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  لیست مقاالت پذیرفته شده به صورت ارائه پوستر

 

  کد مقاله  نویسنده  عنوان مقاله  شماره
 هايسیستم در رفته کاربه مختلف هايفناوري مقایسه  1

 انتشار و الکتریکی انرژي تولید بازده دیدگاه از پی.اچ.میکروسی
  هاآالینده

  1011 فاطمه تیموري

  1016 فهیمه روح االمینی  سوختی پیل توان تولید هاي سیستم در بازده حداکثر ردیابی  2
اي سه فاز  هاي فتوولتائیک تک مرحله مدلسازي و کنترل سیستم  3

         به شبکهمتصل 
  2003 ثریا کریمی

تولید همزمان الکتریسیته و گرما با استفاده از سیستم   4
  حرارتی به همراه متمرکز کننده/فتوولتاییک

  2005 امیر عباس علیان

بررسی عملکرد اکسرژي یک کلکتور فتوولتاییک حرارتی خورشیدي از نوع   5
  شیشه-شیشهPV مدول

  2008 حمید آذرخش

رژي با کمک از حرکت وسایل نقلیه ریلی وجاده اي و مصرف آن تولید ان  6
  براي سیستم هاي سرمایش و گرمایشی 

  2009 محمد داروگر

پتانسیل موجود، استحصال فعلی و دورنماي (بیوگاز در مشهد   7
  )آینده

  2010 حجت اله ساجدي

بکارگیري مدوالسیون پهناي پالس ناپیوسته براي کاهش تلفات در   8
  تولید انرژي الکتریکی از منابع تجدید پذیر انرژي باديفرآیند 

 محمد محمدي
 دلویی

2018  

 يها ستمیس يریاز بکارگ یناش یطیمح ستیز تخمین آالینده هاي  9
  هیتسیهمزمان گرما، برودت و الکتر دیتول

  2019 محمد نظیفی فرد

ر ارزیابی استفاده از انرژي بادي و خورشیدي براي تأمین بخشی از با  10
  الکتریکی دانشگاه شاهرود

 مینا ابراهیمی
 

2020  

  2025 مصطفی عابدینیتخصیص رزرو و کنترل فرکانس از طریق توربین بادي مبتنی بر   11



   ژنراتور القایی دوسوتغذیه در سیستم قدرت هیبریدي
بررسی پاسخ دینامیکی یک سیستم تولید پراکنده شامل پیل   12

  سوختی اکسید جامد در حالت اتصال به شبکه
  2026 محمد مرادي چگنی

تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مخزن ذخیره سازي انرژي   13
  حرارت در مقیاس میکرو گرمایی سامانه تولید همزمان برق و

  3003 سعید فعال

د میزان برداشت انرژي با استفاده از مواد مگنتواستریکتیو با بهبو  14
  روش هاي غیر خطی 

  3006 زینب مرامی

مگاواتی  55توربین نیروگاه حرارتی  بویلر- شناسایی مدل درام  15
  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

محمد امین عشقی 
 نژاد

4002  

جهز مبرق  ۀاز شبک مستقلمجمتع مسکونی  یانرژي مصرف بررسی  16
  توأمان دیتول ۀچیلر جذبی و تراکمی در سامان به

جوربندیانسینا   4004  

تاثیر سیستم فتوولتائیک در عملکرد شبکه توزیع در حضور بار   17
  مسکونی

  4005 ندا مغربی

در یک نیروگاه گرما و برودت  تهیسیهمزمان الکتر دیتول ستمیس معرفی  18
  يهسته ا

  4006 محمد نظیفی فرد

 تعداد، مکان و اندازه بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتمتعیین   19

HBB-BC اصالح شده  
  4007 هدي سروري

سوختی، براي یک واحد  بر پایه پیل CHP طراحی یک سیستم میکرو  20
  )یا مسکونی کوچک(اداري 

محمد محسن 
 پورکیایی

4008  

توسط دینامیک کن خورشیدي هرمی  شیرین بررسی عددي عملکرد یک آب  21
  سیاالت محاسباتی

  4010 قاسم فیروزي

حسین نوري   و برآورداقتصادي آن CCHPبررسی چگونگی کارکرد نیروگاه هاي   22
  بیدگلی

4013  

مدیریت انرژي با استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیرو رویکرد کاربردي   23
  در ساختمانهاي اداري و بررسی بازگشت سرمایه

  6007 محمود داودي

 


