
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

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

  12/07/99شنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ر
 13:00  دکتر محمد امین ثباتی  هاي میان تقطیر نفتی زدایی از برش     هاي تلفیقی گوگرد روشبررسی   مینا شیخ االسالمی  1
 13:30  دکتر سلمان موحدي راد  بررسی روش هاي استفاده شده جهت بهبود فرایند ترسیب هیدرات آلومینیوم در چرخه بایر  سیدمصطفی طباطبائی  2
 14:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ل هاي اوتکتیک عمیق یه عنوان جاگزین مایعات یونیبا استفاده از حال  CO2جذب   علیرضا می میوند  3
  14:30  دکتر شیروانی -دکتر قائمی  جامد _مطالعه کاربردهاي شبکه هاي عصبی در مدلسازي و شبیه سازي فرایندهاي گاز  محسن کریمی دهنوي  4
  15:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  حلول هاي آمینی در حذف دي اکسید کربن مطالعه اثر مواد شیمیایی ارتقاء دهنده م  ارمان حسن زاده  5
  15:30  دکتر سلمان موحدي راد  AOPبررسی روش هاي تصفیه پساب هاي صنایع پتروشیمی با روش   بهنام قصابان خوراسگانی  6
 16:00  دکتر محمد امین ثباتی  هاي مختلف بررسی فرآیند هاي مختلف ارتقاء کیفیت سوخت هاي حاصل از پیرولیز خوراك  علیرضا عباسعلی  7
  16:30  دکتر شاهرخ شاه حسینی    بررسی مدلسازي هاي شبکه عصبی  فرایند جذب گاز دي اکسید کربن  محدثه نوروزیان  8

  
  
  
  
  
  



  
  

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

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز()الس شمارة ک: محل برگزاري
  13/07/99یکشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00 دکتر امید وحیدي  بررسی روش هاي سنتز نانوذرات آلومینا و کاربردهاي سایشی آن پدرام ظفري ظفراباد  1
 13:30  دکتر موحدي راد -دکتر شیروانی   دینامیکی و روش هاي کنترل برج تقطیرمطالعه مدلهاي   شقایق مربچی  2
ارائه شده براي تخمین ویژگی هاي سوخت هاي  QSPRبررسی مدلهاي   زینب حیدري  3

 14:00  دکتر محمد امین ثباتی  مختلف

ي بررسی امکان استفاده از کاویتاسیون هیدرودینامیکی در ارتقا فرایندها  کوثر موالئی  4
  14:30  دکتر محمد تقی صادقی   شیمیایی

  15:00  دکتر شیروانی -دکتر قائمی  مایع - مطالعه و بررسی شار و مدل هاي انتقال جرمی در فرایندهاي گاز   الهام مظفر  5
  15:30   دکتر امید وحیدي   بررسی روش هاي تثبیت آنزیم گلوکز اکسید از بر الکترود بیوسنسور گلوکز  زهرا کفشدارطوسی  6
 16:00  دکتر محمدتقی صادقی  بررسی و مطالعه هندسه راکتورهاي کاویتاسیون هیدرودینامیکی  فاطمه خواجه  7

  
  
  
  
  

  



  
  

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

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة : محل برگزاري
  14/07/99دوشنبه : ان زم

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ر
در انتخاب چیدمان بهینه برج هاي ) اقتصاد و محیط زیست( 2Eبررسی روشهاي آنالیزهاي   پریسا برزین  1

  14:30  دکتر نوراله کثیري  تقطیر

  15:00  دکتر سید حسن هاشم آبادي  ي تست و ازمون عملکرد کنتورهاي گازبررسی طراحی هاي و استاندارهاي فلولوپ ها  ارین افشاري  2
  15:30  دکتر نوراله کثیري  بررسی فرایندهاي هیبریدي بر مبناي تقطیر به منظور جداسازي ترکیبات آزوتروپ  کیمیا رحمانی 3
یندهاي استخراج مطالعه روش هاي اندازه گیري شار انتقال جرم و مدل هاي جرمی در فرا  شاپرك میرزایی  4

 16:00  دکتر شیروانی -دکتر  قائمی  مایع مایع

  16:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  بررسی عدم قعطیت کلی ایستگاه هاي اندازه گیري گاز طبیعی مجهز به کنتور توربینی  سجاد ترابی  5
محمدرضا مرادي   6

