
م�ان ارا�هساعت ارا�هتار�ــــخ ارا�هاستاد راهنما 2استاد راهنما 1موض�ع سمینارگرا�شنام و نام خانواد�� 
های مختلف عمل�ا�� در تصف�ه �ساب �ا استفادە از فناوری بیورا�تورهای غشا�� بیوتکنولوژی فاطمه سع�د�ان ی برر� تأث�� �ارام�� ش. �اوە11:30شه��ور 24دک�� شکر�اردک�� ا���

های مؤثر بر روی طرا� واحد �ا�لوت تصف�ه �ساب �ا استفادە از بیورا�تورهای غشا�� بیوتکنولوژی فرزاد شم� در�ند ی مطالعه �ارام�� ش. �اوە12:00شه��ور 24دک�� شکر�اردک�� ا���
� و �ار�رد آن در مهند� �افتبیوتکنولوژی ع� مناع��  � نانو ذرات ا�س�د روی �ا �کت�� ش. �اوە14:00شه��ور 24دک�� جعفری زادەدک�� خوش فطرتسن��

ش. �اوە14:30شه��ور 24دک�� شکر�اردک�� مقدسحمل داروهای ضد �طا�� �ه وس�له ی نانو ذرات س�ل��ا�� بیوتکنولوژی س�نا رمضان�ان 
وژن و فسفر) از فاضالببیوتکنولوژی ع�اس نظم خواە ش. �اوە15:00شه��ور 24دک�� ��ا�� مقا�سه عمل�رد بیورا�تورهای غشا�� هوازی و �� هوازی در حذف مواد مغذی (نی��

ی مطالعه بر روی استفادە از سنگ آهک در ساخت و بهبود عمل�رد غشاهای مورد استفادە در زمینه تصف�ه آب و �ساب�د�دە های انتقالع� طا��  ش. �اوە8:30شه��ور 23دک�� ا���
وفنتون�د�دە های انتقالسورنا ق����ان وش�م�ا�� ج��ا�� شامل �س�� �اتال�س�� برای تصف�ه �ساب � فرایند ال���

�� دک�� رست� زادەبرر� را�تور ال��� ش. �اوە9:00شه��ور 23دک�� ح��
� زئول�ت Y و ارز�ا�� �ارآ�� آن در انتقال جرم�د�دە های انتقالام�� مسعود گودرزی های فرایندی بر سن�� ش. �اوە9:30شه��ور 23دک�� سالمبرر� نقش �ارام��
اسیون�د�دە های انتقالمهرداد هاش� حسب ش. �اوە10:00شه��ور 23دک�� سالمارز�ا�� ساختار منعقد کنندە ها و روشهای تول�د آن ها از رس ها �ه منظور افزا�ش �عت جذب و ف�ل��
های موثر بر تول�د زئولیتهای صنع�� از رس ها و �ازد� آنها در فرایندهای انتقال جرم�د�دە های انتقالفاطمه ام�� اصالن زادە 1ش. �اوە10:30شه��ور 23دک�� سالمبرر� �ارام��

ی و�سکوز�ته در م�کرو �انال ها�د�دە های انتقالفاطمه �ار احمدی ش. �اوە11:00شه��ور 23دک�� شهروزیبرر� اندازە گ��
ا�� نظر لو ادەدک�� مقدسمطالعه تئوری دماسنج س�م داغ�د�دە های انتقالام�� ع�اس ج�� � ش. �اوە11:30شه��ور 23دک�� عل��

وژن از متان �ا فرایندهای غشا�� �د�دە های انتقالفاطمه ذا�ری ش. �اوە12:00شه��ور 23دک�� مقصودیمطالعه و برر� روشهای جداسازی نی��
ی در شناسا�� حفرات غ�� زئولی�� در غشاهای زئولی�� �د�دە های انتقالس�ا اعتمادی فر ش. �اوە12:30شه��ور 23دک�� مقصودیمطالعه روش پرم پروم��

های موثر بر عمل�رد غشاهای ال�اف تو خا� بوس�له مدلسازی در ال�ور�تم ش�که عص�� �د�دە های انتقالبرهان غفرا��  ش. �اوە13:00شه��ور 23دک�� ��ا�� برر� �ارام��
ی ترکی�ات آالیندەترمو س�ن��ک و �اتال�ستاعظم محمد پور آ�ش ب�گ  ش. �ا�ری8:30شه��ور 23دک�� راح�دک�� الله�اریبرر� و ارز�ا�� عوامل مؤثر در انتخاب ا�س�دهای فلزی �ه عنوان س�سور جهت اندازە گ��

