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12محمد مهدی عطاران" ,بهینه سازی سیستم خنک کاری در قالب های تزریق پالستیک" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1392,استاد راهنما.13-حامد ارجمندی" ,بررسی عددی خنک کاری جت پایپ در یک توربوجت هواپیمای مدل" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1392,استاد راهنما.

14حیدر الهویردیلو" ,مطالعه تاثیر پارامترهای محیطی و شرایط مرزی بر روی بازدهی گرمایی و اگزرژیک کلکتورهای سهموی خطی خورشیدی" ,پایاننامه کارشناسی ارشد , 1392,استاد راهنما.

15لیال شریفان" ,مطالعه عددی فیزیک جریان داخل یک دستگاه اجکتور" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.16سونا قاسمی" ,شبیه سازی عددی تاثیر طول دستگاه اجکتور بر عملکرد آن و کنترل موج شوکی" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.17سعید شفقی"  ,مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد درون گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار ورودی شهری و بررسی تاثیر تزریق نانو ذراتمس بر انتقال حرارت" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.
18امیر حدیدی" ,بررسی عددی جریان و جدایش دمایی در ورتکس تیوب موازی" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.19نشمین حسین پور" ,مطالعه عددی تاثیر پارامتر فشار بر عملکرد سرمایشی و گرمایشی ورتکس تیوب دارای دو محفظه چرخش" ,پایان نامه کارشناسیارشد , 1393,استاد راهنما.
20منصور ایالتی" ,شبیه سازی عددی جدایش انرژی در دستگاه ورتکس تیوب همگرا" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.21مسعود رشید زاده"  ,بررسی عددی تاثیر فشار ورودی بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب مجهز به نازل های همگرا" ,پایان نامه کارشناسیارشد , 1393,استاد راهنما.
22رسول غالمعلی زاده"  ,بررسی عددی و چگونگی کاهش میزان افت فشار و بهبود شرایط در خطوط انتقال نفت و گاز به کمک پوشش های داخلیمتفاوت" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1393,استاد راهنما.
23محمد باقر محمد صادقی آزاد"  ,تحلیل مکانیزم پدیده پخش حرارت در الیه های برشی جریان آشفته با استفاده از روش شبیه سازس گردابه بزرگ",پایان نامه دکترا , 1390,استاد راهنما.
24ساالر ایمان مهر"  ,تحلیل عددی عملکرد پیل سوختی غشائ پروتونی با در نظر گرفتن تاثیر پارامتر های عملکردی و هندسی آن" ,پایان نامهکارشناسی ارشد , 1390,استاد راهنما.
25امید موتابی"  ,استفاده از شبیه سازی عددی جهت بررسی تاثیر فشار ورودی دستگاه ورتکس تیوب" ,پایان نامه کارشناسی ارشد ,1390,استادراهنما.

26امیر حسن زاده" ,بهینه سازی تحلیلی و عددی شکل هندسی نازل های تزریق مارپیچ دستگاه ورتکس تیوب" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1390,استاد راهنما.

27پدرام مهاجری"  ,شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی میکرو کانال ها در مبدل خای حرارتی" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1389,استادراهنما.

28مصطفی رحیمی" ,شبیه سازی تاثیر تزریق یا مکش روی جریان  MHDدر میکرو کانال ها" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1389,استاد راهنما.29عبدالرضا برامو"  ,شبیه سازی عددی تاثیر طول دستگاه ورتکس تیوب بر ساختار جریان چرخشی" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1389,استادراهنما.
30اشکان فیضی"  ,شبیه سازی عددی تاثیر ابعاد هندسی نازل های تزریق ورتکس تیوب بر روی عملکرد بهینه آن" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1389,استاد راهنما.

31آرش فهامی" ,شبیه سازی عددی الگوی چرخش در محفظه ورتکس تیوب" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1389,استاد راهنما.32اشکان جهانگیر امینی"  ,شبیه سازی عددی جریان سیال در ورتکس تیوب های مخروطی تحت زاویه های واگرائی مختلف" ,پایان نامه کارشناسیارشد , 1391,استاد راهنما.
33سید علیرضا ایزدی" ,بررسی عددی تأثیر مکش جانبی هوا از نازلهای تزریق بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1391,استاد راهنما.
34محمد پورباقر" ,مدل  3بعدی تفاضل محدود حوزه زمان پالسمای سرد مغناطیس شده و پالسمای متغیر با زمان برای انتشار کلی امواجالکترومغناطیسی" ,پایان نامه کارشناسی ارشد , 1391,استاد راهنما.
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