
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  و طراحی فرآیندها، شبیه سازي مدلسازيگرایش 
  ، نفت و گازدانشکده مهندسی شیمی) (کالس شمارة : محل برگزاري

  17/07/1400شنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ر
 13:00  دکتر محمد امین ثباتی  یونی يها لحال توسط سوختاز  ییزدا وژننیتر دینآفر سیربر  آمره هیمهد  1
 13:30  دکتر سلمان موحدي راد  بررسی روش فنتون بر کاهش بار آلی پساب حاوي مواد هیدروکربنی  يدریح یعل  2
 14:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ها و مواد باارزش به سوخت)  CO2(  دیاکس يد گاز کربن  لیتبد يندهایفرآ یبررس  يزیعز وانیک  3

 زاده یمحمدجواد تق  4
  14:30  دکتر سلمان موحدي راد  ) JGF( ییگاز القا ونیفلوتاس ندیمطالعه فرا  يمحمد

 15:00  دکتر محمد امین ثباتی  از نفت خام H2Sهاي نوین حذف  بررسی روش  محمد مطهرنسب  5
 15:30  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ها گوگردزدایی اکسیداسیونی سوختهاي تصفیه پساب حاصل از  مطالعه روش  دانیال عصاریان  6

  
  
  
 
 
  
  
  



  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز()کالس شمارة : محل برگزاري
  18/07/1400یکشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  خانوادگی نام و نام  ردیف

محمدقاسم   1
 جعفر مشهدي

سازي مشتقات کلره و برمه بوتانون و کاربرد  هاي سنتز و خالص بررسی روش
 13:00 دکتر امید وحیدي  MTTآن در سنتز ماده 

تلف به بررسی شبیه سازي هاي انجام شده براي فرآیند پیرولیز ضایعات مخ  حسین وهمن طادي  2
 13:30  دکتر محمد امین ثباتی  افزارهاي طراحی فرآیند کمک نرم

 14:00  دکتر سید حسن هاشم آبادي  انجام شده يها يساز هیو شب کیالتراسون يکنتورها ونیبراسیبررسی کال  لیال توسلی  3
  14:30   دکتر امید وحیدي  3بررسی فرآیندهاي بیلوژیکی تولید امگا   علیرضا عزیزلو  4
 15:00  دکتر سید حسن هاشم آبادي  گاز يدر خصوص عملکرد کنتورها CFD يها يساز هیشب یبررس  بهرام شمس یعل  5

بررسی مطالعات انجام تجربی و مدل هاي ریاضی فرایندهاي جداسازي غشایی   محدثه شاه بهرامی  6
  کتون ها با روش تراوش تبخیري

  دکتر امید وحیدي
 15:30  دکتر حسن فرخ زاد

 16:00  دکتر امید وحیدي    فیمحمد نج  7

  
  
  



  
  

  
  
 

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز
  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة : محل برگزاري

  19/07/1400دوشنبه : زمان 
 ر

  
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی

  بررسی کاربردهاي سیاالت هوشمند حساس به میدان مغناطیسی  محمد علیزاده  1
 )Magnetorheological  (14:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  و شبیه سازي هاي انجام شده  

دکتر  -کثیريدکتر نوراله   هاي تقطیر سازي برج هاي یادگیري ماشین در شبیه بررسی کاربرد انواع روش  امیر احمدوند  2
  15:00  پور جواد ایوك

 15:30  دکتر نوراله کثیري  ) Reactive separation( واکنش /بررسی فرآیندهاي یکپارچه جداسازي  عباس غالمی 3
 16:00  دکتر  قائمی  هاي عصبی مورد استفاده در فرآیندهاي مهندسی شیمی هاي یادگیري شبکه مطالعه الگوریتم  پردیس مهرمحمدي  4

هاي آبی با استفاده از روش استخراج حاللی و  مطالعه بازیافت و استخراج فلزات از محلول  زلقی مهران  5
 16:30  دکتر احد قائمی  مایعات یونی

