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 دانشکده مهندسی شیمی 138  محل برگزاري :کالس 

 

 

             
  رائه ازمان   عنوان سمینار  استاد ممتحن  استاد راهنما  نام خانوادگی     نام ردیف

 14:00  مقایسه فرایند کلرالکالی در سل هاي جیوه اي و غشا  دکتر سوسن روشن ضمیر  دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده  رحیمی نژاد  محمدهادي 1

  دکتر سوسن روشن ضمیر  افشین لک 2
سید نظام الدین دکتر 

  اشرفی زاده
بررسی بازدهی انرژي و کاهش انتشارات گازهاي گلخانه ایی در 

 14:30  فرایند تولید شکر 

  دکتر سوسن روشن ضمیر  دکتر منصور شیروانی   حیدري زادي عباس 3
مطالعه و بررسی تکنیکها، روشها و پیشرفتهاي بدست آمده در 

 15:00  تولید انرژي از باد

4 
 15:30 بررسی سوختهاي حمل و نقل آینده  دکتر علیرضا همتی  دکتر سوسن روشن ضمیر احمد احمدزاده 

 16:00  تغلیظ و ترسیب مواد معدنی  دکتر نظام الدین اشرفی زاده  دکتر منصور شیروانی  صمدي انصاربناب بهمن 5

  نوروزبیگیدکتر رضا   دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده  محمدي جرجافکی رضیه 7
بررسی آخرین دستاوردها در زمینه سنتز و تولید بیو 

 16:30  سورفکتانت ها و کاربرد هاي آنها

 17:00  نقش غشاها در بسته بندي صنایع غذایی   دکتر رضا نوروزبیگی  دکتر تورج محمدي  سروریان بی بی صدیقه 8

  دکتر علیرضا همتی  دکتر تورج محمدي  شهیدي الهام 9
هاي نوین ساخت غشاهاي نانوفیلتراسیون براي مطالعه روش 

 17:30  تصفیه آب لب شور

  دکتر علیرضا همتی  دکتر احمد رهبر کلیشمی  دهقانپورفراشاه ریحانه 10
مطالعه روش هاي نوین تصفیه پساب واحد نمک زدایی نفت 

 17:30  خام
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دانشجویان مرکز الکترونیکی(مجازي) سمینار  

  17/7/98چهارشنبه 

 دانشکده مهندسی شیمی 146  محل برگزاري :کالس 

 

 

 

 

 ردیف
نام      نام

  رائه ازمان   عنوان سمینار  استاد ممتحن  استاد راهنما  خانوادگی
 14:00  نانوتکنولوژي در صنایع داروسازي براي رهایش کنترل شده دارو  دکتر مهدي عصاره  دکتر محمد تقی صادقی  پگاه ملیکاسادات 1

  دکتر سلمان موحدي  دکتر شاهرخ شاه حسینی  باقري حمیدرضا 2
بررسی شبیه سازي و مدل سازي هاي انجام شده در زمینه مبدل هاي حرارتی 

 14:30  نفت خان با تاکید بر کاهش رسوب

 15:00  تصفیه پساببررسی و مقایسه استفاده از هیدروچار و بایو چار در   دکتر سلمان موحدي  دکتر حامد عابدینی  عزیززاده سیداحسان 3

 15:30  بررسی سامانه هاي دارو رسانی داروهاي پپتیدي براي بیماري دیابت نوع دوم   دکتر پریسا حجازي  دکتر  امید وحیدي  دبیري زهرا 4

5 
  بررسی کاربرد زئولیتها در صنعت پتروشیمی  دکتر مهران رضایی   دکتر امین بازیاري  شایان نژاد مهدي 

16:00 

6 
 16:30  بررسی و مطالعه کاتالیزورهاي نوین در فرایند تبدیل متانول به الفین  دکتر مهران رضایی   دکتر سید مهدي علوي ملکیسوده  

7 
 17:00  بررسی فرایند تزریق گاز در میدان نفتی آزادگان شمالی  دکتر روح الدین میري  دکتر حمیدرضا جهانگیري  قاسمی اسحاق

8 

روح اله بخشیان 
  فصیحی محمد کترد  جویباري

دکتر محمد رضا 
  آنها تولید روشهاي و آلفینها پلی انواع بررسی  مقبلی
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