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 های پژوهشی:ها و طرحنامهپایان

 سمت عنوان 

 در الکتریکی توان تامین برای بیوگاز و خورشید باد، های انرژی از استفاده اقتصادی و فنی سنجی امکان 2

 کرمان شهر

 راهنما

 راهنما ترکیبی توان تولید های سیستم در استفاده برای الکتریکی انرژی ذخیره های سیستم مقایسه و بررسی 4

 توربین و گاز توربین جامد اکسید سوختی پیل خورشیدی کلکتور شامل هیبریدی سیستم اکسرژی آنالیز 6

 بخار
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 جم لند افراز
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 گاز توربین و جامد اکسید

 مجری طرح
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