  

  
  



  
  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز
  ، نفت و گازندسی شیمیدانشکده مه) (کالس شمارة : محل برگزاري

  26/07/1400دوشنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 سخن عارفه خوش  1
 يها پساب یکربن فعال در حذف مواد آل يریو به کارگ دیتول يها روش یبررس

  14:30 دکتر سلمان موحدي راد  یدروکربنیه

در )  TOP EVENT(  صلیا ادیدرو عقوو لحتماا آوردبر ريماآ يهاروش  سیربر  يشیدر فاطمه  2
  يندیفرا عیصنا

  15:00  دکتر محمد امین ثباتی

ابوالفضل دهقانی   3
  محمدابادي

مواد  يپساب حاو یدر کاهش بار آل شرفتهیپ ونیداسیاکس يروش ها یبررس
 15:30  دکتر سلمان موحدي راد  یدروکربنیه

 16:00  دکتر محمد امین ثباتی  پالستیکی تضایعاو ) بایومس( ورزيکشا تضایعا لیزوکوپیر يندهایآفر سیربر  الیه ضاییر اهرز  4

 16:30  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ODSگوگردزدایی با روش  يجامد برا ياستفاده از کاتالیست ها يروشها یبررس  یحسام یعل  5

  
  
 

  
  



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يدلسازگرایش م

  ، نفت و گازدانشکده مهندسی شیمی()کالس شمارة : محل برگزاري
  27/07/1400سه شنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

سازي مورد استفاده در مسایل چیدمان  هاي بهینه بررسی روش  شهرضا یشامل ایپور  1
  13:00  دکتر نوراله کثیري  هاي تقطیر برج

 13:30  دکتر احد قائمی  مطالعه پتانسیل جاذب هاي پایه کلسیمی براي جذب گازها  مهیار عاشورزاده  2

بینی کیفیت در  فزارها و مدلهاي مورد استفاده در پیش ا بررسی نرم  نژاد محمد فرخ  3
 14:00  آبادي دکتر سید حسن هاشم  هاي انتقال و توزیع گاز طبیعی شبکه

  14:30  دکتر احد قائمی  اکسیدکربن به مواد باارزش مطالعه فرآیندهاي تبدیل دي  پرسا رستمی  4
  15:00  امیرحسین خلیلی دکتر  -دکتر نوراله کثیري  واکنش / زيسااجدهاي  ن در سیستمسیوانتگري اهاده از روش ستفاا  علی کاوئی  5
 15:30  آباديدکتر سید حسن هاشم     سیده حانیه حسینی  6

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ()کالس شمارة:محل برگزاري
  19/07/1400دوشنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  14:30 دکتر احمد رهبر سی کارایی زئولیتها به منظور جذب سطحی آالیندههاي دارویی از محیطهاي آبیبرر الناز حسین پور  1

مهدي روح اللهی   2
 ورنوسفادرانی

بررسی روش هاي ساخت نانومواد مغناطیسی و کاربرد آنها در بهبود عملکرد غشاهاي 
 پلیمري مورد   استفاده در تصفیه آب و پساب

  15:00  دکتر تورج محمدي

تاثیر بررسی و مطالعه پدیده هاي الکتروسینتیکی به منظور هوشمندسازي ریزکانا لهاي   حسین درتومی  3
  15:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  باردار

 رهبردکتر   مطالعه روش هاي ستنز نانو ذرات به کمک سامانه هاي ریز سیالشی علی فاتحی  4
   

16:00  

 دکتر احمد رهبر   هندسهی ورودي میکروکانال بر راندمان فرآیند استخراج حاللی بررسی اثر  نگاه مرشد اسکی  5
  16:30  

  17:00  دکتر تورج محمدي  هاي مختلف کنترل رهایش دارو بررسی روش  مرجانی میالد عین  6

 حسین علی تبار فیروزجاه  7
شده و  بررسی پارامترهاي موثر در جداسازي ترکیبات دارویی به وسیله غشا مایع تثبیت

