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  لیست مقاالتی که در اولویت پذیرش قرار نگرفته اند

  کد مقاله  عنوان مقاله  شماره
 MOPSO  1002 ا استفاده از الگوریتمدر شبکه استاندارد ب CHP جایابی بهینه منابع  1

حجمی نانوذرات و عدد گراشهف بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی  مطالعه عددي اثر نسبت   2
  1003  جریان آرام نانوسیال در لوله قائم

  1014  میکرو توربین  3
4  Performance of Cogenerators in energy production Evidence from 

steady states in winter day  1015  
  2001  سیستم هاي سرمایش خورشیدي  5
  2002  کنترل اینورترهاي آبشاري چند سطحی سه فاز با روش جدید مدوالسیون عرض پالس  6
به عنوان منبع انرژي پراکنده با هدف ) هیبریدي ( روش نوین مکان یابی خودرو الکتریکی   7

  2007  کمک ترکیب الگوریت مینیمم سازي تلفات و بهبود پروفایل واتاژ به

  2023  تولید پراکنده و نحوه اتصال آن به شبکه توزیع با حذف هارمونیک جریان  8
 دو با و بعدي دو صورت  به بادي توربین کامپوزیتی هاي پره آیرواالستیک پایداري عددي تحلیل  9

  2027  آزادي درجه

  2028  محدود المان روش به بادي ینتورب کامپوزیتی هاي پره آیرواالستیک پایداري مطالعه  10
  3001  روشی جدید جهت تولید برق از طریق سرعتگیرهاي خیابانی  11
  3002  مطالعه عملکرد مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازي انرژي حرارتی  12
 تولید براي هیدروژن تامین ریفورمر از استفاده و پلیمري سوختی پیل کاربرد سنجی امکان  13

  4014  مسکونی هاي ساختمان مجموعه در همزمان

  5001  ساده ترین راه هاي کاهش تلفات درشبکه هاي فشار ضعیف  14
  5002  بهبود پایداري سیستم هاي قدرت  15
  5003  بهینه سازي رفتار گذراي سویچینگ بانک خازنی در حضور نیروگاه سوخت جامد  16
  5004  بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت SVC تأثیر  17



  5005  فناوري انرژي هاي تجدید پذیر در ایران و نقش آنان در پدافند غیرعامل  18
 با   گیري  تصمیم    هاي ک ي گرمایشی سرمایشی مرکزي با تکنیها ¬ مدیریت مصرف انرژي سیستم  19

  6001  چندگانه   معیارهاي  

پاسخ سریعتر با وجود منابع بهینه سازي توان در ریزشبکه با الگوریتم بهینه سازي ابتکاري با   20
  6002  تجدیدپذیر و در نظر گرفتن آلودگی
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بکارگیري تولید همزمان آب و برق به منظور استفاده بهینه از تاسیسات موجود شهرستان   22

  6008  چابهار

  

  که از شرکت در کنفرانس انصراف داده اند رفته شده ايلیست مقاالت پذی

  کد مقاله  عنوان مقاله  شماره
 1012  فلوئنت افزار نرم توسط هوا - هیدروژن مخلوط پیش احتراق میکرو عددي سازي شبیه  1
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  4003  موفق تجارب و برودت و حرارت با همزمان برق تولید کاربردي مستعد موارد سنجی پتانسیل  3
  4011  خانگی مصارف براي برق و حرارت همزمان تولید پکیج بررسی  4

 


