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 در این شماره:

 احتراقی معرفی چهره  •

 احتراق سوخت و معرفی آزمایشگاه  •

 های احتراقی معرفی پایگاه داده  •

 FlameMasterافزار معرفی نرم  •

 معرفی کتاب  •

 احتراق  یالملل نیب  انجمن های هفتگیناریوب یمعرف •

 احتراقی رساله  معرفی   •

 ام احتراق 39 المللین بی پوزیوم سم •

 

 هره احتراقی معرفی چ •

o   محمد مقیمان دکتر 

دکتر محمد مقیمان استاد گروه مکانیک  

فردوسی   دانشگاه  مهندسی  دانشکده 

سال   در  ایشان  از   1369مشهد هستند. 

ولز   دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده 

سازي و شبیه  "کشور انگلستان در زمینه 

گیري تشکیل دوده و توسعه آن براي تولید کربن سیاه در کوره اندازه

عالقهد  "سوخت شدند.  التحصیل  فارغ  دکتري  مقطع  هاي  مندير 

زمینه   در  مقیمان  محمد  پروفسور  عددي شبیه تحقیقاتی  سازي 

سازي شبیه،  احتراقی  هاي متالطم جریان  سازي، مدلیندهاي صنعتیآفر

باشد. پروفسور مقیمان تاکنون بیش  می  تهویه مطبوعو    هاتشکیل آالینده

ها و تهویه مطبوع در هاي احتراق، آالیندهزمینهمقاله علمی در    170از  

اند.  المللی به چاپ رساندههاي معتبر داخلی و بینها و کنفرانسژورنال

بیش زمینهاطالعات  پیرامون  این  تر  در  ایشان  تحقیقاتی   لینک هاي 

است. هم تعداد  موجود  زمینه   6چنین،  در  تخصصی  انتقال  کتاب  هاي 

حرارت و دینامیک سیاالت محاسباتی، مکانیک سیاالت و تهویه مطبوع 

هاي به چاپ رسیده است. برخی از سوابق کاري و فعالیت  توسط ایشان

از:   است  عبارت  ایشان  مهندسی اجرایی  دانشکده  مکانیک  گروه    مدیر 

سرپرست تحصیالت تکمیلی  ،  سال(  8بمدت  ) دانشگاه فردوسی مشهد  

عضو هیات  ، سال(  4بمدت ) دانشگاه فردوسی مشهد  دانشکده مهندسی 

مشهد، عضو هیات   ی دانشگاه فردوس  یتحریریه مجله دانشکده مهندس 

فردوس دانشگاه  )ع(   ،مشهد   یممیزه  رضا  امام  دانشگاه  مشاور  ،  مشاور 

  يهامجموعه سالن  و  مشهد  يبیمارستان رضو  یبرودت-یتاسیسات حرارت

رضو  یورزش استان ي،  سرپوشیده آستان قدس  انرژي  عضو کمیسیون 

فرودگاه مشهد،  مشاور  رضوي،  خراسان ت  تاسیسات  اسیسات  سرپرست 

فوالد   یبرودت-یحرارت پژوهش    و گازرسانی  اصفهان، عضو کمیته  شهر 

اسفراین فوالد  مجتمع  مکانیک  کمیته  عضو  نیشابور،  فوالد    ،مجتمع 

برنامه کمیته  فردوسی    یدرس  يریزرئیس  دانشگاه  مهندسی  دانشکده 

 .مشهد

سال   در  جایزه    1997ایشان  دریافت  به  کشور موفق  انرژي  انستیتو 

 Journal of the Institute براي چاپ بهترین مقاله در مجلهانگلستان  

of Energy   با عنوانNumerical predictions of the carbon burnout 

performance of coal-fired non-slagging vertical cyclone 

combustors    شدند. افتخاراتی نظیر کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه

  هفته پژوهش  نشان طرح برتر، دریافت  1381فردوسی مشهد در سال  

فردوسی   سال   مشهددانشگاه  پژوهشی  1379  در  طرح  بررسی    براي 

زیست  اثرات  و  آپارتمانیعملکرد  دیگهاي  به ،  (پکیج)  محیطی  انتخاب 

سوخت و احتراق توسط انجمن   در زمینه  "دانشگاهی پیشکسوت"عنوان  

ها  رساله دکتري و ده  14در کنار هدایت    1393احتراق ایران در سال  

نامه کارشناسی ارشد و چندین مورد طرح تحقیقاتی و ثبت اختراع پایان

می چشم  به  ایشان  کارنامه  در  حتراق  زمینه  کسب در  براي  خورد. 

