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 6731انگلیس -منچستر دانشگاه دکتری مهندسی فرایند و انرژی

 6731انگلیس-منچستر  UMISTفرایند و انرژیانتگراسیون کارشناسی ارشد مهندسی 

 6713مهندسی شیمی دانشگاه تهران  یکارشناس
 

  سوابق شغلی
1931سال  نصیرالدین طوسیرئیس دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه  ( 1   

  1931تا  1931(  معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مکانیک خواجه نصیر الدین طوسی از سال 1

1933الی  1931و  1931الی  1939ال دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از س مکانیکمعاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده  ( 9  

  1933الی  1931از سال  خواجه نصیر الدین طوسیژی دانشکده مکانیک دانشگاه مهندسی سیستم های انرمدیر گروه  ( 1

تا کنون 1931از سال  عضو شورای ارتقاء فناوری های انرژی وزارت نفت ( 5  

تا کنون 1933از سال  یس کمیته تخصصی انرژی شرکت ملی پخش ایرانئر( 1  

1931الی  1933از سال  ایران فرآورده های نفتی عضو شورای عالی پژوهش شرکت ملی پخش ( 7  

تاکنون 1931سال  عضو قطب انرژی دانشگاه تهران ( 3  

1933الی  1939از سال  یسه انجمن انرژی ایرانئعضو هیات ر ( 3  

تاکنون 1931سال  یسه انجمن پیل سوختیئعضو هیات ر ( 11  

تاکنون 1931از سال  جهاد دانشگاهی -عضو شورای علمی پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران (11  

1931الی  1973از سال  جهاد دانشگاهی -شیمیایی ایران یس پژوهشکده توسعه صنایعئر ( 11  

1973الی  1971از سال  جهاد دنشگاهی -معاون پژوهشی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ( 19  

1931الی  1973از سال  شورای پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی عضو ( 11  

تاکنون 1931از دبیر کمیته منتخب دانشکده مکانیک  ( 15  

1933الی  1931از سال  مجری دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی با دانشگاه منچستر (11  
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تاکنون 1933از سال  مدیر دوره های مشترک دانشکده مکانیک ( 17  

1931 سال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت رئیسمشاور  ( 13  

1931سال مشاور بخش نیروگاه سازمان بهره وری انرژی  ( 13  

تا کنون 1931از سال  بهینه سازی ناوگان حمل و نقل کشور در عضو کارگروه دولت ( 11  

1933سال   ی گاز(  عضو شورای انرژی پژوهش شرکت مل11  

تا کنون 1933از سال  سرپرست مرکز تحقیقاتی انتگراسیون انرژی (11  

1931الی  1973( رئیس مرکز تحقیقات نوآوری وزارت صنایع از سال 19  

  1931الی  1973( ناظر طرح های دفتر بهینه سازی انرژی وزارت نیرو از سال 11

193 5الی 1931از سال  سوخت( همکاری و نظارت بر طرحها ی سابا و سازمان بهینه سازی مصرف 15  

1931الی  1973( مدیر مسئول نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران از سال 11  

تا کنون 1931( عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال 17  

تا کنون 1933( عضو کانون لوازم خانگی انرژی برتر ایران از سال 13  

 فعالیت های  آموزشی
 

 1 ( تدریس دروس تکنولوژی پینچ, مهندسی فرایند, پاالیش نفت, تولید همزمان,  تحلیل سیستم های انرژی و طراحی سیستم های حرارتی  

نشگاه خواجه نصیرالدین طوسیادر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در د  

( تدریس دروس ترمودینامیک, انتقال حرارت, نیروگاه در مقطع کارشناسی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1  

تدریس درس طراحی سیستم های تولید انرژی در دانشگاه صنعتی شریف ( 9   
 

تدریس در مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری در دنشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (1  

( تدریس درس بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای فرایندی در دانشگاه تهران5  

( تدریس درس انتگراسیون فرایند در دانشگاه علم وصنعت 1  

( تدریس درس انتگراسیون فرایند در دانشگاه امیرکبیر7  

( تدریس درس3   اگزرژی در دانشگاه شهید عباسپور     

دوره آموزشی مدیران انرژی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی  13( تدریس 3   

( تدریس دوره های بهینه سازی انرژی در پاالیشگاه تبریز از طرف دانشکده مدیریت جهاد دانشگاهی11  

وزارت صنایع( تدریس دوره های بهینه سازی انرژی برای کارخانه های سیمان, خودروسازی و کاغذ در موسسه آموزشی 11  

( تدریس دوره های بهینه سازی انرژی در صنایع جانبی شکر از طرف وزارت صنایع11  

مس سرچشمه از طرف مرکز آموزش وزارت صنایع صنایع( تدریس دوره های بهینه سازی انرژی در19  

