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 مجتبی ، 3نائينيان موسوی مجتبی ،2شمس مهرزاد ،1جعفری سميه

4مغاری
شنبه پنج صبح

شفاهی
 معرض در حلقوي رينگهاي با شده تقويت ای استوانه ذخيره مخازن كمانشي رفتار بررسی

طوفان
شنبه پنج صبح3جهانگيري ميالد ،2آبادي فخر هادي محمد ،1جهانگيری مهدی

شنبه پنج صبح2معارفدوست مهدي ،1جم غفاريان رضا حميدمحدود حجم روش بکمک خودرو سيبک آهنگري فرآيند بررسي و تحليلشفاهی

شده کنترل شکست روش به شيشه ليزری برش بر ليزر پرتو شعاع تاثير عددی بررسیشفاهی
 حليمي حامد ،3زهساز محمد ،2تهامي وکيلي فريد ،1صفري ابراهيم

6خسروشاهی حليمی فرهاد ،5يعقوبی امير نويد ، 4خسروشاهي
شنبه پنج صبح

شنبه پنج صبح*3وثوقي عليرضا ،2زاده ملک پرويز ،1پور صادق مهديDQM روش از استفاده با دما تغيير اثر تحت فوالدي هاي ورق کمانش بررسيشفاهی

شنبه پنج صبح2زاده ملک پرويز ،1وثوقی عليرضاكوادريچر ديفرانسيل روش از استفاده با مركب اي اليه تيرهاي كمانش بحراني دمايشفاهی

شنبه پنج صبحنايبی علی خادمی، محسن سيدSIMU Fact Forming افزار نرم کمک به Thixoprotic مواد آهنگری فرايند سازی شبيهشفاهی

شنبه پنج صبح2الوانی سيدمحمدعلی ،1شکريه مهرداد محمودآتش معرض در شده بافته الياف با کامپوزيتی صفحات برای کمانش بارشفاهی

شفاهی
 با 316 نزن زنگ فوالد هایجوش برای  ليزر جوشکاری فرآيند پارامترهای سازیبهينه

تاگوچی روش از استفاده

 ،3نخعی محمدرضا ،2عرب مصطفی بنی نصرهللا ،1صولتی علی

5اميرنژاد سعيد 4شهری فضلی حميدرضا
شنبه پنج صبح

شنبه پنج صبح2همايونی مصطفی ،1عليزاده منصورکرنش گراديان تئوری در کوچک بسيار ضخامت با دوار ديسک تنش تحليلشفاهی

شفاهی
 پاششي كن خشك در خوراك ورودي شرايط تعيين منظور به دوسيال نازل در جريان مدلسازي

RSM توربوالنس مدل از استفاده با

 احمد ،3 سياري رضا امين ،2 تهور رضا علي ،1 روستاپور رضا اميد

افسري
شنبه پنج صبح



شفاهی
Numerical analysis of air flow around a wall mounted hemisphere with 

different turbulence models
Mohamad Mehdi Tavakol1, Mahmood Yaghoubi2شنبه پنج صبح

کانالي مقطع سرد غلتکي شکلدهي فرآيند در طولي انحناي پروفيل تجربي و عددي تحليلي، حلشفاهی
 ،3تهراني سلماني مهدي ،2نائيني مسلمي حسن ،1تفتي عزيزي روحاله

5کسايي محمدمهدي ،4قيري هاشمي سيدجالل
شنبه پنج صبح

شفاهی
 از استفاده با کانالی مقطع سرد غلتکی شکلدهی فرآيند در لبه کمانش عيب بروز شرايط تخمين

تغييرشکل انرژی

 ،3تهراني سلماني مهدي ،2نائيني مسلمي حسن ،1تفتي عزيزي روحاله

5کسايي محمدمهدي ،4قيري هاشمي سيدجالل
شنبه پنج صبح

AA10500 آلومينيومی لولههای گرم هيدروفرمينگ فرآيند در شکلدهی فشار منحنیهای بهبودشفاهی
 ،3تفتی عزيزی روحهللا نائينی، مسلمی حسن ،1هاشمی سيدجالل

5رحيمی عماد ،4مزدک سيامک
چهارشنبه ظهر از بعد

شفاهی
Static analysis of functionally graded plate in thermal environment using 

HDQ-DQ method
P. Malekzadeh1, P. Zahedinejad2, M. Janghorban2شنبه پنج صبح

شنبه پنج صبح3عباديان محمود ،2ميرسيدي مهدي ،1 نيا رجب اميدبنزيني خودروي در مستقل گشتاور اعمال با الكتريكي هيبريد محرك طراحيشفاهی

