لیست مقالههای ارائه شفاهی اولین کنفرانس فرصتها و چالش های مهندسی در استان البرز
ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان ارائه

مکان ارائه

1

A-10-33-1

بررسی ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی با رویکرد مدیریت بحران در فصول
سرد سال در استان البرز

امامی ساتلو

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

2

A-10-47-1

ارزیابی کاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستمهای سرمایش رایگان
(مطالعه موردی :بیمارستان شهید مدنی کرج)

کرمی و وظیفه شناس

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

3

A-10-90-1

یافتن نزدیکترین مرکز امداد رسانی در شرایط بحرانی و شرایط غیر مترقبه
استان البرز

بیات

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

4

A-10-101-1

کاربرد ابزار  Pedestrian Firstدر سنجش قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی
خیابان شریعتی ،منطقه عظیمیه شهر کرج)

فالح زواره و براتی

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

5

A-10-117-1

تأثیر آزادراه تهران -کرج در گسیختگی بافت شهری کرج و ارائه راهکارها

مصطفایی و صمدی

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

6

A-10-119-1

طراحی منابع تولید پراکنده و سیستم مدیریت توان برای یک ریزشبکه
ترکیبی در استان البرز

حاجی حاجی ،ناطقی و احمدی

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

7

A-10-129-1

تحلیل و بررسی لزوم احداث ایستگاه  CGSشماره  4کرج

پرستش ،تقی نژاد ،سپهریفر،
جاویدپور و جلیلی

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

8

A-10-143-1

جایگاه استان البرز در رتبهبندی ایمنی تردد جادهای کشور

صاحبی ،مس کار و فالح زواره

10-12

سالن فرهنگی دانشکده علوم

ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان ارائه

مکان ارائه

9

A-10-38-1

امکانسنجی تهیه بلوکهای بتنی با استفاده از شیرابه پسماندهای شهری

اسماعیلی و حیدرزاده

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

10

A-10-42-1

ارزیابی عوامل تاثیر گذار دردبی هدر رفت آب در حوادث شبکه آبرسانی شهر
جدید هشتگرد با استفاده از مدل پیشنهادی رگرسیون چند متغیره

خدابنده لو و رادپور

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

11

A-10-46-1

بررسی اهمیت خطر شکست سد امیرکبیر و مخاطرات ناشی از آن در استان
البرز

صفرزاده گندشمین ،صادقی
دودران و مهاجری

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

تدوین استراتژی ایمنی و بهداشت شغلی با استفاده از ماتریس SWOT

12

A-10-79-1

مطالعه تحلیلی مقطعی در آبفای ساوجبالغ

رادپور ،حسن زاده و خدابنده لو

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

13

A-10-118-1

نگاهی بر چالشها و اهمیت اجرایی آزادراه تهران -شمال در تقابل با
اکوسیستم آبی استان البرز

صمدی و مقصودی

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

14

A-10-139-1

شناسایی عرصههای آسیبپذیر منابع آب زیرزمینی از منظر آسیبپذیری با
استفاده از شاخص ( DRASTICمنطقه مورد مطالعه :استان البرز ،آبخوان
هشتگرد)

کاردان مقدم ،جوادی و رحیم
زاده کیوی

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

15

A-10-142-1

ارزیابی وضعیت پدیده فرونشست در دشتهای استان البرز

نجفیان ،قاسم زاده و نقدی،
قدمی

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

16

A-10-146-1

برآورد عمق مجازکفشکنی چاههای کشاورزی با تکیه بر کمیت و کیفیت
منابع آب (مطالعه موردی :دشتهای هشتگرد و اشتهارد)

نجفیان ،نقدی ،قاسم زاده و
صارمی

13:30-15:30

سالن فرهنگی دانشکده علوم

لیست مقالههای پوستر اولین کنفرانس فرصتها و چالش های مهندسی در استان البرز
ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان نصب پوستر

1

A-10-156-1

شیوه ترکیبی بهینه یابی جانمایی و مقاطع بادبند تک در قابهای فوالدی

شهروزی و سرداری نسب

10-11

2

A-10-138-3

3

A-10-153-2

محمدزاده ،شهیر و اسداله فردی

10-11

4

A-10-153-1

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری (مورد مطالعه :شهرداری کالنشهر کرج)
بررسی تاثیر پارامترهای مهندسی و غیر مهندسی لندفیل بر انتقال آلودگی از لندفیل به آبهای زیرزمینی
برای مکانیابی و طراحی بهینه لندفیلها
مقایسه اقتصادی دیوار خاکی مسلح و دیوار حائل با میل مهار