( تدریس دوره های بهینه سازی انرژی در پاالیشگاه تبریز11  
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 فعالیت های پژوهشی و صنعتی
افزایش  شبیه سازی و طراحی مهندسی بهینه سیستم تولید آب شیرین با استفاده از بازیافت حرارت از واحد های توربین گازی نیروگاه خلیج فارس جهت( 6

(1931یت منابع آب ایران سال پایان کار شرکت مدیر) راندمان  

( 31) سازمان آب و فاظالب استان قم سال رطوبت زدایی هوا  ( طراحی و ساخت و راه اندازی آب شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی و1  

( 33) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سال تدوین استراتژی و مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید خودورهای هیبرید الکتریکی( 7  

تمرکز بر تکنیک های انتقال حرارت ) شرکت نفت وگاز ی از آن باپارس جنوبی و رفع گلوگاههای ناش 5و  1( افزایش ظرفیت پاالیشگاهی گاز فاز 1  

( 33پارس سال   

( 1933( مدل سبد سوخت و فناوری بخش حمل و نقل کشور ) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سا ل 5  

( 33گاز ایران سال )شرکت ملی کشور  )برق، گاز و فرآورده های نفتی( در روستاهای منتخببهینه سازی و تحلیل وضعیت مصرف حاملهای انرژی (1  

( 33 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سال ) بررسی اثرات استفاده از بخاریهای بدون دودکش بر روی کیفیت هوای داخل( 7  

انمطالعه و بررسی روش های مختلف پیش بینی گاز طبیعی و ارائه مدل مناسب و بکارگیری عملی مدل جهت برآورد تقاضای گاز طبیعی استان خوزست( 8  

(  33) شرکت گاز استان خوزستان سال    

( 33) شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی سال  1111(  برنامه جامع و پایدارمدیریت تولید، عرضه و تقاضای فراورده های نفتی در ایران تا سال 3  

( 31) شرکت پترو پارس سال  پارس جنوبی توسط نرم افزار 5و1بررسی تحقیق و پیاده سازی آرایش پاالیشگاه فازهای ( 11  

  (1933دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  )طراحی مبدل پوسته و لوله تئوری ساختاری(  11

( 1937پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران )طراحی و ساخت دستگاه گرمایش تابشی گازسوز( 11  

عات بین المللی انرژی (( مدلسازی بخش تقاضا در طرح جامع انرژی کشور ) موسسه مطال19  

وشهرب( طراحی و ساخت گلخانه خورشیدی در استان 11  

HD ( ساخت و راه اندازی آب شیرین کن خورشیدی به روش15   
 

 همکاری دا نشریات دین المللی
تا کنون 1115از سال        Desalination 1در ژورنال( داور   

 تا کنون 1115از سال   of Energy Reserch    International journalدر ژورنال( داور1

 تا کنون 1117از سال     International Refrigeration در کنفرانس بین المللی داور( 7

 تا کنون 1115از سال    Energy  در ژورنالداور  (4

 تا کنون 1115از سال     Environmental Progress در ژورنال داور( 5

 تا کنون 1115از سال    Energy Conversion & Management در ژورنال  ( داور1

 تا کنون 1115از سال   Chemical Engineering Research & Design در ژورنال داور ( 7
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 تاکنون 1111از سال  Heat transfer ASME  ( داور در ژورنال3

 تا کنون 1111از سال   Heat & mass transferداور در ژورنال (3

 تا کنون 111از سال  Desalination & water treatment( داور در ژورنال 11

 تا کنون 1113از سال  International Exergy( داور در ژورنال 11

 تا کنون 1111از سال  Applied Math( داور در ژورنال 11
 

 افتخارات
  1933( پژوهشگر برتر در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1

  1933( استاد نمونه آموزشی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1

  1933در سال  توسط انجمن مهندسین مکانیک کارشناسی ارشد تز برگزیدهاستاد راهنمای  (9

  1933دکتری در رشته مهندسی مکانیک در ایران در سال برگزیده تز استاد راهنمای  (1

 کتاب
  1931جهاد دانشگاهی در سال  مهدی گوگل,  مجید عمیدپور ,نچ تکنولوژییپ (

ترجمه مجید عمیدپور, سجادی 1937دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال ناشر  , آنالیزاکسرژی (1  

مجید عمیدپور محمد علی مرادی, ترجمه 1933ناشر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال مکانیسم توسعه پاک در چین ( 9  

تالیف مجید عمیدپور, مهدوی, زینالی 1937ناشر جهاد دانشگاهی در سال ریاضیات مهندسی ( 1  

1931مجید عمیدپور، محمد رضا جعفری نصر، روزبه ساالری، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،   ،انتگراسیون هیدروژن در پاالیشگاههای نفت(5  

. 1931مجید عمیدپور، احسان مهدوی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی، (1  

1931، مجید عمیدپور، مرتضی مهرگو، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی(7  

