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 پیام رئیس افتخاري کنفرانس
 کنفتراه   دومتی   برگتاار   آستااهه  در اینکه به توجه با ،(سلم و آله و علیه اهلل صلی) محمد آل و محمد حضرت بر صلوات و سالم با

 استاادان،  ارجمنتد،  مهماهان همه خدمت شمرده، غنیمت را ممااز موقعیت ای  ایم، گرفاه قرار برودتی و حرارتی تأسیسات و مطبوع تهویه

 مایتد  منتان  خداوهتد  از و گتویم  متی  خیرمقدم برودتی، و حرارتی تأسیسات و مطبوع تهویه حوزه به عالقمندان و مهندسان پژوهان، داهش

 . آرزومندم را بارگواران همه توفیقات

 معرفتی  کشتور   توستعه  محتور  را ملتی  تولید و بنیان داهش اقاصاد که اسالمی جمهور  هظام  ساله بیست اهداز چشم سند اهداف به هیل

 مبنتا   بر که علمی ها کنفراه  برگاار  راساا، ای  در. است بسیار اهمیت دارا  کشور امکاهات تمامی دقیق ارزیابی و شناسایی هموده،

 شتکوفایی  بته  و شود محسوب داهشگاه و جامعه میان پایدار تعامل ایجاد جهت در ثرؤم گامی تواهد می ،است شده بنا جامعه واقعی هیازها 

 تتر   دقیق برآورد باواهد هوع، ای  از هایی هشست و ها کنفراه  برگاار  برآیند است امید. گردد منجر کشور صنعت و اقاصاد بیشار چه هر

 . هماید کمك عایامان کشور پیشرفت  هقشه تکمیل و طرح به و هموده عرضه کشور فنی و علمی ها  سرمایه و موجود امکاهات از

 تتال   مجداهه کنفراه  ای  برگاار  برا  که عایااهی تمام و داوران علمی، آثار آورهدگان پدید تمامی از داهم می الزم راساا همی  در

 اهقتالب  واال  اهتداف  ستایه  در و هتا  همتاهنگی  و همدلی ای  افاون روز تداوم با است امید. همایم تقدیر و سپاسگاار  صمیماهه اهد، هموده

 .آرزومندم را اسالمی میه  سربلند  و اقادار. باشیم داشاه را ایران شریف ملت و اسالمی میه  به شایساه گاار  خدمت افاخار اسالمی

 دکار خلیل خلیلی 

 داهشگاه بیرجندافاخار  کنفراه  و رئی  رئی  
 

 پیام دبیر کنفرانس
 عشقبه هام یگاهه پروردگار عقل، عدل و 

المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتتی در روزهتا  ششتم و هفتام مهتر       با اساعاهت از حضرت حق، دومی  کنفراه  بی 

شود. ای  کنفراه  با هدف گسار  روابط میان صنعت و داهشگاه در حوزه تأسیسات و تهویه مطبوع داهشگاه بیرجند برگاار می در 5931

عت شکل گرفاه است. در همی  راساا، اهجم  علمی حرارتتی  نها  کاربرد  مرتبط با صهر چه بهار جایگاه پژوهشو هیا به منظور تبیی  

وقفته ستعی     با بیش از یتك ستال تتال  بتی     و برودتی ایران، داهشگاه بیرجند و داهشگاه تربیت مدرس به عنوان برگاارکنندگان کنفراه ،

  یك کنفراه  علمی ارائه دهند. بر ای  اساس، کنفراه  حاضر اولتی  کنفتراه  در ایتران بته     اهد تا الگو  جدید  از هحوه برگاارهموده

ندستی  در مجلته مه « هستخه پتیش اهاشتار   »آید که مقاالت پژوهشی آن دو هفاه پیش از تاریخ برگاار  کنفراه  بته صتورت   حساب می

باور را سرلوحه کار خود قرار داده است کته بایستای در    گذار  کنفراه  ای  همچنی ، شورا  سیاست مکاهیك مدرس مناشر شده است.

فرما باشد؛ لذا موارد  از جمله هظم، رعایت ضوابط و اصول علمی در خصوص داور  مقتاالت،   برگاار  کنفراه ، هگاهی کامالً علمی حکم

بتا   زمتان  هتم اقعی جامعه مهندسی، تعامتل  ها  جاهبی بر مبنا  هیازها  وکارگاهریا  ویراساار  دقیق مقاالت در مراحل مخالف، برهامه

جامعه داهشگاهی و صنعای کشور و هیا پرهیا از هرگوهه ریخت و پا  زائد در ای  کنفراه  مد هظر قرار گرفاه است. همی  امر هیا موجب 

کنفتراه   ستت کته   گران و مهندسان هسبت برگاار  ای  کنفراه  شده است. با ای  وجتود، شتکی هی   گران، صنعت اقبال گسارده پژوهش