  سنگاچین
ي پلیمري اصالح شده با مطالعه و بررسی جذب دي اکسید کربن با استفاده از جاذب ها

 17:00  دکتر احد قائمی  آمین

 نانوذره مورد استفاده در سیستم هاي کنترل) pcm(تحلیل عددي مواد تغییر فاز دهنده   محمد شیخی نژاد  7
  17:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  حرارت سامانه هاي فضایی

  

  
  
  
  



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يیش مدلسازگرا
  ، نفت و گازدانشکده مهندسی شیمی) (کالس شمارة : محل برگزاري

  21/07/99دوشنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 13:00 موحدي راددکتر سلمان   بررسی روش هاي نوین تصفیه پساب واحدهاي الکل سازي محمدحسین ظاهر  1

 13:30 دکتر شاهرخ شاه حسینی  ODSبازیابی پسماند فرآیند گوگرد زدایی به روش  رضوانه دادرس  2

ارائه شده براي پیش بینی خواص حالل هاي یوتکتیک  QSPRبررسی مدل هاي   فرنوش دهکردي  3
  )DES(عمیق 

 14:00  دکتر محمد امین ثباتی

  14:30  دکتر سلمان موحدي راد  و استخراج لیتیوم و کاربرد لیتیوم در صنایع مختلفبررسی فرایند تولید   هادي قاسمی  4

در  )DES(بررسی فرآیند گوگرد زدایی استخراجی با استفاده از حالل اوتکتیک عمیق   سهراب پاریاد  5
  15:00  دکتر محمد امین ثباتی  میکروکانال

حرارت راکتور بستر سیال با استفاده از  بررسی شبیه سازي هیدرودینامیک و انتقال  رضا میرزایی  6
  15:30  دکتر شاهرخ شاه حسینی  سیاالت محاسباتی دینامیک

 16:00  دکتر سلمان موحدي راد  بررسی روش هاي فعالسازي بیوچار حاصل از پیرولیز  محمدرضا قاسمی  7
  
  
  

  
  



  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  فرآیندها یسازي و طراحشبیه  ،يگرایش مدلساز
  ، نفت و گازدانشکده مهندسی شیمی()کالس شمارة : محل برگزاري

  22/07/99سه شنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 مائده جمشیدي  1
/ بررسی روش هاي ماتریسی به منظور سنتز اتوماتیک فرایندهاي جداسازي

 دکتر نوراله کثیري  ر واکنشی با بکارگیري در برج هاي دیواره تقسیمواکنشی و تقطی
13:00 

ارمان حبیب زاده   2
 13:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  بررسی روش هاي مختلف کالیبراسیون کنتورهاي مایعات هیدروکربنی  دهکردي

 14:00  دکتر احد قائمی  کسید کربن مطالعه و بررسی جاذب هاي پلیمري پرتودیده براي حذف دي ا  علیرضا ترکاشوند  3
  14:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  مطالعه مقایسه اي روش هاي محاسباتی فلوکامپیوترها بر اساس استانداردها  مهدي زحمت پیشه  4
  15:00  ك پوردکتر ایو -دکتر نوراله کثیري  بررسی استفاده تجاري از هوش مصنوعی در فرایند جداسازي مبتنی تقطیر  علی مالح زاده  5
  15:30   دکتر سید حسن هاشم آبادي     امیرحسین بیات  6
مطالعه و بررسی شبیه سازي هاي ملکولی انجام شده بر روي جاذب هاي   میالد مالیی  7

 16:00   یدکتر احد قائم  جذب دي اکسید کربن 

ان بررسی روش هاي آنالیزهاي اکسرژي و اکسرژواکونومیک در انتخاب چیدم  زهرا مرادي  8
 17:00  دکتر خلیلی -دکتر نوراله کثیري  بهینه برجهاي تقطیر

  
  
  



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ()کالس شمارة:محل برگزاري
  14/07/99دوشنبه : زمان

