
  1401همن  ب                             مصطفی مافی                                                              -پژوهشی و اجراییعلمی، رزومه 

 

 21 از 1 صفحه

 

 و تماس مشخصات فردي

              20/6/58اريخ تولد: ت                         ابوالفضل نام پدر:                   مافینام خانوادگي :                 مصطفینام : 

 انجام شده   وضعيت خدمت:     متاهل   ضعيت تاهل: و        432-293024-7کد ملي :         1933شماره شناسنامه: 

                                                                          

    3414896818  ، کدپستی:کانيکم گروه مهندسی ،دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(، قزوین : محل کار )دانشگاه( آدرس

 028-33901140 :دفتر گروه تلفن

 

 ،طبقه ششمویش، رتهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان، پژوهشگاه نيرو، ساختمان : نيرو(محل کار )پژوهشگاه  آدرس 

                  1468613113: یکد پستمرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی )مرکز رشد(،  

 021-88581968فکس:        88590492-021 :مستقيم مرکزتلفن 

 

       0914-317-9114  تلفن همراه:
Email:     mostafa.mafi@gmail.com    ;      m.mafi@eng.ikiu.ac.ir 

 

 سوابق تحصيلي

 1388، نعتی خواجه نصيرالدین طوسیدانشگاه ص، تبديل انرژي-دکتري مهندسي مکانيک

-ناميکیسازی ترمودیپتروشيمی و بهينههای جداسازی صنایع سيستم کاری درتوسعه مدل مناسب سيکل خنک عنوان رساله دکتري:

 اقتصادی آن با آناليز ترکيبی پينچ و اگزرژی

                                                                       1383، گاه تبریزدانش  ،تبديل انرژي -مهندسي مکانيک  کارشناسي ارشد

 ل از آنجریان فواره ای حاص برخورد دو جت متالطم با تقارن محوری بر روی یک سطح و عددیبررسی  نامه:عنوان پايان

                                                                              1381، انشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسید ، حرارت و سياالت -مهندسي مکانيک  کارشناسي

 بررسی و مطالعه اجزاء سيستم موتور گازسوز انژکتوری                     تخصصي:پروژه عنوان 

 

 هاي شغلي و اجراييسوابق فعاليت

 1401تا  1398 ،يس پارک علم و فناوری قزوینرئ 

  تا کنون  1389 ،دانشيار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(عضو هيات علمی و 

 1401تا  1399، تومان ارديليم 5 هياول هیبا سرما يس هيات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غيردولتی استان قزوینرئ 

  1401تا  1395 ،انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی کشوريس ئنایب رعضو هيئت مدیره و 

 1400تا  1394 ،از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری الف علمی رتبهدارای  ،"های تجدیدپذیر و نوانرژی" سردبير فصلنامه 

 کنونتا  1394 ،ناوریاز وزارت علوم، تحقيقات و ف الف علمی رتبهدارای  ،"های تجدیدپذیر و نوانرژی"فصلنامه  عضو هيئت تحریریه 

  تا کنون 1394شگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی، های سرمایش عميق، دانعلوم و فناوریعضو اصلی گروه پژوهشی 

 1398 تا 1394 ،فیشر صنعتی دانشگاه ،فیشر یانرژ عیدفتر توسعه صنا همکار 

 1397تا  1395 ،پژوهشگاه نيرو  ،مرکز مدیریت بارهای سرمایشی کشور همکار 

 1397تا  1391 ،المللی امام خمينی )ره(دانشگاه بينر کميته ارتباطات پژوهشی دبي  

 1397تا  1390 ،المللی امام خمينی )ره(معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بين 

 1396تا  1390 ،المللی امام خمينی )ره(دانشگاه بيندانشکده فنی  عضو کارگروه تخصصی هيات اجرایی جذب هيات علمی 

 1392تا  1390 ،های اتمیی نيروگاهزشرکت ساخت و راه اندا ارشد بخش مهندسی مکانيک و تاسيسات مشاور 

  1390تا  1386، شرکت مهندسی ساخت نيروگاههای اتمیکارشناس ارشد تاسيسات مکانيکی 

 یه یکالحيت پاص تاسيسات مکانيکی ساختمان و دارندهدر رشته مهندسی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضو 

 تا کنون 1389، نظارت، طراحی و اجرای تاسيسات مکانيکی ساختمان
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 های زهتاسيسات سا پروژه و سرپرست )پژوهشکده رانشگرهای فضایی( مرکز تحقيقات مهندسی آذربایجان شرقی کارشناس ارشد

 1385تا  1382، مقاوم

 

 جوايز و افتخارات

 1393خرداد ،  گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع المللیکنفرانس بين نيپنجمدر  کسب عنوان مقاله برتر  

 1391سال  (،استاد نمونه آموزشی دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره 

  یتدانشگاه صنع ،یکاهنده مصرف انرژ یاهیدر جشنواره توليد و توسعه فناور یمقطع دکتر هایبخش پایان نامهدر کسب مقام اول 

  1388 آذر، شریف

  1388سال  ،انجمن مهندسان مکانيک ایران یکسب عنوان پایان نامه برتر در مقطع دکتر 

 1387سال  ،یخواجه نصيرالدین طوس یدانشگاه صنعتدانشکده مهندسی مکانيک   یممتاز مقطع دکتر یدانشجو 

  یزتبر دانشگاه انرژی تبدیل-مکانيک کارشناسی ارشد مهندسی 81در ميان فارغ التحصيالن ورودی سال کسب رتبه دوم 

 

 و فناوري  پژوهشي ،عضويت در شوراها و مجامع علمي

 گذاری سيستم شناسه -کننده) مبرد(گازهای خنک"با عنوان  10049شماره  رانیا یاستاندارد مل نیتدو یفن ونيسيکم سیير

 1400 ، سال"یمنیا یو طبقه بند

 ناورانه استانفارزیابی و استانداردسازی محصوالت دانش بنيان و  تهيدر کم یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم ندهینما 

 1401الی  1399 ،قزوین

  قانون  18بصره تبند الف  9تا  1نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کميته استانی تسهيالت اشتغال زایی جز

 1400 در سال بودجه

 یفناور و یمعاونت علم ییفضا شرفتهيبا مشارکت ستاد حمل و نقل پ رانیا ربکسيگ یمرکز نوآور یاستگذاريس یعضو شورا 

 1401الی  1399، محرکه روين یو شرکت صنعت یجمهور استیر

 1400الی  1394 ،نیپژوهش شرکت گاز استان قزو یعضو شورا 

  عضو شورای تدوین سند توسعه فناوریMini-LNG  ،1396کشور، شرکت ملی گاز ایران 

 دبير و یک دوره  )یک دوره به عنوان سه ساله دو دوره متوالی ،ایرانانجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی  عضو هيئت مدیره

 1401تا  1395 به عنوان نایب رئيس انجمن(،

 

 هاي تحقيقاتيزمينه

 های انرژی سازی سيستممدلسازی و بهينه 

 های سرمایش، گرمایش، تهویه مطبوع و تعویض هوای مسکونی، تجاری و صنعتیسيستمسازی طراحی و بهينه 

 های تبرید خانگی، تجاری و صنعتیسيستمسازی طراحی و بهينه 

 کرایوژنيک )سرمایش عميق( های سيستمسازی طراحی و بهينه 

  گاز طبيعی و واحدهای مایع سازیپاالیشگاههای گاز  ،یيایپتروشيمهای مجتمعدر مایع سازی و جداسازی گازها های سيستم 

 های نو و تجدیدپذیرانرژی 

 

 و فنيهاي پژوهشي اي از سوابق اجرا، همکاري و نظارت پروژهگزيده

 فناوری وهش و کارفرما: شرکت پژ، "کاری واحد اولفين مجتمع پتروشيمی تبریزسازی سيستم خنکمدلسازی و بهينه" همکار پروژه
 1385، پتروشيمی

 1392، گرنت پژوهشی، "های سرمازای خانگی با استفاده از مبردهای طبيعی سازگار با محيط زیستتوسعه سيستم" مجری پروژه 

 کارفرما: مجتمع ، "ناورانف یميو متانول مجتمع پتروش کيداستياس یکن واحدهاخنک هایو بهبود عملکرد برج یبررس" همکار پروژه
 1394(، فیشر یانرژ عی)دفتر توسعه صنا فناوران یميپتروش
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 مين نيازهای گرمایشی، به منظور تا ریدپذیاز منابع تجد یانرژ ديتول یبيترک هایستميمطالعه امکانسنجی استفاده از س " پروژه یمجر

با  یازرسانگو  CNG ،LNG یانرژ هایحامل ریآن با سا یو اقتصاد یفن سهمقای و گذرسرمایشی و الکتریسيته در روستاهای سخت

، "نیدر استان قزو یصنعت یدامدار کی( و رودنهیرمالت، دن بن،چيمنتخب )شامل پ یی: منطقه روستایمطالعات مورد -خط لوله

 1396الی 1395 ،نیکارفرما: شرکت گاز استان قزو

 یفناور یمفهوم یراحو انجام ط شیافزا تيقابل یبر مبنا یو انتخاب فناور یعيگاز طب یساز عیما یهایفناور یبررس" ملی اظر پروژهن 

 1396الی  1395،  کارفرما: شرکت ملی گاز ایران، "منتخب

  وزارت  نیون عیصنا یطرح ها کارفرما: دفتر، "داغ یپخت نان کوچک به کمک جت هوا یصنعت مهيساخت دستگاه فر ن"ناظر پروژه
 1394الی  1393، صنعت، معدن و تجارت