.1931مجید عمیدپور، غالمرضا صالحی، بهرام قربانی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تجاری سازی فناوری های نوآورانه، (3  

.1931غالمرضا صالحی، حسین خوش نظر، مجید عمیدپور، انتشارات تایماز،  نظریه و مسائل ترمودینامیک برای مهندسان،(3  

 پایا  نامه

 دکتری

اقتصادی آن با آنالیز ترکیبی -مناسب سیکل خنک کاری در سیستم های جداسازی صنایع پتروشیمی و بهینه سازی ترمودینامیکیتوسعه مدل  (1     

( مصطفی مافی)  پینچ و اگزرژی   

(صالحی  غالمرضا)  و اگزرژیتقطیر با استفاده از تکنولوژی پینچ  سازی توالی برجهای بهینه  (1  

و سیکل توربین گاز با هدف تولید توان, حرارت و آب شیرین ) سید احسان شکیب (  MED + RO    ترکیب بهینه آب شیرین کن ترکیبی (9
  

( اشرفی زاده ارتباط اتالفات اگزرژی و تولید آنتروپی با نیروهای محرکه در سیستم های حرارتی) (1  

(دانش آشتیانی  با استفاده از روش تجزیه به مجموعه های مقید) حسین احمدیبهینه سازی اقتصادی سیستم های بازیافت انرژی (5  
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 کارشناسی ارشد

) بهرام قربانی ( تحلیل فرآیند جداسازی یکپارچه سیستم تبرید بهینه (1  

) علیرضا اسماعیلی ( انرژیتحلیل و بهبود پارامترهای طراحی بویلر بازیاب حرارت با هدف کاهش افت قدرت توربین گاز در سیستم های بازیاب  (1  

R- Curve ) پویا نوید (   بهینه سازی سیستم های تولید همزمان توان و حرارت به کمک توسعه تحلیل (3  

  (کاظم حسن زاده) طیربهینه سازی چیدمان برجهای تق  (1

) هومن گلچوبیان ( بررسی سیستم های تولید همزمان توان و تبرید (5  

) نیره نیرومند ( خورشیدی جهت تولیدهمزمان توان و آب شیرین کنمدل ترکیبی دودکش  (1  

) الناز نوروزی ( تئوری ساختاری در بویلر بازیاب (7  

) امیر صالحی ( تحلیل و بهبود عملکرد برجهای پیچیده از طریق حل دقیق برج (3  

( امین انگارنویس) اقتصادی بهینهتحلیل سیستم های بازیافت گازهای ارسالی به مشعل ها و ارائه مدل های  (3  

(  عبداله طاهری) طراحی و بهینه سازی سیستم های تولید همزمان برمبنای پیل سوختی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان (11  

( رضا برزگر) تحلیل و بهینه سازی ترمواکونومیکی تولیدبرق و تبرید در ایستگاههای تقلیل فشار (11  

( طاهر سعدی) ی بخارنسازی شبکه توربینه شبیه سازی و بهی (11  

)زینب حمیدزاده ( اقتصادی به کارگیری پمپ حرارتی جهت تامین یوتیلیتی صنایع نفت و گاز –مدل سازی و امکان سنجی فنی  (19  

و رطوبت زدایی هوا و ساخت و تستبررسی و مقایسه کندانسور تماس مستقیم با کندانسور تماس غیر مستقیم در تولید آب شیرین به روش رطوبت زنی  (11  

) بابک طالیی ( یک نمونه آزمایشگاهی    

) مینا کالگر ( مدل سازی و بهینه سازی استفاده از پسماندهای جامد در سیستم تولید همزمان برق و حرارت (15  

اد رحیمی(محمدجوبهینه سازی سیستم ترکیبی آب شیرین کن و تبرید)سرمایش( به همراه تحلیل اگزرژتیک ) (11  

علی عرب آبادی(مطالعه بهینه سازی انرژی پاالیشگاه الکتریکی مس سرچشمه ) (17  

انی (ابراهیم روحسازی مصرف آب در فرآیندهای شیمیایی ) بهینه  (81  

(سیدرضاحسینی بررسی قابلیت اطمینان در کوپلینگ آب شیرین کن های ترکیبی ) (13  

( امیر مهیار عزیزی یگانه)  FCCU مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی راکتور باالبر واحدشکست کاتالیستی سیال (02  

(مریم غفاری )بررسی ترمواکونومی ترکیب پیل سوختی اکسیدجامد و توربین گاز (11  
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( سیدسعید مدنی) بررسی رفتار گرمایی یک استخر خورشیدی بزرگ (11  

( روزبه سنگی) بررسی عملکرد آن در ایرانمدلسازی و شبیه سازی نیروگاه دودکش خورشیدی و  (19  

( سید علی آقاحسینی) ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه شده فرایند گازی سازی و سیکل ترکیبی به منظور تولید انرژی پاک (11  

