم کمک به جریان و انرژي سازي مدل  10

 کمک به ساختمان در انرژي مسائل محاسبه و طراحی  11
  EnergyPlus افزار نرم

 مهدي دکتر
  4سالن   نصرآبادي

 مهران مهندس  موتورخانه و ساختمان در انرژي ممیزي و مدیریت  12
  5سالن   نسب سعادتی

  

  

  