  ستميس یصنعت مهينمونه ن کیو ساخت  یطراح "ناظر پروژه CHP-micro تيبا ظرف kW5 همزمان برق  ديجهت تول تهيسیالکتر

 1396الی  1395، وزارت صنعت، معدن و تجارت نینو عیصنا یطرح ها کارفرما: دفتر، " و حرارت

 ندیانتخاب فرآ به منظور عیبا خوراک ما نياولف ی( واحدهایدست )قسمت سرد و جداساز نیيپا هاییمقایسه تکنولوژ " پروژه یمجر 

 ، در دست انجامکارفرما: شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی، "مناسب

 1398، اعوزارت دف ییایدر عیصنا سازمان کارفرما:، "نيسنگکالس  یمطبوع شناورها هیتهو هایسامانه یطراح " پروژه یمجر 

 باالی صفر  عتیصن های در سردخانه ستیز طيسازگار با مح یمبردها ینیگزیجا سنجیو امکان  یانرژ ییارتقاء کارا " پروژه یمجر

 در دست انجام ،رويپژوهشگاه نکارفرما: ، "ادني سطح در هادر حوزه سردخانه نینو هاییو زیر صفر کشور با توجه به توسعه فناور

   1400 الی 1398، يرونپژوهشگاه کارفرما: ، "ريلشعءاگازدار و ما ینوشابه ها ديدر صنعت تول یمصرف انرژ اريمع نیتدو "ناظر پروژه 

  تا کنون 1398، وپژوهشگاه نيرکارفرما: ، "ومينيشمش آلوم ديتول عیدر صنا یمصرف انرژ ارياستاندارد مع یبازنگر "ناظر پروژه 

  تا کنون 4001 رو،يکارفرما: پژوهشگاه ن، "شیسرما یستمهاياستفاده در س جهت نیگزیجا یو توسعه مبردها قيتحق "ناظر پروژه 

 الی  1399 ،زوینقکارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، "هکتاری آبيک 72تدوین طرح جامع پردیس فناوری " مدیر پروژه

1400 

 

 دانشگاهدر  يدروس تدريس

 مقطع کارشناسي:

 ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ک،يمکان یو سردخانه، رشته مهندس دیتبر یها ستميس یطراح( 

 رشته مهندسی مکانيک، دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(مطبوع هیتهو یها ستميس یطراح ، 

 رشته مهندسی مکانيک، دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(1 مکانيک سياالت ، 

 ی )ره(، رشته مهندسی مکانيک، دانشگاه بين المللی امام خمين1 انتقال حرارت 

 )تاسيسات مکانيکی، رشته مهندسی معماری، دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره 
 

 مقاطع تحصيالت تکميلي:

 ،ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،تبدیل انرژی – کيمکان یرشته مهندس سيستم های انرژی پيشرفته( 

 )ه()ر ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،انرژیتبدیل – کيمکان ی، رشته مهندسانتقال حرارت پيشرفته )هدایت 

 ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،یانرژ لتبدی–کيمکان یرشته مهندس ،ترمودیناميک پيشرفته( 

 ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،یانرژ لتبدی–کيمکان یرشته مهندس ،های پيوستهمکانيک محيط( 

 ره( ینيم خماما یالملل ني، دانشگاه بیانرژ لتبدی–کيمکان یرشته مهندس، (کيجنی)کرا نیيپا یليدرجات حرارت خ ديتول( 

 ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی ،یانرژ لتبدی–کيمکان یرشته مهندس مبانی مهندسی کرایوژنيک 

 ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،یانرژ –عماریم یرشته مهندس های فعال و غيرفعال،سيستم( 

 ره( ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ،انرژی –یمعمار یرشته مهندس، 2 یو انرژ یمعمار یطراح( 
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 ها در صنايع و سازمانشده  تدريستخصصي هاي دوره

  ساختمان یام مهندسسازمان نظ، "نکات اجرایی تاسيسات مکانيکی" یپروانه اشتغال به کار مهندس هیو ارتقاء پا دیتمددوره آموزشی  

 سازمان ، "مطبوع هیوهوا و ته ضیتعو ی،سرمائ ی،گرمائ ساتيتاس "ی پروانه اشتغال به کار مهندس هیو ارتقاء پا دیتمد دوره آموزشی

 ساختمان ینظام مهندس

 ازمان ، س"ر ساختمانهاد یانرژ مصرف در ییالزم در صرفه جو ريتداب" یپروانه اشتغال به کار مهندس هیو ارتقاء پا دیتمد یدوره آموزش

 ساختمان ینظام مهندس

 ساختمان یهندسسازمان نظام م، "کنهای خنکچيلر و برج "ی پروانه اشتغال به کار مهندس هیو ارتقاء پا دیتمد دوره آموزشی 

 های نيروگاهی، پاالیشگاهی و پتروشيمی، مجتمع "های بخارانتخاب تله"دوره تخصصی 

 های اولفين و پاالیشگاههای گاز، مجتمع"های تبرید صنعتیسيستم"دوره تخصصی 

 های فوالد و کک سازی، مجتمع"های تهویه مطبوع ساختمانی و تهویه صنعتیسيستم"دوره تخصصی 

 

 طي شده  تخصصيهاي دوره

 هاي فني شامل:هاي تخصصي گذرانده در حوزهدوره

 های تاسيسات مکانيکیطراحی سيستم 

 مطبوعهای کنترل اتوماتيک تهویه اصول سيستم 

 های پيشرفته تهویه مطبوعطراحی سيستم 

 های بخار و خطوط کندانسطراحی سيستم 

  های بخار و تجهيزات کنترلی انتخاب تله 

  دوره آموزشی برنامه نویسی و اپراتوری ماشين فرزCNC 

  

 :شامل گذرانده در حوزه مديريت نوآوري و فناوري يتخصص هايدوره

 عمرانی و مدیریت فضای فيزیکی در پارک های علم و فناوری واگذاری اراضی، توسعه طرح های 

 های نوآوریاصول طراحی فيزیکی محيط 

 گذاری فناوریارزش 

 تجاری سازی محصوالت فناورانه 

 مالکيت فکری 

 ارزیابی شرکتهای فناور 

 اکوسيستم نوآوری 

 های علم و فناوریجذب و پذیرش در پارک 

 چرخه عمر سازمان 

 هاعلل شکست شرکت 

 های علم و فناوریتامين مالی پارک 

 المللیتعامالت بين 

 تامين مالی واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری 

 نظام مدیریت نوآوری 

 

 ساير دوره ها:

  مميزی داخلیISO 9001:2000 

 نویسی آشنایی با مدیریت دانش و دانش 
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 ايهاي حرفهساير فعاليت

ر مقطع د "های سرمایش عميقمهندسی سيستم"و  "های تبرید و تهویه مطبوعمهندسی سيستم"هایرشته تدوین سرفصل .1

 های معتبر خارج از کشور تحصيالت تکميلی با همکاری دانشگاه

 1390از معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت،  Mini-LNGاخذ تایيد صالحيت احداث واحدهای  .2

راه و شهرسازی  شی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارتاخذ صالحيت تدریس برای دوره های آموز .3

 در رشته مهندسی تاسيسات مکانيکی ساختمان

 تا کنون 1398دبير نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار هفته پژوهش و فناوری استان قزوین از سال  .4

 ریزی در:عضو هيئت علمی و کميته برنامه .5

  گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع"المللی های بينکنفرانس" 

 های حرارتی و برودتیتهویه مطبوع و سيستم"المللی های ملی و بينکنفرانس" 

 های بين المللی ساالنه مهندسی مکانيککنفرانس 

 های کاربردی در مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيکپژوهش"های کنفرانس" 

 یصنعت هاییو نوآور یمکانيک هایسيستم"های ملی کنفرانس" 

 یانرژ یساز نهيبه کردیبا رو یساختمان نینو هاییفناور" ناريسم" 

هرکهای ی، دانشگاه بين المللی امام خمينی و شرکت شصنعت یو بسته بند یطراح یسابقه ملمو  شیهما نينخست ريدب .6

 1391صنعتی استان قزوین، مهر 

رارتی و المللی تهویه مطبوع و تاسيسات حرارتی و برودتی، انجمن علمی مهندسی حدبير علمی نخستين کنفرانس بين .7

 1394های صدا و سيمای تهران، اردیبهشت برودتی ایران، مرکز همایش

 و رانیا یو برودت یحرارت یمهندس یانجمن علمی، و برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو ملیکنفرانس سومين  ريدب .8

 1396اسفند  لی امام خمينی،الملدانشگاه بين

 :مختلف شاملها و سمينارهای سخنرانی و ارایه کارگاه در کنفرانس .9

  یدی و های تبرسيستم"با عنوان  گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع المللیدومين کنفرانس بينسخنران ویژه
 "مبردهای سازگار با محيط زیست

  کنترل در "سازی مصرف انرژی با موضوعمحوریت بهينهسخنران ویژه دومين همایش ملی عمران شهری با 
  "سازی مصرف انرژیهای تهویه مطبوع و نقش آن در بهينهسيستم

  تبرید صنعتی دماپائين"سخنران ویژه دوازدهمين سمينار تخصصی مرکز دانش صنعت تاسيسات با موضوع" 

 اصول تبرید آمونياکی"وضوع سخنران ویژه هفدهمين سمينار تخصصی مرکز دانش صنعت تاسيسات با م" 

 ای هتوسعه سيستم"های صنعتی با موضوع های مکانيکی و نوآوریسخنران ویژه دومين کنفرانس ملی سيستم
 "سرمازای خانگی با استفاده از مبردهای طبيعی سازگار با محيط زیست

