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“ ”مطالعه تجربی پايدارسازی يک شعله غیرپیشآمیخته آشفته با محیط متخلخل، علیرضا، آقايی، احسان، نوری، سیدعبدالمهدی،] هاشمی27[
.373-371 ،)7(17 ،1337  مرداد،مجله مهندسی مکانیک مدرس
 نشريه،“ شکل در يک مشعل چرخشی پیش آمیختهV  ”بررسی تجربی پايداری شعله، مجید، حاجیزاده، سیدعبدالمهدی،] هاشمی27[
.322-317 ،)3(72 1337  پايیز،مهندسی مکانیک امیرکبیر
.  مطالعه تجربی پايدارسازی شعله پیشآمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم.)2716( .آقايی,  کولک, سید عبدالمهدی,] هاشمی26[
 در دست چاپ.نشريه علمی پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک
 نشريه.“ ”مطالعه تجربی اثر يک سر مشعل ساده بر پايداری شعله غیر پیشآمیخته، حامد. فروزنده جونقانی،] هاشمی; سید عبدالمهدی27[
 در دست چاپ،علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر
 ”تحلیل انرژی و اگزرژی و بررسی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در. محمد، استاجلو، سروش, صدریپور, سید عبدالمهدی,] هاشمی22[
 در دست چاپ، نشريه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر.“واحدهای دستپز پخت نانهای سنتی مسطح
[29] Hashemi, Seyed Mohammad, and Seyed Abdolmehdi Hashemi. "Flame stability analysis of the
premixed methane-air combustion in a two-layer porous media burner by numerical simulation." Fuel
202 (2017): 56-65.
[30] Hashemi, Seyed Mohammad, and Seyed Abdolmehdi Hashemi. "Numerical investigation of the flame
stabilization in a divergent porous media burner." Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, Part A: Journal of Power and Energy (2017): 0957650916685912.

: مقاالت چاپ شده در مجموعه مقالههاي كنفرانسهاي علمی معتبر-8

 مقاالت كنفرانس انگليسي-الف

1.

K. Mazaheri, S.A. Hashemi, and J.H. Lee, (2001), “Numerical Study of Detonation Instability for
a Two-Step Kinetics Model,” 18th. International Colloquium on the Dynamics of Explosions and
Reactive Systems, Washington, August, 2001.

2.

K. Mazaheri, and S. A. Hashemi, “The Effect of Chain Initiation Reaction on the Stability of
Gaseous Detonations,” The 24th International Symposium on Shock Waves, ISSW24, Beijing,
China, July 11-16, 2004.

3.

S.A. Hashemi, R. Ashrefi, G. A. Sheikhzadeh, “Numerical study of replacement of an
atmospheric burner with a porous burner in a gas pressure reduction station”, 7th International
Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, HEFAT2010, Antalya,
Turkey, 19-21 July 2010.

4.

S. A. Hashemi, A. Fattahi, G. A. Sheikhzadeh, Numerical simulation of a coaxial oxy-fuel flame
in a combustion chamber using presumed PDF model”, 1st Iranian Thermal Science Conference,
Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Mashhad, Iran, 8-9 February, 2011.

4

S. A. Hashemi, N. Hajialigol, Mazaheri K., “Study of a turbulent Non-premixed methane-air
reacting flame in a burner using flame holder,” 4th Fuel and Combustion Conference of Iran,
Kashan University, Kashan, Iran, February 2012.

5.

S. A. Hashemi, A. Fattahi, “Direct Initiation of Detonation in small Initiation Reaction Rate”,
22nd ICDERS, Belarus, Minsk.

6.

S. A. Hashemi, N. Hajialigol, A. Fattahi, “Investigation of the effect of flame holder geometry on
flame structure in non-premixed combustion”, International conference on diffusion in solids and
liquids-DSL2012, Istanbul, turkey, june 2012.

7.

S. A. Hashemi, R. Heidari, H. Honardar, “Numerical study of the effect of chimney location and
inlet burner flow on temperature distribution and uniformity in a furnace”, 6th Iraninian
combustion conferences, Iran Mashhad, 2016.

8.

ب -مقاالت كنفرانس فارسي
 .9کیومرث مظاهری ،سید عبدالمهدی هاشمي و عسکر مهدوی" ،اثر سینتیك شیمیائي بر ناپايداری دتونیشن "،پنجمین
کنفرانس بین المللي مکانیك ،دانشگاه گیالن ،رشت ،خردادماه . 0831

 .01کیومرث مظاهری ،عسکر مهدوی ،و سید عبدالمهدی هاشمي"،بررسي آغازش انفجاری دتونیشن با استفاده از سینتیك دو
مرحله ای "،پنجمین کنفرانس بین المللي مکانیك ،دانشگاه گیالن ،رشت ،خردادماه .0831

 .00کیومرث مظاهری ،عسکر مهدوی ،و سید عبدالمهدی هاشمي" ،بررسي آغازش انفجاری دتونیشن با استفاده از سینتیك دو
مرحله ای "،پنجمین کنفرانس بین المللي مکانیك ،دانشگاه گیالن ،رشت ،خردادماه .0831

