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 03:7الی 03:7

پذیزػ ٍ اّذاء پىیج ّوایؼ (عالي ؽْیذ تْزاهی)

 03:7الی 11377

هزاعن افتتاحیِ
(عالي ؽْیذ تْزاهی)

 11377الی 10377

تاسدیذ اس ًوایؾگاُ
(عاختواى داًؾىذُ ػلَم پایِ)

 10377الی 1:3:7

نماس و نهار

اػضاء ّیأت رئیغِ

 1:3:7الی 11311
(عالي )A

 11311الی 11311
(عالي )A

سالن ( Aمجتمع امام خمینی (ره) طبقه

سالن ( Bمجتمع امام خمینی (ره) طبقه

سالن ( Cمجتمع امام خمینی (ره) طبقه

همکف)

اول)

اول)

خاًن حجاسی ،آلای ػثذی

آلایاى صادلی ،فزحشادی

آلایاى ؽیزٍاًی ،ثثاتی

اًتخاب عیغتن هیتزیٌگ تا رٍیىزد QFD
فاسی ضوي هحاعثِ درجِ اّویت پاراهتزّا اس
طزیك اًتزٍپی

اصَل اًذاسُ گیزی ٍ والیثزاعیَى هیتزّای
Coriolis

عیاعتگذاری ٍ تزًاهِ ّای ػولیاتی ؽزوت
هٌْذعی آب ٍ فاضالب وؾَر در پیادُ
عاسی اعتاًذارد تجْیشات اًذاسُ گیزی
جزیاى آب

آلایاى هیزغفَریاى ،اتزاّیوی همذم
Volumetric measurement of gas
volume and calibration of gas volume
Joachim Ritter, Dr.- Ing. Ritter
Apparatebau GmbH

هیشگزد َّؽوٌذعاسی ؽثىِ ٍ وٌتزل آى
()smart grid, Monitoring

اػضاء ّیأت رئیغِ

 1:311الی 113:7
(عالي )D ٍ C ،B

اًذاسُگیزی ٍ لزارداّای فزٍػ خَران تِ
ٍاحذّای پاییي دعتی
 113:7الی 11311
(عالي )D ٍ C ،B

 11311الی 11311

ػلیزضا وویشیً ،ظارت تز تَلیذ ًفت ٍ گاس
ؽزوت هلی ًفت ایزاى

حغیي ػطائی فز ،ؽزوت هٌْذعی آب ٍ
فاضالب
هؼزفی فٌأٍری ٍ وارتزد هیىزٍعٌغَرّای جزهی
حزارتی تزای اًذاسُ گیزی هیشاى جزیاى گاس
طثیؼی
اتَالماعن هزادی ،ؽزوت تَلیذی صٌؼتی گاس
عَساى

هىاًیشم ّای اًذاسُ گیزی جزیاى
درصٌؼت آتفا
عؼیذ آسادُ هافی ،ؽزوت آب ٍ فاضالب هؾْذ

پذیزایی و استزاحت

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى ػصارُ ،لزتاًی

 11311الی 133:7
(عالي )A

درآهذی تز عیغتن والیثزاعیَى هیتزّا ٍ تزرعی
هَردی تزخی اؽىاالت پیؼ اهذُ در ػولیات
پزٍٍیٌگ ٍ رفغ اًْا
هحوذ ساّذی ،ؽزوت پایاًِ ّای ًفتی ایزاى

 133:7الی 103:7
(عالي )A

ؽاپَر ػثذاللْی ،ؽزوت هلی پاالیؼ ٍ پخؼ

حویذ وتیزائی ،هزوش آهَسػ ًفت اصفْاى

سالن ( Dدانشکده علوم پایه)

هیشگزد جایگاُ اعتاًذارد ٍ والیثزاعیَى ٍ چؾن اًذاس
آى در صٌؼت ًفت

اػضاء ّیأت رئیغِ

 11311الی 133:7
(عالي )D ٍ C ،B

 133:7الی 10311
(عالي )D ٍ C ،B

آلایاى خاى اف ،لضایی پَر

تَلیذ داًؼ طزاحی ٍ تَهی عاسی وٌتزّای
گاس التزاعًَیه

آلایاى وثیزیٍ ،رٍاًی فزاّاًی

آلایاى ًَرٍستیگی ،ػطاییفز

اعتفادُ اس ؽثیِ عاسی  CFDدر طزاحی ٍ
تْثَد ػولىزد فلَهتز ّا

تزرعی جزیاًْای ضؼیف آب در اًذاسُگیزی
تَعط دعتگاُ وٌتَرّای هىاًیىی آب
ٍ اثز آى تز ّذر رفت ظاّزی
در ؽثىِ ّای تَسیغ آب ؽزب

