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 Aسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 A-101 A-10-32-1 05:31-05:51 راکتور  بستر سیال جذب دی اکسیدکربن CFDشبیه سازی  احد قائمی

 A-102 A-10-58-1 01:01-05:31 اپن فومافزارنرمازاستفادهفروسردباجوششجریاندرحباببخارچگالشعددیسازیشبیه محمد بحرینی

احمدرضا 

 بهمنی

توسط N2CO/2کربن از مخلوط گازیاکسیدسازی ریاضی دفع دیمدل

 MEAو DEAهایپروپیلن در حضور آمینلی پلیی غشایی فیبر توخادهندهتماس
A-104 A-10-61-2 01:51-01:01 

 CFD A-106 A-10-68-1 01:31-01:51ای با استفاده از بررسی هیدرودینامیک بسترهای فواره محسن فتاحی

امیر 

 کبیرقوامی

یک جت نانوسیال بهبرخورد عددیسازیشبیهدوفازی برایمخلوطمدلازاستفاده

 دارموجصفحه
I-102 A-10-97-1 03:01-01:31 
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 Aسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 E-104 A-10-89-2 02:61-02:11 مدل سازی هیدرودینامیک انتشار امواج اولتراسونیک فرکانس باال دریک بیوراکتور رحیمیمسعود

سعید 

 توانگرروستا

افزار استفاده از نرمبا  تحلیل عددی شکست قطره ویسکوپالستیک در جریان هوا
OpenFOAM® 

E-114 A-10-25-12 02:11-02:61 

 E-103 A-10-89-1 00:11-02:11 شکل Tتأثیر نسبت جریان ها بر محل اختالط در یک میکروکانال  رحیمیمسعود

اشکان 

 زیاریورمه

(به منظور بررسی و بهبود بازده حذف MBRسازی ناپایا بیوراکتور غشایی)شبیه

 های صنعتینیترات از پساب
D-106 A-10-107-1 00:61-00:11 

محمد 

 جوادزاده

های درتوربینسوخت ودمای هوای ورودیوتاثیردمایهیدروژناثرات افزودن

 اکسیدنیتروژنمنظورکاهشدرتاسیسات تقویت فشارگاز بهمورداستفادهگازی
D-104 A-10-96-1 00:11-00:61 

 

  

http://www.openfoam.com/
http://www.openfoam.com/
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 Bسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 علی محبی
پیشـگویی افت فشار در یک شوینده شیر پروانه ای با استفاده از دینامیک سیاالت 

 محاسباتی
A-110 A-10-94-2 05:31-05:51 

 امین حسنوند
 مبنای رب تیلور جریانی رژیم هیدرودینامیک CFD سازیشبیه روش دو مقایسه

 واحد سلول 0 در VOF روش
A-115 A-10-176-1 01:01-05:31 

علی خلیلی 

 شجاعی

شبیه سازی عددی راکتور کاتالیستی برای فرایند اکسیداسیون زوجی متان توسط 

 در شرایط همدما CaO3O2La/کاتالیست 
A-112 A-10-144-1 01:51-01:01 

 Statistical Analysis of CFD Simulations in a Spouted Bed A-116 A-10-270-1 01:31-01:51 عشوریمجید 

 نژادفرناز کرم
 آور پاالیشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبیکننده سود سوزسازی برج حبابی احیامدل

 به روش دینامیک سیاالت محاسباتی
A-109 A-10-94-1 03:01-01:31 

 سجاد فروغی
کمک  به حفره مقیاس در مصنوعی متخلخل محیط یک در سیال جریان سازیشبیه

 بولتزمان روش شبکه
H-104 A-10-124-2 03:51-03:01 
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 Bسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 نشانعزت اسالم
حجم روش به تبریدی سیاالت برای غیرلزج کاویتاسیونی هایجریان عددی حل

 سازمان دوبعدیدر شبکه بی مرکزی تفاضل محدود
F-110 A-10-117-1 02:61-02:11 

نیما حسینی 

 واجارگاه

از  استفادهبا گاز  توربینپره یک حول  ایالیهکاری خنکعددی  سازیشبیه

 استوکس )پنس(-ناویرمعادالت  ازجزئی  گیریمیانگینرهیافت 
F-106 A-10-71-3 02:11-02:61 

 احسان سازور
ارزیابی عملکرد روشهای میانگین گیری و مشخصه ها برای تحلیل جریان تراکم 

 (Mixed Convectionناپذیر به همراه انتقال حرارت مرکب )
F-112 A-10-158-1 00:11-02:11 

امین امیری 

 دلوئی

اعمال نیروی چندگانه به منظور  شبکه بولتزمن با –ورغوطه روش ترکیبی مرز

 مربعی مثلثی و روی استوانه با سطح مقطع سازی جریان سیال غیرنیوتنی برشبیه
F-114 A-10-271-1 00:61-00:11 

محمد دادخواه 

 تهرانی
 C-102 A-10-154-1 00:11-00:61 مدل سازی و شبیه سازی جریان درون پمپ چند فاز پیچی
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 Cسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 B-110 A-10-157-1 05:31-05:51 جداسازی آسفالتین از نفت خام با استفاده از غشای سرامیکی CFDتحلیل  یعقوب بهجت

کامران صفی 

 خانی قلی زاده

( I-Sepجریان محوری ) جداساز سیکلونی CFDسازی مطالعه آزمایشگاهی و شبیه

 و بررسی تأثیر دبی ورودی بر راندمان جداسازی
B-104 A-10-70-1 01:01-05:31 

مجتبی حاجی 

 قاسمی ازغندی

 از گازی میعانات جداکننده هیدروسیکلون عملکرد بر شرایط عملیاتی تاثیر بررسی

 CFD سازیشبیه از استفاده با جنوبی پارس گازی سکوهای در شدهنصبآب
B-108 A-10-137-1 01:51-01:01 

 B-101 A-10-25-10 01:31-01:51 هیدرودینامیک جریان در دیسالتر CFDشبیه سازی  حسین عباسی

 یعقوب بهجت
بازیافت مبدل هایتیوب بر شده اعمال هایتنش و حرارتانتقال CFD تحلیل

 بازیافت گوگرد واحد حرارت
G-120 A-10-157-2 03:01-01:31 

الهام 

 محمدیحاجی

بررسی تاثیر میدان الکتریکی بر راندمان هیدروسیکلون جداکننده ذرات سیلیکا از 

 CFDهای آب با استفاده ازتکنیک
B-112 A-10-170-2 03:51-03:01 
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 Cسالن  -ارائه شفاهی

 زمان کد مقاله ارائه کد عنوان مقاله نام ارائه دهنده

 مهدیه ابوالحسنی
جایی به وسیله مشاهدات تجربی برای بهبود انتقال حرارت جابه CFDمدل سازی 

 های مافوق صوت فرکانس باالارتعاش
G-122 A-10-169-1 02:61-02:11 

زینب 

 نژادمنتظری

های حرارتی عمودی مارپیچ دو لوله  بر بررسی عددی اثر تغییرات گام در مبدل

 میدان فشار و ضریب انتقال حرارت
G-113 A-10-140-1 02:11-02:61 

مهدیس مسلمی 

 عقیلی

جایی حرارتی بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه های رسانایبررسی اثر پره

 اجباری نانوسیال در یک مبدل حرارتی
G-114 A-10-142-1 00:11-02:11 

محمدمهدی 

 اسمعیلی مقدم

شکل  ایدایره گرم منابع از ناشی سیال نانو طبیعی جابجایی حرارت انتقال بررسی

 درون یک محفظه سرد
G-111 A-10-132-2 00:61-00:11 

 