 امولسیونی 
  17:30  رهبراحمد دکتر  

  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ()کالس شمارة:محل برگزاري
  24/07/1400شنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

محمدصادق فتاحی مله   1
  امیرخانی

بررسی روش هاي سنتز و اصالح  نقاط کوانتومی گرافنی و به کارگیري آن در ساخت  : 
 13:00  دکتر تورج محمدي  غشاهاي  پلیمري

 سید سینا پورهاشمیان  2
(MXene Membrance)  مطالعه و بررسی تصفیه ي آب به کمک فرایندهاي غشایی

 اطالعات مبتنی بر مکسین
 

  13:30  دکتر همتی

 دکتر سوسن روشن ضمیر  بررسی جامع الیه هاي نفوذ گاز در پیل هاي سوختی غشا تبادل یون پروتون  رضا حبیبی  3
  

14:00  

 14:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  نفتیي هابپسااه و همرآب تصفیه در یالیز ودلکترایند آفرد بررسی کاربر  امیرحسین حیدري  4

 بررسی روش هاي ساخت و کاربرد غشاهاي نانوکامپوزیتی مورد استفاده در تقطیر غشایی  یرایندهسارا پ  5
  15:00  دکتر تورج محمدي  

بررسی طراحی هاي جدید و روش هاي ساخت پیل هاي سوختی غشا تبادل پروتون   یاسر نظرزاده  6
  پرتابل با مکش طبیعی هوا 

 دکتر سوسن روشن ضمیر
  15:30  

  16:00  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده بررسی و مطالعه پدیدههاي الکتروسینتیکی به منظور تولید توان در ریزکانالهاي باردار باسیمحمد رضا ع  7
  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ( )کالس شمارة:محل برگزاري
  25/07/1400یکشنبه : انزم

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 زهرا اسماعیلی  1
 

بررسی عملکرد اصالح سطحی فوتوکاتالیستی غشاء سرامیکی براي حذف مواد 
 13:00 دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  هیدروکربنی از پساب

 محسن امین فرد  2
  

الص سازي محصول کلریدي تولیدشده از کنسانترههاي معدنی به روش  مطالعه و بررسی خ
  13:30  دکتر احمد رهبر  راکتورهاي کربوکلریناسیو ن

  14:00  دکتر تورج محمدي  تصفیه  پساب با کمک فرآیندهاي غشایی یدروش هاي جدبررسی   محسن اکبرزاده  3

 رضوان عسکري  4
  

اوري یون زدایی ظرفیتی براي نمک زدایی از بررسی جامع الکترودهاي مورد استفاده در فن
 14:30    دکتر سوسن روشن ضمیر  آب  

  15:00  دکتر تورج محمدي  بررسی روش هاي ساخت، مکانیسم عملکرد و کاربرد غشاهاي نانو فیلتراسیون باردار  محسن مصباحی بابائی  5
  15:30  همتیعلیرضا دکتر   ت پاكمطالعه و بررسی فناوري راکتورهاي غشایی در تولید سوخ  تینا طاهریان  6

- دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  حذف آالینده ها از آب و پساب توسط غشاي سرامیکی فوتوکاتالیستی  عمومی  محمدرضا اکرمی ابرقوئی  7
 دکتر زهرا صادقیان

16:00  

  
  
  
  
  
  



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  ی گرایش صنایع شیمیایی معدن

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز()  کالس شمارة: محل برگزاري
 25/07/1400شنبه چهار: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

بررسی مطالعات انجام شده در جذب سطحی آالینده هاي آب به کمک نانولوله هاي   آناهیتا برزگر  1
 13:00  وروزبیگینرضا دکتر   هالوسایت 

  13:30 دکتر رضا نوروزبیگی  مکسین بررسی روش هاي شیمیایی تولید ترکیبات سرامیکی  (Mxene) کیا بهروزیان  2
  14:00  اشرفی زادهسید نظام الدین دکتر   بررسی فرآیندهاي استخراج  و فرآوري مواد رنگزاي طبیعی  ایمان غواصیه   3
 14:30  دکتر رضا نوروزبیگی  ات انجام شده به منظور سنتز نانومواد در محیط پلی اول بررسی مطالع  سیدمهدي حسینی کیا   4

