برنامه زمانبندی ارائه مقاالت پوستر – دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
 9و  01آبان  – 99دانشگاه شهرکرد
NCAME-P-1
چهارشنبه – 9آبان – 03:31-01
ردیف

کد مقاله

نویسندگان

عنوان مقاله

1

NCAME2018201810-135

احمد کشاورزی ،سعید حاجی
عرب

تاثیر سختی قطعه انعطاف پذیر بین لینک و بدنه
خودرو بر روی سینماتیک سیستم تعلیق دو
جناقی

2

NCAME2018201810-107

فرنوش احمدی ،صفیه شفیعی،
سیدحسن نوربخش

بررسی تاثیر پارامترهای هندسی قالب ECAPبر
روی میکرو ساختار

3

NCAME2018201810-102

سعیده سعیدی ،مظفر شکری
راد ،حسین حاتمی

برخورد سواری با جرم های مختلف به گاردریل دو
موج و بررسی تغییرات سرعت برخورد

4

NCAME2018201810-95

سیده زینب حسینی،
غالمحسین خلف

پایه نگهدارنده انبر جوشکاری با قابلیت حرکت در
سه محور

5

NCAME2018201810-92

سیدحسن نوربخش ،فرنام
حیدری ،حامد سلجوقی

بررسی اثر پارامترهای فرآیند اکستروژن پیچشی بر
روی میکروساختار سوپرآلیاژ اینکونل ۸1۷

6

NCAME2018201810-78

بهنام مختاریان دهکردی ،احمد
حقانی

مدلسازی دینامیکی آنالیز حساسیت و جریان
خروجی از الیهی میکروتیر پیزوالکتریک با دو
الیه ی متقارن و موازی در محیط هوا به کمک نرم
افزار متلب

۸

NCAME2018201810-76

بهنام پورکافی ،بهروز میرزایی
رضاپور

بررسی اگزرژتیک تاثیر پوشش شفاف و تغییر
ارتفاع آن در عملکرد کلکتورهای خورشیدی
سهموی

۷

NCAME2018201810-73

مهدی پناهی ،مجید سبک روح

بهینه سازی پارامترهای برشکاری آلومینیوم ۸۷۸5
با جت آب همراه با ذرات ساینده به روش شبکه
عصبی -الگوریتم ژنتیک

9

NCAME2018201810-72

امیرحسین رضائیان ابهر ،جواد
راستی

بررسی روش های اندازه گیری تنش های پسماند
در سازه های جوشکاری با قابلیت اجراء در محل

1۷

NCAME2018201809-71

امیرحسین رضائیان ابهر ،جواد
راستی

بررسی روش های تداخل سنجی نوری

11

NCAME2018201809-101

بهنام مختاریان دهکردی ،پیمان
کریمی

تحلیل بازشدگی دهانهی ترک در یک تیر تحت
بارگذاری خمشی به کمک اجزای محدود

12

NCAME2018201809-62

سید علی عبایی باقری ،علی
فالوند جوزایی

مطالعه یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازیاب
حرارت تک فشاره در استفاده و یا عدم استفاده از
احتراق اضافی در داکت برنر جهت دستیابی به بار
پیک

13

NCAME2018201809-131

ساره محمدی

خاک ،عایق انرژی در معماری

NCAME-P-2
چهارشنبه – 9آبان – 01:31-09
ردیف

کد مقاله

نویسندگان

عنوان مقاله

1

NCAME2018201809-61

زهرا قربانی خراجی ،ولی کالنتر

انتقال حرارت در یک استخر خورشیدی با گرادیان
نمک

2

NCAME2018201809-52

سید علی عبایی باقری ،علی
فالوند جوزایی

آنالیز پارامتریک و بهینه سازی یک نیروگاه سیکل
ترکیبی با بویلر بازیاب حرارت دو فشاره بر مبنای
متغیرهای تصمیم و با تابع هدف راندمان اگزرژی