 برسد. حدأقلها  آتی به ها در دورهعایاان حاضر در کنفراه ، ای  کاسایامیدواریم با رهنمودها   حاضر خالی از کاسای و هقص هبوده و

بیرجنتد  ان؛ ریاست محارم داهشگاه داهم تا از همکار  اعضا  هیأت مدیره اهجم  علمی حرارتی و برودتی ایردر پایان بر خود الزم می

ها  پژوهشی، ادار  و مالی، آموزشی، داهشجویی و فرهنگی داهشگاه؛ ریاست محارم داهشکده مهندسی و اعضتا  هیتأت علمتی     و معاوهت

وقفته و مجداهته ختود    هتا  بتی   بارگوار گروه مهندسی مکاهیك و هیا از تیم پرتال  داهشجویی مساقر در دبیرخاهه کنفراه  که با تتال  

ناسب کنفراه  را فراهم آوردهد، صمیماهه تشکر و قدرداهی همایم. امید است که کنفراه  حاضر تواهساه باشد تا گامی مموجبات برگاار  

 در راساا  توسعه، اقادار و سربلند  ایران عایا برداشاه باشد. 

 دکار سید علیرضا ذوالفقار  

 دبیر کنفراه  و عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکاهیك داهشگاه بیرجند
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 معرفی شهر بیرجند

 موجب لوت کویر با مجاورت و آور باران بادها  مسیر از دور . است شده واقع ایران شرق در جنوبی خراسان اساان مرکا بیرجند شهر

 تتاریخ  گتذر  امتا . یابتد  شتهرت  خورشید شهر به بیرجند و گیرد قرار ایران اقلیمی ها  بند  تقسیم تری  خشك از یکی در شهر ای  تا شده

 عنتوان  بته  بیرجنتد  لوله آب بنگاه و بوده رساهی آب سازمان دارا  که است ایران در شهر اولی  بیرجند،. دارد خورشید شهر اصالت از هشان

 از تهتران،  از پتیش  و 59۳۱ ستال  در کته  است ایران در شهر  دومی  همچنی  شهر ای . شود می شناخاه ایران رساهی آب سازمان اولی 

 تبریتا  رشتدیه  و دارالفنون از بعد جدید، سبك به آموز  مدرسه سومی  شهر، ای  شوکایه مدرسه. گردید برخوردار شهر  آب کشی لوله

 شتهر  ای  در بوشهر، و مرغی قلعه از پ  595۱ سال در کشور فرودگاه سومی  بیرجند، شهر اساراتژیك و سیاسی موقعیت علت به. است

 . اهد بوده فعالیت مشغول بیرجند، در روسیه و اهگلساان کنسولگر  دو دوم، جهاهی جنگ از پیش تا و شد ساخاه

 و اشتکاهی  هخامنشتی،  شاهنشاهی ایالت جاو جنوبی خراسان دهد می هشان که دارد وجود قراینی خطه، ای  تاریخی سابقه زمینه در

 اکبریه، جهاهی عمارت و باغ فرهگی، کاله ارگ به توان می آن اطراف و بیرجند گردشگر  ها  جاذبه از. است شده می قلمداد ساساهی سپ 

. همود اشاره چنشت رهگ هفت روساا  و فورگ قلعه ماخوهیك، اهگیا شگفت روساا  بیرجند، قلعه شوکایه، مدرسه آباد، رحیم عمارت و باغ

 در عتالی  آموز  مراکا ازجمله. است برخوردار ا  گسارده عالی آموز  امکاهات از کشور شرق داهشگاهی قطب عنوان به بیرجندنی ، چهم

 داهشتگاه  بیرجنتد،  واحد اسالمی آزاد داهشگاه بیرجند، صنعای داهشگاه بیرجند، پاشکی علوم داهشگاه بیرجند، داهشگاه به توان می بیرجند

 مرکتا  دولاتی،  مدیریت آموز  مرکا ا ، حرفه و فنی داهشگاه فرهنگیان، داهشگاه بیرجند، کاربرد  علمی جامع داهشگاه بیرجند، هور پیام

 موجب امر همی . کرد اشاره هرماان غیراهافاعی داهشگاه و بیرجند واحد سما آموز  مرکا ،(کاشاهی سپیده) بیرجند دخاران عالی آموز 

 شتهر  یتك  عنتوان  بته  همتواره  و بگیرد قرار ایران شهرها  صدر در، شهر جمعیت به داهشجو هسبت شاخص هظر از بیرجند که است شده

 .شود شناخاه داهشگاهی و فرهنگی

 

 معرفی دانشگاه بیرجند

گردد. به دالیلی، تحقق عملی ای  اهدیشه، پ  از یك دهه  می باز 5931اهدیشه تأسی  داهشگاه بیرجند و مقدمات اجرایی آن به سال 