چهارشنبه ظهر از بعد3عظيمی واحديان امير ،2فر ،اميرقديری1*پور جهان جوادنربز پايه بر هدوگراففيثاغورث های منحنی روی حرکت کنترلپوستر

اليهتک کربنی هاینانولوله جابجائی محاسبه در شده اصالح اختالالت روش کاربردپوستر
 مجتبی ،3افتاری محمد ،2کليجی پورداداش حامد ،1فريدون عبدالحسين

4عباسپور
چهارشنبه ظهر از بعد

پوستر
Reduced energy consumption & emission in tea drying process through 

improvements in wood fired steam boiler and heat exchanger system

Ali Mohammadi1* , Mohammadhassan Mohammadi2 , 

Navid Mikaillian3, Reza Rowshanzadeh4, Ali Dabiri5 , 

Mehdi Bakhshian6

چهارشنبه ظهر از بعد

boundary stabilization of parachute dams in contact with fluidپوستر
Ali Najafi1, Mohammad Eghtesad2, Farhang 

Daneshmand 3 , Ali Mohammadi4
چهارشنبه ظهر از بعد

چهارشنبه ظهر از بعد3 گهروئی هاشمی محمد ،2طورسوادکوهی صابر ،1ابراهيمی رحيمتراکم نسبت حسب بر  اتکينسون هوای استاندارد چرخه عملکرد بر بازده و توان عددی آناليزپوستر

شنبه پنج صبح2موسوي ،حسن1درستقول عليپيوسته ويولت آناليز روش به گيربكس عيبيابيپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد1چي ايپك رضا حميد  2ميرزايي صلح سجادمتحرك فشاري بار تحت ويسكواالستيك هاي پوسته تحليلپوستر

پوستر
 های شبکه از استفاده با تراشکاری در سطح کيفيت روی ماشينکاری پارامترهای تاثير بررسی

مصنوعی عصبی

 علی دکتر ،2رحيمی عبدالرضا دکتر ،1چرودی اللهياری جواد محمد

3پورعمرانی مهدی
شنبه پنج صبح

پوستر
 نازک جدار مقاطع انرژی جذب ميزان در بارگذاری نرخ اثرتغيير عددی و تجربي بررسی

ومربعی مستطيلی
چهارشنبه ظهر از بعد2 پور دهقان سبحان ،1 پور دهقان سجاد

پوستر
Numerical Investigation of Flow within a Model Steam Ejector using 

Computational Fluid Dynamics
K. Ariafar1, I. Rostamsowlat 2چهارشنبه ظهر از بعد

چهارشنبه ظهر از بعد3 نيستانک لطفي اکبر علي ،2شاهوردی حسين ،1 دانشمند سعيدباد تونل تست مدلهای ساخت در 3DP روش کاربرد بررسیپوستر

شنبه پنج صبح3نميني احمدرضا 2 آقانجفي سيروس ،1 دانشمند سعيددقيق گری ريخته و آهنگری روش به شده ساخته اکسترودر های تيغه ساختار بررسی و مقايسهپوستر



پوستر
 اثرات درنظرگرفتن با ها ساختمان مجاور ناحيه در ها آالينده پخش و توزيع عددی مطالعه

خورشيد حرارتی

 ،3 هروی ممهدی حميد ،2اميرمحرری محمد ،1عباسی فخرالسادات

5ثابت زهرا ،4کهرم محسن
چهارشنبه ظهر از بعد

پوستر
 کنترل طريق از تزريقی قالبگيری فرآيند در ساختاری فوم قطعات مکانيکی خواص بهبود

تزريق حجم و زا فوم عامل ميزان

 سهراب ،3زاده جراح مسيح ،2 افشار خلج سميه ،1بغالنی محمدرضا

4 سجاديان
شنبه پنج صبح

وضعيتي 2 پيستوني سيلندر 8 و 6 موتورهاي طراحيپوستر
 2( MSc) السادات ناظم رضا محمد سيد ، 1 (Phd)قضاوتي رضا حميد

3مرحمتي مهرداد ،
شنبه پنج صبح

چهارشنبه ظهر از بعد2 رباتی حسين ،1پرستحق عباسسطحی ترک دارای های لوله در شکست فشار کاهش بر خوردگی اثر بررسیپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد2عظيميان احمدرضا ، 1بياره مرتضیآنها کنترل روشهای و توربوکمپرسورها های ناپايداریپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد3 تهراني سلماني مهدي ،2 گلستانيان حسين ،1 گهروئي هاشمي محمدپليمري پايه نانوکامپوزيت در کربني  هاينانولوله  تعداد و ضخامت اثرات بررسيپوستر