 معتبر علمی داخل و خارج از کشور شامل: داوری مقاالت در مجالت و ژورنالهای .10

 International Journal of Refrigeration 

 Energy and Environment 

 Journal of Energy Storage 

 Applied Thermal Engineering 

 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 

 Process Safety and Environmental Protection 

  AUT Journal of Mechanical Engineering 
 ProcessingGas  

 نشریه مهندسی مکانيک دانشگاه تبریز 
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 نشریه مهندسی و مدیریت انرژی 
 نشریه پژوهشی مهندسی مکانيک ایران 
 نشریه مهندسی مکانيک اميرکبير 
 نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانيک مدرس 

 

 کتب تخصصی شامل: یداور .11

 انشارات دانشگاه بيرجند – مفاهيم و مبانی کاربردی آسایش حرارتی 

  انتشارات دانشگاه کردستان –هيدروليک خطوط لوله گاز 
 1396  تا 1391 –)ره(  یامام خمين المللیدانشگاه بين یدانشگاه، معاونت فرهنگ یعلم هایانجمن یمشاور فرهنگ .12

 1395 - یو فناور قاتتحقي علوم، وزارت –حرکت  یجشنواره مل نيهشتم داور .13

 

 سازیو توانمند افزاییدانشهاي گذرانده در طرح دوره

 روش های تدریس نوین با رویکرد پژوهش محور"با عنوان  یعلم اتيه یو توانمندساز افزایی طرح دانش" 

 ایحرفه اخالق"استادان با عنوان  یشهیاند افتيطرح ض یکارگاه آموزش"  

 اسالم یاسيس یشهیاند"استادان با عنوان  یشهیاند افتيطرح ض یآموزش کارگاه" 

 یاسالم تيو ترب مياصول تعل"استادان با عنوان  یشهیاند افتيطرح ض یآموزش کارگاه" 

 اندیشه تمدن ساز"استادان با عنوان  یشهیاند افتيطرح ض یآموزش کارگاه" 

 یبا ضوابط و مقررات دانشگاه ییآشنا"با عنوان  یعلم اتيه یو توانمندساز افزاییدانش طرح" 

 سیروش ها و فنون تدر"با عنوان  یعلم اتيه یو توانمندساز افزاییدانش طرح" 

 یکيو منابع الکترون یاطالعات علم تیریمد"با عنوان  یعلم اتيه یو توانمندساز افزاییدانش طرح" 

 قيتحق تیریروش و مد"با عنوان  یعلم اتيه یو توانمندساز افزاییدانش طرح" 

 یدانشگاه یآموزش هایگروه یدرون یارزیاب" با عنوان یعلم اتيه یو توانمندساز افزاییطرح دانش" 
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 .(پژوهشی

 یساز عیما یطرح ابتکار کی یساز هيشب " ،يماف يمصطف بشرحق؛ء ايمسعود ض ؛یزآبادیعز ییحامد رضا .31

 ،يمی ایرانشنشریه علمی پژوهشی شيمی و مهندسی ، "یگاز یها روگاهين یاتالف یاستفاده از انرژ یبرا دروژنيه

 (یپژوهش ی)علم 1400 مهر 25 خیاز تار نیشده، انتشار آنال رفتهیپذ

رخه چ یساز نهياصالح و به"اصل،  یقاسم نيرام ،يماف يمصطف ان،ينينائ یموسو یمجتب ديس ،یسامان فرامرز .32

دوره  ز،یردانشگاه تب کيمکان ی، مجله مهندس"عیما یعيکننده گاز طب ريتبخ ستميمجهز به س دروژنيساز ه عیما

 (یهشپژو ی)علم 20-11، صفحه 1401 زیي، پا3، شماره 52

 عیما یطبقه ا کیچرخه  یريبه کارگ یاقتصاد -یفن یابیارز "،یمنصور خانک ،يماف يمصطف ،یکلوان رفرشاديام .33

انشگاه د کيمکان یمجله مهندس، "بر یانرژ عیصنا ازين سایی به منظور قله یبا مبردچندجزئ یعيگاز طب یساز
 (یپژوهش ی)علم 30-21، صفحه 1401، تابستان 2، شماره 52دوره  ،زیتبر

و خوراک بر عملکرد  طيمح ییدما راتيياثرات تغ "عباس سادات سکاک،  ديس ،يماف يمصطف ،یسجاد کرم .34

، 1، شماره 52دوره  ،زیدانشگاه تبر کيمکان یمجله مهندس، "ییساقله یبا کاربر یعيگازطب یساز عیما یواحدها

 (یپژوهش ی)علم 78-69، صفحه 1401بهار 

 یسازنهيهبو  ليتحل ،یسازهيشب "،يماف يمصطف ی،ديمختار ب ،خوشخو یقيحق نيرام ی،دامون آقازاده دکاندار .35

 یمهندس مجله، "LNG کيجونیکرا یبا استفاده از انرژ دیتبر-توان یبيترک دیدو چرخه جد یکينامیترمود
 (یپژوهش ی)علم 20-11، صفحه 1400، زمستان 4، شماره 51دوره  ،زیدانشگاه تبر کيمکان

http://gpj.ui.ac.ir/issue_3967_4170_.html
http://en.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=191599
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 یحدهابر وا یجذب شیسرما شياثر پ یو اقتصاد یفن سهیمقا"ی، منصور خانک ،يماف يمصطف ی،کلوان رفرشاديام .36

دوره  ،زیبردانشگاه ت کيمکان یمجله مهندس، "یرجائ ديشه روگاهيسوخت ن نيبه منظور تام یعيگاز طب یساز عیما

 (یپژوهش ی)علم 174-165، صفحه 1400 زیي، پا3، شماره 51

با دو حالت  یديدودکش خورش کی یعملکرد حرارت یابیارز" ي،ماف يمصطف ی،مد نيحس ی،ستانيپوپک پورس .37

 یزیرنامه رو ب ايفصلنامه جغراف ،"در شهر کرمان ی: ساختمان ادارینمونه مورد -هوا از کف  قیرزت مستقل و
 ی(پژوهش ی)علم 721-702 صفحه، 1400 ، تابستان4، شماره 11دوره ، یاهمنطق

رق شالماس  یمجتمع تجار یعملکرد مصرف انرژ ليتحل"ی، ماف یمصطف ی،مد نيحس ،زاده نیالعابد نیسمانه ز .38

 ،یهنر اسالم یفصلنامه علم، "یاسالم یبا نماد معمار یالجورد یو رنگ آب ومیاتر شهينوع ش نیمناسب تر یبر مبنا

 (یپژوهش ی)علم 457-442، صفحه 1400 وری، شهر42 یاپيپ، 18دوره 

تمان در ساخ نهيبه یبازشوها قیاز طر یکاهش مصرف انرژ"، يماف يمصطف یی،ايغ یمحمدمهد، نظربلند الیناز .39

دوره  ،یمهنر اسال یعلمفصلنامه ، "رازيشهر ش یسنت یبناها یها ريبا نورگ قيدر تطب یبلندمرتبه مسکون یها

 (یپژوهش ی)علم 408-394 صفحه، 1400شهریور ، 42 پياپی ، شماره18

 یمرکز یداخل ريعملکرد فرم و ارتفاع سقف نورگ ليتحل "،يماف يمصطف ی،مد نيحس ،زاده نیالعابد نیسمانه ز .40

ماره ش، 23دوره  ،زیستفصلنامه علوم و تکنولوژی محيط ، "سرد و خشک شهر مشهد مياقل یتجار یساختمان ها

 (یپژوهش ی)علم 71-57 صفحه، 1400 خرداد ،3

 یاقتصاد -یسنجی فنمکانا "ی، ميمسعود ابراه ی،منصور خانک ،يماف يمصطف ،پور ییالسادات عال میمر .41

، "رد و خشکس ميبا اقل ییتوده در مناطق روستا ستیو ز یديخورش ریدپذیاز منابع تجد یانرژ نيتأم یهاستميس

 (یپژوهش ی)علم 100-81، صفحه 1400 نی، فرورد1، شماره 53دوره  ،اميرکبير کيمکان یمهندس نشریه

ز اینرسی سازی دو بعدی جداسازی ذرات زیستی با استفاده امدل "ی، سلطان ديمج ،يماف يمصطف  ،یارباب ليسه .42

 (یپژوهش ی)علم 239-246، صفحه 1397، 1، شماره 18، دوره مهندسی مکانيک مدرس، مجله "در ميکرو کانال 

ه از تبخيری مستقيم با استفاد شیسرما ستميبهبود عملکرد س"،آجرلو درضايحم ،يماف يمصطف ی،منصور خانک .43

، صفحه 1397، بهار 1، شماره 48، دوره مهندسی مکانيک دانشگاه تبریز، مجله "یکننده انرژمخزن آب ذخيره

 (یپژوهش ی)علم 167-159

ستم بررسی اثر نشت مبرد بر عملکرد سي"ی،حامد مناف ي،ماف يمصطف ،سادات سکاک دعباسيس ،بهنام کرملو  .44

، 4، شماره 47دوره ، مهندسی مکانيک دانشگاه تبریز، مجله "جزئیای مبرد چندساز گاز طبيعی دو طبقهمایع

 (یپژوهش ی)علم 267-276، صفحه 1396 زمستان

و استخراج  ابیرد کينتيس یمدل ساز "ی،سلطان ديمج ،يماف يصطفم، دگريسف یمصطف ،محمدرضا مرغوبکار .45

 نشریه، "یسرطان ینواح صيدقت در تشخ شیافزا یبرا ترونیبا نشر پوز یدر پرتونگار یزمان تيفعال یهایمنحن
 (یپژوهش ی)علم 822-813، صفحه 1397، مهر و آبان 4، شماره 50، دوره اميرکبير ی مکانيکمهندس

