
1390اطالعیه برگزاري جلسات دفاع از موضوعات سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی ورودي 

گروه شیمی معدنی
مکانعنوان سمیناراستاد راهنماگرایشنام و نام خانوادگیساعتتاریخروزردیف

اتاق کنفرانسو در کشاورزيکاربرد فناوري نانتجرديدکترشیمی معدنیسلمان نجاري16/2/9115شنبه1
اتاق کنفرانسشیوه هاي نوین دارورسانی  دکتر  تجرديشیمی معدنیپورهمایون قلی16/2/9130/15شنبه2
اتاق کنفرانسهاي تهیه آنکاربردهاي مس اکسید در مقیاس نانو و روشدکتر تجرديشیمی معدنیرضا روشنی16/2/9116شنبه3
اتاق کنفرانسسمیت نانواکسیدهاي فلزيدکتر افشارشیمی معدنیزهرا خردمند17/2/9114یکشنبه4
اتاق کنفرانسسنسورها با الهام از طبیعتدکتر افشارشیمی معدنیتنهازهرا 17/2/9130/14یکشنبه5
اتاق کنفرانسهاي هواي شهري و صنعتییندهانواع کاتالیزورها براي حذف آالدکتر افشارشیمی معدنیزهرا صبوریان17/2/9115یکشنبه6
اتاق کنفرانسدارورسانی نوین با کمک فناوري نانودکتر افشارشیمی معدنیبابک طهمورسی17/2/9130/15یکشنبه7
اتاق کنفرانسXBات واسطه گروه ها و فلزبررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورفیرینرحیمیدکترشیمی معدنیمحمد بزرگپور نیازي18/2/9115دوشنبه8
اتاق کنفرانسIIBها و فلزات واسطه گروه بررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورفیرینرحیمیدکتر شیمی معدنیمیثم اسدي18/2/9130/15دوشنبه9

اتاق کنفرانسIBها و فلزات واسطه گروه رفیرینبررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورحیمیدکتر شیمی معدنیجواد شکراییان18/2/9116دوشنبه10
اتاق کنفرانسهاي اسپینلنانو رنگدانهدکتر منطقیشیمی معدنیمسعود پیوندي پور19/2/9114سه شنبه11
ق کنفرانساتاتهیه نانورنگدانه هاي آهن اکسید از ضایعات صنعتیدکتر منطقیشیمی معدنیحمیدرضا پناهی19/2/9130/14سه شنبه12

گروه شیمی فیزیک
مکانعنوان سمیناراستاد راهنماگرایشنام و نام خانوادگیساعتتاریخروزردیف

اتاق کنفرانساستفاده از نانو فیلتراسیون براي تصفیه آبدکتر سید سجاديشیمی فیزیکآزاده پور اکبر نامقی20/2/919چهارشنبه1
اتاق کنفرانسها در محلولهاي یونیبیوکاتالیست"دکتر سید سجاديشیمی فیزیکامیر موسوي نژادسید 20/2/9130/9چهارشنبه2
اتاق کنفرانسهاغشاهاي مایعات یونی براي بیوکاتالیستدکتر سید سجاديشیمی فیزیکقدسیه سادات فردوسی20/2/9110چهارشنبه3
اتاق کنفرانساصول عملیاتی در سلولهاي خورشیديهاشمیان زادهدکتریکشیمی فیزمهرداد حمیدي20/2/9130/10چهارشنبه4
اتاق کنفرانسبهبود روش نقاط کوانتمی در سلولهاي خورشیديهاشمیان زادهدکترشیمی فیزیکمهدي سبزعلی20/2/9111چهارشنبه5
اتاق کنفرانسسترش مواد در سلولهاي خورشیديگهاشمیان زادهدکترشیمی فیزیکسید وحید موسوي20/2/9130/11چهارشنبه6
اتاق کنفرانسابر خازن هادکتر موسوي خوشدلشیمی فیزیکیاسر شه بخش20/2/9112چهارشنبه7
اتاق کنفرانستاثیر نانو ساختارها بر بازدهی سلولهاي خورشیدي حساس شده به رنگدکتر موسوي خوشدلشیمی فیزیکامید میرزایی20/2/9114چهارشنبه8
اتاق کنفرانسبررسی نیمه هادي ها در سلولهاي خورشیديدکتر سهرابیشیمی فیزیکمحمد شفیعی علویجه20/2/9130/14چهارشنبه9

اتاق کنفرانسمواد فعال سطحی زیستیسهرابیدکترشیمی فیزیکئه ژین جاللی20/2/9115چهارشنبه10
اتاق کنفرانسبررسی تجمع  رنگدانه هاسهرابیدکتر شیمی فیزیکآزادبخترضا 20/2/9130/15چهارشنبه11



گروه شیمی تجزیه
مکانعنوان سمیناراستاد راهنماگرایشنام و نام خانوادگیساعتتاریخروزردیف