 .01کیومرث مظاهری ،سید عبدالمهدی هاشمي" ،بررسي نقش طول تاخیر و طول واکنش احتراق بر ناپايداری دتونیشن با
استفاده از مدل " ، ZNDدهمین کنفرانس ساالنه (بین المللي) مکانیك ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیر ،تهران ،ايران ارديبهشت
ماه.0830

 .08مظاهری ,ک ,سید عبدالمهدی هاشمي" ,،شبیه سازی جريان االستیك-پالستیك دو بعدی در بارهای دينامیکي بسیار زياد",
چهارمین کنفرانس انجمن هوا فضای ايران ,تهران ,دانشگاه امیرکبیر ,بهمن ماه .0830

 .01مظاهری ,سید عبدالمهدی هاشمي"،مطالعه نقش واکنش های آغازی بر ناپايداری دتونیشن ",هشتمین کنفرانس دينامیك
شاره ها ,تبريز ,ايران 01-09 ,شهريور .0831

 .01سید عبدالمهدی هاشمي ،مظاهری ک" ،.تحلیل خطي ناپايداری دتونیشن با استفاده از مدل سینتیکي چهار مرحله ای"،
سیزدهمین کنفرانس ساالنه و نهمین کنفرانس بین المللي مهندسي مکانیك ،ارديبهشت  ،0831دانشگاه صنعتي اصفهان،
اصفهان.

 .01سید عبدالمهدی هاشمي ،حسین عطوف و مرتضي طاهرزاده" ،طراحي و ساخت مشعل متخلخل تخت" ،دومین کنفرانس
احتراق ،ايران ،مشهد ،بهمن 0831
 .01هاشمي س .ع ،مظاهری ک ،.و افرند م" ،.بررسي اثر زنجیره آغازی بر آغازش مستقیم دتونیشن "،شانزدهمین کنفرانس
ساالنه (بین المللي ) مهندسي مکانیك ،کرمان ،ايران ،ارديبهشت .0831
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 .03سید عبدالمهدی هاشمي ،حسین شاهروديان و حسین عطوف " ،بررسي تجربي يك نمونه مشعل تابشي از نوع محیط متخلخل
فلزی " ،يازدهمین کنفرانس دينامیك شارهها ،ايران ،تهران ،خرداد .0831

 .09سید عبدالمهدی هاشمي ،ابوالفضل فتاحي و مجید سبزپوشاني "بررسي مکانیزم آغازش تراک در نرخ واکنشهای آغازش
کم" ،هشتمین کنفرانس ساالنه بین المللي انجمن هوافضای ايران ،اصفهان ،بهمن .0831

 .11سیدعبدالمهدی هاشمي ،رضا اشرفي ،قنبرعلي شیخ زاده و ناهید زمان " ،بررسي و تحلیل عددی گرمکن های ايستگاه تقلیل
فشار گاز" ،سومین .همايش گاز ايران ،تهران  8و  1مهر .0833
 .10سیدعبدالمهدی هاشمي ،رضا اشرفي ،قنبرعلي شیخ زاده و ناهید زمان " ،شبیه سازی و تحلیل عددی مبدلهای حرارتي موجود
در ايستگاه های تقلیل .فشار گاز" ،نخستین همايش بین المللي مبدلهای گرمايي در صنايع نفت و انرژی ،تهران  09و  11آبان
.0833
 .11سید عبدالمهدی هاشمي ،مصطفي محمودی و آرمان میثمي" ،بررسي خطر وقوع دتونیشن در مخلوطهای حاوی هیدروژن"،
سومین کنفرانس سوخت و احتراق ،ايران ،تهران ،اسفند .0833
 .18سید عبدالمهدی هاشمي ،میثم امیني ،احسان روحي و مصطفي محمودی " ،بررسي مسئله ريمان برای مخلوط پیش آمیخته
اکسیژن و هیدروژن" ،سومین کنفرانس سوخت و احتراق ،ايران ،تهران ،اسفند .0833

 .11سید عبدالمهدی هاشمي و محسن ناظمي " ،مقايسه تجربي احتراق در محیط متخلخل کربید سیلیسیم و آلومینا" ،سومین
کنفرانس سوخت و احتراق ،ايران ،تهران ،اسفند .0833
 .11سید عبدالمهدی هاشمي ،رضا عبدالهي طاهری " ،بررسي تجربي پايداری شعله در محیط متخلخل ترکیبي فلزی-کربید
سیلیسیم" ،سومین کنفرانس سوخت و احتراق ،ايران ،تهران ،اسفند .0833

 .11سیدعبدالمهدی هاشمي ،رضا اشرفي ،قنبرعلي شیخ زاده و ناهید زمان "،تحلیل عددی جايگزيني مشعل های متخلخل بجای
مشعل های اتمسفر يك .در گرمکن های ايستگاه های تقلیل فشار گاز" ،سومین کنفرانس سوخت و احتراق ايران ،تهران،
دانشگاه صنعتي امیرکبیر ،اسفند .0833
 .11سید عبدالمهدی هاشمي و حسین عطوف " ،بررسي تجربي پايداری شعله در محیط متخلخل از نوع  ،" SiCهجدهمین
همايش ساالنه بین المللي مهندسي مکانیك ايران ،ايران ،تهران ،ارديبهشت .0839
 .13سید عبدالمهدی هاشمي و روح اله معتقدی فرد " ،بررسي تجربي اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل
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