تی پروفسور محمد  هاي علمی و تحقیقاتر پیرامون فعالیتاطالعات بیش

 . مراجعه نمایید لینکاین مقیمان به 

 آزمایشگاه سوخت و احتراق معرفی  •

o  آزمایشگاه احتراق مشعل، شرکت پاکمن 

 
شرکت   3کارخانه شماره  در    1396آزمایشگاه احتراق مشعل در سال  

پاکمن واقع در منطقه ویالشهرِ اصفهان و به هدف اجراي آزمون بر روي 

https://scholar.google.com/citations?user=2kjseO8AAAAJ&hl=en
https://moghiman.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
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سوز تاسیس شده است. بر طبق استاندارد هاي گاز سوز و گازوئیلمشعل

 2450، هر محصول مشعل، الزم است تا ظرفیت  7594و    7595ملی  

ز این ظرفیت بر کیلوات، بر روي بستر تست یا لوله آزمون و براي باالتر ا

روي دستگاه گرماساز و یا دستگاه تولید بخار آزمایش شده و عملکرد 

هاي تشکیل شعله، هندسه شعله، آالیندگی احتراق، منحنی  آن در حوزه

فشار در  گیرد.  عمکلرد  قرار  ارزیابی  مورد   ... و  مختلف  کاري  از هاي 

 ه کرد: توان به موارد زیر اشارهاي این آزمایشگاه میمهترین بخش

کیلووات،   480الی    190لوله آزمون مشعل با ظرفیت اسمی از   -

با قابلیت    7594و    7595ساخته شده بر مبناي استاندارد ملی  

هاي مشعل تنظیم طول محفظه احتراق و استخراج مشخصه

 در حالت شعله مستقیم و شعله برگشتی.

از   - اسمی  ظرفیت  با  مشعل  آزمون    1200الی    480لوله 

  7594و    7595خته شده بر مبناي استاندارد ملی  کیلووات، سا

هاي با قابلیت تنظیم طول محفظه احتراق و استخراج مشخصه

 مشعل در حالت شعله مستقیم و شعله برگشتی.

از    - اسمی  ظرفیت  با  مشعل  آزمون   2450الی    1200لوله 

  7594و    7595کیلووات، ساخته شده بر مبناي استاندارد ملی  

هاي و استخراج مشخصه ل محفظه احتراق با قابلیت تنظیم طو

 مشعل در حالت شعله مستقیم و شعله برگشتی

احتراق در حالت شعله   - براي سنجش  هوا خنک  آزمونِ  لوله 

تا ظرفیت   کنترل   5000مستقیم  به سیستم  کیلوات مجهز 

 فشار محفظه احتراق 

متر مکعب در    1000ایستگاه سوخت گاز طبیعی با ظرفیت   -

فشار   در  آزمایشگاه  با  4ساعت  فضاي  بیرون  در  گاز  )این  ر 

زیر   فشار  با  و  توزیع شده    5تقلیل شده  آزمایشگاه  در  پوند 

 است(.

)پروپان و بوتان( شامل    LPGموتورخانه تامین سوخت مایع   -

ي سوخت لیتري به همراه سیستم بخار کننده  6000مخزن  

( پمپاژVaporizerمایع  ادوات  و  فشار      (  مصرف    2تا  و  بار 

 کیلووات.  2500معادل 

موتورخانه تامین و پمپاژ سوخت مایع گازوییل و مازوت شامل   -

لیتري به همراه سیستم گرم کن )از   10000و    4000مخازن  

قابلیت   موتورخانه  این  مازوت؛  سوخت  براي  الکتریکی(  نوع 

کیلوگرم در ساعت    250تامین سوخت مایع تا ظرفیت مصرفی  

کیلوگرم در    1440ل آزمایشگاه و تا ظرفیت آزمایش  در مح

 ساعت در فضاي غیر مسقف آزمایشگاه را دارد. 

