
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3121اردیبهشت  92دوشنبه   -روز اول 

0088-2088 

 پذیرش

2088 – 39018 

 بخش اول

 Aسالن 

 مراسم افتتاحيه و سخنرانان كليدي

39018- 30088 

 نماز و پذیرایي نهار و بازدید از نمایشگاه

30088 - 30088 

 بخش دوم

 Aسالن  Bسالن 

 مکانيک و  كلکتور مقاالت مهندسي مقاالت اقتصادي و محيط زیستي

30088 - 30098 

   3800 كد0 3901كد0

                                          -محيطي   هاي زیست هاي نو  با توجه به آلودگي طراحي و بهينه سازي سيستم توليد برق با مشاركت انرژي

 عسکر رفيقي

                           -خورشيدي هاي كلکتور حرارتي راندمان افزایش در نقره – مس آلياژي سيال نانو از استفاده تجربي بررسي            

 ناصرشریفي یحيي     

30098 - 30008 

 3800كد0 3080كد0

                                                          Reasons Why Iran Must Go Solar-                                                                      
 كامران بهزادي

                                                                                                -خال  لوله خورشيدي كلکتورهاي حرارتي كارایي بر كننده منعکس تاثير تجربي بررسي

 یاراحمدي مسعود

30008 - 30088 

 3390كد0 3080كد0

                                                -با منابع انرژي فسيلي  توليد برق و  مقایسه آن فاده از سلول هاي فتو ولتائيک درارزیابي اثرات محيط زیستي است

 زهرا ذاكر الحسيني

  -اي نقطه سهموي  كننده جمع بازدهي افزایش براي سيستم ترین مناسب انتخاب منظور به خورشيدي ردیاب هاي سيستم انواع بررسي   

 هادي مجتبي

30088 - 30098 

 3312كد0 3901كد0

 -بين مدیریت انرژي خورشيدي به روش كنترل زنجيره تامين با ابزار كنترل پيش

 محمد ميران بيگي

                                                             -جذبي حرارتي پمپ با شده تقویت خورشيدي كن شيرین آب دستگاه یک طراحي

 حسيني سيدرضا

30098-30008 

 پذیرایي و بازدید از نمایشگاه

 ارائه هدایا

30008-30 

 بخش سوم

 Aسالن  Bسالن 

 PVبرق و  مقاالت مهندسي مکانيک و كلکتور مقاالت مهندسي

 برگزار مي گردد*** 30008الي  30 080ساعتB جنب سالندر دنيا ***بحث آزاد در خصوص اخبار انرژي خورشيدي 

30088-30008 

 3890كد0  3308كد0

         Experimental Investigation and Performance Analysis of a Point-focus Parabolic Solar Still-    
شيوا گرجيان                                                                                                                    

Pracrical Method for Electriciry Production from Renewable Energy with Maximum Efficiency                                                                                                                                                    

 فریور عليرضا

30088 - 30098 

 3813كد0 3301كد0

                                                                                                                          -پایش كننده خورشيد بدون سنسور 

 هادي اميدي نسب

                                  pn-                                ساختار  با فتوولتائيک سلول یک رفتار بررسي                                                 

 حميدي حجت                                                                           

30098 - 30008 

 3801كد0 3308كد0

    Modeling Production of a Point-Focus Parabolic Solar still Using Local Weather Data and 
Artificial Neural Networks                                                                                                                                          

 گرجيان شيوا

                                                                                                                    -دما و تابش پارامترهاي تغييرات تحت پيونده چند خورشيدي هاي سلول عملکرد بررسي و سازي شبيه

 غالمي حسن

30008-30088 

 3820كد0 3903كد0

-Energy Analysis of a Binary Mixture Power Cycle Driven by Solar Energy                                            

 صباغيان محبوبه

                                                                                                                                                       -مستقل ریزشبکه یک در گذرا پایداري و توان كيفيت بهبود منظور به IABC الگوریتم بر مبتني فتوولتائيک هاي سيستم بهينه كنترل

 شناس حق مرتضي



 

 

 3121اردیبهشت  18سه شنبه -روز دوم 

0018 - 38008 

 بخش اول

 Aسالن  Bسالن 

 PVبرق و  مقاالت مهندسي مقاالت معماري

0018 - 0008 

 3820كد0 3900كد0

 -تركيب سيستمهاي فعال و غير فعال خورشيدي در خانه مسکوني نمونه شهر تهران

 مسعود سادات ميرئي

                                                                                                               -بادي توربين و استرلينگ دیش حاوي هيبرید سيستم

 نژاد بهرامي سعيد

0008 - 2038 

 3908كد0 3903كد0

 -بررسي نقش جهات قرارگيري پنجره و انرژي تابشي خورشيد بر بار حرارتي ساختمان

 بهمن بابایي

 هاي تخت با آبگرمکن خورشيدي لوله خالءبازتابنده هاي خورشيدي مجهز بهبررسي تجربي تلفيق سيستم سلول

