
 برنامه کنفرانس 

 
 حضوری-1401بهمن ماه  19، چهارشنبه 

 اغاز   پایان جزئیات برنامه

و پوستر حضوری  ثبت نام و دریافت کارت ورود  

 البی الله

00:9  00:8  

 تالوت قرآن

 سرود ملی 

دانشگاه  و موسس  امنا یاتسخنرانی حضرت آیت اهلل عباسعلی سلیمانی رئیس ه  

علوم و فنون مازندران  رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر سید خالق میرنیا،  سخنرانی   

کنفرانس  ئیسر ، ایرج مهدوی پروفسور جناب آقای سخنرانی  

پروفسور قره پتیان   : اول  سخنران کلیدی   
Title: Flexible Distributed Energy Resource 

رئیس پژوهشگاه نیرو ، عمیدپورمجید  پروفسورجناب آقای  مهمان ویژه سخنرانی   

 سالن الله

یه
اح

تت
 اف

00:11  00:9  

30:11   پذیرایی و افتتاحیه نمایشگاه  00:11  

  .Fausto Pedro García MárquezDr   سخنران کلیدی دوم:

Title: Management by Artificial Intelligence and Review and New Challenges 
 سالن الله

00:12  30:11  

زنهار و نما  00:13  00:12  

                                             : 3نشست  

 اقتصاد انرژی

 سالن نیلوفر 

 : 2نشت                 

 انرژی در ساختمان  

 سالن ارکیده

 : 1نشست  

 شبکه های هوشمند   

 سالن نسترن 

 :0نشست  

 مقاالت پوستر

 البی همکف 

00:15  30:13  

 Dr. Ahmad Arabkoohsar سخنران کلیدی سوم:

Title: 4th Generation of District Heating and Cooling 
 سالن الله

00:61  15:30 

03:16 پذیرایی   00:61  

 : 7نشست  

فناوری های بهره برداری از   

 انرژی تجدید پذیر

 گینسالن ن

   :6نشست  

فناوری های بهره برداری از 

 انرژی تجدید پذیر

 سالن نیلوفر 

 :5نشست  

بهینه سازی مصرف  

 انرژی 

 سالن ارکیده

   : 4نشست  

بهینه سازی مصرف 

 انرژی  

 سالن نسترن 

00:18  30:16  



 

غیرحضوری-1401بهمن ماه  20 پنج شنبه،  

 اغاز   پایان جزئیات برنامه

: 11نشست    

بهینه سازی مصرف انرژی    

Session11 

 

   :10نشست  

بهینه سازی مصرف 

 انرژی 
Session10 

  

   :9نشست  

 اقتصاد انرژی
Session9 

 

:8نشت    

فناوری های نوین تبدیل   

 انرژی  
session8 

 

03:10  00:9  

: 14نشست    

فناوری های بهره برداری از 

 انرژی تجدید پذیر
Session14 

 

   : 31نشست  

   فناوری های بهره برداری از انرژی تجدید پذیر
Session13 

 

: 12نشست    

انرژی در ساختمان    

Session12 

  

15:21  45:10  

 : 18نشست  

 شبکه های هوشمند  

Session18 

 

   : 17نشست  

 شبکه های هوشمند  

Session17 

 

 :  16نشست     

فناوری های بهره برداری  

 از انرژی تجدید پذیر 

Session16 

 

   :15نشست  

فناوری های بهره برداری  

 از انرژی تجدید پذیر 

Session15 

 

00:41  30:21  

:22نشست    

   مقاالت پوستر
Session22 

 

: 21نشست    

   مقاالت پوستر
Session21 

 

:20نشست    

      مقاالت  پوستر
Session20 

 

: 19نشست    

      مقاالت  پوستر
Session19 

 

00:61  15:41  

   های پیش رو سیستم انرژی ایران چالشمیزگرد تخصصی: 

https://lms.ustmb.ac.ir/ecmeeting/ 
 

03:71  00:61  

 

 علمی   ر سخنرانی دبی
https://lms.ustmb.ac.ir/ictem/  یه

ام
تت

اخ
 

 

30:17  
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