  زمان  ارائه  راهنما استاد  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  14:30 دکتر احمد رهبر راکتورها کرویدر م عیدارو از فاز ما يجداساز يمطالعه و روشها سیدمحمد موسوي  1
  15:00  دکتر تورج محمدي بررسی عملکرد غشاهاي زئولیتی در بیوراکتور هاي غشایی مقدسین محمدحسین  2
  15:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  هاي دوقطبی روسینتیکی در ریزکانالهاي الکت بررسی و مطالعه پدیده  امین عالی نژاد  3
 دکتر سوسن روشن ضمیر  بررسی الکترولیز غشایی در استخراج لیتیوم از محلول هاي دریاچه هاي نمکی فرهمند سودرجانی محمد  4

   
16:30  

  16:00  دکتر تورج محمدي  یه آب وهوابررسی کاربردهاي راکتورهاي غشایی فوتوکاتالیستی درتصف  مبینا عزیزي  5
  16:30  دکتر همتی - دکتر  رهبر فلزات یاستخراج حالل ندیاستخراج در فرا يانواع برج ها یمطالع و بررس امینی مقدم الهام  6

  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  مهندسی شیمی، نفت و گازدانشکده  ()کالس شمارة:محل برگزاري
  19/07/99شنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  دکتر تورج محمدي  بررسی روش هاي ساخت و بکارگیري غشاهاي پلیمري اصالح شده با نانومواد کربنی  روشنک پیش بین  1
 یاستخراج حالل ندیدر فرا یونی عاتیو ما یمولکول يننده هاعملکرد استخراج ک سهیمقا میرشکار پردیس  2

 فلزات واسطه
  13:30  دکتر همتی -دکتر رهبر

 دکتر سوسن روشن ضمیر   بررسی غشاهاي تبادل یون مورد استفاده در صنعت کلر آلکالی محمد اخالص جو  3
  

14:00  

 14:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  هاي یون انتخابگر تیکی درریزکانالهاي الکتروسین بررسی و مطالعه پدیده   محمد کریم زاده کیسکانی  4
  15:00  دکتر تورج محمدي  فلزي در فرایندهاي  غشایی تصفیه آب–بررسی امکان استفاده از چارچوب هاي آلی   عیسی عبیات  5
 دکتر سوسن روشن ضمیر لکالیبررسی روشهاي تجربی و نظري پارامترهاي فرایندي در راکتورهاي کلروآ نورپور سجاد  6

   
15:30  

  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ( )کالس شمارة:محل برگزاري
  20/07/99یکشنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00 دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  اصالح سطحی غشاهاي تبادل آنیون به روش الکتروشیمایی  یسا سادات فاطمیپر  1
  13:30  دکتر احمد رهبر  مطالعه ي حذف آالینده ها در غشاء مایع تثبیت شده به کمک نانو ذرات  مهدیه مونسی  2
  14:00  دکتر تورج محمدي  رافنی در تقطیر غشاییبررسی روش هاي سنتز و بکارگیري نانومواد گ  سعید سراج  3
 14:30    دکتر سوسن روشن ضمیر  تاریخچه، وضعیت حال و دور نماي آتی: بررسی الکترولیز غشایی   آرمین قبادي مقدم  4
مطالعه و بررسی تولید و خالص سازي بیودیزیل از روغن هاي ضایعاتی به روش ترنس   مهسا جوراستی  5

  15:00  دکتر رهبر -یدکتر همت  استري شدن

بررسی فرآیندهاي جداسازي آالینده هاي آلی با استفاده از راکتورهاي غشاء سرامیکی   صبا محمدپور صحرایی  6
  15:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  فوتوکاتالیستی

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة :محل برگزاري
  15/07/99سه شنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13:00  دکتر سید مهدي علوي  تولید هیدروژن از طریق ریفرمینگ فاز مایع سلولز، ساکارز و پلی ال  حسین حسن لو  1
ادحسن قاضی میثم نژ  2

  محله
گاز و کاتالیستهاي مورد استفاده در این واکنش جهت خالص  –بررسی واکنش انتقال آب 

  13:30  دکتر مهران رضائی  سازي هیدروژن

  14:00   دکتر امین بازیاري   )مازوت(گوگرد زدایی از نفت کوره   امیررضا خادم  3
ه از روش ریفرمینگ بیوگاز و کاتالیست هاي مورد بررسی تولید گاز سنتز با استفاد  مریم کاویانی گهروئی  4

