
 نام كارگاه آموزشي

 طراحي تجهيزات -راهكارهاي كنترل -آالينده هاي هوا

 

 سرفصل هاي دوره

 معرفي آالينده هاي مهم احتراق  •

 فرايند تشكيل •

 تاثيرات سوء  •

 راهكارهاي كنترل (قبل احتراق، حين احتراق و بعد احتراق) •

هاي جريان چرخشي، برگشت گازهاي خروجي، تشريح روش •

 رقيق سازي و...

 فرايند كنترل ذرات •

 طراحي سايكلون •

 اسكرابر طراحي •

  Baghousesطراحي فيلتر و  •

 

 ساعت 10مدت دوره: 

 

 

 

  

 

 

 

 س: افشين فهيمي رادمدر

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

و  تحقيق و توسعه شركت دسا واحدرئيس 

 مدرس دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

CHP و كاربردهاي آن 

 

 دورهسرفصل هاي 

 CCHPو  CHPمعرفي سيستم هاي  •

با استفاده از توربين بخار،  CHPبهره گيري از سيستم هاي  •

 توربين گاز، موتورهاي احتراق داخلي و ميكروتوربين ها

محاسبه بار سرمايشي و گرمايشي آپارتمان مسكوني براي   •

 CHPبكارگيري در سيستم 

 مقدمه اي بر تحليل اگزرژي •

با بهره گيري از  CHPپارامترهاي مهم در طراحي سيستم هاي  •

 موتور احتراق داخلي

 بهره گيري از دود خروجي اگزوز به عنوان مولد سيستم تبريد در اتومبيل ها •

 Biomassو  Solar ،Fuelcellبر مبناي  CHPمقدمه اي بر سيستم  •

 شركت دسا CHPبازديد از نيروگاه  •

 

 ساعت 20مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 س: افشين فهيمي رادمدر

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

و  تحقيق و توسعه شركت دسا واحدرئيس 

 مدرس دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 موتورهاي ديزلي –طراحي موتورهاي احتراق داخلي 

 

 سرفصل هاي دوره

 تاريخچه •

 فلسفه و گام هاي طراحي •

 گرما پويايي موتورچرخه هاي  •

 طراحي مفهومي موتور •

 طراحي تفضيلي موتور •

 آزمون و توسعه •

 مهندسي كاربردي •

 زنجيره تامين و راه اندازي خط توليد •

 بازاريابي و فروش •

 

 ساعت 16مدت دوره: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مرتضي فتحيس: مدر

 دانشجوي دكتراي مهندسي مكانيك

سرپرست واحد عملكرد طراحي و مدرس 

 دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 (DNV)استاندارد دريايي موتورهاي ديزلي 

 

 سرفصل هاي دوره

 كاربري دريايي موتور هاي ديزلي •

لي و سازمان جهاني معرفي موسسات راه بندي بين المل •

IMO 
 DNVروند اخذ استاندارد  •

 شريط محيطي موتورهاي ديزلي در دريا •

 الزامات طراحي موتورهاي ديزلي دريايي •

 DNVآزمون هاي بايسته  •

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضي فتحيس: مدر

 دانشجوي دكتراي مهندسي مكانيك

سرپرست واحد عملكرد طراحي و مدرس 

 دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 ) UICاستاندارد ريلي موتورهاي ديزلي ( 

 

 سرفصل هاي دوره

 كاربري راه آهني موتورهاي ديزلي •

 معرفي اتحاديه بين الملي راه آهن ها •

 UICروند اخذ استانداردها  •

 UICشرايط كاركردي آزمون هاي  •

 UICآزمون هاي عملكردي   •

 UICآزمون هاي دوام  •

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضي فتحيس: مدر

 دانشجوي دكتراي مهندسي مكانيك

سرپرست واحد عملكرد طراحي و مدرس 

 دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 كارگاه آموزشي آزمون موتور

 

 سرفصل هاي دوره

 طراحي اتاق آزمون و اتاق فرمان •

 طراحي تجهيزات جانبي اتاق آزمون •

 ترمزها و اندازه گيري شناورلگام  •

 داده برداري وداده پردازي آزمون •

 تحليل احتراق •

 ساختار مركز آزمون •

 انواع آزمون هاي موتور و برنامه ريزي آن ها •

 صحه گذاري طراحي  •

 تحليل خرابي •

 

 ساعت 16مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محسن پورفالحس: مدر

 دانشجوي دكتراي مهندسي مكانيك

 و مدرس دانشگاه آزمون موتور واحدمدير 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

 آشنايي با روش هاي تست غير مخرب

 

 سرفصل هاي دوره

 از جمله  NDTتئوري و  روش هاي مرسوم  •

• PT 
• MT 

• UT 
• RT 
• AE 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليرضا زارعيس: مدر

 كارشناس ارشد مهندسي مكانيك

 طراحي واحدكارشناس 

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها



 نام كارگاه آموزشي

  الزامات و مشخصات –موتورهاي دريايي 

 

 سرفصل هاي دوره

 شرايط محيطي  •

 حركت كششي و امواج دريا •

 انواع شناورها •

 آب دريا به عنوان منبع جذب گرما و انتقال حرارت  •

 موتورهاي دريايينوع بارگذاري  •

 مقررات آاليندگي هوا •

 تجهيزات و سامانه هاي جانبي موتورهاي دريايي •

 مهندسي كاربردي •

 

 ساعت 8مدت دوره: 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتضي فتحيس: مدر

 دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك

عملكرد طراحي و مدرس سرپرست واحد 

 دانشگاه

 داراي ده ها عنوان مقاله در مجالت و كنفرانس ها