3

NCAME2018201809-118

محمدباقر منصوری ،مهدی
یارمحمد توسکی

بررسی الیه های کوالر ،سیاالت ضخیم شنوده در
برش  ،STEخواص و کاربرد آنها

4

NCAME2018201809-38

وحید قاسمی دهکردی ،بهزاد
قاسمی ،افراسیاب رئیسی

مقایسه عددی جریان جابجایی توأم نانوسیال در
کانالهای عمودی صاف و واگرا

5

NCAME2018201809-117

محمدباقر منصوری ،مهدی
یارمحمد توسکی

بررسی ضربه بر کامپوزیت بافته شده با سیال
غلیظ شونده برشی

6

NCAME2018201809-34

محمد علی کهزادی ،ناصر
صادقیان

مروری بر مطالعات با محور پرینتر سهبعدی
کامپوزیت پلیمری

۸

NCAME2018201809-33

قدیر سامانی ،ناصر صادقیان

رفتار جریان مواد در جوشکاری اصطکاکی
اغتشاشی )(FSW

۷

NCAME2018201809-32
NCAME2018201809-30

مجید قلی زاده ،ناصر صادقیان

مروری بر پوششهای نانو در ابزارهای برش

عرفان حافظی بختیاری ،ناصر
صادقیان

مروری بر مطالعات پیلهای سوختی غشای
الکترولیت پلیمری با دمای باال

1۷

NCAME2018201808-29

عرفان قاسمی ،مصطفی سیاح
بادخور ،محسن آیینی

معیارهای بکار رفته در شرکت UN GASجهت
رسیدگی به خستگی با تناوب باال در توربین HP
AVON

11

NCAME2018201809-28

سیدمهدی سیدی ،مصطفی
سیاح بادخور

بررسی عددی مخازن سوخت CNGو پیشرفت
صنعت سوخت به سوی ANG

12

NCAME2018201808-27

میالد شریفی ،ناصر صادقیان

خوشه ای شدن نانوذرات و تاثیرات آن بر انتقال
حرارت نانوسیاالت

13

NCAME2018201808-43

علی یگانه

بررسی میزان انتقال حرارت و افت فشار در کانال
های خنک کاری میدان ...

14

NCAME2018201808-42

سیدعلیرضا موسوی

مطالعه عددی انتقال حرارت و آنالیز اگزرژی مبدل
گرمایی با ...

9

NCAME-P-3
پنجشنبه – 01آبان – 0:31-01
ردیف

کد مقاله

نویسندگان

عنوان مقاله

1

NCAME2018201810-100

رضا علی پور ،شهرام شهروئی

تحلیل شکست شافت دارای ترک پمپ گریز از
مرکز  16۷کیلوواتی یک واحد پتروشیمی

2

NCAME2018201810-86

رضا علی پور ،شهرام شهروئی

تحلیل اجزاء محدود شافت یک پمپ گریز از مرکز
 16۷کیلوواتی یک واحد پتروشیمی

3

NCAME2018۸201807-

مصطفی مومن پور

بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در
طراحی مخازن کامپوزیتی

4

NCAME2018201808-22

نادر قاسمی

جریان نانو سیال روغن –نانو لوله های کربنی با
شار گرمایی یکنواخت

5

NCAME2018201808-21

نادر قاسمی

انتقال حرارت در یک میکرو کانال دو بعدی
متخلخل

6

NCAME2018201808-16

علی جعفری لو

بررسی اثر تغییر غلظت نانو ذرات بر ضریب انتقال
حرارت جابجایی نانوسیال آب –اکسید آلومینیوم
بین دو استوانه غیر هم مرکز افقی

۸

NCAME2018201808-15

علی جعفری لو

بررسی اثر تغییر عدد ریچاردسون بر ضریب انتقال
حرارت جابجایی نانوسیال آب –اکسید آلومینیوم
بین دو استوانه غیر هم مرکز افقی