  14:30  دکتر مهران رضائی  استفاده در این فرآیند

ترکیب ریفرمینگ خشک و بخار متان بر روي کاتالیزور و پایه دار نیکل جهت تولید   مونا اورنگیان 5
  15:00  دکتر سید مهدي علوي  هیدروژن

  15:30  دکتر سید مهدي علوي  اکسایشی با بخار اتانول روي کاتالیزورهاي دو فلزي مطالعه سینیتکی ریفرمینگ  حمید رضا علیپور  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة :محل برگزاري
  16/07/99چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13:00 دکتر سید مهدي علوي  تولید هیدروژن با استفاده از ریفرمینگ اکسایش الکل ها در راکتور هاي بستر سیال  رضا باباکوهی اشرفی  1
  13:30   دکتر مهران رضائی   اده در تولید هیدروژنبررسی فرایند ریفرمینگ اسید استیک و کاتالیستهاي مورد استف  امیر قربانی  2
 مهرناز صادق نژاد  3

  
آب  -بررسی پژوهش هاي اخیر در زمینه کاتالیست ناهمگن واکنش معکوس جابجایی گاز

)RWGS  (و اثر ارتقا دهنده ها بر عملکرد این کاتالیست ها  
   دکتر امین بازیاري
  دکتر مهران رضایی

14:00  

  14:30  دکتر سید مهدي علوي  د هیدروژن از منابع تجدید پذیرتولی  شیما صالحی  4
تولید هیدروژن به روش هیدرولیز سدیم بوروهیدرید و بررسی کاتالیست هاي مورد   علیرضا کورنک بهشتی 5

  15:00  دکتر مهران رضائی  استفاده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  موسینیتیک و کاتالیست گرایش گرایش تر

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز () کالس شمارة: محل برگزاري
  19/07/99شنبه : زمان

 زمان ارائه استاد راهنما موضوع سمینار نام و نام خانوادگی ردیف
  13:00  دکتر فرزانه فیضی  مطالعه و بررسی مدل هاي ترمودینامیکی براي فاز جامد  سعیده ایزدي  1
  13:30  دکتر فرزانه فیضی  روش هاي جداسازي مرکاپتان ها از گاز طبیعی و مدل هاي ترمودینامیکی آن  حیدري مجید 2
غیر حالل و تاثیر آن بر رفتار غشاها با /بررسی ترمودینامیکی چداسازي فازي مواد حالل   علی حاجی باقري ارانی  3

  14:00  دکتر فرزانه فیضی  استفاده از نمودارهاي دوتایی و چندتایی

 شیرین عظیمی  4
مطالعه و بررسی مدلسازي هاي ترمودینامیکی استخراج مشتقات گوگردي توسط حالل 

  14:30   دکتر فرزانه فیضی    هاي اوتکتیک عمیق

  15:00 دکتر فرزانه فیضی  بررسی و مطالعه جذب گاز کربن دي اکسید توسط حالل هاي اتکتیک عمیق  امیرمحمدمحمدي  5
  15:30  دکتر فرزانه فیضی  مطالعه و بررسی کاربرد حالل هاي اتکتیک عمیق در فرایند گوگرد زدایی  خلیالنیفاطمه حبیبی   6

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

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

  20/07/99یکشنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

نرگس مرادي اشرف   1
 ابادي

 دکتر مسعود جمشیدي  )غیر تیتان(مطالعه رفتار پلیمرهاي حاوي نانوذرات فتوکاتالیستی 
13:00 

  13:30  ا مقبلیدکتر محمدرض  مطالعه اي بر اثر نانوذرات بر خواص نانوکامپوزیت هاي الستیکی  فرزاد صفاري پور  2
  14:00  دکتر محمد فصیحی  بررسی روشهاي مختلف اصالح سلولز جهت استفاده به عنوان یک ماده ترموپالستیک  حدیث یوسفی  3
 14:30  دکتر محمدرضا مقبلی  )XLPE(مطالعه ساختار و عوامل موثر بر عملکرد عایق هاي الکتریکی پلی اتیلن شبکه اي شده  علی محمدي  4
 مریم رستمی  5