هاي مربوط به  ها و کمیتتونل باد به منظور ارزیابی شاخصه -

مشعل سیستم هوادهی  منحنی هاي  استخراج  قابلیت  با  ها 

  -3500عمکرد فن؛ این تونل، قابلیت سنجش دبی به میزان  

   32-5متناظر مشعل:  تیظرف) قهیبر دق فوت مکعب 20500

باال    تیدر ظرف  %1و    نییپا  تیدر ظرف  %3ت( با خطاي  مگاوا

آن   طول  دارد.  استاندارد    7را  مبناي  بر  و  بوده  متر 

ANSI/AMCA 210-07    .است شده  مهمساخته  ترین  از 

توان به مواد زیر گیري در این آزمایشگاه نیز میابزارهاي اندازه

 کرد. اشاره 

قابلیت سنجش آالیندگی   - با  پرتابل  احتراق  سیستم سنجش 

اکسیدات نیتروژن و مونو اکسید کربن و همچنین میزان هواي  

اضافه احتراق مجهز به چندین پراب با قابلیت تحمل دماي  

 گراد درجه سانتی 1000مختلف تا 

و   - نیتروژن  اکسیدات  آالیندگی  سنجش  آنالین  دستگاه 

 مونواکسید کربن

 ین سنجش دما دورب -

 فلومترهاي سنجش دبی سوخت -

 شکل براي سنجش فشار محفظه احتراق  Uمانوتورهاي  -

 پراب سنجش فشار هوا در تونل باد از نوع تفاضلی  -

 سنسور سنجش سرعت باد  -

 هاي سنجش دما و فشار محیط آزمون سیستم -

 هاي سنجش دما و فشار سوخت سیستم -

هاي شرکت مشاوره و راهنمایی ها، با این آزمایشگاه در بسیاري از بخش

با   و  اندازي شده  راه  و  طراحی  تاسیسات  سازان صنعت  بهینه  محترم 
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هاي این حوزه در گسترشی روزافزون، آماده خدمت رسانی به نیازمندي

 کشور ایران است. 

 بخش اول  -های احتراقیمعرفی پایگاه داده  •

پایگاه از  منظور  نوشتار  این  دادههاي  داده  در  مجموعه  هاي  احتراقی 

هاي عددي  سازيتجربی قابل اعتمادي است که براي اعتبارسنجی شبیه 

قرار میجریان استفاده  احتراقی مورد  دادههاي  پایگاه  این  از گیرند.  ها 

مدل توسعه  شدهزمان  ایجاد  تدریج  به  احتراق  عددي  اما  هاي  اند. 

داده این  با  دقیقاعتبارسنجی  صورت  به  لزوما  انجام   ها  روشمند  و 

شبیه  یافتهینم جریانسازياست.  عددي  ویژه  هاي  به  احتراقی،  هاي 

سامانهجریان در  آشفته  موتورهاي  هاي  از  اعم  احتراق  کاربردي  هاي 

هاي گازي و موتورهاي موشکی، نیازمند استفاده  احتراق داخلی، توربین

  مدل  هاي عددي حل معادالت حاکم، هاي مختلف است. مدلاز زیرمدل

مدل  سینتیک  مدلشیمیایی،  مولکولی،  اختالط  و  انتقال  هاي هاي 

و همآشفتگی، مدل انتقال حرارت  این چنین مدلهاي  اندرکنش  هاي 

نمونهفیزیک مختلف  زیرمدلهاي  از  در  هایی  که  هستند  هایی 

گیرند.  هاي احتراقی مورد استفاده قرار میهاي عددي جریانسازي شبیه 

تواند مقدار قابل توجهی خطاي مثبت در یک مدل می  در نتیجه مقدار

قابل توجه خطاي منفی در مدل دیگر را در شرایطی خنثی کند، اما در 

کردي دیگر خیر. این مهم دانشمندان حوزه احتراق را بر آن لشرایط عم

هایی را توسعه دهند که به صورت روشمند بتوان داشت که پایگاه داده

با نتایج تجربی به صورت دقیق مقایسه کرد.    هاي عددي راسازي شبیه 

هاي توان اولین کارگاه شعلهها را میداده  نقطه عطف توسعه این پایگاه

غیرپیش سال    1مخلوط آشفته  به 1996در  که  کارگاه  این  در  دانست. 