( امیر علی دولتشاهی) با استفاده از تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی   LNG  جهت پیدا کردن فرآیند بهینه LNG بررسی فرآیند موجود (15   

( مهبد حیدری) خارک   NGL تحلیل اکسرژی و توسعه چرخه سرماساز با مبرد چند جزئی واحد (11    

NGL (حسن قائم ملکی  )با استفاده از آنالیز ترکیبی پینچ و اگزرژی  طراحی بهینه و تحلیل سیکل تبرید واحد (17   

R-Curve  ( شروین کریم کاشی)    سیستم خدمات جانبی یک سایت کلی با توسعه مفهومبهینه سازی   (02  

  ( اباذر وحدت آزد )ابداع روشهای نوین در بهینه سازی انرژی و توسعه تئوری ساختاری در طراحی مبدل (13 

(سید علی آقا حسینی )  ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه شده فرایند گازی سازی و سیکل ترکیبی به منظور تولید انرژی پاک (91  

( بهزاد حسین زاده)طراحی شبکه مبدل های حرارتی با محدودیت در اتصال به روش ترکیبی مفهومی و ریاضی  (91  

( موسی مراتی زمان) (   LEAP )تدوین استراتژی استفاده ازخودروی هیبریدالکتریکی درایران به کمک  مدل برنامه ریزی بلندمدت انرژی  (91   

(برزویه برزگر درویش) با استفاده از سیستم تولید همزمان حرارت و قدرت در کارخانه مایع سازی گازطبیعیبهینه سازی مصرف یوتیلیتی  (77  

(سیامک فریور)کاربرد مفهوم محدودیت عملکرد در طراحی شبکه مبدل های پیش گرمکن (91  

(امیر فرهنگ ستوده)آنتروپی تولیدی و آنالیزاگسرژیمدلسازی ، شبیه سازی و تحلیل ترمودینامیکی و هیدرولیکی برج های تقطیر برمبنای  (95  

(بابک کرمی آالغینلو)بررسی فنی اقتصادی بازار جهانی ال ان جی با چشم انداز ورود ایران به این بازار (91  

(عیسی خوشرورودبارکی)آنهابهینه سازی بهره وری توربین های گازی جدید پاالیشگاه آبادان با بهره مناسب خنک سازی هوای ورودی کمپرسورهای  (97  

(سینا گرامی)پینچ اقتصادی (93  

(پوریا میرعشقی)بررسی روشهای نوین جهت تامین بار حرارتی و برودتی هلیکوپتر (93  

(اصغر محمدی)امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید و استفاده از خودروهای هیبرید در ایران (11  

(محمود علیزاده)پاالیشگاه آبادان 111رفع تنگناهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر  (11  

(سید محمد رضا کمالی محمره)پاالیشگاه آبادان با استفاده از روش بازیافت حرارتی تولیدبخار 1مگاواتی نیروگاه  5/59افزایش بازده حرارتی توربین گازی  (11  

(سعید سهرابی)پاالیشگاه آبادان از منظر افزایش تولید و بهبود راندمان واحد 111مطالعه اثرات تغییر محل تزریق بخار آب در واحد تقطیر در خالء  (19  

(یوسف شمسایی)بهبود عملکرد مبدلهای حرارتی در واحد تبدیل کاتالیستی پاالیشگاه آبادان (11  

(مهرانگیز قاضی)اگزرژوکونومیکی برج تقطیر جداسازی آب و اتانولمدلسازی و بهینه سازی  (15  

حله ایاستفاده از روشهای ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصالح سیکل توربین گازی با تولید همزمان آب شیرین در سیستم تقطیرچندمر (11  

(مریم السادات اسدالهی)و امکان سنجی اقتصادی آن   

(امید حمله دار)ی مصرف انرژی در کارخانه مایع سازی گاز طبیعی از طریق تولید همزمان برق و حرارتبهینه ساز (17  
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(سارا کفاشیان)رفع تنگنای حاصل از افزایش ظرفیت واحد در شبکه مبدلهای حرارتی بوسیله تئوری تجزیه سازی (13  

(احسان اسدی)انرژی درواحدشیرین سازی گاز آماکبررسی تاثیر اعمال سیستم بهینه سازی همزمان برروی کاهش مصرف  (13  

(روزبه ساالری)انتگراسیون هیدروژن در پاالیشگاه نفت (51  

(بابک رشیدیان) کاربرد لوله های گرمایی در بازیافت وانتقال حرارت (51  

(مریم مدقالچی)بهبود الکتروپیل سوختی متانول به کمک نانو لوله های کربنی (51  

(امید معیری)بهینه سازی کنترلی شبکه مبدلهای گرمایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (59  

(رضا کاکولکی)بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی در روستاهای کشور (51  