های تبرید سازی عملياتی توان مصرفی چرخهکمينه"، زاده یاشرف یعل ،يماف يمصطف  ،یستانکيکالنتر ن نيحس .46

، مجله مهندسی مکانيک "های آناليز ترمودیناميکی و تکنولوژی پينچهای گاز با تلفيق روشای پاالیشگاهچندمرحله

 پژوهشی(-)علمی12-1، صفحه 1396، شهریور 6، شماره 17دوره  مدرس،  

بوتان با در نظر  پروپان و یگازها سازعیچرخه ما یسازنهيبه"، يماف يمصطف   ،زاده یاشرف یعل  ،ییمحسن خدا .47

ماره ش، 17دوره  ،مهندسی مکانيک مدرس، "کيژنت تمیکمپرسور به کمک الگور یعملکرد یهاتیگرفتن محدود

 (یژوهشپ-ی)علم 324-315، صفحه 1396 بهشتی، ارد2

http://mme.modares.ac.ir/issue_5520_5592_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+1396.html
http://mme.modares.ac.ir/issue_5520_5592_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+1396.html
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-حيطمسنجی جایگزینی مبردهای سازگار با ی امکانمطالعه"، آجورلو درضايحم ،یشمال یمرتض ،يماف يمصطف .48

، 12، شماره 16دوره ، ژوهشی مهندسی مکانيک مدرسپ-علمی ماهنامه "،های تبرید متداولزیست در سيستم

 ژوهشی(پ-)علمی 782-779، صفحه 1395اسفند 

فوذ ن یکم یابیمختلف ارز یهاروش سهیمقا"ی، سلطان ديمج دگر،يسف یمصطف ،يماف يمصطفاحمدوند،  یمهد .49

سی مکانيک مهند"، یچند بخش یهاستميبا نفوذ کم با استفاده از س یگلوکز در نواح یاکسیدفلوئور ابیرد
 پژوهشی(-)علمی  68-61، صفحه 1395، بهمن 11، شماره 16، دوره  مدرس

لکرد گاز خوراک بر عم طیشرا ريتاث"، عباس سادات سکاک ديس ،يماف يمصطف  ،یبهنام کرملو،  منصور خانک .50

 ی، د10 ، شماره16دوره  ، مهندسی مکانيک مدرس"، ییمبرد چندجز یادو طبقه یعيساز گاز طب عیما ستميس

  پژوهشی(-)علمی 114-104، صفحه 1395

آناليز حساسيت چرخه های مایع سازی گاز طبيعی با کاربری " ی،منصور خانک  ،يماف يمصطف  ،یمراد نيرحسيام .51

، 6، شماره 15، دوره 94، شهریور مهندسی مکانيک مدرس "،نسبت به متغيرهای محيطی و عملياتیقله سایی 

   287-298صفحات: 

مطالعه عددی ميدان جریان حاصل از "، سيد مجتبی موسوی نائينيان، سيد پرویز علوی تبریزی،مصطفي مافي .52

، خرداد ریه مکانيک و هوافضانش،  "برخورد دو جت متالطم بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن

 (یپژوهش-ی)علم1386

 :يجيترو -يشده در مجالت علميرفته ذيا پمقاالت چاپ 

 یا برابازشوه تيموقع یابینهيبه" ی،اریاکرم اسفند ،يماف يمصطف، حسن ذوالفقارزاده ی،نشاط صفو نيدحسيس .53

 ،4، شماره18وره د ،فصلنامه علمی کارافن، "زدینور روز در شهر  نهيبه عیو توز یحرارت شیآسا ،یعيطب هیبهبود تهو

 (ترویجی ی)علم 410-395 صفحه، 1400 بهمن، 56 یاپيشماره پ

 ینرژااستفاده از منابع  یو راهکارها دیصنعت تبر نهيشيبر پ یمرور"، مصطفي مافيسيد عليرضا زرآبادی،  .54

 1400پذیرفته شده، پایيز ، و نو ریدپذیتجد هاییانرژ فصلنامه، " ریدپذیتجد

 یعل ی،انشيشهرام فالح فیی، راينص رضايعل ی،مفرد بوشهر لياسماع ،يماف يمصطف ی،مظاهر یعل ی،دآباديص اليل .55

 ،یشیگرما یازهاين نيبه منظور تام ریدپذیاستفاده از منابع تجد یاقتصاد-یفن یامکان سنج"، انياصغر توسل

ار ، به1شماره  ،4دوره  و نو، ریدپذیتجد های یانرژ فصلنامه، "دورافتاده ییمناطق روستا تهيسیو الکتر یشیسرما

 77-70، صفحه 1396و تابستان 

يروگاه چرخه کرایوژنيکی جداسازی دی اکسيد کربن از محصوالت احتراقی ن" ،يماف يمصطف  ی،صادق نيمحمد ام .56

 70-64ه ، صفح1395، بهار و تابستان 1، شماره 3، دوره و نو ریدپذیتجد یهایفصلنامه انرژ، "های حرارتی 

 های گاز با استفاده ازهای تبرید پاالیشگاهاصالح عملکرد سيستم"ی،اری یمرتض ،يماف يمصطف ی،حامد راث .57

، صفحه 1394و زمستان  زیي، پا2، شماره 2دوره ، و نو ریدپذیتجد یهایفصلنامه انرژ ،"سازی حرارتییکپارچه

42-47 

نقش مبردهای خالص و مخلوط در کمينه سازی توان مصرفی سيستم های " ،یمراد نيرحسيام ،يماف يمصطف .58

و  زیي، پا2ماره ش، 1، دوره وو ن ریدپذیتجد هاییفصلنامه انرژ، "تبرید تراکمی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز

 60-55، صفحه 1393زمستان 

بنی توسعه چرخه های تبریدی تراکمی ساده با استفاده از مبردهای هيدروکر"ی، شمال یمرتض ،يماف يمصطف .59

-44، صفحه 1393، بهار و تابستان 1، شماره 1دوره ، و نو ریدپذیتجد هاییفصلنامه انرژ، "محيط زیست سازگار با

48 

http://irshrae.ir/pdf/4/5.pdf
http://irshrae.ir/pdf/4/5.pdf
http://irshrae.ir/pdf/4/5.pdf
http://irshrae.ir/pdf/4/5.pdf
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 مجالت معتبر: ريسا شده درمقاالت چاپ 

 یهادخانهدر سر یبا کاربر یتراکم دیتبر ستميدو س یکينامیترمود ليتحل " ،يماف يمصطف ،یزرآباد رضايعل ديس .60

 یحاسباتمو  یکاربرد نینو یها افتهمجله ی، "مختلف یها ميدر اقل ستیز طيدوستدار مح یدومنظوره با مبردها
 73-53، صفحه 1400، بهار 1، شماره 1، دوره یکيمکان یها ستميدر س

برد های سرمازای مارائه یک روش جامع جهت طراحی چرخه"امير ایمان زاده،، مجيد عميدپور، مصطفي مافي .61

 لیتبد کيمکان یفصلنامه مهندس،  "با مورد مطالعاتی قسمت سرد واحد اولفين مجتمع پتروشيمی تبریز چندجزئی
 1391، 28-19صفحه  ، 3، شماره 1دوره  ،یانرژ

 

 خارج از کشور معتبر داخل و الملليبين ملي و هايمقاالت ارائه شده در کنفرانس

 هاي بين المللي خارج از کشور:کنفرانسمقاالت ارائه شده در 

1.  "Exergy Analysis of multistage cascade low temperature refrigeration systems in 

olefin plant", The 2nd International conference on Advanced Petrochemicals and 

Polymers (ICAPP 2007), Bangkok, Thailand. 

2.  "Performance of mixed refrigerant cycle used in olefin plant", International 

conference on ‘Advances in Energy Research’ (ICAER 2007), Bombay, India 

3. "Development in Mixed Refrigerant Cycle Used in Olefin Plant", Advances in Gas 

Processing, 2009 Elsevier B.V., Volume 1: Proceedings of the 1th Annual Gas 

Processing Symposium, Pages 154-161  

4. "Cryogenic Separation Technology as Practiced in Ethylene Recovery Plant", 5th 

International Gas Processing symposium, Qatar University, November 2016  

5. "Constrained Optimization of a multi-stage refrigeration cycle in a propane 

liquefaction plant ", 5th International Gas Processing symposium, Qatar University, 

November 2016  

6. "Developing a numerical model to predicting desalinated water production from the 

humid atmosphere by underground condensation", Vth AMMCS International 

Conference on Applied Mathematics, Modeling and Computational Science, Wilfrid 

Laurier University, September 2019  

 :کشور داخل يالملل نيب هاي ملي وکنفرانسمقاالت ارائه شده در 

7. "A Study of Peripheral Wind Breakers", 14th Iranian National Chemical Engineering 

Congress (IChEC 2012), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 

October, 2012  

8. "Modeling of Radial Wind Breakers in Special Pattern", 14th Iranian National 

Chemical Engineering Congress (IChEC 2012), Sharif University of Technology, 

Tehran, Iran, 16-18 October, 2012  

9. " A Comparison of Modeling Four Different Types of Wind Breakers on Cooling 

Towers Efficiency", 14th Iranian National Chemical Engineering Congress (IChEC 

2012), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 October, 2012  

10. "Design of mixed refrigerant cycle for low temperature processes -Part I: Optimal 

operation conditions", 14th Iranian National Chemical Engineering Congress (IChEC 

2012), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 October, 2012  
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11. " Design of mixed refrigerant cycle for low temperature processes -Part II: Optimal 

