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ایران

دانشگاه خواجه

شیخزاده

نصیر الدین

آقایی

طوسی تهران

احترام

بیست و یکمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

23

شیخزاده

بررسی عددی جابجایی طبیعی نانوسیال در یک
محفظه مربعی با منبع حرارتی مرکزی

ایران

احترام

دانشگاه تهران

آقایی

هفتمین کنفرانس ساالنه دانشجویی مهندسی مکانیک ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تهران

24

خراسانیزاده

پتانسیلسنجی انرژی خورشیدی و تعیین زاویه
بهینه کلکتورهای خورشیدی در شهر ارومیه

ایران

آقایی

 -تهران

احترام

دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید-
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ،با همکاری دانشگاه تفرش

25

قنبرعلی شیخ زاده

بررسی جریان و انتقال حرارت در جابهجایی
طبیعی نانوسیال با خواص متغیر در محی
متخلخل

ایران

احترام

دانشگاه سمنان

علیرضا آقایی

دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه سمنان

26

Investigation of natural convection of
nanofluid with variable properties in a
trapezoidal enclosure under the influence
of magnetic field

دبی

امارات

عارفمنش
آقایی ،احترام ،شکرآمیز ،عباسزاده

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی –
 Australian Universal Academyو همکاران

27

بررسی عددی اثر میکرومیکسر در جریان
جابهجایی اجباری نانوسیال درون میکروکانال

ایران

دانشگاه صنعتی
اصفهان

عیاسیان

علیرضا آقایی
آبایایی

ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت،
دانشگاه صنعتی اصفهان

28

بررسی اثر کاربرد نانوسیال بر میدان جریان و
انتقال حرارت در محفظهای با موانع سرد
استوانهای

ایران

کرمانشاه،
دانشگاه رازی

خراسانیزاده

آقایی
آبابایی-سلیمان

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها
کرمانشاه ،دانشگاه رازی،
انجمن فیزیک ایران ،دانشگاه رازی

29

بررسی اثر ضخامت نانوالیه بر میدان جریان و
انتقال حرارت در جابهجایی طبیعی نانوسیال آب-
مس

14

ایران

کرمانشاه،
دانشگاه رازی

شیخزاده

آقایی
احترام -جعفری -سلیمان

شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها
کرمانشاه ،دانشگاه رازی ،انجمن فیزیک ایران ،دانشگاه رازی

30

بررسی اثر نسبت منظری بر میدان جریان و انتقال
حرارت جابهجایی ترکیبی نانوسیال در محفظه
زوزنقهای

عارفمنش

ایران

آقایی

تهران

نادری

هفتمین همایش ملی مبدلهای گرمایی-
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

31

مقایسه اثر مدل براونی و خواص ثابت بر انتقال
حرارت و افت فشار جریان آشفته نانوسیال در لوله

ایران

دانشگاه صنعتی

علیرضا آقایی
شیخ زاده

اصفهان

شکرآمیز

ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت،
دانشگاه صنعتی اصفهان

32

عارفمنش ،خراسانیزاده

بررسی اثر مدل  KKLبر میدان جریان و انتقال
حرارت نانوسیال در محفظه مثلثی

ایران

دانشگاه یزد

آقایی
احترام ،شکرآمیز

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

33

اثر زاویه شیب محفظه و قطر نانوزره بر جابجایی
طبیعی نانوسیال آب -منیزیماکسید در محفظه با
منابع حرارتی مجزا

شیخزاده

ایران

دانشگاه یزد

آقایی
بهرامی ،خیاطزاده

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ، ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

34

شیخزاده

بررسی عددی جریان و انتقال حرارت گذرای
سیال گالینستن در کانال با مانع مربعی

ایران

دانشگاه یزد

آقایی
بهروز آقایی ،هانی

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ، ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

35

شیخزاده

بهینهسازی موقعیت پره بر مبنای تولید انتروپی
در انتقال حرارت جابهجایی ترکیبی نانوسیال در
محفظه

ایران

دانشگاه یزد

آقایی
آبابایی ،نادری ،مشکانی

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ، ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

36

بررسی مشخصههای حرارتی و هیدرولیکی جریان
آشفته نانوسیال در کانالهای موجدار در شیفت
فازهای مختلف

شیخزاده

ایران

دانشگاه یزد

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ، ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

15

آقایی
صدریپور ،استاجلو

37

مقایسه میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال
کامپوزیتی و معمولی در جابهجایی ترکیبی

ایران

عباسیان ،افشار

دانشگاه یزد

آقایی

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ، ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

38

مطالعه عددی جابجایی ترکیبی نانوسیال همراه با
تشعشع در محفظهای متخلخل

شیخزاده

ایران

آقایی

دانشگاه یزد

آذری ،سلیمان

بیست و چهارمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه یزد

39

بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال آب -نانولوله
کربنی چند جداره در لوله با خم  180°و انتخاب
مدل توربوالنسی بهینه

شیخزاده

ایران

آقایی

دانشگاه بیرجند

احمدی

دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
دانشگاه بیرجند

40

بررسی عددی مشخصههای حرارتی و هیدرولیکی
کلکتورهای خورشیدی کنگرهدار هواگرم

خراسانی زاده

ایران

آقایی

دانشگاه بیرجند

صدری پور

دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی
دانشگاه بیرجند،

41

Sheikhzadeh, Sadripour,

An investigation of human thermal
comfort in a desert helicopter

Iran

Birjand

Alireza Aghaei,
Shahrezaee, babaei

Second International Conference on air conditioning and heating / cooling installations
Birjand, Iran