حغیي ػشیشی همذم ،ؽزوت فزاعٌجؼ افشار
پزدیظ

عیذحغي ّاؽنآتادی ،داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت

تزرعی اصَل اًذاسُ گیزی ٍ والیثزاعیَى هیتز
اٍریفیظ گاس طثیؼی تزای اعتفادُ تثادالتی

اًذاسُ گیزی جزیاى گاس فلز ٍ پیؼ درآهذی
تز راّىار ّای تاسیافت آى

عیذ حغاى آیت اللْی ،ؽزوت آی ته ایغاتیظ

هحوذحغي هَحذی  ،ؽزوت ًفت ٍ گاس پارط

فزیذٍى ػثاعپَر ،ؽزوت آب ٍ فاضالب هؾْذ

هثاًی اعتاًذارد OIMLR
وٌتَرّای آب
عیاٍػ پاوذل ،ؽزوت آب ٍ فاضالب یشد
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سالن ( Aطبقه همکف)
اػضاء ّیأت رئیغِ
 0377الی 0311
(عالي )A
 0311الی 17377
(عالي )A

آلایاى وثیزی ،جَالیی
اًذاسُ گیزی ٍ والیثزاعَى وٌتَرّای خاًگی
عیذ هصطفی ػلَی  ،هٌْذعی ٍ فٌاٍری ،ؽزوت هلی
گاس

هیشگزد الشاهات اًذاسُگیزی لاًًَی ٍ تجاری در
حَسُ گاس طثیؼی

سالن ( Bطبقه اول)

سالن ( Cطبقه اول)

سالن ( Dدانشکده علوم پایه)

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى صادلی ،وتیزایی

خاًن حجاسی ،آلای هحوذی لیَاری

آلایاى هَحذی ،ػثاطپَر

 03:7الی 5311
(عالي )D ٍ C ،B

پیادُ عاسی فلَهتز آلتزاعًَیه گاسی ولوپی

وارتزد پزتَّا ٍ عیغتن ّای عٌجؼ
ّغتِ ای در صٌایغ ًفت ٍ پتزٍؽیوی

 5311الی 17377
(عالي )D ٍ C ،B

 17377الی 173:7

هیزعؼیذ صفی سادُ  ،داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت

هحغي ؽزیف سادُ،پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّغتِای

هیشگزد والیثزاعیَى عیغتن ّای اًذاسُ گیزی گاس

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى ؽیزٍاًی ،گزاهی

آلایاى دّماًی ،لزتاًی

 173:7الی 11311

هطالؼِ ٍ تْیٌِ عاسی ػولىزد ًوًَِ گیز ّای
خَدوار هَجَد ًفت خام

والیثزاعیَى تزاًغویتزّای َّؽوٌذ

(عالي )D ٍ C ،B

ػلی صادق وَّغتاًی  ،ؽزوت پایاًِ ّای ًفتی ایزاى

 11311الی 10
(عالي )D ٍ C ،B

تغت ّای پیؼ والیثزاعیَى ،رٍؽی ارساى تزای
تزرعی عالهت وٌتَرّای فزاصَتی سهاى-گذر
تْزٍس یشداى ؽٌاط ،داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایزاى

 10377الی 1:3:7

تالز هحوذی ،وویتِ وؾَری وٌتَرّای آب

تزرعی هاًذگاری دلت وٌتَرّای هٌصَتِ
ؽاّیي جثاری خاهٌِ،
وویتِ وؾَری وٌتَرّای آب

ٍحیذ سارع  ،ؽزوت تْزُ تزداری ًفت ٍ گاس
وارٍى

آلایاى ٍحیذی ،ػطایی فز
ًصة ٍ تْزُتزداری اس فلَهتزّای فزاصَتی ٍ
الىتزٍهغٌاطیغی در صٌؼت آب ٍ فاضالب
رضا ػمیلی  ،وویتِ وؾَری وٌتَرّای آب

هؼزفی عیغتن ّای وٌتزل ٍ اتشار دلیك ًَیي
ّادی حیذرسادُ  ،ؽزوت تْتاس عیغتن

هیشگزد اعتاًذارد عاسی تجْیشات اًذاسُ گیزی
جزیاى در صٌؼت آب ٍ فاضالب

نماس ،نهار و باسدید اس نمایشگاه

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى ػصارُ ،هیزی

اػضاء ّیأت رئیغِ

 1:3:7الی 11311

هَرد واٍی راُ اًذاسی ٍ پایؼ ّای ػولیاتی عیغتن
ّای اًذاسُ گیزی هَاد ًفتی -پارط جٌَتی
هحوذ ساّذی ،ؽزوت پایاًِ ّای ًفتی ایزاى