Arrangement", 14th Iranian National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012), 

Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 October, 2012  

12. " Optimization of the Number of Wind Breakers’ Walls", 14th Iranian National 

Chemical Engineering Congress (IChEC 2012), Sharif University of Technology, 

Tehran, Iran, 16-18 October, 2012 

13. "Optimizing and investigating the effect of lower and higher pressure level on 

precooling section of hydrogen liquefaction cycle", 26th Annual International 

Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018, 24-26 April 2018, 

School of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran 

14. "Modification of a fuel peak-shaving system in Shahid Mofateh Power plant", 29th 

Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-

ISME2021, May 2021, School of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of 

Technology, Tehran, Iran 

 - "ای حاصل از آنبررسی عددی برخورد دو جت متالطم با تقارن محوری بر روی یک سطح و جریان فواره " .15

دانشگاه تربيت مدرس،  (،ISME 2004 -کنفرانس مهندسی مکانيک )انجمن مهندسان مکانيک ایران

 .1383اردیبهشت

 - "مطالعه عددی خصوصيات فواره حاصل از برخورد دوجت متالطم با تقارن محوری بر روی یک سطح صاف " .16

دانشگاه صنعتی اصفهان،  (،ISME 2005 -کنفرانس مهندسی مکانيک )انجمن مهندسان مکانيک ایران

 .  1384اردیبهشت

 -ر عاملنخستين همایش پدافند غي – "ضرورت تاسيسات مکانيکی در سازه های امن و تهدیدات موثر بر آنها  " .17

 .1383آذر  -موسسه صنایع دفاعی

مينار اولين س - "بررسی فرایند تراکم در کمپرسورهای سيستم های خنک کاری دماپائين صنایع پتروشيمی " .18
  1385آذر  -سازی مصرف انرژی در صنایع پتروشيمیبهينه

 – "آن طم بر روی یک سطح صاف و فواره ای حاصل ازمطالعه عددی ميدان جریان حاصل از برخورد دو جت متال" .19

 1385اسفند  -دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی – ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران

وزرات  -نرژیاششمين همایش ملی  - "های خنک کاری دماپائين واحد اولفينمحاسبه کار برگشت پذیر سيستم " .20

 .1386خرداد  -نيرو

نه سازی اولين کنفرانس سراسری بهي-"کاری دماپائين واحد اولفينای خنکهای طبقهليز اگزرژی سيستمآنا " .21
 1386تير  –مشهد  -انرژی

ولين کنفرانس ا  -"واحد اولفين با استفاده از آناليز ترکيبی پينچ و اکسرژی کاریسازی سيستم خنکبهينه " .22
  1386تير  –مشهد  -سراسری بهينه سازی انرژی

نفرانس کشانزدهمين  -"توسعه یک سيکل خنک کاری دماپائين با مبرد چندجزئی جهت استفاده در واحد اولفين" .23
 1387ردیبهشت ا -کرمان باهنر ديدانشگاه شه -ISME2008ساالنه )بين المللی( مهندسی مکانيک

 -"طبيعی سازی گاز مایعای جهت ای و دو طبقهکاری ترکيبی یک طبقههای خنکمقایسه توان مصرفی در سيکل " .24

اردیبهشت  -کرمان باهنر ديدانشگاه شه -ISME2008شانزدهمين کنفرانس ساالنه )بين المللی( مهندسی مکانيک

1387 

ولين ا -"زای دماپائين با مبرد چندجزئی جهت استفاده در واحدهای اولفينهای برودتبسط و توسعه سيستم" .25
  1387رداد م -فناوری پتروشيمی شرکت پژوهش و -کنفرانس پتروشيمی ایران
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دهای های سرمازای مبردچندجزئی به منظور استفاده در فراینارائه یک روش سيستماتيک جهت طراحی چرخه " .26

 -تهران   -(ICHVAC-3)المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع سومين کنفرانس بين - "شيميائی دماپائين

 1390خرداد 

ومين کنفرانس س - "در سيکل تبرید تراکمی R-22به عنوان جایگزین مبرد  R290مطالعه و مقایسه مبرد  " .27
 1390خرداد  -تهران   -(ICHVAC-3)المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بين

المللی بين چهارمين کنفرانس – "ساز نيتروژن با استفاده از مبرد چندجزئیسازی انرژی در سيستم مایعبهينه" .28
 1391خرداد  -تهران   -(ICHVAC-4)گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 

-هينهقسمت الف: ب –های سرمازای مبرد چندجزیی جهت استفاده در صنایع شيميایی دماپایين طراحی چرخه"  .29

 رانی مکانيک ایالمللی مهندسبيست و یکمين کنفرانس بين - "سازی پارامترهای عملياتی چرخه با آرایش مشخص

 92اردیبهشت  -تهران  -وسی طدانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین  -

ومين د –"های عامل هيدروکربنیارزیابی عملکرد ترمودیناميکی پمپ حرارتی در وضعيت گرمایشی با سيال " .30
 92آذر  های صنعتی،های مکانيکی و نوآوریکنفرانس ملی سيستم

ومين د – "زیستاده از مبردهای هيدروکربنی سازگار با محيطهای تبرید تراکمی ساده با استفتوسعه چرخه" .31
 92، آذر های صنعتیهای مکانيکی و نوآوریکنفرانس ملی سيستم

با  (CCHP)سازی چيدمان اجزاء بر روی عملکرد سيستم توليد همزمان توان، گرمایش و سرمایش تاثير بهينه" .32

 92، آذر های صنعتیمکانيکی و نوآوریهای دومين کنفرانس ملی سيستم -"محرکه ميکروتوربين

 "مولکولی سازی دیناميکبينی خواص ترمودیناميکی هليوم در دماهای کرایوژنيک با استفاده از روش شبيهپيش" .33

 92آبان  –تهران  –های بنيادی پژوهشگاه دانش – دومين کنفرانس فيزیک آماری، مواد نرم و زیستی –

سيال عامل  بينی خواص ترمودیناميکیانسيل لنارد جونز و باکينگهام در پيشمقایسه دقت محاسبات دو تابع پت " .34

 –تی دانشگاه شهيد بهش – های پيچيده، ماده چگال نرم و سيستمکنفرانس فيزیک آماریششمين  – "نيتروژن

 92آذر  -تهران 

المللی بين سومين کنفرانس – "ارزیابی ترمودیناميکی کمپرسور سيکل تبرید تراکمی ساده با مبرد هيدروکربنی " .35
 92اسفند  –دانشگاه تهران  -(ETEC2014)رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی 

بيست و   - "های مدفونارزیابی ميزان استحصال آب شيرین از رطوبت هوا با استفاده از سيستم سرمایشی لوله" .36
  -اهواز  -انشگاه شهيد چمران د -(ISME2014المللی مهندسی مکانيک ایران )دومين همایش ساالنه بين

 93اردیبهشت 

بيست  - "سازی دیناميک مولکولیبينی خواص ترمودیناميکی سيال عامل نيتروژن با استفاده از روش شبيهپيش" .37
  -هواز ا -انشگاه شهيد چمران د -(ISME2014المللی مهندسی مکانيک ایران )و دومين همایش ساالنه بين

 93اردیبهشت 

جسجوی  وهای ژنتيک پارامترهای عملياتی چرخه سرمازای مبرد چندجزیی با استفاده از الگوریتم سازیبهينه" .38

عت پژوهشگاه صن -(ICHVAC-5)المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع پنجمين کنفرانس بين - "مستقيم

 )مقاله برتر کنفرانس( 1393خرداد  -نفت 

های وگاهای نسبت به تغييرات خوراک در نيرمبرد چندجزیی یک طبقهآناليز حساسيت فرایندهای اکسپاندری و " .39

ع المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوپنجمين کنفرانس بين - "سازی گاز طبيعی مقياس کوچکمایع
(ICHVAC-5)-   1393خرداد  -پژوهشگاه صنعت نفت  
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نجمين پ - "ای مختلف طبيعی و مصنوعیهای گرمایی با استفاده از مبردهی عملکرد پمپارزیابی و مقایسه" .40
  1393خرداد  -ت نفت پژوهشگاه صنع -(ICHVAC-5)المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع کنفرانس بين

 "ایی دوطبقهسرمازای آبشار ی استفاده از مبردهای طبيعی به عنوان جایگزین مبردهای موجود در سيستممطالعه" .41

خرداد  -شگاه صنعت نفت پژوه -(ICHVAC-5)گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع المللی پنجمين کنفرانس بين -

1393  

يکل ترکيبی ساکسيد کربن از محصوالت احتراقی نيروگاه باز جداسازی دیسازی آرایش چرخه تبریدی حلقهبهينه " .42

 1393مهر  –یز انشگاه آزاد اسالمی واحد تبرد - اولين کنفرانس ملی مکانيک کاربردی – "شهيدرجایی قزوین

منظور  به PET هدر دستگا F18-FDG مقایسه روشهای مختلف مدلسازی جهت ارزیابی کمی نفوذ ردیاب" .43

نی امام مجتمع بيمارستا – یازدهمين کنفرانس فيزیک پژشکی ایران – "سرطان به مشکوک ناحيه ترتشخيص دقيق

 1393خمينی، تهران)ره(، آبان 

ه بنواحی مشکوک  استخراج نمودارهای فعاليت زمانی به منظور تشخيص دقيقمدلسازی جنبش ماده ردیاب و " .44

مارستانی مجتمع بي – یازدهمين کنفرانس فيزیک پژشکی ایران – "(PET) سرطان در پرتونگاری با گسيل پوزیترون