عنوان مسئول   دکار محمدحس  گنجی، اسااد ممااز جغرافی داهشگاه تهران، بهیاد  به بار هشست. در آن سال، زهده 5913تأخیر در خرداد 

سسه آموز  عالی بیرجند اهاخاب شد و دبیرخاهه آن در ساخامان مدرسه شوکایه مساقر گردید. بته دهبتال   ؤاهداز  م طرح پیگیر  و راه

عالی بیرجند در محل آن مدرسه تاریخی بریده شد ، طی مراسمی رسمی، هوار سه رهگ گشایش موسسه آموز  5911شهریور  95آن، در 

گوهته بتود کته     آباد بته زمتی  زده شتد. ایت      و پیش از ظهر همان روز طی مراسمی جداگاهه، کلنگ احداث ساخامان آن در اراضی شوکت

ضتی، شتیمی و   داهشتجو در سته رشتاه ریا    5۱۳محمدحس  گنجی و با پذیر   پروفسورسسه آموز  عالی بیرجند با ریاست شادروان ؤم

، به مجامع آموز  عالی تغییر هام یافت و بتا  5911سسه آموزشی از خرداد ؤبا پیروز  اهقالب اسالمی، ای  م فیایك رسماً گشایش یافت.

( و پذیر  داهشجو در دوره شباهه 5913(، ادبیات و علوم اهساهی )5911ها  فنی ) ( و گشایش داهشکده5911الحاق آموزشکده کشاورز  )

 به داهشگاه بیرجند ارتقا  سازماهی یافت. 5915ع داهشگاهی بیرجند در اسفند (، ههایااً مجام591۳)

عضتو   91۳داهشجو و قریب به  سیاده هااروقای است که ای  داهشگاه پ  از گذشت بیش از چهل سال، دارا   اینك جا  بسی خو 

آموزشتکده و داهشتکده اقمتار      1ها  مخالف تحصیلی و هیا  دورهگرایش و در  51۳گروه آموزشی در  1۳داهشکده با  5۳علمی در  هیئت

 هماید. داشت جمعیت شرق کشور، خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ارائه می قطب هگه هیاقطب علمی و بارگاری  عنوان  به
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  مسئوالن کنفرانس
 رئی  افاخار  کنفراه  دکار خلیل خلیلی

 دبیر کنفراه  ذوالفقار  دکار سید علیرضا

 دبیر کمیاه علمی زاده حس دکار حس  

 

  اعضاي کمیته اجرایی کنفرانس )به ترتیب حروف الفبا(
 داهشگاه بیرجند بروغنی  احمد  یوسف سید دکار

 داهشگاه بیرجند کاشاهی  امید  بهااد دکار

 داهشگاه بیرجند امیرآباد   حسی  دکار

 داهشگاه تربیت مدرس دکار هاد  پاسدار شهر 

 داهشگاه بیرجند خادم جواد دکار

 داهشگاه بیرجند  دکار مهد  راغبی

 داهشگاه بیرجند رهنما  سعید دکار

 داهشگاه بیرجند سعید  علی دکار

 داهشگاه بیرجند سیدکاشی حسی  سید دکار

 داهشگاه بیرجند هژاد دکار علی صفو 

 داهشگاه بیرجند  دکار ابوذر فنایی

 اهجم  علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران دکار عبدالرزاق کعبی هژادیان

 اهجم  علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران دکار مصطفی مافی

 داهشگاه تربیت مدرس دکار مهد  معرفت

 داهشگاه بیرجند جعفریان ملك مجید سید دکار

 داهشگاه بیرجند بارگی میر علی سید دکار

 داهشگاه بیرجند هصرآباد  مهد  دکار

 داهشگاه بیرجند هاشمی حجت سید دکار

 داهشگاه بیرجند ادالدینیؤمهندس علی ف

 

  )به ترتیب حروف الفبا( اعضاي کمیته علمی کنفرانس

 سازمان هظام مهندسی هاغاهی مهندس پیمان ابراهیمی

 داهشگاه هرماگان دکار پویان ادیبی

 اصفهان داهشگاه دکار ابراهیم افشار 

 داهشگاه صنعای شیراز دکار امیر امیدوار

 داهشگاه بیرجند کاشاهی  دکار بهااد امید 

 داهشگاه بوشهر دکار غالمرضا ایماهی

 داهشگاه صنعای خواجه هصیر بازرگاندکار مجید 

 داهشگاه تربیت مدرس دکار هاد  پاسدار شهر 

 داهشگاه صنعای خواجه هصیر دکار امید پورعلی

 داهشگاه مالك اشار پیرکند  جاماسپدکار 

 داهشگاه صنعای خواجه هصیر دکار فرشاد ترابی

 اسالمی داهشگاه آزاد جعفرکاظمی فرزاد دکار

 داهشگاه شهید چمران حاجی دولو ابراهیمدکار 
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 داهشگاه بیرجند زاده حس دکار حس  