42

بررسی و مقایسه اثر حرکت ساعتگرد و پادساعتگرد
دیوارههای محفظه بر انتروپی تولیدی نانوسیال

ایران

آقایی،

دانشگاه تربیت

مهاجرانی،

مدرس

میرزایی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس

43

بررسی اثر کاربرد نانوذرات الماس بر انتقال حرارت
جابهجایی طبیعی

ایران

دانشگاه تربیت
مدرس

آقایی،
مهاجرانی،
قاسمی

بیست و پنجمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

44

بررسی اثر میکروفین استوانهای بر انتقال حرارت و

ایران

افت فشار میکروکانال با منبع حرارتی

دانشگاه تربیت

شیخزاده ،علیرضا آقایی،

مدرس

فرشی ،قاسمی ،تحقیقی

بیست و پنجمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

45

تحلیل عددی عملکرد یک اجکتور حرارتی در

ایران

یک اواپراتور بخار

16

دانشگاه تربیت

شیخزاده ،علیرضا آقایی،

مدرس

عربی ،غالمی

بیست و پنجمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

46

بررسی انتقال حرارت جابهجایی طبیعی سیال

ایران

غیرنیوتنی در محفظه با مانع گرم

دانشگاه تربیت

عارفمنش ،علیرضا آقایی ،

مدرس

کاظمی

بیست و پنجمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس

47

مقایسه نرخ انتقال حرارت در لوله های سه لویی با و
بدون بافل پیچشی

ایران

دانشگاه تربیت

شیخ زاده ،علیرضا آقایی،

مدرس

میرزائی ،کاشی ،کاظمی

بیست و پنجمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی اثر وجود زبریهای ذوزنقهای شکل بر

48

شیخزاده

ایران

میدان جریان و انتقال حرارت جابهجایی طبیعی

آقایی

تهران

سیال

استادیان

نهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی-
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
مطالعه عددی تاثیر الگوهای مختلف تیغهگذاری بر

49

میدان جریان دوفازی در یک سلول فلوتاسیون

استادیان

ایران

آقایی

سمنان

ستونی

شیخزاده

بیست و ششمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشگاه سمنان ،سمنان  ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،دانشگاه سمنان
بررسی عددی میدان جریان و انتقال حرارت

50

نانوسیال هیبریدی آب -نانولوله کربنی جند جداره

ایران

آقایی

تهران

حسام الدین خسروانی مالیری

–اکسید آهن با استفاده از داده های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران

51

شبیهسازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در
کانال عمودی غیر متقارن

ایران

شیخزاده ،علیرضا آقایی،

تهران

ناصرشریف ،منفردی

بیست و هفتمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،گروه مپنا ،دانشگاه تربیت مدرس تهران

52

بررسی روشهای تهویه و مطالعات مربوط به

ایران

شرایط و تهویه سالنهای مرغداری

تهران

احمدی بابادی ،خراسانیزاده ،علیرضا

آقایی

بیست و هفتمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران،
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،گروه مپنا ،دانشگاه تربیت مدرس تهران

53

شبیهسازی کلکتورهای خورشیدی هواگرمکن در

ایران

شهرستان قم با استفاده از نتایج تجربی

17

تهران

شیخزاده ،علیرضا آقایی ،نبوتی،
منفردی

بیست و هفتمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
انجمن مهندسی مکانیک ایران ،گروه مپنا ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
مطالعه اثر زوایای مولد گردابهی مستطیلی شکل بر

54

ایران

میدان جریان و انتقال حرارت اجباری نانوسیال

مشهد

آقایی ،دزفولیزاده ،سپهری

هیبریدی در کانال
هجدهمین کنفرانس دینامیک شارهها
مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،انجمن فیزیک ایران
بهینه سازی هندسی مولد گردابه درون کانال بر

55

ایران

انتقال حرارت اجباری و افت فشار نانوسیال

تهران

آقایی ،فتاحی ،دزفولیزاده ،سپهری

هیبریدی
یازدهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
دانشگاه کاشان
تعیین ضریب کارایی هیدرولیکی جریان متالطم

56

ایران

اجباری نانوسیال هیبریدی در کانال با شکل

تهران

آقایی ،فتاحی ،دزفولیزاده ،سپهری

ریبهای مختلف
یازدهمین همایش ملی مبدلهای گرمایی
دانشگاه کاشان
مطالعه عددی اثر مولدهای گردابه بر میدان جریان و

57

انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی دوفازی درون
کانال تحت شار حرارتی ثابت

هفتمنی کنفرانس بنی املللی ایفته های نوین علوم و تکنولوژی اب حموریت علم در خدمت توسعه
https://civilica.com/doc/1039088/
مطالعه عددی اثر مولدهای گردابه بر میدان جریان و

58

انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی دوفازی درون

علیضا آقایی ،امنی دزفولی
زاده ،حممد سپهری راد

کانال تحت شار حرارتی ثابت

هفتمنی کنفرانس بنی املللی ایفته های نوین علوم و تکنولوژی اب حموریت علم در خدمت توسعه
/https://civilica.com/doc/1039089
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عددی اثر

59

شیخ زاده ،علیضا آقایی ،امنی

توربوالتور بر عملکرد حرارتی-هیدرولیکی

دزفولی زاده ،حممد سپهری راد

نانوسیال هیبریدی دوفازی درون کانال دما ثابت

پنجمنی کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
/https://civilica.com/doc/1039546
مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه عددی اثر

60

مورفولوژی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در کانال
مارپیچ

پنجمنی کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
/https://civilica.com/doc/1039547

18

علیضا آقایی ،امنی دزفولی
زاده ،حممد سپهری راد