ششمین  و  بیست  با  همزمان  آمریکا  سندیا  ملی  آزمایشگاه  ابتکار 

شگران مختلف از کشورهاي مختلف سمپوزیوم احتراق برگزار شد، پژوه

این شد که یک  بر  نتیجه  را بررسی کردند و  این مساله  ابعاد مختلف 

 باشد:هاي زیر را داشته  پایگاه داده مناسب براي اعتبارسنجی باید ویژگی

 
1 Turbulent Non-premixed Flames (TNF) workshop 
2 Laser Doppler Anemometry 
3 Raman Scattering  

پایگاه داده کامل باشد. به این معنی که هم میدان سرعت و  -1

گونه و  دما  محوهم  فواصل  در  مختلف  شیمیایی  و هاي  ري 

 گیري شود.  شعاعی مختلف اندازه

چنین مقدار شرایط مرزي اعم از سرعت و نوسانات آن و هم -2

 گیري شود.هاي مختلف و دما به صورت دقیق اندازهگونه

اندازه -3 در  خطا  از  تخمینی  و  قطعیت  تجربی  گیريعدم  هاي 

 محاسبه شود. 

ن پایگاه  هاي مختلف بین المللی براي توسعه چنیر این مبنا همکاريب

هاي هاي آن شعلهترین خروجیاي شکل گرفت و یکی از برجسته داده

شعله   Fو    C  ،D  ،Eسري   یک  مربوطه  مشعل  است.  سندیا 

مخلوط با پایلوت است که در دانشگاه سیدنی استرالیا طراحی غیرپیش

هواي خشک ترکیب   %75متان و    %25شده است. سوخت این شعله از  

شده است. علت رقیق کردن سوخت با هواي خشک جلوگیري از تشکیل 

هاي غیرتداخلی  گیريدوده است. در شرایط وجود دوده در شعله، اندازه

پذیر نیست و یا  ها با ابزارهاي لیزري یا امکانمیدان سرعت، دما و گونه

تفاوت شعله زیادي دارد.  هاي مختلف در سرعت ورودي خطاي بسیار 

(، خاموشی  Fترین سرعت )شعله  اي که در بیشسوخت است، به گونه 

ه از شود. میدان سرعت با استفادموضعی در شعله به وفور مشاهده می

در دانشگاه صنعتی دارمشتات آلمان   2تکنیک سرعت سنجی لیزر داپلر

 ,N2, O2هاي مختلف اعم از  گیري شده است. دما و غلظت گونهاندازه

H2O, H2, CH4, CO, CO2, OH , NO    با استفاده از روش پراکندگی

 ها ازدر آزمایشگاه ملی سندیا اندازه گیري شده است. این داده  3رمان

 .قابل دانلود است لینک این

 FlameMasterافزار نرممعرفی  •

FlameMaster  برنامه  بسته  یک  ++C  و  بعدي  0  احتراق   براي  باز  منبع  

توسعه Heinz Pitsch   است که توسط دکتر  بعدي 1  آرام  شعله  محاسبات

این  .است دسترس در لینکعموم در این  براي کد داده شده است. این

 پیش مخلوط توسعه هاي نفوذي و  کد براي محاسبات پایا و ناپایا شعله

هاي پیش و پس پردازش و آنالیز حساسیت و شار ي قابلیتایافته و دار

https://tnfworkshop.org/data-archives/pilotedjet/ch4-air/
https://www.itv.rwth-aachen.de/downloads/flamemaster/
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ارااگرچه  باشد؛  میواکنش   نرم  ئهمستندات  بسته  در  کد  شده  افزاري 