 داهشگاه علم و صنعت پور حسینعلی سید مصطفیدکار 

 داهشگاه گیالن حقیقی پشایر امی  دکار 

 داهشگاه تربیت مدرس هژاد قاسم حیدر  دکار

 داهشگاه بیرجند دکار جواد خادم

 داهشگاه کاشان زاده خراساهی حسی  دکار

 مرکا تحقیقات ساخامان دکار شهرام دلفاهی

 داهشگاه بیرجند علیرضا ذوالفقار  دکار سید

 داهشگاه تهران علیرضا ریاسی دکار

 داهشگاه کاشان سباپوشاهی مجید دکار

 داهشگاه تهران دکار بهرهگ سجاد 

 داهشگاه صنعای شریف دکار محمد حس  سعید 

 داهشگاه بیرجند دکار علی سعید 

 سازمان هظام مهندسی پور شیراز اصغر علی دکار

 داهشگاه بیرجند هژاد دکار علی صفو 

 هصیرداهشگاه صنعای خواجه  دکار حسی  صیاد 

 داهشگاه صنعای امیرکبیر دکار عباس عباسی

 داهشگاه صنعای خواجه هصیر عمیدپورمجید دکار 

 داهشگاه بیرجند دکار ابوذر فنایی

 داهشگاه آزاد دکار رامی  قاسمی اصل

 مرکا تحقیقات ساخامان و مسک  کار   دکار بهروز محمد

 پژوهشگاه هیرو کعبی هژادیانعبدالرزاق دکار 

 داهشگاه یاد ولی کالهار دکار

 (داهشگاه امام خمینی )ره دکار مصطفی مافی

 داهشگاه تربیت مدرس دکار مهد  معرفت

 داهشگاه بیرجند جعفریان مجید ملك دکار سید

 داهشگاه صنعای خواجه هصیر موسو  هائینیانمجابی  سیددکار 

 داهشگاه بیرجند میربارگی علی سیددکار 

 داهشگاه شهید رجایی تهران میرمحمد  علی دکار

 داهشگاه بیرجند دکار مهد  هصرآباد 

 داهشگاه تربیت مدرس مهد  هیهات دکار محمد

 

  )به ترتیب حروف الفبا( اعضاي کمیته دانشجویی کنفرانس
  (داهشجو  دکار ) دینیدالاؤعلی فسرپرست کمیاه داهشجویی: 

  (داهشجو  کارشناسی) هژاد مریم ابوالحس 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) افضلیان مهد 

  (ارشد داهشجو  کارشناسیزاده ) مهااب امی 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) مسلم ایوبی

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) حاهیه بیجار 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) رضا جاللی

  (داهشجو  دکار ) کریم جعفریان
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  (داهشجو  کارشناسی ارشد) مژگان چاجی

  (داهشجو  کارشناسی) بی حق شیما

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) خشایار خورشیدزاده

  هژاد )داهشجو  دکار ( مرتضی دالکه

  امید دیمی )داهشجو  کارشناسی ارشد(

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) محمود راسای

  (داهشجو  کارشناسی) فرزاهه رباهی

  (داهشجو  کارشناسی) مینا رجایی

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) رجبیجواد 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد)یسی محمد رئ

  (داهشجو  کارشناسی) ساروهه سبحاهی

   (داهشجو  دکار ) ظهیر  شهباهی امی 

  (داهشجو  دکار ) سهیال صادقی

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) مرتضی طاهر 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) سعید عایا 

  (داهشجو  کارشناسی ارشد) گرامیعلیرضا 

  (داهشجو  کارشناسی) پور راضیه مطلبی

  (داهشجو  دکار ) سید محمد هوشمند

 

  ویراستاران

 آرایی مجموعه مقاالت ویراساار  فنی و صفحه ساجده مدهی

 ویراساار  ماون اهگلیسی مقاالت پور حس حامد 

 صنعایویراساار  مقاالت  ، سعید عایا امید دیمی

 آرایی مقاالت صنعای صفحه ، مژگان چاجیحاهیه بیجار 

 کنارل اصالحات مقاالت صنعای مرتضی طاهر 

 

  آمار کنفرانس
 5۳1 ها  ارسالی مجموع تعداد مقاله

 ۳1/3 شده برا  هر مقاله ها  اهجام میاهگی  داور 

 11 شده برا  چاپ پذیرفاهپژوهشی تعداد مقاالت 

 53 شده صنعای پذیرفاهتعداد مقاالت 

 

 بر عهده نویسندگان آن مقاله است. ،مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله

 




