9/03-9/54

افتتاحیه – پخش سرود ملی و قرآن

9/54-03

سخنرانی جناب آقای مهندس احمدی – دبیرعلمی کنفرانس
امیر نبی زاده

بررسی برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع توسط توابع شبکه عصبی مصنوعی

03/03-03/03

روزبه عباس زاده

گونه بندی تغییرات در فرآیند اجرای پروژه های ساخت

03/03-03/03

سجاد کشاورز

بررسی اثر افزایش غلظت نانو ذرات طال بر افزایش در تومورها با شبیه سازی مونت کارلو

03/03-03/53

سهیال نیکخواه

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی

03/53-03/43

سید کیوان بابایی

بکارگیری رادار درون زمینی غیرتابشی در صنعت برق با قابلیت نمایش اهداف به صورت گرافیکی چند بعدی

هستی خشنود

کنترل و بهبود ولتاژهای گذار ناشی از سوئیچینگ بانک خازنی به کمک روش های موثر کلیدزنی در شبکه های توزیع

03-03/03

03/43-00

پذیرایی میان وعده

00-00/03

اثر متقابل سه روش مختلف خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و رشد برنج در دو حالت حفظ و سوزاندن بقایای
محصول سال گذشته

00/03-00/53

فاطمه علی پور
مبارکی

00/53-00/43

معین مافی غالمی

00/43-00

نادر ایرانپور

مدل مفهومی پیاده سازی موفق سیستم مدیریت امنیت اطالعات

00-00/03

امیر فتحی

سنتر نانو ذرات کاربیدبور با استفاده از پیش ماده پلیمری با بررسی ترکیب مواد اولیه

00/03-00/03

آیرا لواء

00/03-00/03

پانیذ میرزابیگی

00/03-00/53

سارا زهری

00/53-00/43

فرانک غفاری

ارزی ابی کارایی و رتبه بندی کامل گردهمایی علمی دانشگاه با استفاده از انواع مدل های پوششی داده ها

00/43-00

کاوه مظفری

بررسی پارامترهای موثر در بهره برداری بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان های مسکونی در شهر تهران

ساخت و طراحی مچ بند حیات برای باال بردن سطح ایمنی کارگران در فضای محور

بررسی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتریان اینترنت پرسرعت در جهت بهبود عملکرد و رضایت مشتریان
مروری بر فناوری انکپسوالسیون و روش های ارزیابی آن در صنایع غذایی
مقایسه تطبیقی مولفه های معماری بومی با اصول و معیارهای طراحی اکولوژیک

00-05

پذیرایی نهار

05-01

کارگاه آموزشی  :برندسازی برای کسب و کارهای الکترونیکی و استارت آپ ها

01-01/03

پذیرایی میان وعده

01/03-01/53

شعله زاهدی

01/53-01/43

معصومه خان حسنی

01/43-01

استفاده از زمین آمار در ارزیابی کمی و کیفی آب زیر زمینی
معرفی برخی از گونه های تیره گندمیان )(Poaceaeبه عنوان معرف رویشگاه های طبیعی
اختتامیه و اهدای گواهینامه ها

