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و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل  بررسي تجربي اثر نرخ آتش "سید عبدالمهدی هاشمي و روح اله معتقدی فرد،  .13

 .0839، اولین کنفرانس علوم حرارتي ايران، ايران، مشهد، بهمن "فلزی 

بررسي تجربي پديده برگشت شعله در محیط متخلخل کربید سیلیسیم در  "، مجید دستمالچي ،سید عبدالمهدی هاشمي   .19

 .0839سفند ، دهمین کنفرانس هوافضای ايران ، تهران، ا" حالت گذرا 

بررسي تجربي شعله چرخشي پیش  "، اسماعیل ابراهیمي فردويي، جواد فرجي شعاع، مهرداد حمزه ،سید عبدالمهدی هاشمي   .81

 .0839، دهمین کنفرانس هوافضای ايران ، تهران، اسفند " شکلVآمیخته 

، نوزدهمین همايش "تخلخل فلزیبررسي تجربي راندمان تابشي مشعل م"سید عبدالمهدی هاشمي و روح اله معتقدی فرد،  .80

 .0891ساالنه بین المللي مهندسي مکانیك ايران، بیرجند، ارديبهشت 
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 تولید بر اکسیدکننده مرزی شرايط تاثیر" نیکفر، مجید و زاده شیخ قنبرعلي فتاحي، ابوالفضل هاشمي، سیدعبدالمهدی .81

 ماه بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس چهارمین ،" احتراق محفظه .يك در نیتروژن اکسیدهای

0891. 

 تولید بر سوخت ورودی آشفتگي تأثیر" نیکفر، مجید و زاده شیخ قنبرعلي فتاحي، ابوالفضل هاشمي، سیدعبدالمهدی .88

 ماه بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس چهارمین ،"محفظه احتراق يك در نیتروژن اکسیدهای

0891. 

 و حرارتي شار بر ارزی هم نسبت اثر عددی بررسي" نیکفر، مجید و زاده شیخ قنبرعلي اشرفي، رضا هاشمي، سیدعبدالمهدی .81

 کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس چهارمین ،"گاز فشار تقلیل های ايستگاه گرمکن مشعل در احتراق راندمان

 .0891ماه  بهمن کاشان، دانشگاه

 سازی احتراق پیش مقايسه شبیه "،گل علي نجمه حاجيو  ايوب عادلي، حامد علیزاده نودهي، المهدی هاشميسید عبد .81

 کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس چهارمین ،"زيمونت ها و های اتالف ادی آمیخته آشفته با مدل

  .0891ماه  بهمن

بررسي عددی عوامل موثر بر "، پور آراني مجید نیکفر،حجت اله ساکت، يخسروی الحسین مصطفي، سید عبدالمهدی هاشمي .81

 .0891ماه  بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس ، چهارمین"سرعت شعله در مشعل متخلخل

رارتي يك بررسي عددی اثر چگالي حفره بر توان ح"، خسروی الحسیني مصطفيو  مجید نیکفر، سید عبدالمهدی هاشمي .81

 .0891ماه  بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس ، چهارمین"شعله آزاد-مشعل ترکیبي متخلخل

شعله -طراحي و ساخت يك مشعل ترکیبي متخلخل "، خسروی الحسیني مصطفيو  مجید نیکفر، سید عبدالمهدی هاشمي .83

 .0891ماه  بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت فرانسکن ، چهارمین" آزاد و مقايسه آن با مشعل متخلخل

 مشعل متخلخل نرخ آتش بر راندمان تابشي تأثیر تجربي تحلیل"اشرفي،  رضا و مجید نیکفر، سید عبدالمهدی هاشمي .89

 .0891ماه  بهمن کاشان، دانشگاه کاشان، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس ، چهارمین"سرامیکي

مطالعه تجربي عملکرد يك مشعل  "،گل علي نجمه حاجيو  ايوب عادلي، حامد علیزاده نودهي، بدالمهدی هاشميسید ع  .11

 .0891، يازدهمین کنفرانس هوافضای ايران، ايران، تهران، اسفند " پیش آمیخته سرعت باال

هوای ورودی بر ساختار بررسي اثر شدت آشفتگي  "و کیومرث مظاهری ، گل علي نجمه حاجي، سید عبدالمهدی هاشمي .10

 .0891، يازدهمین کنفرانس هوافضای ايران ، تهران، اسفند " شعله نفوذی در ابعاد مختلف سر مشعل 

شعله آزاد و -معرفي مشعل جديد ترکیبي متخلخل "، خسروی الحسیني مصطفيو  مجید نیکفر، سید عبدالمهدی هاشمي .11

، ايران، ISME2012يش ساالنه بین المللي مهندسي مکانیك ايران ، بیستمین هما"آزمون تجربي و شبیه سازی عددی آن 

 . 0890شیراز، ارديبهشت 

، " بررسي تجربي تاثیر ابعاد سرمشعل روی پايداری شعله غیر پیش آمیخته  "، حامد فروزنده ،سید عبدالمهدی هاشمي .18

 .0890دوازدهمین کنفرانس هوافضای ايران، تهران، اسفند 
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های مطالعه تجربي يك مبدل حرارتي گرمکن آب با مشعل"، مجید نیکفر، احمدرضا طیاره و سید عبدالمهدی هاشمي .11

ماه  بهمن علم و صنعت، دانشگاه تهران، ايران، احتراق و سوخت کنفرانس ، پنجمین"متخلخل و مقايسه با مشعل معمولي 

0891. 