(سید محمد رضا پور هاشمی)بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی برای افزایش ظرفیت (55  

(رامین طاهری سرشت)جای رگالتورهای دیافراگمی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی هاستفاده از توربینهای انبساطی ب (51  

(روح ا... پرویزی)کنترل و بهبود بازده ترمودینامیکی توربین گاز در سیستم تولید همزمان (57  

(فاطمه السادات موسوی)تحلیل ساختار صنعت خودرو کشور جهت بهبود وضعیت مصرف سوخت (53  

(سعیدکریمی علویجه)و بهینه سازی ترمواکونومیک سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته طراحی (53  

(رضا ارغنده جونقانی)کنترل شبکه بخارپاالیشگاه گازپارس جنوبی (11  

) امیر علی دولتشاهی(با استفاده از تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی   LNG   جهت پیدا کردن فرآیند بهینه LNG بررسی فرآیند موجود (11    

هادی غائبی()   CCHP تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی ، اگزرژنتیکی و ترمواکونومیکی یک سیستم تولید همزمان برق ، حرارت و سرما (11           

  (ا شریفی سمیر )بررسی اگسرژ و اکونومیک برجهای جهت کاهش مصرف انرژی واحد (19

(به کمک آنالیز ترکیبی پینچ و اگزرژی) ایمان زمانی   CFU-200 11) شبیه سازی و بهینه سازی سیکل تبرید پاالیشگاه گاز مایع  

   ( مرتضی مهرگو)  33 تئوری ساختاری در سیستمهای حرارتی (15

(طوس رضایی)پاالیشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرآیندی    (FCCU)   11) بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کراکت                                      

( خوشگفتار منش)   تحلیل و مقایسه نیروگاههای حرارتی به روش پینج واکسرژی و بهینه سازی به روش ترمواکوومیک (17  

()رضا دشتیو بهینه سازی مصرف انرژی در آن با استفاده از تکنولوژی پینچ  DSO مدل سازی و شبیه سازی واحد جداسازی (13  

GTL )ماریا ذهابیان(   شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی فرایند (13
 

 ثبت اختراع
 (1933دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  )مبدل پوسته و لوله تئوری ساختاری ، اباذر وحدت آزادمجید عمیدپور -6

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی  "طراحی و ساخت دستگاه گرمایش تابشی گازسوز. ) مجید عمیدپور، الهیجانیحسینعلی دادخواه چیمه، مهراب  -1

 (1937ایران

(. HDطراحی ، ساخت و راه اندازی آب شیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا ))، محمدضامن، سیدمهدی سوفاری مجید عمیدپور -9

 (1931استان قم سازمان آب و فاضالب 
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 مقاالت چاپ شده در ژورنال های فارسی
 ٬اسماعیلی، سید احسان شکیب، علیرضا جید عمیدپورم٬ "تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای " ( 8

 1931نشریه مدیریت انرژی 

 1931نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران٬ مجید عمیدپوراباذر وحدت آزاد، هادی غائبی، ٬  " پینچ روش گرافیکی جدیدی مبتنی بر تکنولوژی "(1

نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک شریف ٬، اباذر وحدت آزادمجید عمیدپور٬" طراحی بهینه مبدل های پوسته و لوله یی با استفاده از نظریه ساختاری " (9

 1931سال  113-111ص  1 شماره ی 17-9دوره 

مجله پژوهش های ٬، بهرام تسلطی، پریسا بهبهانی نیا مجید عمیدپورعلی بهبهانی نیا، ٬ "در شرایط عدم قطعیت CHPتحلیل ریسک مالی سیستم های "( 1

 1933سال  35مدیریت شماره

، اباذر وحدت مجید عمیدپور٬ "توزیع آب از دیدگاه مصرف انرژیتوسعه یک روش گرافیکی جدید مبتنی بر تکنولوژی پینچ جهت بهینه سازی شبکه های "( 5

 1933سال  1شماره  13نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره ٬آزاد

ترویجی بین المللی ماهنامه علمی  ٬مجید عمیدپورموسی مرآتی زمان، غالمرضا صالحی، ٬ "آثار کالن زیست محیطی استفاده از خودروی هیبرید الکتریکی " (1

 1933سال  11شماره  9تازه های انرژی دوره

شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره  علمی پژوهشی نشریه ٬، سوفاریمجید عمیدپور "بررسی نقش اختالط جریان ها در طراحی بهینه ی شبکه آب و انرژی"( 7

 1933سال  1شماره  13

علی بهبهانی نیا، علی رضا فرشاد ، ٬ "سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه احتراقتحلیل اگزرژی و بهینه سازی ترمواکونومیکی "( 3

 1933سال  15شماره  11مهندسی مکانیک ایران دوره علمی پژوهشی نشریه  ٬مجید عمیدپورمهرزاد شمس، 

