
 

  

 

 mpt2019.iust.ac.irتارومای َمایؼ: 

 خوردواهی ربقی( محوریتهمایش نیب المللی قوای محرهک نوین )با 

 7931 ماه اسفنذ هفتم شنبه سه – شیبرنامه روز نخست هما

 ظٍ شىبٍ صبح 

 ]فرد شجاعی اظتادتاالر  - پصيَشکذٌ مُىذظی خًدري 4طبقٍ  [

 ظٍ شىبٍ عصر 

05:11-03:31 

 پذیزػ 8::8-0::0

عزيد ملی جمًُری اعالمی ایزان، عزيد میالد  قزائت قزآن، 8::8-0::0

 حضزت سَزا )ط(

 خًػ آمذ گًیی ریاعت َمایؼ 8::8-0::0

 ریاعت داوؾگاٌ ییخًػ آمذ گً 8::0:88-0

)مذیز عامل گزيٌ صىعتی ایزان  مُىذض یکٍ زارعظخىراوی  0:88-:::0

 خًدري(

)رئیظ عتاد حمل ي وقل پیؾزفتٍ  ظخىراوی دکتر مىطقی :::8-0::0

 کؾًر(

 )مذیز عامل عاسمان تًان( ظخىراوی مُىذض َذایت 8::0-:08:0

ريومایی اس طزح مفًُمی خًدريی بزقی داوؾکذٌ مُىذعی  :8-08:0::08

 خًدري

کارگاٌ تًظعٍ حمل ي وقل 

 یکربى یىذگیآال بذين

  یاحمذ ایدکتر پًر

 (ایلیىًیس آمریکا)داوشگاٌ 

 ]ظاله جلعات، 4طبقٍ [

  0وشعت 

 ٍ ارائٍ مقال

 یَا )محرکٍ

 (یکیالکتر

 ]0، کالض 2طبقٍ [

  2وشعت

ٍ ارائٍ مقال 

 ىذٌیآ ی)خًدريَا

 (ي آیىذٌ خًدري

 ]2، کالض 2طبقٍ [

 3وشعت 

 ٍارائٍ مقال

 حرارتی تیری)مذ

 (یباتر

 ]3، کالض 2طبقٍ [

 يعذٌ انیم ییزایپذ 88::8-0:::0

 ظٍ شىبٍ عصر 

07:11-05:21 

 4 وشعت

 ٍارائٍ مقال

 (یمىی)ا

 ]0، کالض 2طبقٍ [

 5وشعت

 ٍارائٍ مقال

 )شارش ي شبکٍ(

 ]2، کالض 2طبقٍ [

 6 وشعت

 ٍارائٍ مقال

 (ی)باتر

 ]3، کالض 2طبقٍ [
 پذیزایی میان يعذٌ 8::08-:::08

 (تایشیف ییاجزا زی)مذ عًنیم طیکر یظخىراو :::00:88-08

 عامل گزيٌ مپىا( زی)مذ یآباد یدکتر عل یظخىراو 00:88-:::00

 

 پایان بزوامٍ َای ريس ايل َمایؼ

 وماس ي واَار 8::8-00:::0
 

  



 

  

 

 mpt2019.iust.ac.irتارومای َمایؼ: 

 خوردواهی ربقی( محوریتهمایش نیب المللی قوای محرهک نوین )با 

 7931 ماه اسفنذ هشتم چهارشنبه – شیبرنامه روز دوم هما

 چُارشىبٍ صبح 

01:11-18:11 

 03:05-04:35چُارشىبٍ  عصر

تاالر  -خًدري  یپصيَشکذٌ مُىذظ 4طبقٍ  [

 ] فرد یاظتاد شجاع

 ، 4طبقٍ [

 ]ظاله جلعات

 یَا یباتر یکارگاٌ مذلعاز

 یبرق یخًدري یتًمیل

 انیریدکتر قذ

 )داوؾگاٌ آلبزتا کاوادا(

 ]ظاله جلعات، 4طبقٍ [

 7 وشعت

 ٍارائٍ مقال

 ي کىترل( ی)طراح

 

 ]0، کالض 2طبقٍ [

 8 وشعت

 ٍ ارائٍ مقال

 یَا اظتیظ)

 تًظعٍ(
 ]2، کالض 2طبقٍ [

 9 وشعت

 ٍارائٍ مقال

 هیوً ی)مًتًرَا

 (یاحتراق
 ]3، کالض 2طبقٍ [

 ارائٍ مقاالت مذعً

( پایعا قاتی)معاين مزکش تحق یجاوَیال تًکلی دکتر

 ىذٌیري در آ ؼیپ یمقتصذاوٍ ي فزصتُا یمُىذع

( پکًیا ذیبزیَ یبخؼ محزکٍ َا زی)مذ ظاز تیدکتر چ

 زانیا میچالؼ کاربزد ي اقل-یعاس یبزق

 ( یطًع هیالذ زیخًاجٍ وص)داوؾگاٌ  یدکتر تراب

 یًمیتیل یُایتًععٍ باتز یچالؾُا

 مپىا( -)کارؽىاط ارؽذ مکً یمُىذض دمشق

 ایؽارص در دو یغتگاَُایا یمًرد کاي

 ارائٍ مقاالت پًظتر

 

 يعذٌ انیم ییزایپذ 8-08:88::08

 01:21-02:11چُارشىبٍ صبح 

 بٍ عمل در صىعت ذٌیا لیکارگاٌ تبذ

 ییکاکادکتر  - خًدري
 (زانی)داوؾگاٌ علم ي صىعت ا

 ]ظاله جلعات، 4طبقٍ [

  01 وشعت

 ٍارائٍ مقال

ي  یمذلعاز)

 (کىترل

 ،2طبقٍ [

 ]0کالض 

 00ت عوش

 ٍارائٍ مقال

 (ظازٌ ي مًاد)

 ،2طبقٍ [

 ]2کالض 

 02وشعت 

 ٍارائٍ مقال

 (یظًخت یلپ)

 ]3، کالض 2طبقٍ [

  تکًرابت ظخىراوی دکتر ::::0-:0::0

 عبش داوؾگاٌ لًرن فزاوغٍ( ؾگاٌیآسما زمذی)

 رٌیزوج یاظتراتص یسیطرح ر کارگاٌ

 ییشًایدکتر پ - در صىعت خًدري هیتأم

 (زانیعلم ي صىعت ا ٌ)داوؾگا

 ] 310، اتاق 3داوشکذٌ مُىذظی خًدري، طبقٍ [

 05:05-05:31چُارشىبٍ عصر 

 تقذیز اس بزگشیذٌ َا ي اَذا جًایش

یادگاری َمایؼگزفته عکظ   

 
 یيَارشارش خًد یَاعتگاٌیا کارگاٌ

 یمُىذض عابع - یبرق

 (زيی)پضيَؾگاٌ و

 ] 314، اتاق 3داوشکذٌ مُىذظی خًدري، طبقٍ [

 در َمایؼ تحًیل گًاَی ؽزکت 8:::0-::::0

 پایان َمایؼ

 وماز ي واَار 03:05-02:11