اتاق کنفرانسطراحی و ساخت پلیمرهاي قالب مولکولیاستفاده از نانو تیوپ هاي کربنی در دکتر میالنیشیمی تجزیهشیوا همتی24/2/9114یکشنبه1
اتاق کنفرانسSPMEکاربرد کمو متریکس در دکتر میالنی دکتر مالحسینیشیمی تجزیهسید سجاد حسینی24/2/9130/14یکشنبه2
اتاق کنفرانسSOXالعه کاربرد مواد نانو متخلخل در جذب ترکیبات مطدکتر انبیاءشیمی تجزیهحسین پازوکی26/2/9115سه شنبه3
4

دکتر انبیاءشیمی تجزیهروح اله مهریزي26/2/9130/15سه شنبه
مطالعه روشهاي جدا سازي مغناطیسی با استفاده از نانو ساختارها در سیستم تصفیه پساب 

براي حذف آالینده ها 
اتاق کنفرانس

اتاق کنفرانسNOXمطالعه کاربرد مواد نانو متخلخل در جذب و جداسازي ترکیبات دکترانبیاءدکترغفاري نژادشیمی تجزیهمجتبی فریاد رس26/2/9116سه شنبه5
اتاق کنفرانسمایعات یونی و میکرو استخراجزارعدکتر شیمی تجزیهمحمد جواد آقاگلی27/2/9110چهارشنبه6
اتاق کنفرانسپیشرفت هاي جدید در زمینه آزمایشگاه بر روي چیپدکترمال حسینیزارعدکتر شیمی تجزیهمهدي شه بخش27/2/9130/10چهار شنبه7
اتاق کنفرانسروش تولید و ذخیره سازي هیدروژندکتر غفاري نژادشیمی تجزیهابوالفضل اختر27/2/9111چهارشنبه8
اتاق کنفرانسمطالعه نانو جاذب هاي مغناطیسی به کار برده شده در استخراج فاز جامددکتر مال حسینیشیمی تجزیهفاطمه مهدوي پور27/2/9130/11چهارشنبه9

گروه شیمی آلی
مکانعنوان سمیناراستاد راهنماگرایشنام و نام خانوادگیساعتتاریخروزردیف

اتاق کنفرانسنش هاي چند کاتالیزوري چند جزئی پیابواکدکتر جوانشیرشیمی آلیسید جابرحسینی30/2/9115شنبه1
اتاق کنفرانسروش هاي سنتزي روتاکسان ها و کاربرد آن هادکتر جوانشیرشیمی آلیمحمد فرهاد نیا30/2/9130/15شنبه2
اتاق کنفرانسلیواکنش هاي نیتروژن دي اکساید با ترکیبات آدکتر جوانشیرشیمی  آلیمحمد صحرائی30/2/9116شنبه3
ساخت و کاربرد غشاي پلیمري در تصفیه و جداسازي پساب فراورده هاي نفت، گاز و دکتر ملکیشیمی  آلینکیسا قمري2/3/9130/15سه شنبه4

پتروشیمی
اتاق کنفرانس

اتاق کنفرانسود ترمیمیقیرهاي پلیمري اصالح شده با خاصیت خدکتر ملکیشیمی  آلیمریم کمال زارع2/3/9116سه شنبه5
اتاق کنفرانسبررسی انجام واکنش ها و سنتز ترکیبات آلی با استفاده از فرآیندهاي تبدیل زیستیدکتر  غفوريشیمی  آلیعاطفه امامی2/3/9130/16سه شنبه6
اتاق کنفرانسنانوپروس در حمل دارواستفاده از ترکیباتدکتر نعیمی جمالشیمی آلیامیر حسین چی قره آغاج3/3/919چهارشنبه7
اتاق کنفرانسبررسی اثر کاتالیتیکی هیدروکسی آپاتیت در واکنش هاي آلیدکتر نعیمی جمالشیمی  آلیبهرام الهیاري3/3/9130/9چهارشنبه8
اتاق کنفرانساسیون و احیاي ترکیبات آلی توسط مواد مزوپروسبررسی واکنش هاي اکسیددکتر نعیمی جمالشیمی  آلیسبحان مرتضوي درازکال3/3/9110چهارشنبه9

اتاق کنفرانسبررسی روش هاي خالص سازي و خواص صنعتی کیتین و کیتوزاندکتر دکامینشیمی  آلیهادي مظفري3/3/9130/10چهارشنبه10
اتاق کنفرانسReformatاز برش نفتی[BTEX]بی هیدروکربن هاي آروماتیک جداسازي انتخادکتر دکامینشیمی آلیسید مجتبی کشاورز3/3/9111چهارشنبه11
اتاق کنفرانسReformatکاتالیزور هاي هیدروژناسیون انتخابی برش نفتی دکتر دکامینشیمی آلیمحمد علیخانی5/2/9115سه شنبه12

.بدینوسیله از کلیه عالقمندان جهت شرکت در سمینارها دعوت به عمل می آید.ا الزامیستشیمی در کلیه سمینارهحضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته : تذکر

اهنگی قبلی با آموزش دانشکده بال مانع می باشدارائه پیش از موعد سمینارها با هم:توجه


