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 :انجام پروژه تحقیقاتی

 با در نظر گرفتن تزریق نانوذرات و دنبال کردن مسیر  نانوسیاالتهای چند فاز و کاربرد آن در شبیه سازی جریان

 آنها

 شرکت تولید کننده محصوالت نفتیو ابزار دقیق  تجهیزات دوارانتخاب فرایند و  بررسی 

 طبیعی گاز سوخت با جامد اکسید سوختی پیل مدلسازی 

 بررسی عوامل موثر بر افزایش بازده کلکتورهای خورشیدی 

 ذرات نانو در محفظه احتراق شبیه سازی اسپری 

 تحلیل پاشش سوخت مایع در محفظه ی احتراق توربین گاز 

 تحلیل تاثیر شرایط هوای ورودی بر مشخصه های جریان واکنشی درون محفظه احتراق توربین گاز 

  طراحی بهینه شده یک محفظه احتراق توربین گاز 

  تورببن گازتحلیل سیستمی و طراحی بستر تست برای محفظه احتراق SGT600 برای شرکت OTEC 

 عسلویهمنطقه پارس جنوبی  13ثر نشت آمونیاک در اسکله شماره ا تحلیل عددی 

 طقه عسلویهتحلیل عددی نشت گاز طبیعی در خط لوله اصلی گاز در من 

 مترو تهران با در نظر گرفتن مش پویا و امام خمینی شبیه سازی نحوه پخش ذرات در ایستگاه تجریش 

 بیه سازی دینامیکی کنتور گاز دیافراگمی با استفاده از روش باندگرافش

 