ترهای راندمان حرارتي، اکسیژن و دی اکسید کربن بررسي پارام "، مجید نیکفر، ، احمدرضا طیاره و سید عبدالمهدی هاشمي .11

، " در خروجي دودکش در يك مبدل حرارتي گرمکن آب با مشعل های متخلخل و معمولي NOxو تولید آالينده 

 .0891سیزدهمین کنفرانس هوافضای ايران، تهران، اسفند 

و  COو  NOxهخای ل شعله، تولید آاليندهمطالعه تجربي طو "، مجید نیکفر، ، حامد فروزنده و سید عبدالمهدی هاشمي .11

 .0891، سیزدهمین کنفرانس هوافضای ايران، تهران، اسفند " پايداری در يك مشعل غیر پیش آمیخته

بررسي تجربي میدان دما در يك مشعل چرخشي پیش  "، ، عادل حافظي و محمدرضا فريد زاده، سید عبدالمهدی هاشمي .11

 .0891فضای ايران، تهران، اسفند ، سیزدهمین کنفرانس هوا" آمیخته

ارزيابي تجربي عملکرد تاثیر دودکش و مشعل شعله  "مجید سبزپوشاني، سید عبدالمهدی هاشمي، احمد مقدس دستجردی،  .13

، سومین کنفرانس بین المللي رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی، "گیری سنتي های گالبآزاد مورد استفاده در سیستم

 .0891سفند ايران، تهران، ا

بررسي تجربي و مقايسه عملکرد سه نوع مشعل شعله  "مجید سبزپوشاني، سید عبدالمهدی هاشمي، احمد مقدس دستجردی،  .19

، سومین کنفرانس بین المللي رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی، ايران، "آزاد، متخلخل و چرخشي در يك سیستم نمونه 

 .0891تهران، اسفند 

طراحي و ساخت يك نمونه پمپ حرارتي زمین  "، سید محمد طباطبايي و امیر حسن زاده نجاری، شميسید عبدالمهدی ها .11

 . 0898، ايران، اهواز، ارديبهشت ISME2014، بیست و دومین همايش ساالنه بین المللي مهندسي مکانیك ايران "گرمايي

سازی فصلي انرژی گرمايي خورشید در زمین یرهذخ "سید عبدالمهدی هاشمي، امیر حسین حسن زاده، سید محمد طباطبايي،  .10

 .0898، چهارمین کنفرانس بین المللي رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی، ايران، تهران، بهمن "

، "تخمین تشعشع ساعتي خورشیدی در شهرستان قم  "سید عبدالمهدی هاشمي، امیر حسین حسن زاده، سیدمیرسعید صدری،  .11

 .0898للي رويکردهای نوين در نگهداشت انرژی، ايران، تهران، بهمن چهارمین کنفرانس بین الم

 مشعل در آالينده تولید و شعله پايداری تجربي مطالعه"فرجي،  آقايي، فريبا علیرضا نوری، احسان هاشمي، عبدالمهدی سید .18

 0898ن، اسفند ايران، تهران، ايرا هوافضای انجمن المللي بین کنفرانس ، چهاردهمین"معمولي آمیخته غیرپیش

 شعله تشکیل مرز بر متخلخل محیط حفره چگالي اثر تجربي بررسي"آقايي،  علیرضا نوری، احسان هاشمي، عبدالمهدی سید .11

ايران، تهران، ايران، ارديبهشت  مکانیك مهندسي لملليابین ساالنه همايش سومین و ، بیست"آمیخته پیش غیر مشعل در

0891 

تحلیل حرارتي کوره سنتي آجر پزی به منظور ارائه  "، محمدمهدی ثابت سید، ین هنردارحس، سید عبدالمهدی هاشمي .11

 ايران، احتراق و سوخت کنفرانس ، ششمین"راهکارهای کاهش مصرف سوخت و اعمال راهکارها در يك کوره نمونه 

 .0891ماه  بهمن فردوسي مشهد، دانشگاه مشهد،
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 برآورد تحلیلي و تجربي بازده حرارتي چند واحد نانوايي "پور، صدری ، محمد استاجلو، سروشسید عبدالمهدی هاشمي .11

، يزددانشگاه  ،يزد،  ISME2016 مهندسي مکانیك ايران، الملليبین همايش ساالنه بیست و چهارمین، " دستي و ماشیني

 .0891ارديبهشت 

در بتن به منظور کاهش مصرف و کاهش  استفاده از سیستم سرمايش از کف "ی، محمد ناصر احمد، سید عبدالمهدی هاشمي .11

، يزددانشگاه  ،يزد،  ISME2016 مهندسي مکانیك ايران، الملليبین همايش ساالنه بیست و چهارمین، "بیشینه مصرف برق 

 .0891ارديبهشت 

 

 