کاربران سهولت  اما جهت  است.  انسجام کمی   زیادي  هايمثال  داراي 

 شده است:  هئزیر ارا موارد براي

 پالگ انجری راکتور یا همگن راکتور -

  پتانسیل یا   نفوذي جریان متقابل پایا با جریان هاي شعله -

 پالگ جریان مرزي شرایط

 با انتشار آزادانه مخلوط پیش شعله -

 1معادالت ریزشعله پایا  -

 2ناپایا  ریزشعله معادالت -

 

 کتابمعرفی  •

کتاب   نخست  و ویرایش  اصول 

با   شعله  بدون  احتراق  کاربردهای 

پایین  ماه    3آالیندگی  اردبیهشت  در 

 Elsevierتوسط انتشارات    1401سال  

توسط  کتاب  این  گردید.  منتشر 

حوزه این  متخصصان  از   ، تعدادي 

سید   دکتر  توسط  و  احسان نگارش 

اصلی   ویراستار  عنوان  به  حسینی 

صفحه بوده و به    598فصل و    7بندي شده است. کتاب مشتمل بر  ع مج

شعله،   بدون  احتراق  اصول  این معرفی  در  عددي  و  تجربی  مطالعات 

شعله    زمینه، بدون  مایع سوخت احتراق  سوخت،  هاي  و  هاي  جامد 

این پردازد.  جایگزین جدید و کاربردهاي صنعتی این رژیم احتراقی می

هاي ترمودینامیک، انتقال حرارت و کتاب به آخرین دستاوردها در حوزه

تکنولوژي در صنایع  ینتیک شیمیایی پرداخته و نتایج استفاده از این  س

. این دهد قرار می بحث و بررسی  مورد  وري حاصل شده را  مختلف و بهره

یند و  رآشیمی، مکانیک و هوافضا، ف  هايبراي مهندسین در زمینه  کتاب

 
1 Steady flamelet  
2 Unsteady flamelet  
3 Fundamentals of Low Emission Flameless Combustion and Its Applications 
 

انرژيسیستم  استفا  هاي  میقابل  و  بوده  دانشجویان ده  براي  تواند 

   تحصیالت تکمیلی به عنوان کتاب مرجع درسی مورد توجه باشد. 

هفتگی ناریوب  یمعرف • ی  الملل   نیب  انجمن  های 

 احتراق 

 
به  گروه  یک  علمی  تعامالت  کاهش  و  کرونا  بیماري  شیوع  دوره  در 

در  Prof. Yiguang Juمدیریت   تصمیم گرفتند  پرینستون  دانشگاه  از 

احتراق در   به برگزاري سمینارهاي هفتگی در زمینه  ارزشمند  اقدامی 

افزار   بپردازند. این وبینارها با همکاري متخصصین   Zoomساختار نرم 

سرشناس از سرایر جهان در طی مدت یک ساعت و در روزهاي شنبه 

ساعت   هفته  تهران    30:18هر  وقت  برنامهبه  با  دانشگاه  و  ریزي 

وبینار برگزار شده و    71گردد. تاکنون در حدود  برگزار می جورجیاتک  

در دسترس همگان است.    سایت وبیناره در یوتیوب و نیز  ئهاي ارافیلم

شرکت در سیمنار نیازمند ثبت نام و تایید برگزارکنندگان است که با  

 ت. راهنمایی انجام شده در سایت وبینار به سهولت قابل انجام اس

 احتراقی معرفی رساله   •
با   انرژی  تبدیل  گرایش  مکانیک  مهندسی  رشته  دکتری  رساله 

سوخت عنوان:   در  شعله  بدون  احتراق  عددي  و  تجربی  هاي  بررسی 

 جایگزین 

 قاسم خبازیان محقق: 

 دکتر رامین حقیقی خوشخو و دکتر جواد امینیان اساتید راهنما: 

تحقیق:   بهشتی،  محل  شهید  و  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده 

 انرژي 

 1400اسفند  سال تحقیق:  

این پژوهش تجربی و عددي به منظور تعیین شرایط عملیاتی احتراق  

https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-low-emission-flameless-combustion-and-its-applications/hosseini/978-0-323-85244-9
https://sun.ae.gatech.edu/combustion-webinar/
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هاي جایگزین انجام شده است. سوخت جایگزین بدون شعله در سوخت 