شنبه پنج صبح3زاده حسن مهران ،2آباد نجم پناه فالحی مجيد ،1گهروئی هاشمی محمددوگانه هوای استاندارد سيکل در طبيعی گاز و بنزين عملکرد یمقايسهپوستر

پوستر
 اطراف هایالمان هایگره اصالح از استفاده با شکل v ترک دارای صفحات ارتعاشی تحليل

ترک
چهارشنبه ظهر از بعد3فر منوچهری افشين ،2آباد نجم پناه فالحی مجيد ،1زاده حسن مهران

واقعی شرايط در کارکرد تحت زمانه دو موتور پيستون تنش تحليلپوستر
 هاشمی محمد ،2دهنوی مهری حسن ،1آباد نجم پناه فالحی مجيد

3گهروئی
شنبه پنج صبح

چهارشنبه ظهر از بعد3ملكي علي ،2آباد نجم پناه فالحي مجيد ،1جشوقانی شاهميرزايي حامدمحدود اجزای روش از استفاده با برگرداندار گاوآهن خيش تنش تحليلپوستر

هوا–  متان مخلوط احتراق در هيدروژن افزايش تأثير بررسی و مطالعهپوستر
 حميد ،3نيا توحيدی امير ،2باغدارحسينی سعيد ،1مقيمان اميررضا

5بشيرنژاد کاظم ،4هروی ممهدی
شنبه پنج صبح

پوستر
 روی بر آزاد جابجايی در حرارت انتقال ضريب بر موثر پارامترهای تغييرات تاثير مطالعه

عمودی های کانال داخل و صفحات
چهارشنبه ظهر از بعد3گشايشی حميدرضا ،2فرد نوری شهاب ،1 ممتاز آجيليان علی

پوستر
 عميق کشش فرآيند در ضخامت توزيع و جوش خط جابجايی بر کشش نسبت اثر بررسی

ترکيبی ورقهای هيدرومکانيکی

 سيامک ،3عضدی ديلمی حامد ،2نائينی مسلمی حسن ،1رحيمی عماد

5هاشمی جالل سيد ،4مزدک
شنبه پنج صبح

Color Spectrographic Phonocardiography روش از استفاده با قلب صداهاي توصيفپوستر
 حسن ،3حسني کامران دکتر ،2بخش نويد مهدي دکتر ،1رمضاني رضا

فروغي مهرنوش دکتر کچوييان، ناصر دکتر ،4ترابيان
شنبه پنج صبح

چهارشنبه ظهر از بعد2گلستانيان ،حسين1قهفرخي زهرامتينها نانوكامپوزيت در ماتريس و خميده نانوتيوب بين تنش انتقال مكانيزم بررسيپوستر

شنبه پنج صبح2کليبر محمودی مهدی ،1مشهدی بهروزخودرو حرکت مسير کنترل برای راننده مدل طراحیپوستر

پوستر
 های نمونه کششی استحکام بر اغتشاشی اصطکاکی فرآيند پارامترهای تاثير تجربی بررسی

5052 آلومينيوم

 علی ،3کيا مواليی فرهاد ،2گيوی بشارتی کاظم محمد ،1 گلبابايی پيمان

، 4 خواه دولت
شنبه پنج صبح

اغتشاشی اصطکاکی فرآيند از استفاده با 5052 آلومينيوم آلياژ سطح روی کامپوزيت اليه ايجادپوستر
 ،3 خواه دولت علی ،2گيوی بشارتی کاظم محمد ،1 کيا مواليی فرهاد

4گلبابايی پيمان
شنبه پنج صبح



پوستر
 در شده توليد پالستيکچوب های کامپوزيت فيزيکی خواص بر بازيافت اثر تجربی مطالعه

اکستروژن فرايند
شنبه پنج صبح3شاهی پيمان و 2بهروش اميرحسين ،1سرابی پز طبخ مجيد

چهارشنبه ظهر از بعدچمني حميدرضا محمدي، فائزه اللهي،آيت مجيدرضاديزل موتور يک پيستون مکانيکیحرارتی تنش تحليلپوستر