تیراندازیان و معدنی

10-11

محمدزاده و توکلی مهرجردی

10-11

5

A-10-141-2

ساختمان های آالینده صفر ،راه مقابله با پدیدۀ گرمایش زمین

حیدری

10-11

6

A-10-141-1

حیدری و حسنی

10-11

7

A-10-145-1

طالش صمدی و حاجی محمدی

10-11

8

A-10-144-1

غنبر طهرانی و ابوچناری

10-11

9

A-10-76-5

پروژه های ساختمانی راهبر ) (Pilot Projectsتوسعه یافته بر مبنای مفهوم ساختمان های آالینده
صفر)(ZEB
بررسی الگوی طراحی معماری مسکن در بافت فرسوده ی کالن شهر کرج
ارائه چارچوبی برای تحلیل عوامل موثر بر خودکفایی گندم در کشور با رویکرد ترکیبی شبیه سازی-بهینه
سازی

10

A-10-76-4

11

A-10-134-1

کاربرد مدل MIKEBASINدر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه آبی سد البرز و مقایسه آن با مدل شبکه
مجتمع کالیفرنیاCALVIN
مروری بر پژوهشهای انجامشده پیرامون سازههای تعمیر پذیر

امینعلی پور ،حاج قاسم ،داشقاله و
عسکری
امامزاده ،امینعلی پور ،حسین زاده و
صفری
اکبری ،معصومی و گریگوریان

10-11

12

A-10-121-2

مقدمهای بر پایش سالمت سازه و شناسایی سیستم در سازههای عمرانی

قره باغی ،حسینی لواسانی و منوری

10-11

13

A-10-51-3

تیرچههای فوالدی بدون جان بتنی -ویرایششده

شرکت مهندسی آژمان

10-11

14

A-10-138-2

بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زمان در پروژه های عمرانی (مورد مطالعه :شهرداری کالنشهر کرج)

کمالی زاده ،تیراندازیان و معدنی

10-11

15

A-10-140-1

بررسی فنی – اقتصادی نصب پله خازنی ثابت در پست های هوایی مشترکین صنعتی جهت حذف توان
راکتیو بی باری ترانسفورماتور بمنظور کاهش تلفات در بی باری شبکه

عظیمی زاده ،دهقان نیری ،فتحی و
ناطقی

10-11

شبیه سازی سطح آب چاههای زیر زمینی استان البرز باMODFLOW

10-11
10-11

ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان نصب پوستر

16

A-10-137-1

مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون دیوار برشی فوالدی مرکب

شهسوار ،همامی و موسوی

10-11

17

A-10-76-3

اثرات مخرب زیستمحیطی سدها ،نمونه موردی سد کرج

امامزاده و اسدی

10-11

18

A-10-133-1

کاربرد شبیه سازی کامپیوتر با استفاده از  Arenaبرای بهبود بهرهوری خط تولید

کمیجانی و غنبر طهرانی

11-12

19

A-10-135-1

ویژگی های روش تاپ-دان در گودبرداری

رستمی و قنبری

11-12

20

A-10-77-1

فرصتها و چالشهای کسب و کارهای بهره وری انرژی در استان البرز

اسالمی پور ،حاجی زاده و رزاقی

11-12

21

A-10-128-1

ررسی عددی اثر زاویه دیواره سرریزهای کلید پیانویی بر ظرفیت آبگذری آن

حسنی و مهرآیین

11-12

22

A-10-115-1

23

A-10-131-2

فیاضی ،دانشجو و صفری

11-12

24

A-10-131-1

ارزیابی رفتار دینامیکی سازه های فوالدی قاب صلب محیطی تحت رکوردهای نیرومند زلزله حاوی پالس
و اسپایک های پردامنه شتاب
بررسی وضعیت "راهنما و مستندات" سیستم جامع دانشگاهی گلستان و تاثیر آن بر کارایی رابط کاربری
این سیستم براساس تجربهی کاربری دانشجویان و اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
بررسی اصل کارایی " "Aesthetic & minimal designنیلسن در رابط کاربری سیستم جامع
دانشگاهی گلستان براساس تجربه ی کاربری دانشجویان و اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
خوارزمی