شیمی و  علمی پژوهشی نشریه ٬، صبوری شیرازی، جعفری نصرعمیدپورمجید  ٬" برای اصالح شبکه مبدل های حرارتیالگوریتم جدید تجزیه سازی "( 3

 1937 سال - 1شماره 17مهندسی شیمی ایران دوره 

علوم و  علمی پژوهشی نشریه ٬، پنجه شاهی، شریعتی نیاسرعمیدپورمجید ٬ " گاز طبیعی به سوخت های مایعبهینه سازی انرژی در فرآیند تبدیل  " (11

 1937 سال - 1تکنولوژی محیط زیست.دوره دهم .شماره 

خرم منش، ٬ "پره یی در شبکه بازیافت حرارتی  -مقایسه فنی و جایگزینی مبدل های پوسته و لوله با مبدل های حرارتی چند جریانی از نوع صفحه " (11

 1937سال   191-117صفحات  11شمارهمجله علمی پژوهشی شریف  ٬، بازارگانمجید عمیدپور

11) " CNGو  115ماهنامه علمی ترویجی اقتصاد انرژی شماره ٬ ، امیرعلی دولتشاهیمجید عمیدپور ٬" یک فرصت جدید برای تجارت انرژی در جهان

 1937سال  111

 امیرکبیر، پژوهشی -علمی نشریه ٬ساالرینژاد، ، کمالیمجید عمیدپور ٬ " .C2 ساز جدا هایبرج انرژی مصرف کاهش در حرارتی پمپ اثر بررسی " (19

 1931 زمستان و پاییز نساجی، و شیمی پلیمر، مهندسی گروه ،17 -د شماره هجدهم، سال ،(تهران تکنیکپلی) امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 ، ساالریمجید عمیدپورجعفری نصر،  "هیدروژن تولید میزان افزایش راهکارهای بررسی و نفت هایپاالیشگاه هیدروژن توزیع شبکه سازیمدل"( 11

 1931 تیر -خرداد ،11-13 صفحات ،3 شماره دوم، سال ایران، نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت نو، فرآیند مجله علمی ترویجی  

 1935شماره اول  -نشریه تخصصی مبدل گرمایی ٬ عمیدپور مجید صبوری شیرازی، ٬."مبدل های گرمایی قاب و صفحه ای چندجریانی"( 15
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شیمی و  علمی پژوهشی نشریه٬، سوفاریعمیدپور مجید ٬ "با استفاده از برنامه ریزی ریاضیتحلیل همزمان مصرف آب و انرژی در فرآیندها  " (81

 1935سال  -9. شماره15مهندسی شیمی ایران.دوره 

، پنجه عمیدپور مجید٬ "های حرارتی مختلط با در نظرگرفتن عوامل اقتصادیاستفاده از روشهای تجزیه کلی و جزیی در یکپارچه سازی شبکه مبدل "( 87

 1931سال -131 -117صفحات  -1شماره-93جلد -نشریه دانشکده فنی٬شاهی، احمدی دانش 

 1931سال -15شماره  -نشریه انرژی ایران٬، مرادی عمیدپور مجیدپنجه شاهی، ٬ "مدل مالیات اکسرژی نیروگاه " (13

 1931سال  -11شماره -نشریه علمی تحقیقاتی برآیند٬ ، بیاتیعمیدپور مجید٬" جدید تحلیل پینچ و اکسرژی جهت اصالح فرآیندروش "( 13

شیمی و علمی پژوهشی نشریه ٬و گوگل عمیدپور مجیدرشتچیان، ٬ "صنایع قند به روش آنالیز گلوگاهیکاهش آب مصرفی و پساب تولیدی در  " (11

 1931سال  -1شماره -ایرانمهندسی شیمی 

و تکنولوژی  فصلنامه علمی پژوهشی علوم ٬، پنجه شاهی، شریعتیمجید عمیدپور٬ "تبدیل گاز طبیعی به سوختهای مایعبهینه سازی انرژی در فرآیند "( 11

 1931محیط زیست سال 

 شیمی و مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی نشریه ٬کثیری، ذوقی و عمیدپور مجید٬ "حرارتی با محدودیت در اتصالطراحی شبکه مبدل های  " (11

 1973سال  - 1شماره 

، عظیمی، ذوقی، احمدپناه، عمیدپور مجید٬ "بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت قند و ارایه راهکارهای کاهش آن با استفاده از فناوری پینچ"( 19

 1973سال  - 1و1شماره  -شیمی و مهندسی شیمی ایران علمی پژوهشی یهشرن٬حاجی تاروردی، دادخواه 

 های داخلی ارائه شده در کنفرانس مقاالت
   1931سال  ٬لی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوعچهارمین کنفرانس بین المل ٬ "شیدی در طول یک روز تحلیل اگزرژی یک سیکل تبرید اجکتوری خور"( 1

