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 ويژگیهاي حسی و نگرش مصرف كنندگان

 محمدحسین يغمائی مقدم مهندسی 29
براي تشخیص نوع مصرف  AIاستفاده از تكنیك هاي تحلیل داده و 

 درشبكه هاي برق هوشمند

 علی احمد پور مهندسی 30
آلی بر پايه كربن به -هاي چارچوب فلزمطالعه محاسباتی نانوكامپوزيت 

 محیطی هاي زيستعنوان جاذب جهت شناسايی و حذف آالينده 

 حامد كارخانه چی مهندسی 31
سازي و مقايسه مصرف انرژي فرآيندهاي غشايی و تقطیردر شبیه 

 جداسازي حلّالهاي آلی

 سیدمصطفی نوعی باغبان مهندسی 32
كپسوله كردن مواد فعال دارويی با كمك سیال فوق بحرانی جهت بهبود 

 خواص دارورسانی

 استفاده از نانوسیاالت در فرآيندهاي خنك كاري احتراق محمد حاتمی مهندسی 33

 حسین ابوترابی زارچ مهندسی 34
بهبود عملكرد درايو موتور سنكرون مغناطیس دائم بدون گیربكس براي 

 آسانسور

 محمد منفرد مهندسی 35
براي موتورهاي موازي تغذيه شده توسط يك  كنندهطراحی كنترل

 اينورتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