القاصی ،مشکوه الدینی و کیوانی
قمصری

11-12

فیاضی ،دانشجو و صفری

11-12

25

A-10-130-1

اثر زاویۀ دیوارۀ سرریز کلید پیانویی بر آبگذری

مهرآیین و حسنی

11-12

26

A-10-53-1

لزوم استفاده از دستاوردهای نوین مهندسی ژئوتکنیک در طرحهای عمرانی استان البرز

قنبری ،حیدری عبدالهی ،حسینی و
عباسی مائده

11-12

27

A-10-100-1

شهرهای هوشمند راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی شهری

اردستانی

11-12

ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان نصب پوستر

28

A-10-123-1

بررسی چالشهای موجود در بخش مهندسی ژئوتکنیک استان البرز

عباسی مائده ،کاظمی و شهیر

11-12

29

A-10-124-1

تحلیل اقتصادی و طراحی بهینه یک نیروگاه فوتوولتائیک متصل به شبکه در  4منطقه استان البرز –
ایران

ابوالفضل ناطقی ،محمد فتحی و رویا
امجدی فرد

11-12

30

A-10-85-1

شناسایی و اولویتبندی ریسک پروژههای طرح و ساخت سدسازی با روش تصمیمگیری چندمعیاره فازی

کاتبی ،موسوی و شهسوار

11-12

31

A-10-121-1

شناسایی فرسایش در ساختمان با استفاده از تحلیل سری زمانی و تحلیل نزدیکترین مؤلفه همسایه

قره باغی ،حسینی لواسانی و منوری

11-12

32

A-10-122-1

بررسی روش پروفیل زنی ترکیبی و گرادیان ترکیبی در شناسایی کنتاکت و گسل در دادههای صحرایی

مسعودی گنبری و صمدی

11-12

33

A-10-50-1

ارزیابی اقتصادی مصوبه تامین  20درصدی برق ساختمانهای دولتی و عمومی به کمک انرژی
خورشیدی ،مطالعه موردی شهرداری شهرستان دهق

احمدپور ،رهگذر ،دهقان و پوررجبیان

11-12

34

A-10-76-2

ررسی عوامل مخاطره آمیز در مدیریت منابع آب استان البرز

امامزاده و آقاسیدحسنی

11-12

35

A-10-112-1

بررسی روشهای حفاظت از بتن مسلح در برابر خوردگی میلگرد

مدیحی و صالحی

13:00-14:00

36

A-10-120-1

توسعه نرمافزار  GISبرای تحلیل حالت پایدار شبکههای گازی

حاجیپور ،محمدی زاده ،حجتی،
پرستش ،بابایی ،الهی و اعظمی

13:00-14:00

37

A-10-96-1

تاثیر حرکت گسل ها و زمین لغزه بر خطوط لوله گاز مدفون

امینی و شریف زاده

13:00-14:00

38

A-10-56-2

تاثیر در نظرگیری ساخت مرحله به مرحله بر میزان نشست تحکیمی خاک های رسی اشباع (مطالعه
موردی در بافت خاک بندر امام خمینی)

حسینی و توکلی مهرجردی

13:00-14:00

39

A-10-76-1

معرفی انواع سدهای کوتاه در تامین منابع آبی استان البرز

امامزاده

13:00-14:00

ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

نویسندگان

زمان نصب پوستر

40

A-10-60-1

روند صنعتیسازی ساختمان در کشور و لزوم توسعه آن در استان البرز

صالحی

13:00-14:00

41

A-10-116-1

مروری بر رابطه بین عملکرد  HSEو رضایت شغلی در صنایع مختلف کاری

42

A-10-114-2

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز استان البرز

43

A-10-114-1

جایگاه استراتژیک انرژی گاز در توسعه اقتصادی-اجتماعی استان البرز ()1396-1386

سعیدی ،کاتبی و اسداله فردی
باقری ،حیدری ،حسینی ،شفیع زاده و
قلی نژاد
زمانیان ،حسینی ،حیدری و قلی نژاد

13:00-14:00

13:00-14:00

44

A-10-113-1

کنترل مقاوم بر اساس محاسبات مرتبه کسری برای حفاظت از سازه های شهری در برابر زمین لرزه

جعفرزاده ،خداطلب و کردی

13:00-14:00

45

A-10-111-1

46

A-10-74-5

مجید محمدی دولت آبادی

13:00-14:00

47

A-10-80-1

بررسی معیارهای موثر در انتخاب شهرک لجستیک خشک
شناسایی ریسک های پروژه های احداث استادیوم های ورزشی بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر
آنها بر ایمنی
بررسی مخاطرات زیست محیطی آبرفت کرج و ارائه روش لرزه ای غیرفعال برای بررسی و تحلیل میزان
نشست در نواحی مختلف