 1393امام خمينی )ره(، تهران، آبان 

ی هفتمين همایش مل – "يبی داخل کشورآوری دی اکسيد کربن از یک نيروگاه سيکل ترکمعرفی چرخه جمع" .45
 1393آذر  –دانشگاه تهران  -(CEE07)مهندسی محيط زیست 

المللی انشگاه بيند -دومين کنفرانس ملی زلزله – "بررسی آسيب تاسيسات و زیر ساخت های شهری در زلزله " .46

 1394فروردین  –امام خمينی )ره( 

برد چندجزیی نسبت به تغييرات ترکيب منيتروژنی و  -ی اکسپاندریسازی گازطبيعآناليز حساسيت دو فرایند مایع " .47

ه صنعتی دانشگا -(ISME 2015المللی مهندسی مکانيک ایران )بيست و سومين همایش ساالنه بين – "گاز خوراک

 1394اردیبهشت  –اميرکبير 

 – "پایينکاربردهای دما ای برایهای سرمازای پروپانی دومرحلهسازی ترمودیناميکی سيستمتحليل و بهينه " .48

انجمن علمی  -(HVACconf-1)المللی تهویه مطبوع و تاسيسات حرارتی و برودتی نخستين کنفرانس بين

 1394اردیبهشت - های صدا و سيمای تهرانشمرکز همای -مهندسی حرارتی و برودتی ایران

شمين کنفرانس ش - "چگالشی خوراکیهای ی عددی پارامترهای موثر بر نرخ توليد آب شيرین در سيستممطالعه" .49
 1394رداد خ -پژوهشگاه صنعت نفت  -(ICHVAC-6)المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بين

ردی در های کاربالمللی پژوهشسومين کنفرانس ملی و اولين کنفرانس بين -"های هوشمندمروری بر پنجره" .50
 1394مالک اشتر، بهمن، دانشگاه صنعتی مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيک

سومين کنفرانس ملی و اولين  -"وینمطالعه موردی: شهر قز-تحليل و مدلسازی دیناميک جریان هوا بر سطح شهر" .51
 -انشگاه صنعتی مالک اشترد -های کاربردی در مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيکالمللی پژوهشکنفرانس بين

 1394بهمن

ن کنفرانس سومي -"سازی گاز طبيعیرایند دوگانه مبرد چندجزیی جهت مایعبررسی تاثير نشت اجزای مبرد در ف" .52
انشگاه صنعتی د -های کاربردی در مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيکالمللی پژوهشملی و اولين کنفرانس بين

 1394بهمن -مالک اشتر

المللی نفرانس بينکو اولين سومين کنفرانس ملی  -" آب دو اثره -بروماید بررسی عملکرد چيلر جذبی ليتيم " .53
 1394همنب -شگاه صنعتی مالک اشتردان -های کاربردی در مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيکپژوهش
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ومين س -" مخلوطی تاثير شرایط محيطی در عملکرد فرآیند مایع سازی گاز طبيعی در سيکل دوطبقه ای مبرد " .54
نشگاه دا -کای کاربردی در مهندسی برق، مکانيک و مکاترونيهالمللی پژوهشکنفرانس ملی و اولين کنفرانس بين

 1394بهمن -صنعتی مالک اشتر

 هایژوهشپ المللی نيکنفرانس ب نيو اول یکنفرانس مل نيسوم -" سازی هيدروژنهای مایعهيدروژن و چالش " .55
 1394بهمن -مالک اشتر یدانشگاه صنعت -کيو مکاترون کيبرق، مکان یدر مهندس یکاربرد

و  یکنفرانس مل نيسوم -" بررسی اثر باد بر روی برج خنک کن غير مستقيم هلر با استفاده از نرم افزار فلوئنت " .56
مالک  یانشگاه صنعتد -کيو مکاترون کيبرق، مکان یدر مهندس یکاربرد هایپژوهش المللی نيکنفرانس ب نياول

 1394بهمن -اشتر

 نيسوم -" وینهای گازی در ایستگاه تقویت فشار گاز قزخروجی از توربينتحليل بازیافت حرارت از گازهای داغ  " .57
دانشگاه  -کيو مکاترون کيبرق، مکان یدر مهندس یکاربرد هایپژوهش المللی نيکنفرانس ب نيو اول یکنفرانس مل

 1394بهمن -مالک اشتر یصنعت

همایش  هارمينچ و ستيب -"یو اگزرژ نچيپ یبيترک زيبا استفاده از آنال یصنعت دیتبر یهاچرخه دمانيچ یطراح" .58
 1395 بهشتدیار – یزددانشگاه  -(ISME 2016) مهندسی مکانيک ایران المللی نيساالنه ب

آناليز ترکيبی  اصالح عملکرد سيستم تبرید تراکمی چند مرحله ای واحد توليد پروپان مایع نمونه با استفاده از " .59

پژوهشگاه  -(ICHVAC-7) گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع یالملل کنفرانس بين نهفتمي – "پينچ و اگزرژی

 1395خرداد  -صنعت نفت 

 رانس بينکنف نهفتمي – "های حرارتی زمين گرمایی با استفاده از مبردهای سازگار با محيط زیستتوسعه پمپ " .60
 1395خرداد  -پژوهشگاه صنعت نفت   -(ICHVAC-7) گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع المللی

نفرانس ک نيدوم – "تاثير شرایط خوراک بر عملکرد سيستم مایع ساز گاز طبيعی یک طبقه ای مبرد چندجزیی  " .61
 1395مهر  – رجنديدانشگاه ب -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یمل

 نيومد – "بهينه سازی چرخه تبرید مایع ساز گاز بوتان با در نظر گرفتن محدودیتهای عملکردی کمپرسور  " .62
 1395مهر  – رجنديدانشگاه ب -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یکنفرانس مل

ستفاده در اآناليز ترمودیناميکی و اقتصادی چرخه های اکسپاندری نيتروژنی ساده و دو اکسپاندری به منظور  " .63

 -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یکنفرانس مل ندومي – "واحدهای مایع سازی گاز طبيعی 

  1395 مهر – رجنديدانشگاه ب

مهندسی  المللی نيهمایش ساالنه ب پنجمين و ستيب -" کمک اینرسی جداسازی ذرات زیستی بر روی تراشه به " .64
 1396 بهشتاردی – تربيت مدرسدانشگاه  - -(ISME 2017) مکانيک ایران

 پنجمين و ستيب -" آناليز اگزرژی و اقتصادی چرخه تبرید آبشاری سه طبقه ای واحدهای مایع سازی گاز طبيعی " .65
 1396 بهشتاردی – تربيت مدرسدانشگاه  - -(ISME 2017) مهندسی مکانيک ایران المللی نيهمایش ساالنه ب

برد بر ماثر قطر خطوط  یبه منظور بررس ريبا کمپرسور دور متغ یدیتبر یمبرد در چرخه ها انیجر یمدلساز " .66

بين المللی نشگاه دا -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یکنفرانس مل سومين – "ستميعملکرد س

 1396 اسفند - امام خمينی، قزوین

فرانس کن نسومي – "بررسی مفهوم عملکرد ترکيبی بادگير و دودکش خورشيدی برای بهبود طبيعی در ساختمان " .67
 1396اسفند  - نیقزو ،ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یمل
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سيم افق تحليل ثبت اختراعات ثبت شده بر روی سيستم های سرمازای دماپایين واحدهای اولفين به منظور تر " .68

امام  یالملل نيب دانشگاه -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو یکنفرانس مل نسومي – "پيش رو

 1396اسفند  - نیقزو ،ینيخم

 یکنفرانس مل نسومي – "امسون در گازهای کرایوژنيک با استفاده از معادله حالت واندروالست -بررسی اثر ژول  " .69
 1396اسفند  - نیقزو ،ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب -رانیا یو برودت یحرارت ساتيمطبوع و تاس هیتهو

 -"ادهس ییمبرد چندجز ندیبا استفاده از فرا یعيساز گاز طب عیما ستميس یبر عملکرد یطيمح طیشرا یبررس " .70

 –رس مد تيانشگاه تربد - (ISME 2019) مهندسی مکانيک ایران یالملل نيهمایش ساالنه ب نيو هفتم ستيب

 1398 بهشتاردی

خت سو نيتام یقابل حمل برا یاشتراک یعيگاز طب یساز عیما یاستفاده از واحدها یاقتصاد یامکان سنج " .71

 تيانشگاه تربد - (ISME 2019) مهندسی مکانيک ایران یالملل نيهمایش ساالنه ب نيو هفتم ستيب -" هاروگاهين

 1398 بهشتاردی –مدرس 

فاده از روابط با است یکيوژنیکرا یگازها یهامپسون برا ندهيل سازعیدر چرخه ما سازیعیما زانيم یساز نهيشيب " .72

 تياه تربانشگد - (ISME 2019) مهندسی مکانيک ایران یالملل نيهمایش ساالنه ب نيو هفتم ستيب -"یليتحل

 1398 بهشتاردی –مدرس 

 مهندسی للیالم بين ساالنه همایش نهمين و بيست -"پيشنهاد چرخه توليد همزمان گاز طبيعی و هيدروژن مایع " .73
 1400 خرداد – خواجه نصيرالدین طوسی دانشگاه - (ISME 2021) ایران مکانيک

 -"متفاوت ميه اقلدر س ستیز طيدوستدار مح یدومنظوره با مبردها یتراکم دیتبر ستميدو س یمياقل-یانرژ زيآنال " .74

 نیرالدينص دانشگاه خواجه - (ISME 2021) مهندسی مکانيک ایران یالملل نيهمایش ساالنه ب نيو نهم ستيب

