
درحوزه  یانرژ نینو  یشرفتهایکنفرانس  پ نیسومبرنامه زمان بندی 

نفت و گاز عیصنا  
1401اردیبهشت  16جمعه   

energy2022.tehranlms.ir   آدرس حضور در جلسه کنفرانس 
عنوان 

 فعالیت

 ساعت خاتمه نام مقاله و کد مقاله وابستگی نام ارائه کننده

 8:00 – 8:30   خانم دکتر غفاری سالم آغازین

 " "    تالوت قرآن

 " "    سرود

 " "    فیلم موسسه

 " "   آقای دکتر یاسی افتتاحیه

خوش آمد  

 گویی و افتتاح

 " "   آقای دکتر قریب

 8:30 – 8:50 فرصتهای فرآوری صنعت نفت و گاز ایران در دوران پسا جنگ اوکراین دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر ملکی سخنرانی اول

 8:55 – 9:20 نیزم یانرژ انرژی اتمی آقای دکتر آیت الهی دومسخنرانی 

آقای مهندس فتوره  ومسسخنرانی 

 چیان

 9:25 – 9:45 قلیم کره زمین ا اب و هوائی و راتییو اثرات آن بر تغ یانرژ ندهیآ انرژی اتمی

 9:45 – 10   -------------- استراحت

آقای دکتر احمد  1مقاله 

 قریب

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 10 -10: 30 فردا جهان در انرژی های بحران و ها چالش   0125

آقای مهندس فتوره  2مقاله 

 چیان

 نقش انرژی اتمی ارزیابی وضعیت انرژی الکتریکی در کشورهای خاورمیانه و  0083 انرژی اتمی

 آندر تأمین پایدار و بلندمدت 

10:55 – 10:35 

, مهدی پورآقای دکتر  3مقاله

 آقای دکتر غفاری

 11:00 – 11:20 فتوولتائیک سلول بر خورشیدی متمرکزکننده عملکرد آزمایشگاهی بررسی0129 دانشگاه تفرش

 اقای دکتر حسین نژاد 4مقاله

 بوحیسآقای دکتر 

 11:25 – 11:45 پاالیشگاهتوسعه مدل جریان بهینه انرژی جهت ارزیابی تحول هناوری و افزایش سوددهی  0132 دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر عادلی  5مقاله

مهندس شاه -زاده

 محمدی

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 اولویت با بلند هایساختمان ساکنین نشانیآتش و ایمنی عمومی آموزش فاکتورهای 0098

رفتار و محیط معیار  
12:10 – 11:50 

 12:15 – 12:35 تهران شهر سبک نقل و حمل ناوگان محیطیزیست اثر محاسبه در قطعیت عدم ارزیابی0139   دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر خواجه پور 6مقاله 

 Chris Cook  7مقاله 

 مهندس خاقانی
University 

college London 
Energy Economics 0140     12:40 – 13:10 

 13:10 – 14:00 ---------------------------------------------------------  -------------- نهار و نماز



عنوان 

 فعالیت

 ساعت خاتمه نام مقاله و کد مقاله وابستگی نام ارائه کننده

 خانم زهرا احمدی   8ه مقال

 ,آقای دکتر یاسی

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 14:00 – 14:20 ایرانی جامعه فرهنگی اجتماعی ساختار در انرژی های مولفه نقش 0087

آقای دکتر هاشم زاده  9ه مقال

 دکتر عادلی زادهو 

موسسه آموزش عالی 

 انرژی

 تکنیک از استفاده با گیالن آب بزرگ خانه تصفیه کلرزنی واحد خطرات ارزیابی و شناسایی 0123

 (HAZOP) عملیات راهبری و خطر مطالعه

14:45 – 14:25 

 ,زارعمهندس  10 مقاله

 

 دکتر عادلی زاده 

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 ارائه و گاز ؛ نفت صنایع در AHPو FMEA تکنیک پایه بر ریسک مدیریت و ارزیابی  0061

 (تهران تندگویان شهید پاالیشگاه مطالعاتی مورد)   موجود های ریسک کنترل جهت عملیاتی طرح
15:10 – 14:50 

خانم مهندس  11 مقاله

 ,ابراهیمی

 دکتر یاسی 

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 گیری کار به با تبخیری غیر به تبخیری آبی کولر تبدیل امکان آزمایشگاهی بررسی 0113

آب مصرف کاهش منظور به کمپرسور  

15:35 – 15:15 

 15:35 –15:50 نمایش پوسترهای همایش   استراحت

12مقاله  موسسه آموزش عالی  دکتر پیمانفر 

 انرژی

 15:50 – 16:10 جاذب امواج,گذشته , حال و آیندهمواد 

13مقاله   خانم قربانیان 

 خانم دکتر غفاری

 دکتر پیمانفر

موسسه آموزش عالی 

 انرژی
 بیماری درمان برای هایپرترمیا روش در استفاده منظور به کبالت فریت نانوذرات تهیه   0117

 سرطان

16:35- 16:15 

14مقاله  آموزش عالی موسسه  خانم مرادی 

 انرژی

و در حال توسعه ) درس  شرفتهیپ یدر کشور ها یانرژ تیریتجارب مد یقیتطب یبررس   0013

 (رانیا یبرا ییها

17:00- 16:40  

 گفتار آخرین اختتامیه  دکتر یاسی گفتار آخرین

ارائه پوستر 

های 

 کنفرانس

 17:00 – 17:30 مقاالت پذیرفته شده در قالب پوستر  سایت کنفرانس

 

 