     "احتراق دستگاه های گاز سوزمروری بر مباحث نوزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان با تاکید بر هوای تازه و هوای مورد نیاز "( 1

   1931سال  ٬اگزرژی یک سیکل تبرید اجکتوری خورشیدی در طول یک روزچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع تحلیل  

دومین کنفرانس هیدروژن و پیل ٬ "تی اکسید جامد با ریفرمینگ داخلی مدلسازی، ارزیابی فنی و تحلیل اگزرژی سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل سوخ" (9

   1931سال  سوختی

   1931سال  ٬مین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختیدو٬ "د هیدروژن از انرژی باد در ایران مدل سازی و ارزیابی فنی تولی "( 1

     1931سال  ٬مین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختیدو ٬"دی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای مدل سازی دوبع "( 5

     1931سال  ٬دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی٬ "د در ایران مدلسازی و ارزیابی فنی احداث ایستگاههای تولید و شارژ هیدروژن با استفاده از انرژی خورشی "(7

  " ارائه یک روش سیستماتیک جهت طراحی چرخه های سرمازای مبرد چند جزیی به منظور استفاده در فرایندهای شیمیایی دما پایین " (3

 1931سال  ٬ومین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوعس 

 1931سال  ٬نوزدهمین همایش ساالنه مهندسی مکانیک٬ "تبخیری چند مرحله ایآب شیرین کن تحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و " (3

 1931سال  ٬نوزدهمین همایش ساالنه مهندسی مکانیک ٬"کن چند مرحله ای تبخیر ناگهانی تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی کوپلینگ نیروگاه گازی با آب شیرین "( 11

پارامترهای سن، جنس وسطح دو در تحلیل وابستگی انتخاب نوع خودرو به -بررسی بازار خودرو های هیبرید در ایران و به کارگیری آزمون استقالل کای " (11

   1933سال  ٬کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی ٬ "تحصیالت 

   1933سال  ٬فرانس مدیریت و بهینه سازی انرژیکن ٬ "و اقتصادی آن کشور و ارزیابی فنیتخمین پتانسیل بازاری خودروهای هیبریدی در  " (11
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   1933سال  ٬کنفرانس مدیریت بهینه سازی انرژی ٬ " اثرات کالن محیط زیستی استفاده از خودروی هیبرید الکتریکی "( 19

   1933سال  ٬هفتمین همایش ملی انرژی ٬ "های حرارتی با محدودیت در اتصال  طراحی شبکه مبدل "( 11

   1933سال  ٬یوم بین المللی مهندسی محیط زیستدومین سمپوز ٬ " چالش ها و فرصت های موجود برای استفاده از دی اکسید کربن " (15

   1933سال  ٬مکانیکهفدهمین کنفرانس ساالنه بین المللی مهندسی  ٬ "با استفاده از داده های تجربی  HDآنالیز اگسرژی یک واحد آب شیرین کن خورشیدی "( 11

   1933سال  ٬ساالنه بین المللی مهندسی مکانیکهفدهمین کنفرانس  ٬ " مدل سازی و بهینه سازی حرارتی کوره الفین " (17

   1937سال  ٬مهندسی مکانیکشانزدهمین کنفرانس ساالنه بین المللی  ٬ " توسعه یک سیکل خنک کاری دما پایین با مبرد چند جزیی جهت استفاده در واحد اولفین " (13

 "مقایسه توان مصرفی در سیکل های خنک کاری ترکیبی یک طبقه ای و دو طبقه ای جهت مایع سازی گاز طبیعی " (13

   1937سال  ٬شانزدهمین کنفرانس ساالنه بین المللی مهندسی مکانیک  

 " بخار به داخل محفظه احتراقتحلیل و مدلسازی اگزرژی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق  " (11

   1937سال  ٬المللی مهندسی مکانیکشانزدهمین کنفرانس ساالنه بین    

11) " CNG 1937سال  ٬دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی٬ " یک فرصت جدید برای تجارت انرژی در جهان   

   1937سال ٬اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ٬ " استفاده در واحدهای اولفین بسط و توسعه سیستم های برودت زای دما پایین با مبرد چند جزیی جهت " (11

   1931سال مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژیهمایش ملی  ٬ "بهینه سازی سیستم خنک کاری واحد اولفین با استفاده از انالیز ترکیبی پینچ و اکسرژی " (19

 دومین همایش ملی مهندسی مکانیک ٬ "نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به پارامترهای عملکردی سیستمتحلیل حساسیت هزینه سوخت مصرفی در یک  " (11

 NCME 2009 1933سال ٬دانشگاه آزاد   

   1931سال سوختیدومین کنفرانس هیدروژن و پیل "به کمک نرم افزار ویژوآل بیسیک (CSTR) راکتورهمزندار با (SOFC) مدلسازی وشبیه سازی پیل سوختی اکسید جامد "(15