 1400 خرداد – یطوس

 

 تحت هدايت و مشاورتهاي دکتري رساله

 يستمهاياستفاده از س کرديدر شبکه برق کشور با رو ييسا کيبه منظور پ يکاربرد ستميس کي يارائه طرح مفهوم .1

 روگاهين يتوان )مطالعه مورد ديتول يها روگاهيدر ن يو اگزرژ نچيپ ياز تکنولوژ يريو بهره گ يحرارت يانرژ يسازرهيذخ

 دياسات، در مهندسی سيستم های انرژی، رساله دکتری سيد ابوتراب موسی زاده موسوی ،دماوند( يبيترک کليس

انشگاه آزاد ، دآزاد یتراب مسعود ،، اساتيد مشاور: غالمرضا صالحی عبدالرزاق کعبی نژادیان ،يماف يراهنما: مصطف

 97اسالمی واحد تهران شمال، تاریخ دفاع: اردیبهشت 

در رشته  رونالد بغوزیان، رساله دکتری ،يکاهش مصرف انرژ کرديبا رو مارستانيو کنترل موتورخانه ب يطراح نهيمدل به .2

یی، ، استاد مشاور: آبتين عطا، محمدحسن پنجه شاهیاساتيد راهنما: مصطفي مافي، یانرژ هایستميس یمهندس

 1398دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران، تاریخ دفاع: دی 

 و سرد ميدراقل يانرژ ييکارآ شيبه منظور افزا يتجار يساختمان ها يداخل ريبهبود شکل نورگ يارهايمع نيتدو .3

اد مشاور: است، استاد راهنما: حسين مدی، در رشته معماری، رساله دکتری سمانه زین العابدین زاده ،خشک شهر مشهد

 1399، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بين المللی کيش، تاریخ دفاع: خرداد مصطفي مافي

در منطقه گرم و خشک  يادار يدر ساختمانها کپارچهي يطراح يريدر بکارگ يديروش بهبود عملکرد دودکش خورش .4

، في مافياستاد مشاور: مصط، استاد راهنما: حسين مدی، در رشته معماریپوپک پورسيستانی، رساله دکتری  ،کرمان

 1400دانشگاه آزاد اسالمی واحد بين المللی کيش، تاریخ دفاع: خرداد 
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د واح کيجونيکرا ييسرما يبا هدف استفاده از انرژ ديتوان تبر يبيترک نينو کليس يو اگزرژ يترمو اقتصاد زيآنال .5

ی خوشخو، ، اساتيد راهنما: رامين حقيقدر رشته مندسی مکانيکدامون آقازاده دکانداری، رساله دکتری ، LNG ينيم

 1400شهریور ، دانشگاه شهيد بهشتی، تاریخ دفاع: استاد مشاور: مصطفي مافيمختار بيدی، 

رژي، هاي مايع سازي هيدروژن با استفاده از آناليز ترکيبي پينچ و اگزسازي و ارائه چيدمان جديد در سيستمبهينه .6

مشاور:  استاد، استاد راهنما: مسعود ضياءبشرحق، در رشته مندسی مکانيک، رساله دکتری عزیزآبادی  حامد رضایی

 1400دین طوسی، تاریخ دفاع: شهریور ، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالمصطفي مافي

ا ب يساز نهيسرد کن و به شيمجهز به پ دروژنيساز گاز ه عيما يها کليس يو اقتصاد ياگزرژ ،يانرژ زيتوسعه و آنال .7

سيد  ،يفما يراهنما: مصطف دياسات، در مهندسی مکانيکسامان فرامرزی، رساله دکتری  ،کيژنت تمياستفاده از الگور

یخ دفاع: آبان ، استاد مشاور: رامين قاسمی اصل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب، تار نائينيانمجتبی موسوی 

1400 

 وگرم  مياقل ي)نمونه مورد يانرژ ييکارآ کرديبا رو يبلندمرتبه مسکون يپوسته ساختمان ها يطراح يارائه الگوها .8

د مشاور: استا، استاد راهنما: محمدمهدی غيائی، معماریدر رشته نازیال نظربلند، رساله دکتری  ،(رازيخشک شهر ش

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بين المللی کيش، آماده دفاع مصطفي مافي

 

 و مشاورت تيتحت هدانامه هاي کارشناسي ارشد پايان

ده از سازي آن با استفاهاي کرايوژنيکي چندجزيي و بهينهسازي گاز نيتروژن با استفاده از مبردتوسعه سيستم مايع .1

، مصطفي رمجيد عميدپواساتيد راهنما: احسان سلطانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، آناليز ترکيبي پينچ و اگزرژي، 

 1390، دانشگاه آزاد  اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران، تاریخ دفاع: بهمن مافي

از طبيعي به منظور استفاده بر روي سکوهاي شناور سازي گکرايوژنيکي فرايند مايع طراحي و بهينه سازي سيستم .2

المللی امام ، دانشگاه بين: مصطفي مافياستاد راهنمانامه کارشناسی ارشد، ، مرتضی شمالی، پایان مخزني -فراورشي

 1393خمينی )ره(، تاریخ دفاع: شهریور 

، ذخيره سازي و استفاده مجددهاي کرايوژنيکي جمع آوري دي اکسيد کربن جهت ارزيابي و آناليز فني سيستم .3

مينی )ره(، خالمللی امام دانشگاه بين، استاد راهنما: مصطفي مافيمحمدامين صادقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1393تاریخ دفاع: دی 

، هاي برق در فصول سرد سالهاي مايع سازي گاز طبيعي به منظور تامين سوخت موردنياز نيروگاهارزيابي سيستم .4

المللی امام دانشگاه بين، منصور خانکیاساتيد راهنما: مصطفي مافي، پایان نامه کارشناسی ارشد، سين مرادی، اميرح

 ()اخذ حمایت مالی شرکت ملی گاز ایران 1393خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن 

ایان پ، ساسان رحيم زاده، زيستهاي سرمازاي دماپايين صنعتي با استفاده از مبردهاي سازگار با محيطتوسعه سيستم .5

مينی )ره(، خالمللی امام دانشگاه بين ،سيد عباس سادات سکاکاساتيد راهنما: مصطفي مافي، نامه کارشناسی ارشد، 

  1393تاریخ دفاع: دی 

ا ، محمدرضسازي ديناميک مولکوليبيني خواص ترموديناميکي سياالت عامل کرايوژنيکي با استفاده از روش شبيهپيش .6

المللی امام ندانشگاه بي ،استاد مشاور:مصطفي مافيرجبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی رجب پور، 

 1393تاریخ دفاع: دی  خمينی )ره(،
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ادی، احسان مر، HTS ابررساناي دماباال هايي تبريد برايتون معکوس جهت استفاده در کابلتحليل ترموديناميکي چرخه .7

، ي مافياستاد مشاور: مصطفایان نامه کارشناسی ارشد، اساتيد راهنما: منصور خانکی، سيد عباس سادات سکاک، پ

 1393المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: دی دانشگاه بين

شد، ی ارنيا، پایان نامه کارشناسعليرضا حاتمیآناليز عملکرد ترموديناميکي سيستم ترکيبي تبريد جذبي و اجکتور،  .8

 1393خ دفاع: دی المللی امام خمينی )ره(، تاری، دانشگاه بيناستاد مشاور: مصطفي مافياستاد راهنما: منصور خانکی، 

شناسی مریم احمدی، پایان نامه کارتوليد آب شيرين با استفاده از سرمايش زيززميني هواي مرطوب و انرژي خورشيد،  .9

سی، تاریخ ، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طومشاور: مصطفي مافي استادارشد، استاد راهنما: مجيد بازارگان، 

 1393دفاع: بهمن 

، طفي مافياستاد راهنما: مصسيد مجتبی نائينيان، پایان نامه کارشناسی ارشد،  آناليز اگزرژي واحد توليد اکسيژن، .10

 1393دانشگاه آزاد  اسالمی واحد تاکستان، تاریخ دفاع: شهریور 

هاي نرژي چيلرهاي تراکمي با کمپرسورهاي اسکرال، رفت و برگشتي و اسکرو در صورت استفاده از مبردارزيابي مصرف ا .11

: علی محمدی، استاد مشاور استاد راهنما: مصطفي مافي،رونالد بغوزیان، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،HCFCجايگزين 

 1393هریور دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران، تاریخ دفاع: ش

، محمدرضا مرغوبکار،  PETمدلسازي سينتيک ماده رد ياب و بررسي معادالت انتقال جرم مرتبط در تصوير برداري .12

نی )ره(، تاریخ المللی امام خميدانشگاه بين، مصطفي مافيمجيدسلطانی،  اساتيد راهنما:پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1394دفاع: شهریور 

هدی م ،خشيهاي چندببا استفاده از سيستم PETعادالت انتقال ماده ردياب در سيستم هاي پردازش تصويري حل م .13

مام خمينی االمللی دانشگاه بين، مصطفي مافيمجيدسلطانی،  اساتيد راهنما:احمدوند، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1394)ره(، تاریخ دفاع: بهمن 

ی مهرنيا، پایان نامه کارشناسی محمدعل ،ساز هليم با طبقه پيش سردکناکسپندري مايعطراحي و بهينه سازي سيکل دو  .14

م خمينی )ره(، المللی اماپور، دانشگاه بيناستاد مشاور: علی رجب ،منصورخانکیاساتيد راهنما: مصطفي مافي، ارشد، 

 1394تاریخ دفاع: بهمن 

مرتضی حيدر، پایان نامه  ،آن در طول روزهاي تابستانشبيه سازي چيلرهاي جذبي خورشيدي و ارزيابي عملکرد  .15