 15:00  دکتر مسعود جمشیدي  مطالعه رفتار فتوکاتالیستی نانوذرات تیتان و تاثیرات آن بر خواص پلیمرها  عطاابادي

 15:30  دکتر محمد فصیحی  بررسی انواع جداکننده هاي پلی پروپیلنی مورد استفاده در باتري هاي لیتیومی    زهراعزیزي  6
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  جویان کارشناسی ارشد برنامه ارائه سمینارهاي دانش
  گرایش مهندسی پلیمر

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شمارة:محل برگزاري
  21/07/99دوشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
حسین نجات   1

  دهکردي
  ي با استفاده از شبیه سازي مولکولیمطالعه رفتار عبورپذیري کوچک ملکول ها از سامانه هاي پلیمر

 14:30  دکتر محمدرضا مقبلی  

 15:00  دکتر محمد فصیحی  مطالعه اي بر جداکننده هاي پلی اتیلنی معمولی و اصالح شده در باتري هاي لیتیمی  علی درویشی  2
 15:30  دکتر محمدرضا مقبلی  فلزات سنگین مطالعه اثر عوامل ساختاري جاذب ها و تبادل گره هاي پلیمري متخلخل بر جذب  یاسمن فراهت  3
دانیال مصطفی   4

 16:00  دکتر مسعود جمشیدي  مطالعه اي بر خواص نانوکامپوزیت هاي اپوکسی حاوي نانو ذرات پایه گرافن  پورکندلوسی

 16:30  دکتر مسعود جمشیدي  و عوامل موثر بر چسبندگی آن به ترکیبات الستیکی) PET( مطالعه اصالح سطح الیاف پلی استر  محمد صیادیان  5
 17:00  دکتر محمدرضا مقبلی    کامران سبزي  6

  
  
  

  
  
  
  



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوري

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  (کالس شمارة:محل برگزاري
  22/07/99سه شنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  دگینام و نام خانوا  ردیف
  13:30 دکتر محمدتقی صادقی  مطالعه و بررسی پیرامون کاربرد هوش مصنوعی در بهینه سازي تولید از مخازن هیدروکربوري  مهدي نصیري ورجوي  1
 14:00  دکتر مهدي عصاره  تیبررسی تحقیقات اخیر پیرامون استفاده از مدلسازي کاهش یافته در مخازن نف احسان رویین فرد  2
مطالعه کتابخانه اي پیرامون پیشرفت هاي اخیر در زمینه مدلسازي فرایندهاي ازدیاد برداشت با استفاده از   زهرا احمدي نژاد  3

 14:30  دکتر فروغ عاملی  تزریق مواد ویسکواالستیک

 15:00  دکتر حمیدرضا جهانگیري  زدیاد برداشت در مخازن شکافداربررسی مطالعات اخیر پیرامون شبیه سازي روش هاي مختلف ا  سجاد کیوانلو  4
سیده محبوبه موسویان   5

  طاهراباد
بررسی تحقیقات اخیر پیرامون رسوب اسفالتین در مخازن نفتی با استفاده مدل هاي حاللیت ملکولی و 

  15:30  دکتر مهدي عصاره  PC_SAFTمعادله حالت 

پیرامون استفاده از بایوسورفکتانت هاي مقاوم دربرابر شوري جهت ازدیاد برداشت از  مطالعات کتابخانه اي  سعیده کماسی  6
  16:00  دکتر روح الدین میري  مخازن کربانته داراي سنگ فشرده

 16:30  دکتر حمیدرضا جهانگیري  استفاده از هوش مصنوعی و داده محور به منظور بهبود فرایند حفاري در صنعت نفت  یگانه سعیدي دارانی  7
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



  
 
  
  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوري

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز() کالس شمارة:محل برگزاري
 23/07/99چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  دکتر روح الدین میري  مطلعات کتابخانه اي پیرامون مدلسازي چند مقیاسه ته نشست آسفالتین در محیط متخلخل   مهدي مهدوي فر  1
  13:30 دکتر حمیدرضا جهانگیري  اسید زنی و شکاف زنی هیدرولیکی در مخازن کربناته  سجاد خزائی کوپائی  2
تعادلی با تمرکز بر فرایند به دام اندازي دي اکسید کربن در بررسی تحقیقات علمی در زمینه سیستم هاي   احسان بزرگوار  3