محجوب راد و سبط

13:00-14:00

علی رئیس دانا

13:00-14:00

48

A-10-108-1

طراحی و پیاده سازی سامانه  WebGISحوادث مرتبط با گاز بر پایه اطالعات جغرافیایی داوطلبانه

49

A-10-98-1

50

A-10-110-1

51

A-10-104-1

بابایی ،حجتی ،محمدی زاده ،سدیدی،
پرستش ،ادگی ،الهی و اعظمی
مردانی قهفرخی ،سبط ،سبحانی و
صحرایی

13:00-14:00

13:00-14:00

رتبه بندی پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش آنتروپی شانون و پرومته (مطالعه موردی :
شرکت گاز استان البرز)
مروری بر فرآیند نمک زدایی آب های شور و لب شور به عنوان روش جایگزین تامین آب با در نظرگرفتن
مالحظات زیست محیطی
عملکرد دیوارهای مرکب خاک مسلح-نیلینگ با استفاده از تحلیل عددی

قدمی و طاهری

13:00-14:00

ظاهری و ناصروند تکله

13:00-14:00

52

A-10-109-1

معماری و شهرسازی از دیدگاه جرمشناسی

مهرآفرین قائمی اردکانی

14:00-15:00

53

A-10-106-1

ارزیابی بتن متخلخل حاوی پودر سنگ آهک و عملکرد آن در تصفیه رواناب

حاجیآبادی ،شیرگیر و دلنواز

14:00-15:00

54

A-10-107-1

معرفی رویکرد تمایل به پرداخت و کاربرد آن در ارتقای ایمنی راه

فالح زواره ،یاراحمدی و همه خانی

14:00-15:00

55

A-10-105-1

کاربرد ژئوسینتتیک ها در مهندسی ژئوتکنیک با تاکید بر کاربرد ژئوسل

حریرساز و قنبری

14:00-15:00

56

A-10-103-1

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید بر ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی

حسنی

14:00-15:00

57

A-10-56-1

تحلیل عددی ظرفیت باربری پی در مجاورت شیب (مطالعه موردی در آبرفت های کرج)

حسینی و قنبری

14:00-15:00

13:00-14:00

ردیف

کد مقاله

موضوع مقاله

58

A-10-102-1

سنجش رضایت ذینفعان شرکت گاز استان البرز

59

A-10-92-1

مفاهیم توسعه پایدار و ساختمان های سبز

60

A-10-58-1

تغییرمکان گود و تغییرشکل ساختمانهای مجاور گودهای عمیق (مطالعه موردی :گودبرداری در کرج)

61

A-10-65-1

62

A-10-89-3

64

A-10-74-4

مدلسازی و طراحی مکانیزم ربات آرماتوربند
بررسی و رتبه بندی خطرات و فعالیت های عمده پروژه های ساختمانی با استفاده از تکنیک ترکیبی
تحلیل سلسه مراتبی فازی و تاپسیس فازی
رفتار فشار-حجم -دما مطابق استاندارد NX-19در ایستگاههای اندازه گیری گاز طبیعی
شناسایی ریسک های پروژه های احداث استادیوم های ورزشی بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر
آنها بر کیفیت

نویسندگان

زمان نصب پوستر

قلینژاد ،تقینژاد ،داوری اردکانی،
برومند ،شوندی ،غالمی و اسماعیلیان
یوسفی طالقانی ،صحرایی ،براتی،
پیروزفر و صالحی
موسوی معلم و قنبری

14:00-15:00

تورجی زاده

14:00-15:00

راضایی و کاتبی

14:00-15:00

علی اکبر امامی ساتلو

14:00-15:00

مجید محمدی دولت آبادی

14:00-15:00

65

A-10-57-2

مدل سازی مبدل حرارتی زمین گرمایی در دو حالت متفاوت Uشکل و اسپیرال

شش پری و عامل سخی

14:00-15:00

66

A-10-57-1

انرژی زمین گرمایی و عملکرد سیستم های شمع انرژی

شش پری و عامل سخی

14:00-15:00

67

A-10-82-1

68

A-10-81-1

مرروی بر ارزیابی و عوامل تاثیر گذار در بازیافت پسماندهای ساخت وساز و تخریب
کارایی مدل  HS smallبرای بیان رفتار خاک در تحلیل لرزه ای مونوریل قم