-اه بين، استاد مشاور: سيدعباس سادات سکاک، دانشگمنصورخانکیاساتيد راهنما: مصطفي مافي، کارشناسی ارشد، 

 1394المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن 

 ،ر نظر گرفتن محدوديتهاي عملکردي کمپرسورينه سازي سيستم سرمازاي پروپان پااليشگاههاي گازي با دبهطراحي و  .16

، دانشگاه استاد مشاور:مرتضی یاری، استاد راهنما: مصطفي مافيحامد راثی قشالقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1394المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن بين

 گاز طبيعي و بررسي اثر تغيير ترکيبات شبيه سازي و مدل سازي فرايند هاي مبرد چند جزئي به منظور مايع سازي .17

سيد عباس ما: حامد منافی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهن ،اجزا مبرد مخلوطي بر تجهيزات و عملکرد فرايند ها

 9413المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن ، دانشگاه بيناستاد مشاور: مصطفي مافيسادات سکاک، 

 و بهينه سازي فرايندهاي مبرد چندجزئي براي مايع سازي گاز طبيعي و بررسي رفتار سيستم تحت شرايط سازيشبيه  .18

، صطفي مافيماستاد مشاور: بهنام کرملو، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصورخانکی،  ،عملياتي مختلف

 1394المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن دانشگاه بين
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ن نامه فرنود فریدونی، پایا ،حليل تاثير الگوهاي آشفتگي رينولدزي در شبيه سازي جريان باد محلي روي ساختمان هات .19

اریخ دفاع: تالمللی امام خمينی )ره(، ، دانشگاه بينحميدرضا نظيفاساتيد راهنما: مصطفي مافي، کارشناسی ارشد، 

 1395اردیبهشت 

گاز طبيعي مبرد چند جزيي و توربو اکسپاندري به تغيير شرايط عملياتي و آناليز حساسيت سيستم هاي مايع ساز  .20

انشگاه ، دسيدعباس سادات سکاکاساتيد راهنما: مصطفي مافي، مينا ماجدی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،خوراك

 1395المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: شهریور بين

در  نياز سامانه هاي تهويه مطبوع ساختمان با بهره گيري از عناصر مطرح ارزيابي ميزان کاهش در مصرف انرژي مورد .21

اميرحسين جوادی، پایان نامه  خشک، اقليم در واقع اداري –معماري سبز، مطالعه موردي يک مجتمع آموزشي 

ينی )ره(، خمالمللی امام ، دانشگاه بينمنصور خانکیاستاد مشاور:  استاد راهنما: مصطفي مافي،کارشناسی ارشد، 

 1395تاریخ دفاع: بهمن 

نامه  محمد حيدری، پایان ،بررسي، شبيه سازي و تحليل انرژي در تکنولوژيهاي جداسازي گازهاي واحد الفين در ايران .22

المللی امام ن، دانشگاه بينازی رحيمیاستاد مشاور:  غالمرضا صالحی،اساتيد راهنما: مصطفي مافي، کارشناسی ارشد، 

 1396تاریخ دفاع: اردیبهشت  خمينی )ره(،

ایان حميدرضا آجورلو، پ ،به منظور اصالح عملکرد نياولف يواحدها نيدما پائ يسرمازا ستميس يکيترمواکونوم ليتحل .23

م خمينی )ره(، المللی اما، دانشگاه بيننازی رحيمیاستاد مشاور:  استاد راهنما: مصطفي مافي،نامه کارشناسی ارشد، 

 1396تاریخ دفاع: بهمن 

اتيد اسسهيل اربابی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،کرويم اسيدر مق يستيذرات ز يو طبقه بند يجداساز ،يمدل ساز .24

ه(، تاریخ المللی امام خمينی )ر، دانشگاه بينمصطفی سفيدگراستاد مشاور:  مجيد سلطانی،راهنما: مصطفي مافي، 

 1396دفاع: بهمن 

رشناسی محمدعلی ماهوت فروشها، پایان نامه کا ،جوششي با استفاده از نانو سيال ارزيابي تجربي مدل انتقال حرارت .25

ام خمينی )ره(، المللی ام، دانشگاه بينعلی رجب پوراستاد مشاور:  منصور خانکی،اساتيد راهنما: مصطفي مافي، ارشد، 

 1396تاریخ دفاع: بهمن 

يستگاه ابا استفاده از چرخه رانکين ارگانيک )مطالعه موردي بهينه سازي و بازيابي انرژي حرارتي خروجي توربين گازي  .26

استاد  انکی،خاميرحسين اسماعيلی خجسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منصور  ،تقويت فشار گاز قزوين(

 یرکت ملش یمال تی)اخذ حما1396المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن  ، دانشگاه بينمصطفي مافيمشاور: 

 (رانیگاز ا

شبيه سازي سيستم مايع سازي گاز طبيعي با کاربري قله سايي و ارائه راهکاري براي کاهش حساسيت سيستم به  .27

دانشگاه  استاد راهنما: مصطفي مافي،ساسان کشاورز شيخلری، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ، تغييرات شرايط محيطي

 1396دفاع: بهمن المللی امام خمينی )ره(، تاریخ بين

 حسين ،خطوط مبرد ينهيبه منظور انتخاب قطر به ريبا کمپرسور دور متغ يديتبر يمبرد در چرخه ها انيجر يمدلساز .28

ميدرضا ح، استاد مشاور: سيدعباس سادات سکاکاساتيد راهنما: مصطفي مافي، فانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1397)ره(، تاریخ دفاع: خرداد المللی امام خمينی نظيف، دانشگاه بين

تحليل و مدل سازي سيستم مايع سازي گاز طبيعي با مبرد چند جزئي و پيش سرمايش تبريد جذبي با هدف تامين  .29

افي، ماساتيد راهنما: مصطفي اميرفرشاد کلوانی، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ، سوخت نيروگاههاي برق حرارتي

 1397المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن ، دانشگاه بينخویينی اميراستاد مشاور:  منصور خانکی،
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ور تامين نيازهاي الکتريسيته و گرمايش روستاهاي فتوولتاييک به منظ -توسعه سيستمهاي توليد انرژي ترکيبي بيوگاز .30

منصور ، اساتيد راهنما: مصطفي مافيمریم السادات عالیی پور، پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،واقع در اقليم سرد

 1397المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن ، دانشگاه بينمسعود ابراهيمیاستاد مشاور:  خانکی،

 سجاد کرمی اسکلکی، ، SMRبررسي شرايط عملياتي و محيطي بر روي مايع سازي گاز طبيعي با استفاده از فرايند  .31

، دانشگاه يانعلی اصغر توسلاستاد مشاور:  منصور خانکی،اساتيد راهنما: مصطفي مافي، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1397المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: بهمن بين

 ،هاي مقياس کوچک با در نظر گرفتن نشتي احتمالي مبردسيستم SMRتعيين درصد مناسب اجزاي مبرد در فرآيند  .32

-اه بين، دانشگسيد عباس سادات سکاکاساتيد راهنما: مصطفي مافي، ابراهيم شمسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1398المللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: اردیبهشت 

سی عباس هادیان، پایان نامه کارشنا ،با استفاده از سيستم ذخيره ساز هواي فشرده CCHPبهبود عملکرد واحدهاي  .33

 9139 بهشتیاردالمللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: ، دانشگاه بيناستاد راهنما: مصطفي مافي ارشد،

 حسين پرنيان، ه،افزايش عملکرد نيروگاه هاي بادي با بکارگيري فناوري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي هواي فشرد .34

 بهشتیاردخ دفاع: المللی امام خمينی )ره(، تاری، دانشگاه بيناستاد راهنما: مصطفي مافيپایان نامه کارشناسی ارشد، 

1399 

از  افزايش راندمان سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده به منظور مديريت تقاضاي الکتريسيته در اوج مصرف با استفاده .35

-ه بين، دانشگااستاد راهنما: مصطفي مافي، محمد عباسی آزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، فناوري پيش سرمايش

 1399 مللی امام خمينی )ره(، تاریخ دفاع: آبانال

د ، سييبرودت هايپيشبيني مقدار انرژي مصرفي سرد خانه ها با توجه به توسعه تکنولوژي ها ي نوين در حوزه سيستم .36

تاریخ مينی )ره(، خالمللی امام ، دانشگاه بيناستاد راهنما: مصطفي مافيعليرضا زرآبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1399 دفاع: بهمن

يکپارچه سازي واحدهاي مايع سازي گاز طبيعي با سيستم ذخيره سازي انرژي هواي فشرده به منظور صرفه جويي در  .37

، قربانی بهراماساتيد راهنما: مصطفي مافي، خواه زین آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، اميد وحدت ،مصرف توان

 1400)ره(، تاریخ دفاع: تير المللی امام خمينی دانشگاه بين

 ،پذيرتوسعه يک ساختار نوين يکپارچه توليد گاز طبيعي مايع شده و واحد جداسازي هليوم با استفاده انرژيهاي تجديد .38

المللی ينب، دانشگاه بهرام قربانیاساتيد راهنما: مصطفي مافي، محمدسعيد طهماسبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 1400بهمن دفاع:  خیرتاامام خمينی )ره(، 

نامه  انیپا ،زادابوالفضل نيک، يغشاء پروتون زريبا استفاده از الکتروال عيما دروژنيه ديتول يسازنهيو به ليحلت .39

)ره(،  ینيمخامام  المللینيدانشگاه ب ،سامان فرامرزیاستاد مشاور:  ،يماف يراهنما: مصطف تاداسارشد،  یکارشناس

 1401آذر دفاع:  خیتار

 

 

 