۷

NCAME2018201808-13

فرشید غریبی

شبیه سازی خصوصیات حرارتی جریان سیال در
میکرولوله دوبعدی تحت شرایط هیدرودینامیکی
کامال توسعه یافته

9

NCAME2018201808-10

مجید مظفری

بررسی اثر تخلخل بر فرایند جوشش در یک لوله
موجی شکل

1۷

NCAME2018201808-9

مجید مظفری

مطالعه عددی اثر رینولدز و طول موج بر فرایند
جوشش در یک لوله موجی شکل

11

NCAME2018201808-4

سجاد کاکائی

آنالیز فنی اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه بخار
شهید منتظر قائم

12

NCAME2018201808-3

سجاد کاکائی

تحلیل انرژی و اگزرژی وآنالیز پارامتری نیروگاه
بخار شهید منتظر قائم

13

NCAME2018201810-119

امیرحسین رضائیان ابهر ،جواد
راستی

مدل اجرایی از نسل قدرت توربین گاز با فشردگی
رطوبت

14

NCAME2018201810-108

آرش نعمتی

ارائه یک مدل آزمایشگاهی برای بررسی ناپایداری
انگشتی لزج

15

NCAME2018201809-70

بهنام مختاریان دهکردی

تجزیه و تحلیل ایجاد خمش در یک تیر تحت
اعمال بارگذاری خمشی به کمک اجزای محدود

NCAME-P-4
پنجشنبه – 01آبان – 01:31-01
ردیف

کد مقاله

نویسندگان

عنوان مقاله

1

NCAME2018201810-85

رضا علی پور ،شهرام شهروئی

شبیه سازی عددی جریان سیال پمپ گریز از
مرکز  16۷کیلوواتی یک واحد پتروشیمی

2

NCAME2018201808-12

سجاد توکلی

بررسی تاثیر سرعت ورودی سیال بر میزان اختالط
در یک میکرو میکسر

3

NCAME2018201808-13

سجاد توکلی

بررسی تاثیر موانع داخل محفظه اختالط بر روی
میزان اختالط

4

NCAME2018201807-1

علی پیروند

بررسی عددی قطر و چگالی ذرات پلی اتیلن در
فرایند اسپری سرد

5

NCAME2018201807-2

علی پیروند

شبیه سازی بررسی اثر سرعت و دما بر فرایند
رسوب در اسپری سرد

6

NCAME2018201809-116

عارف مردانی کرانی

اندازه گیری تنش در خاک طی عبور چرخ ماشین
های برون جاده ای

۸

NCAME2018201809-67

مریم حسن زاده ،افشین احمدی
ندوشن ،مرتضی بیاره

اثر کشش سطحی و سرعت بر فاصله دو قطره
عمودی در جریان توسعه یافته

۷

NCAME2018201809-123

احد عابدینی ،سعید عمادالدین

تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب
نانوسیاالت مختلف درون فضای حلقوی غیر هم
مرکز

9

NCAME2018201809-124

کورش داللت

تحلیل برداشت انرژی از تیر یک سرگیردار با
هندسهی متغیر

1۷

NCAME2018201809-125

یداله مرادی ،احمد هاشمی
اصفهانیان ،افشین احمدی
ندوشن

بهبود فرآیند افزایش فشار توسط توربوکمپرسور در
ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گاز

11

NCAME2018201809-115

مینا معصومی,محمد اسماعیل
گلمکانی,ابراهیم ظهور وحید
کریمی

بررسی تجربی و عددی خواص مکانیکی چند الیه
الیاف-فلز

12

NCAME2018201809-114

مینا معصومی,محمد اسماعیل
گلمکانی,ابراهیم ظهور وحید
کریمی

بررسی تجربی مقاومت به ضربه چند الیه مدرج
تابعی الیاف-فلز

13

NCAME2018201809-112

امیرحسین رضائیان ابهر ،جواد
راستی

بررسی فرایند شبیه سازی سیستم پاشش مستقیم
بنزین