حیدرزاده ،توکلی و اسداهلل فردی

14:00-15:00

شمسی و قنبری

14:00-15:00

69

A-10-74-3

70

A-10-74-2

مجید محمدی دولت آبادی

15:00-16:00

71

A-10-39-2

سلیمان بهمدی

15:00-16:00

72

A-10-70-1

شناسایی ریسک های پروژه های احداث استادیوم های ورزشی بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر
آنها بر زمان
شناسایی ریسک های پروژه های احداث استادیوم های ورزشی بزرگ و رتبه بندی ریسک ها از لحاظ اثر
آنها بر هزینه
بررسی مخاطرات زیست محیطی آبرفت کرج و ارائه روش لرزه ای غیرفعال برای بررسی و تحلیل میزان
نشست در نواحی مختلف
رویکردهای نوآوری در صنعت ساخت

مجید محمدی دولت آبادی

15:00-16:00

خردمند و کاتبی

15:00-16:00

73

A-10-52-1

بررسی انواع روشهای شناسایی و طبقه بندی خاکهای فروریزشی

تجلیل تبریزی و کریمی

15:00-16:00

A-10-33-2

14:00-15:00
14:00-15:00

موضوع مقاله

ردیف

کد مقاله

74

A-10-59-1

75

A-10-45-2

76

A-10-51-1

موارد مسکوت در نشریّههای طرّاحی و اجرای تیرچههای فوالدی با و بدون بتن در جان

77

A-10-48-1

ارزیابی میزان انتشار CO2 ،O2 ،HC ، COاز خودروهای سبک در مراکز معاینه فنی استان البرز

78

A-10-25-1

79

A-10-30-1

80

A-10-44-1

81

A-10-43-1

82

A-10-41-1

پتانسیل استفاده از فوتو کاتالیست ها جهت حذف آالینده های رنگی از پساب های استان البرز

83

A-10-34-1

84

A-10-40-1

85

A-10-37-1

سدسازی و تاثیرات آن بر محیط زیست
تحلیل حوزههای ارزیابی و محرکهای شایستگی موثر بر تحلیل بلوغ مدیریت ریسک مالی شرکت بورس
کاالی ایران بر پایه روش FSWARA
مدل سازی و برنامه ریزی  PMو تخصیص لیفتراک های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار شبیه سازی

86

A-10-35-1

امکانسنجی احداث چندین سد کوتاه به جای یک سد مرتفع در انتهای حوزه در پایین دست حوزه آبریز
سد با استفاده از روش( AHPمطالعه موردی :سد البرز)
تحلیل رفتار دورانی درباربری پی های سطحی تحت اثر بار قائم سیکلی

شناخت  ،اهمیت و اجرای قوانین معماری و توسعه شهری و مناسب سازی فضاهای شهری برای
معلوالن در استان البرز
انتخاب شتابنگاشت های مناسب در تحلیل های غیر خطی با استفاده از الگوریتم–  kمیانگین (مطالعه
موردی :شهر کرج)
مقایسه فنی -اقتصادی استفاده از سیستمهای فتوولتاییک منفصل از شبکه با احداث شبکه جدید برق
جهت تامین برق متقاضیان خارج از بافت شهر و روستا (برق غیردایم)
بررسی زبری بستر شنی رودخانه کردان استان البرز به روش فوتوگرامتری

Arena

مطالعه ی صحرایی مقیاس بزرگ پیرامون تغییر ظرفیت باربری مدفن پسماند شهری با افزایش سن
(مطالعه موردی :مرکز دفن حلقه دره – کرج)

نویسندگان

زمان نصب پوستر

الریجانی و منصوری

15:00-16:00

حسینی و رضا زاده

15:00-16:00

شرکت مهندسی آژمان
نجفی پور ،صمدزاده ،معین الدینی و
طالئیان عراقی

15:00-16:00
15:00-16:00

محمدرضا رئیسی دهکردی

15:00-16:00

شهروزی ،رضازاده و حسینی

15:00-16:00

مولوی و ایزدبخش

15:00-16:00

مهاجری ،بالی ،صمدی و مهرآیین
مباشرپور ،جواهری ،رسول نژاد و
نوربخش
کاظمی محسن آبادی و امامی

15:00-16:00

15:00-16:00

نعیمی پور و نوری

15:00-16:00

شیخ زاده و اسدی

15:00-16:00

موزونی ،قنبری و اسداله فری

15:00-16:00

15:00-16:00