پوستر
 درزجوش شکست کرنش و تنش بر داغ صفحه جوشکاري پارامترهاي اثر تجربي بررسي

ترموپالستيکي قطعات

 زمان ،3مهدیپور بابک  ،2رضاوند سيدعبدالمحمد ،1هوشمندپور امير

4سعيدینيا
شنبه پنج صبح

دار حافظه آلياژهای کمک به گيردار يکسر تير ارتعاشات ی دامنه کنترلپوستر
 نواب ،3 دردل مرتضی ،2 فتحی عليرضا ،1برزگری مهدی محمد

4کشيری
چهارشنبه ظهر از بعد

خودرو يک موتور شاتون بهينهسازيپوستر
 حامد ،3قديمی مجتبی ،2گرجی مهدینژاد ،جابر1پاشايی هادی محمد

4کليجی داداشپور
شنبه پنج صبح

محدود اجزای و تحليلی روش با ساده چرخدنده در استاتيکی انتقال خطایپوستر
 صابر ،3پاشايی هادی محمد ،2قديمی مجتبی ،1گرجی مهدینژاد جابر

5کليجی داداشپور حامد ،4علینيا
چهارشنبه ظهر از بعد

چهارشنبه ظهر از بعدفر مجيدی پيمان  ، ارغوان  عليرضاخودرو با برخورد در پياده عابر پای آسيب بررسیپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد2مرادی شاپور ،1رحيميپور ليالDifferential Quadrature روش به تيرها كمانش از بعد تحليلپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد2آبادي شرف مزيدي محمد ،1آبادي شرف مزيدي محسنعمق کم خورشيدي استخر نمونه يک حرارتي عملکرد تجربي بررسيپوستر

چهارشنبه ظهر از بعد2دانيالی محمدی حميدرضا ،1بخشی علی رضاعصبی هایشبکه توسط تکين نقاط حضور در کرویفضايی ربات حرکت مسير سازیبهينهپوستر

چرخان شفت جانبی طبيعی های فرکانس بر محوری نيروی تاثير غيرخطی بررسیپوستر
 حامد ،3عباسپور مجتبی ،2گنجی دوميری داوود ،1 حسينی حامد

4کليجی داداشپور
چهارشنبه ظهر از بعد

چرخشي کششي لوله خم دستگاه در فشار و گيره هايقالب براي جديد مکانيزم طراحيپوستر
 سالم محمد ،3باقري مير ياسر ،2صفوي محسن سيد ،1 معصومي حامد

6کالنتري مظفر ،5ندوشن جعفري رضا ،4
شنبه پنج صبح

شنبه پنج صبح3شيشوان اختری حامد ،1طاهريها ايرجعصبی فازی منطق روش به خودرو فنر کمک ديناميکی پارامترهای سازی بهينهپوستر

پوستر
 مبدل ی پوسته از حرارت ازاتالف جلوگيری جهتNCIC  کامپوزيتی پوشش نانو از استفاده

لوله پوسته نوع حرارتی
شنبه پنج صبح3ميرمجيدی مهديه 2آبياری محمد 1ای حمزه مهدی

پوستر
 با اي ضربه نيروي تاثير تحت شمشي تعليق سيستم عملکرد بر اصطکاک ضريب اثر بررسي

FEM روش از استفاده
چهارشنبه ظهر از بعد3شيرازي حيدري کورش ،2راد مرزبان جواد ،1پور رحيم محسن

قطعات خستگي دوام حد بر  شده سخت نيكل روكش آبكاري فرآيند تأثيرپوستر
 اميري عليرضا ،2 ارغوان عليرضا ،1زاده کاشي رضا کاظم

3 اسفرجاني
شنبه پنج صبح

خطی استوانه شش ديزل موتور يک طيار چرخ خستگی عمر محاسبه و تنش تحليلپوستر
 ، 3چمنی رضا حميد ،2 پور حسينعلی مصطفی سيد ، 1تاجداری مهدی

4شجاعی سعيد
شنبه پنج صبح

پوستر
 سيکل V94.2 گازي هاي توربين ظرفيت افزايش در فاگ و چيلر سيستم از استفاده بررسي

دماوند ترکيبي
چهارشنبه ظهر از بعد2 موسوی محسن سيد ،1 اکرميان کورش

پوستر
 ثابت و يكنواخت جرمي جريان در ، شده ساخته و طراحي اي ضربه سنسور عملكرد ارزيابي

كمباين در

 3 قضاوتي رضا حميد ،2 لغوي محمد ،1 السادات ناظم رضا محمد سيد

4  السادات ناظم محمود سيد ، 
شنبه پنج صبح
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