تورج دکتر  -مریم احمدزاده توفیقیدکتر   هاي ساخت و کاربردهاي کربن فعال و کربن فعال بیولوژیکی بررسی روش  وحید رضایی  5
  15:00  محمدي

  15:30 دکتر رضا نوروزبیگی  فلز نانوساختار-آلی بررسی روشهاي سنتز شیمیایی چارچوبهاي  ساناز گلمحمدي  6
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

 گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست 
  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة :محل برگزاري

  20/07/1400سه شنبه : زمان
  زمان ارائه  اد راهنمااست  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

زاده  محمدرضا برات  1
  پیرشهید

پایه در پایداري و عدم تشکیل کک در ) مو رفولوژي(مطالعه و بررسی ساختار
  13:00  دکتر سید مهدي علوي  کاتالیزورهایی برمبناي نیکل در فرایند ریفورمینگ متان

ده در فرایند ریفرمینگ خشک بررسی عوامل غیر فعال شدن کاتالیستهاي مورد استفا  سینا حیدري  2
  13:30  دکتر مهران رضائی  متان و  روشهاي افزایش مقاومت کاتالیستها در برابر  غیر فعال شدن

مطالعه و بررسی پژوهشهاي اخیر در زمینه تبدیل کاتالیستی دي اکسیدکربن به کمک   جواد حافظی بختیاري  3
  14:00   دکتر امین بازیاري  )RWGS( گاز - واکنش معکوس آب

زاده  امیرحسین رجب  4
  نوبخت

 بررسی کاتالیستهاي مورد استفاده در تبدیل دي اکسید کربن به اولفین هاي سبک
  14:30  دکتر مهران رضائی  

  15:00  دکتر مهران رضائی  بررسی کاتالیست هاي مورد استفاده در حذف کاتالیستی کربن منواکسی  زهرا فکري 5

عال به عنوان پایه در کاتالیزورهاي نیکلی و بررسی روش هاي سنتز استفاده از کربن ف  کوثر خسروي  6
  15:30  دکتر سید مهدي علوي  جهت افزایش پایداري و فعالیت کاتالیزور بر واکنش ریفرمینگ متان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة :اريمحل برگز
  21/07/1400چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13:00  دکتر فرزانه فیضی cryogenic CO2 Separation الدین نوروزي شهاب  1

یري ا محمدرضا رجبی  2
  13:30   دکتر مهران رضائی  هاي اسپینلی جهت تولید هیدروژن و گاز سنتز شده بر پایههاي ساخته  بررسی کاتالسیت  سفلی

   دکتر امین بازیاري  تخریب فتوکاتالیستی آالینده آلی در راکتور جریانی   عرفان تیزنوبیک  3
  14:00  

   مین بازیاريدکتر ا  مطالعه و بررسی پژوهشهاي اخیر در زمینه گوگرد زدایی از زغال سنگ  امیراحمد شفیعی  4
  14:30  

مطالعه و بررسی استفاده از کاتالیزورهاي بهبودیافته پروسکایت با ساختار   آزاده میري سیده  5
mesoporous 14:30  دکتر سید مهدي علوي  در فرآیند ریفورمینگ متان جهت تولید هیدروژن  

  15:00  دکتر مهران رضائی  ودگرمایشی بیوگاز بررسی فرآیند و کاتالیست هاي مورد استفاده در ریفورمینگ خ  مریم سجادي 6
  15:30  دکتر فرزانه فیضی    ایمان شیخ  7

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  پلیمرمهندسی گرایش 
  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شمارة:محل برگزاري

  25/07/1400یکشنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  انوادگینام و نام خ  ردیف