 ميالد محسن زاده

2038 - 2018 

 3399كد0 3921كد0

                                          -بررسي تاثير ميزان سطح پنجره بر انرژي مصرفي سرمایشي و گرمایشي ساختمان در اقليم شهر تهران            

 مسعود شریک زاده

Preparation of Sn3-XPbXS Thin Films for Optoelectronic Application-                                                                       

 والري گریمينوک

2018 - 2008 

 3991كد0 3920كد0

 -مدلسازي و تحليل عددي سرمایش و تهویه ساختمان به وسيله دودكش خورشيدي

 حبيب اهلل طاهري اردلي

 دو كنترلي استراتژي از استفاده با فركانس و ولتاژ پایداري بهبود براي سراسري شبکه از مجزا هاي شبکه ریز در خورشيدي انرژي از استفاده سنجي امکان     

                                                                                                                                                                    -یافته  بهبود اي مرحله

اندبيلي كاظمي رضا سيد                               

2008 - 38038 

 3990كد0 3128كد0

 -تأثير كمّي و كيفي متغيرهاي دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشي آنبررسي 

 محمدباقر یکتا 

                                              -محاسبه زاویه بهينه پنل هاي نيروگاه فتوولتائيک براي تمام سال با استفاده از الگوریتم ژنتيک             

 فرهاد كریمي نژاد

38038 - 38018 

 3903كد0 3100كد0

                                                   Solar Architecture by Using solar Thermal Technologies -                                         
       هادي ظهوري خسرو شاهي                                                                                     

-ساختار در تغيير با یکسان اي دریچه الیه با متفاوت نازک الیه خورشيدي سلول چهار سازي بهينه  

فرد فرح ندا   

38018-38008 

 3390كد0 3180كد0

                                                                       -مدلسازي راندمان دودكش و دماي اتاق در گرمایش طبيعي به وسيله دودكش خورشيد 

 حبيب اهلل طاهري اردلي

 

Flexible Cu(In,Ga)Se9 Solar Cells with In9S1 Buffer Layer 

 والري گریمينوک

33080-38008 

 3990كد0 3800كد0

 -روش هاي بهره گيري از انرژي خورشيد در ساختمان

 مينا صنعتي

 -كننده ي پنل هاي فتو ولتایيک به كمک مواد تغيير فازطراحي سامانه خنک 

 سيد رضا موسوي

33080 - 33018 

 پذیرایي و بازدید از نمایشگاه

33018-39008 

 بخش دوم

 Aسالن  Bسالن 

 مکانيک و كلکتور مقاالت مهندسي PVبرق و  مقاالت مهندسي

33018 - 33008 

 3900كد0 3900كد0

 -نيتریدگاليم پایه بر خورشيدي هاي سلول

 پور غالم مهدي 

                                                                        -رفسنجان شهر در خورشيد كل تابش اي لحظه بيني پيش براي فازي مدلي         

 آبادي محي زماني مصطفي

33008 - 39038 

 3130كد0 3108كد0

 -جزئي ي سایه رخداد شرایط در فتوولتائيک ي آرایه بيشينه توان نقطه ردیابي

 صبا افسري بجستاني

 -اي الیه ذخيره تانک با خورشيدي آبگرمکن اقتصادي و اگزرژي تحليل

 خباز علي رضا محمد 

39038 - 39098 

 3130كد0 3100كد0

به منظور حداقل  HGAPSOبهينه سازي و برنامه ریزي واحدهاي توليد پراكنده خورشيدي و گازي در شبکه هاي توزیع توسط الگوریتم تركيبي    

                                                                                                               -سازي تلفات انرژي الکتریکي و انتشار گازهاي گلخانه اي 

 سارا صبرآموز

                                                                                                                        -تزریق و استخراج با همراه HD خورشيدي كن شيرین آب سيکل سازي بهينه

 نقارچي محمدزاده سعيد

39098 - 39008 

 3108كد0 3102كد0

                               -بهينه سازي چند هدفه مبدل واسط سيستم هاي فتوولتائيک به منظور بهبود كيفيت توان در  ریزشبکه هاي مستقل             

 علي رضائي

 -آنها بر موثر عوامل بررسي و TRANSYS افزار نرم توسط سازي مدل با حرارتي-فتوولتائيک هاي سلول اگزرژي و انرژي آناليز

 اطهري ایلقار 

39008 - 30088 

 نماز و پذیرایي نهار و بازدید از نمایشگاه

30088 - 30088 

 بخش سوم

 Aسالن 

 مراسم اختتاميه و ارائه نتایج كنفرانس

30000-30 

 ارائه گواهي