  COو    4CH  ،2Hهاي مختلفی از  در این مطالعه، گاز سنتزي با ترکیب

سازي و گرمایش، مقادیر مختلف رقیقپارامترهاي  دماي پیشباشد.  می

از شعله به بار حرارتی به عنوان شرایط عملیاتی انتقال حرارت    میزان 

اند. به منظور تعیین چارچوب مفهومی براي متغیر در نظر گرفته شده

هاي سنتز، ابتدا احتراق بدون شعله براي گاز طبیعی، به  مطالعه سوخت

ت متداول مورد مطالعه تجربی و عددي قرار گرفته است.  عنوان یک سوخ

مطالعه تجربی بر روي یک دیگ آب گرم آزمایشگاهی با مشعل سوخت 

بازگردش محصوالت گازي پیش انجام شده است که به مسیر  آمیخته 

رقیق  (FGR)احتراق   پیشجهت  جهت  رکوپراتوري  و  گرمایش  سازي 

منظور   به  بود.  تجهیز شده  احتراق  احتراقی  هواي  رژیم  نوع  شناسایی 

هاي انجام شده در شرایط آزمایشگاهی، از یک نقشه رژیم احتراقی  تست

هاي مختلف احتراق معمولی و بدون شعله را بر اساس مرجع، که رژیم 

کند،  سازي هواي احتراق تعریف میگرمایش و میزان رقیقدماي پیش 

و بر اساس   (CHEMKIN)افزار کمکین  بهره گرفته شد. با استفاده از نرم

هاي احتراقی براي اولین بار  سازي عددي، نقشه رژیمهاي شبیهخروجی

هاي تجربی احتراق هاي آب گرم ایجاد گردیده است. در تستدر دیگ

چنین تر منطقه واکنش و همتوزیع گسترده  هاي زیر( )شکلبدون شعله  

یکنواخت دماي  احتراق  توزیع  رژیم  به  نسبت  احتراق  محفظه  در  تري 

از   بیش  سیستم  حرارتی  بازدهی  و  مشاهده  به   %10معمولی  نسبت 

نیز به میزان   NOاحتراق معمولی افزایش داشته و مقدار تولید آالینده  

 نسبت به احتراق معمولی کاهش داشته است.   13%

 
Quasi-MILD mode: Test No. 3 

T_preheat= 239 C, e-FGR=15.6% 
 

Flame mode: Test No. 1 

T_preheat=36 C, FGR=0% 

ی از شعله حرارت  اتالف  شیافزاسازي عددي نشان داد که با  نتایج شبیه

تر شده و  ( به تدریج کوچکHTCبه آب، ناحیه رژیم احتراقی دما باال )

با افزایش    (TC)رود؛ منطقه رژیم احتراق معمولی  اي از بین میدر نقطه

-Quasi  میرژتر شده و در عوض، منطقه مربوط به  اتالف حرارتی کوچک

MILD  از چارچوب  شود.  می  ترگسترده نهایت، با استفاده  مفهومی  در 

حالت  در  شعله  بدون  احتراق  طبیعی،  گاز  سوخت  براي  آمده  بدست 

-سازي شده و نقشهبکارگیري سوخت سنتز نیز به صورت عددي شبیه

هاي مختلف احتراق گاز سنتز در شرایط هاي رژیم احتراقی براي ترکیب 

شبیه نتایج  از  استفاده  با  است.  گردیده  ترسیم  و  غیرآدیاباتیک  سازي 

  2Hهاي سنتز، مشاهده شد که افزودن  هاي رسم شده براي سوختنقشه

ناحیه  باعث بزرگ  4CHبه   تر شدن کوچک   و   MILDو    HTCتر شدن 

شود. بنابراین، حداقل دماي روي نقشه احتراقی می  Quasi-MILDناحیه  

قابل  پیش بطور  شعله  بدون  احتراق  به  دستیابی  براي  الزم  گرمایش 

گرمایش ثابت،  در حالیکه، در یک دماي پیش یابد.  اي کاهش میمالحظه

سازي مورد نیاز براي رسیدن به شرایط احتراق بدون شعله حداقل رقیق

می پیدا  به  افزایش  تکمیلی  اطالعات  براي  مقاالت   آدرساین  کند.  یا 

 مستخرج از رساله مراجعه شود.