 13:00 دکتر مسعود جمشیدي  در پلیمرها)  MMT( مطالعه اي بر کاربرد مونت موریلونیت  کاظم باقی تبار  1
  13:30  دکتر محمدرضا مقبلی  )Pizoelectric( مطالعه مکانیزم عملکرد و کاربرد پلیمرهاي پیزوالکتریک  فاطمه پشتیبان  2
  14:00  دکتر محمد فصیحی  مطالعه آلیاژهاي پلیمري بر پایه پلی الکتیک اسید جهت مصارف بسته بندي   ده زمانیمائ  3
 14:30  دکتر محمدرضا مقبلی  مطالعه اثر ساختار و عملکرد ژل پلیمري در کاهش آبدهی چاه  مهران حیدري  4

فاطمه قاسمی   5
 15:00  دکتر مسعود جمشیدي  و تأثیر آن روي خواص الستیک) سیلیکا دوده و ( اي بر اصالح سطح فیلرها  مطالعه  اشکفتکی

 15:30  دکتر محمد فصیحی  بررسی راهکارهاي افزایش مقاومت به شعله پلیمرها   محمدحمید شادنیا  6
 16:00  دکتر محمدرضا مقبلی  POLYHIPEمطالعه اثر عوامل مختلف بر میزان تخلخل پلیمرهاي قالب امولسیونی   میسون  مظلوم  7
 16:30  دکتر مسعود جمشیدي  UV-Cureمطالعه اي بر رزین هاي   زینب الحیهم  8

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی پلیمر

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شمارة:محل برگزاري
  26/07/1400دوشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  ادگینام و نام خانو  ردیف
 14:30  دکتر محمدرضا مقبلی  مطالعه تأثیر ساختار و پارامترهاي مؤثر بر عملکرد پلیمرهاي جاذب کانابینوئیدها  نازنین خاکسار  1

 -یدکتر محمد فصیح  ژیون قابل شار- هاي لیتیوم هاي غیر پلی اولفینی و پلی اولفینی در باتري مقایسه جداکننده  علی شهبازي  2
 15:00   زاد دکتر حسن فرخ

 15:30  دکتر محمدرضا مقبلی  هاي پیزوالکتریک مطالعه تأثیر انواع نانوذرات بر مکانیزم و عملکرد نانوکامپوزیت  سارا سبحانی  3
 16:00  مسعود جمشیديدکتر   ها بر روي آن اي بر سنتز نانوذرات سیلیکا و الیه نشانی فتوکاتالیست مطالعه  گر میالد نشاسته  4
 16:30  دکتر محمد فصیحی  melt blownبررسی اصالح شاخص جریان مذاب پلی پروپیلن جهت استفاده در فرایند   زهره عبدي گرده  5

  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوري

  مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشکده)  (کالس شمارة:محل برگزاري
  27/07/1400سه شنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13:30 دکتر محمدتقی صادقی  هاي آزمایشگاهی و مدلسازي تزریق فوم به منظور ازدیاد برداشت نفت اي روش مطالعات کتابخانه عطا رستم کمرویجویه  1
 14:00  دکتر مهدي عصاره  هاي زیرزمینی اندازي گازهاي اسیدي در الیه بررسی تحقیقات اخیر در زمینه به دام زاده زهرا صادق  2

 لیال زین العابدینی  3
  

بولتزمن در شبیه سازي فرایندهاي تزریق پلیمر و ژل -مطالعات کتابخانه اي پیرامون کاربرد روش لتیس
 14:30  ملیدکتر فروغ عا  بمنظور ازدیاد برداشت نفت 

 15:00  دکتر حمیدرضا جهانگیري  بررسی روش هاي مختلف داده محور براي استفاده در مدل سازي مخازن هیدروکربوري   امیرحسین امین  4

فاطمه حسین   5
  16:00  ن میريدکتر روح الدی  بررس روش هاي مدلسازي مقیاس حفره تشکیل و گسترش کرم چاله ها در اسید کاري سنگ هاي کربناته  سقالکساريپور