   1931سال ٬ابهمایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پس ٬ " سازی با هدف تجاخورشیدی ری HD بررسی عملکرد آب شیرین کن " (11

   1933سال ٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی " یسازی مصرف انرژ-مکانیابی بخاری بدون دودکش در ساختمان به منظور تامین کیفیت هوای داخل و بهینه " (17

   1931سال ٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ٬ " کاری دماپائین واحد اولفین پذیر سیستمهای خنک محاسبه کار برگشت "  (13

   1933سال ٬هفتمین همایش ملی انرژی ٬ " زستانمدل برآورد تقاضای ساالنه، پیک تقاضا و تعداد مشترکین بالقوه گاز طبیعی در بخش تجاری استان خو " (13

   1933سال ٬هفتمین همایش ملی انرژی ٬ " مدل برآورد تقاضای ساالنه و پیک تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعتی استان خوزستان "( 91

http://www.civilica.com/Paper-EMX2010-EMX2010_109.html
http://www.civilica.com/Papers-EMX2010-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Papers-EMX2010-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Paper-NEC07-NEC07_020.html
http://www.civilica.com/Papers-NEC07-0-10-Title-ASC-AI.html
http://www.civilica.com/Paper-NEC07-NEC07_021.html
http://www.civilica.com/Papers-NEC07-0-10-Title-ASC-AI.html
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 " اهوازمدل برآورد تقاضای ساالنه، پیک ساعتی و تعداد مشترکین بالقوه گاز طبیعی دربخش خانگی و کاربرد آن در شهر  " (91

   1933سال ٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی    

   1933سال CNG٬ ومین کنفرانس ملید ٬ "CNG مدلسازی پیامدهای آتش وانفجار در یک ایستگاه سوخت رسانی گاز فشرده"( 91

   1935سال ٬زدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانیا " مدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پاالیشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژن " (99

   1931سال ٬کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی ٬" مدیریت دی اکسید کربن در پاالیشگاه های نفت " (91

   1933سال ٬دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست٬" تکنولوژی پینچ بااستفاده از CO2 معرفی روش جدید به کارگیری سوختها در کاهش آالیندگی " (95

   1931سال ٬سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی ٬" واحدپتروشیمی UTILITY صرف بخار درمیریت مد " (91

   1933سال ٬هفتمین همایش ملی انرژی ٬" آنالیز اکسرژی و بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید تراکمی بخاردارای برج خنک کن "( 97

    1935سال ٬یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ٬" لگوریتم طراحی مبدلهای حرارتی صفحه حلزونیا " (93

   1931سال ٬پانزدهمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک    " تجزیه سازی شبکه مبدل های حرارتی برای بهینه سازی مصرف انرژی الگوریتمی جدید در مسأله " (93

   1933سال  ٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ٬ " ایجاد مدلی برای اولویت بندی گازرسانی روستایی در ایران " (04

   1933سال  ٬"سومین کنفرانس احتراق ایران ٬ "اثر توزیع نیروهای محرکه بر اتالفات اکسرژی در سیستم پخت سیمان با استفاده از مشعل ثانویه "( 08

   1933سال ٬اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی   "رق و حرارترزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری موتوراحتراقی گازسوز در سیستم های تولید پراکنده ب ا " (11

   1933سال ٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ٬" ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکردی بویلر بازیاب بر سیستم تولید همزمان توان و آب شیرین "( 19

   1933سال ٬هجدهمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک ٬ " ارزیابی ترمودینامیکی سیستم تولید همزمان توان و آب شیرین "(11

   1933سال٬کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ٬ " ارزیابی سناریوهای استفاده از خودروی هیبرید الکتریکی در ناوگان حمل و نقل ایران "(15

   1935سال٬یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ٬ " اصالح ساختاری شبکه مبدلهای حرارتی جهت کاهش مصرف انرژی از طریق تکنولوژی پینچ "(11

   1933سال٬ هفتمین همایش ملی انرژی ٬"هینه سازی مبدلهای پوسته و لوله ای بوسیله افزایش ضریب انتقال حرارتب " (17

    1931سال ٬پانزدهمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک  ٬" هینه سازی مصرف انرژی با پمپهای حرارتی در برجهای تقطیرب "(13

     1931سال ٬کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی ٬"بهینه سازی انرژی در فرآیند تبدیل گاز طبیعی به سوختهای مایع " (13

   1931سال٬کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی ٬ "بهینه سازی انرژی در نیروگاه های حرارتی به کمک تحلیل توسعه یافته پینچ و اگسرژی " (51
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   1933سال ٬هجدهمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک ٬" بهینه سازی حرارتی چیدمان برجهای تقطیر برای جداسازی جریان چهار جزئی " (51
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in press 
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