 ام احتراق   39  بین المللی سمپوزیوم •

 يجوال  29  یال24  خیام در تار  39بار    ي احتراق برا  ومیسمپوزمهم    دادیرو

شد.  خواهد  برگزار  کانادا  کشور  ونکورو  شهر   ن یآخر  داد ی رو  نیا  در 

ارا  یو صنعت  یعلم  يدستاوردها  ي شده و نشستها  هیدر حوزه احتراق 

 يانجمنها  نشست  ،ینشست محققان زن احتراق  رینظ  يمتعدد  یجانب

..  و .  احتراق آشفته، کارگاه  احتراق   یالملل  نیب  انجمن  نشست  احتراق،

 ن، متخصصاهاي کلیديسخنران   عالوه بر  در این رویدادشود.    یبرگزار م

هاي مختلف دانش احتراق دستاوردهاي بشر در حوزه برجسته به مرور  

   . دییمراجعه نما نکیلبه   ی لیاطالعات تکم يبراپردازند. می

 

 : دکتر امیر مردانی دبیرخبرنامه

 : مهندس اکرم صدیق مدیر داخلی

:  دکتر جواد امینیان، مهندس مهنوش جودی،  اعضای هیات تحریریه

دکتر   چیتگرها،  فاطمه  اکرم    مهدی  محمدمهندس  مهندس  صالحی، 

 صدیق، دکتر علیرضا علیپور، دکتر امیر مردانی. 

مطالب   و  اخبار  نظرات،  دریافت  آماده  ایران  احتراق  انجمن  خبرنامه 

 های اجتماعی دنبال کنید. ما را در شبکه مرتبط می باشد. 

 Combustion@modares.ac.ir                       ایمیل:

  https://t.me/iraniancombustioninstitute               تلگرام:

https://mee.sbu.ac.ir/~j_aminian/articles
http://www.combustionsymposia.org/2022/
mailto:Combustion@modares.ac.ir
https://t.me/iraniancombustioninstitute
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39th International Symposium on Combustion 

 

The 39th International Symposium on Combustion will 

convene in Vancouver, Canada from Sunday, 24 July 

through Friday, 29 July 2022. The biennial symposium 

provides a scientific venue for sharing ideas and 

experiences on the development and applications of 

combustion science.  

Visit the official 39th Symposium website for the most 

up-to-date information. 

Call for Nominations:  

2023 Fellows of The Combustion Institute 

The Combustion Institute is pleased to announce the 

Call for Nominations has been released for the 2023 

Fellows of The Combustion Institute. The Fellows 

program recognizes members who have made 

outstanding contributions to the discipline. This lifetime 

honorific title confers no special rights, privileges, or 

duties. A list of Fellows is maintained on The 

Combustion Institute website and the newly elected 

Fellows will be announced and added in 2023. 

To be eligible for election as a Fellow of The 

Combustion Institute, you must be a member in good 

standing who has been an active participant in The 

Combustion Institute over at least the past five years (as 

evidenced by publishing papers in journals associated 

with The Combustion Institute and by attendance at the 

International Symposium on Combustion and/or in 

Section meetings). 

Nomination packages must be submitted to The CI 

Account Management System (AMS) by 23:59 EDT, 

30 September 2022.  

Each nomination will remain active for three 

consecutive years, with the nominator being given the 

opportunity to update a candidate’s nomination package 

each year.   

The Fellows of The Combustion Institute are by their 

peers as distinguished for outstanding contributions to 

combustion, whether it be in research or in applications.   

For more information about the Fellows program refer 

to the governing document accepted by the Board of 

directors.   

Questions regarding nominations may be  directed to the 

CI office at this link.  

 

http://www.combustionsymposia.org/2022/
https://www.combustioninstitute.org/resources/awards/fellows-of-the-combustion-institute/
https://www.combustioninstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/CI_Fellow_Program_Governing_Doc_2021.pdf
mailto:office@combustioninstitute.org