  16:30  دکتر مهدي عصاره    محمد امین حاجی عراقی  6
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
 
  
  
  
  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوري

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة:محل برگزاري
 28/07/1400چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نوادگینام و نام خا  ردیف
 13:00  دکتر روح الدین میري  مکانیزم پیوستگی  مویین  در ناحیه ت حت نفوذ آب و گاز در مخازن  شکافدار         نوید گرشاسبی  1
  13:30 دکتر حمیدرضا جهانگیري  مروري بر مطالعات روش هاي داده محور جهت غربالگري روش هاي ازدیاد برداشت   حمیدرضا مافی بردبار  2
 14:30  دکتر محمدتقی صادقی  بررسی استفاده از هوش مصنوعی در طراحی سنسورهاي مجازي صنعت نفت  حسین رضایی  3

  فائزه میردریکوند  4
  

شور به منظور ازدیاد  اي شبیه سازي عددي و اثر زتاپتانسیل در روش تزریق آب کم ي کتابخانه مطالعه
  برداشت نفت

نسب  ر سیدمجتبی حسینیدکت
  15:00   محمدتقی صادقیدکتر  -

 15:30  فروغ عاملیدکتر   بررسی پیشرفت هاي اخیر در زمینه عملکرد فوم بمنظور ازدیاد برداشت نفت   فاطمه میرنژاد  5

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد

  گرایش بیوتکنولوژي 
  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شمارة:محل برگزاري

  20/07/1400سه شنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

  13:30 دکتر فرشته نعیم پور  مطالعه میکروبیوتاي پوست انسان و پتانسیل آنها در تولید محصوالت بهداشتی طوبی آقاپور  1
 14:00  دکتر پریسا حجازي  هاي آبگریز هاي مناسب نانوذرات براي جداسازي بیومولکول پوششبررسی   ریحانه پورگوهري  2

متابولیسم و ):  Purple and Green Sulfur Bacteria(باکتریهاي سبز و بنفش گوگردي   محدثه استرکی  3
 14:30  دکتر فرشته نعیم پور  کاربردها 

  00:15  دکتر فرشته نعیم پور  ه هاالیندف آحذدر بی ومیکري کنسرسیومهاد بررکا    محنا مرادي  4
  15:30  دکتر پریسا حجازي  مطالعه حذف همزمان چند فلز سنگین از خاك با استفاده از بیوالکتروسینتیک  مهسا لیاقت  5
 16:00   دکتر فرشته نعیم پور  بررسی میکربیوم روده و مدلهاي متابولیکی مربوطه   علی بصیري کندري  6

  
  
 
 
  



  
  
  
  
  
  

  ه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشدبرنام
  گرایش بیوتکنولوژي 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شماره:محل برگزاري
  21/07/1400چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  دکتر پریسا حجازي  تصفیه بیولوژیکی آب آشامیدنی  بررسی کاربردهاي نانوذرات مغناطیسی در  یاسمن احمدي  1
 13:30  دکتر فرشته نعیم پور  بررسی و مقایسه روشهاي مدلسازي متابولیکی جوامع میکروبی  کوثر شبانی بورنگ  2
 14:00  دکتر پریسا حجازي  مطالعه مدلسازي ریاضی تولید آنزیم سلوالز و واکنشهاي آنزیمی  زینب روستاآزاد  3

یدمحمدحسین محمودي س  4
 14:30  دکتر پریسا حجازي  ها و غالت هاي مختلف استخراج بتاگلوکان از قارچ بررسی روش  مهریزي

 15:00  دکتر پریسا حجازي  ها  ي جداسازي آن ي رنگدانه و نحوه بررسی انواع قارچ هاي تولیدکننده  زهرا خزائیلی   5

د بهبوي  در باکتر -لبکجوپتانسیل کشت میکرو جلبک ومیکر ل ازیزدتولید بیوي  سی چالشهاربر  قاسمی  محمد  6
 15:30   پور میدکتر فرشته نع  لیدتو

  
  
  