 1:311الی 113:7
(عالي )D ٍ C ،B

 11311الی 11311

هیشگزد الشاهات ٍ راّىارّای یىپارچِ عاسی رٍػ ّای
اًذاسُ گیزی ووی ٍ ویفی ًفت خام در هثادی ٍرٍدی ٍ
خزٍجی ؽزوت ّای تاتؼِ ؽزوت هلی ًفت ایزاى

 113:7الی 11311
(عالي )D ٍ C ،B

 11311الی 11311

آلایاى رّثز ،گَدرسی
والیثزاعیَى تصحیح وٌٌذُّای حجن گاسطثیؼی
ػلی صالحی  ،ؽزوت آی ته ایغاتیظ

ؽاخصْای ویفی ًفت خام ٍ هیؼاًات گاسی
غالهحغیي اًصاری ،ؽزوت پایاًِ ّای ًفتی ایزاى

آلایاى هَحذی ،حیذرسادُ
پزٍتىلْای ارعال دادُ در عاهاًِّای آب ٍ فاضالب

هحوذ جَاد داًؼ  ،وویتِ وؾَری َّؽوٌذ
عاسی عاهاًِ آب ٍ فاضالب
اًتخاب ٍ وارتزد تصحیح وٌٌذُ ّا ٍ فلَواهپیَتز
ّا در صٌؼت گاس ً ،حَُ لزائت اًتمال دادُ ّا تِ
راُ دٍر ٍ هاًیتَریٌگ اطالػات
خغزٍ جَادی فز ،هٌطمِ  0ػولیات اًتمال گاس

وارگاُ ًحَُ هؾاروت در تذٍیي اعتاًذارد ّای
تیي الوللیOIML
خاًن ضیائی ،عاسهاى هلی اعتاًذارد ایزاى
وارگاُ ًحَُ هؾاروت در تذٍیي اعتاًذارد ّای
تیي الوللیOIML
خاًن ضیائی ،عاسهاى هلی اعتاًذارد ایزاى

پذیزایی و استزاحت

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى صادلی ،پزٍاس

 11311الی 133:7

همایغِ جزیاى عٌج ّای تَرتیٌی ّلیىال ٍ
فزاصَتی
لضایی پَر ،ؽزوت هلی هٌاطك ًفتخیش جٌَب

 133:7الی 103:7

وارتزد رٍؽْای ًَیي پزداسػ عیگٌال دردتی
عٌج ّای اٍلتزاعًَیه گیزُ ای عیال

طزاحی ٍعاخت لَج جزیاى دٍفاسی ّوگي
تزای اًذاسُ گیزی درصذ حجوی هَلفِ ّای
جزیاى ًفت -آب تِ ووه تىٌیه گاها

چالؼ ّای اعتمزار اعتاًذارد
در صٌؼت وٌتَر عاسی آب وؾَر

پذیزایی و استزاحت

اػضاء ّیأت رئیغِ

 173:7الی 10377

ٍحیذ حویتی ٍالف ،پضٍّؾگاُ ًیزٍ

رضا للی پَر پیًَذی ،عاسهاى اًزصی اتوی ایزاى

OIMLR

هثاًی طزاحی عیغتن ّای هیتزیٌگ ٍ پزٍٍیٌگ هایغ
تْزٍس خلیلی  ،ؽزوت رضَاى گغتز تْزاى

اػضاء ّیأت رئیغِ

آلایاى خاى اف ،جَراتلَ

 11311الی 133:7
(عالي )D ٍ C ،B

عاختواى هخاسى تاًىزّای حول فزاٍردُ ّای هایغ
ٍ رٍؽْای اًذاسُ گیزی هحوَلِ ّای آى
آرػ یاراحوذی  ،ؽزوت هلی ًفتىؼ ایزاى

 133:7الی 103:7
(عالي )D ٍ C ،B

تَسیي عٌگیي درصٌؼت ًفت
احذ هحوذی لیَاری  ،عاسهاى هلی اعتاًذارد ایزاى

آلایاى دّماًی ،فزحشادی
تزرعی تاثیزتغییزات فؾارجَ،دهای
گاسٍفؾارخزٍجی رگالتَر
هحغي هتاجی ًیوَر  ،ؽزوت گاس هاسًذراى

هیشگزد تَهی عاسی اعتاًذاردّای
هیتزیٌگ

لشٍم تاسًگزی در لزاردادّای خزیذٍفزٍػ گاس
طثیؼی جْت تؼییي دهای ًمطِ ؽثٌن ّیذرٍوزتي

هیشگزد TC

رضا هَعی سادُ ،هٌطمِ  0ػولیات اًتمال گاس