  14:00  دکتر مهدي عصاره  الیه هاي آب شور

 14:30  دکتر محمدتقی صادقی  مطالعه و بررسی پیرامون کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی تخلخل و تراوایی مخازن هیدروکربوري  اسماء شایان اصل  4
  15:00  دکتر فروغ عاملی  خانه اي پیرامون شبیه سازي تزریق فوم در مخازن نفتی به منظور ازدیاد برداشتمطالعات کتاب  سامیه شهماروند  5
 15:30  دکتر مهدي عصاره  بررسی پژوهش هاي علمی در زمینه ذخیره سازي هیدروژن در مخازن زیرزمینی  محمدجواد جاویدي  6

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  ارشدبرنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی 

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

  15/07/99سه شنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 محمدرضا عطري  1
اده در بررسی و مقایسه پایگاه هاي اطالعات بیوشیمیایی و ابزارهاي مرتبط به منظور استف

 دکتر فرشته نعیم پور  مهندسی مکانیک
13:30  

 14:00  دکتر پریسا حجازي  پاکسازي الکتروسینتیکی خاك از االینده هاي فلزي  کیمیا سعادتیان  2
 14:30  دکتر فرشته نعیم پور  سیانوباکترها و کاربردهاي آنها در بیوتکنولوژي  علی علیمحمدي  3

 سیدامین ضیافتی مستغنی  4
اي دینامیکی فرایند کشت میکروارگانیسم به منظور شبیه سازي و کنترل شرایط بررسی مدله

 دکتر حامد عابدینی  عملیاتی
15:00  

 15:30   دکتر فرشته نعیم پور     نحله شاکریان  5
  

  
 
 
 
 
  
  



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش بیوتکنولوژي 

  ه مهندسی شیمی، نفت و گازدانشکد)  (کالس شماره:محل برگزاري
  16/07/99چهارشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  دکتر پریسا حجازي  تجریه زیستی مواد پلیمري بر پایه سلولز استات  مهسا جمشیدي  1
 13:30  م پوردکتر فرشته نعی  اکسیداسیون فتوتروفی ترکیبات گوگردي  مبینا مرادي  2
 14:00  دکتر حامد عابدینی  بررسی مطالعات انجام شده در زمینه هم کشتی باکتري و میکروجلبک جهت تصفیه پساب  ماجد توکل  3
 14:30  دکتر پریسا حجازي  تولید رنگدانه  هاي قارچی و باکتریایی  مژگان شکراله نیا روشن  4
 15:00   پور میدکتر فرشته نع   گرفته شده در انالیز فالکسیهاي متابولیکبررسی روش هاي محاسباتی بکار   حمیده امیري کیا  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش صنایع شیمیایی معدنی 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز()  کالس شمارة: محل برگزاري
 20/07/99یکشنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  ینام و نام خانوادگ  ردیف
 09:00  دکتر نوروزبیگی -دکتر اله وردي  مطالعه و مقایسه روش هاي تولید و بازیافت آلومینا  فریبا پیشدادي اقدره  1
 لعیا طائفی اغمیونی  2

بررسی مطالعات انجام شده در اصالح و به کارگیري زئولیت هاي طبیعی به عنوان جاذب  
 رضا نوروزبیگیدکتر   سطحی

09:30 

 10:00  دکتر اشرفی زاده -دکتر اله وردي  مطالعه کاربرد هیدروکسیدهاي دوتایی الیه اي در رهایش کنترل شده  سیده شادان کاظمی  3
 10:30  دکتر رضا نوروزبیگی  بررسی مطالعات انجام شده در در سنتز و اصالح پروسکایتها بعنوان جاذب سطحی  ایوب سلیمی  4
 11:00  دکتر رهبر -دکتر اله وردي  مطالعه کاربردهاي جدید ژئوپلیمرها  بابایی اسگ شهر الناز  5
 11:30  زاده یدکتر اشرف -يدکتر اله ورد  مطالعه کاربرد هیدروکسید هاي دوتایی الیه اي در جذب سطحی  عطیه حسنعلی  6

  
  
  
  
  