� ات�ا�  ش. �ا�ری9:00شه��ور 23دک�� راح�دک�� الله�اریگوگرد زدا�� ا�سا��� �دون استفادە از حاللترمو س�ن��ک و �اتال�ستنوش��
� فوتو�اتال�ست ها �ه �مک مایع یو�� �ه منظور حذف آالیندە ها از آب آلودەترمو س�ن��ک و �اتال�ستآ�دا رحم��   ش. �ا�ری9:30شه��ور 23دک�� تو��برر� ام�ان سن��

 ش. �ا�ری10:00شه��ور 23دک�� حق��� برر� چالشهای فتو�اتال�ست ا�س�د مولی�دن ب�سموت (Bi2MoO6) و رو�کردهای اصالح آن �ا هدف ز�ست مح��ترمو س�ن��ک و �اتال�ستمهد�ه محمد زادە
ضا ابراه��  ش. �ا�ری10:30شه��ور 23دک�� حق��� ارز�ا�� فعال�ت فتو�اتال�س�� نانو�اتال�ستهای �ا�ه زئولی�� ترمو س�ن��ک و �اتال�ستعل��

 ش. �ا�ری11:00شه��ور 23دک�� الله�اریدک�� راح�برر� و ارز�ا�� فا�تورهای موثر در جذب دارو بر روی نانو حاملهای س�ل��ا �ه �مک محاس�ات تئوری تابع چ�ا�ترمو س�ن��ک و �اتال�ستفاطمه رحما�� 
 ش. �ا�ری11:30شه��ور 23دک�� الله�اریدک�� راح�برر� و ارز�ا�� انواع فا�تورهای موثر در فعال�ت نانوحاملهای س�ل��ا �ا هدف دارورسا�� ترمو س�ن��ک و �اتال�ستشه��ار قادری

 ش. �ا�ری12:00شه��ور 23دک�� رست� زادەبرر� ت�د�ل ضا�عات �الس��� �ا استفادە از �اتال�ست زئولی�� ترمو س�ن��ک و �اتال�ستمحمد رضا یوس�� 
� مرادی � نانوذرات ا�س�د آهن �ا چیتوزان و �ار�رد آن �ه عنوان جاذبصنایع غذا�� محمد ام�� ش. �اوە8:30شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە سن��
، دارو�� و ش�م�ا�� آنصنایع غذا�� مهد�ه نجف زادە 1ش. �اوە9:00شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە چوب صندل و خواص غذا��

ش. �اوە9:30شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە حاللهای یوتکت�ک و �ار�رد آنهاصنایع غذا�� مهد�ه محدث �امرا�شا�
ش. �اوە10:00شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە اصالح آن��� چیتوزان جهت افزا�ش حالل�ت آنصنایع غذا�� سجاد فت� زادە

ش. �اوە10:30شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە گردە �ل و خواص �ار�ردی آن در صنایع غذا�� و دارو�� صنایع غذا�� ل�ال سلما�� 
� آن��� نانوذرات فلزیصنایع غذا�� صابر پور غالم ش. �اوە11:00شه��ور 24دک�� خوش فطرتدک�� جعفری زادە سن��
ا�ط طرا� و عمل�ا�� ف�ل�� هوای خودروهای سواریطرا� فرایندجواد مردی زاد ش. فهم�دە8:30شه��ور 23دک�� فات� فرتحقیق و برر� در خصوص ��

ش. فهم�دە9:00شه��ور 23دک�� احمد�ان�ار�رد ما�عات یون�در جذب �ازهای اس�دیطرا� فرایندمحمد  تاج احمد
ش. فهم�دە9:30شه��ور 23دک�� احمد�انبرر� روشهای مختلف تول�د بیودیزل در مق�اس صنع�� طرا� فرایندمسعود ح�در�ان



� اندازە حفرات از روی توز�ــــع اندازە ذرات در مح�ط های متخلخلطرا� فرایندمهسا ک�ا�� ن�ا ش. فهم�دە10:00شه��ور 23دک�� ع�د�دک��  شف��مطالعه تخم��
ش. فهم�دە10:30شه��ور 23دک��  شف��مدل سازی �د�دە خشک کردن در مح�ط های متخلخلطرا� فرایندمهش�د دهقان

فته �ا استفادە از اوزونطرا� فرایندمحمدرضا �اقری گرمارودی ش. فهم�دە11:00شه��ور 23دک�� ع�ادیدک�� شف��تصف�ه �ساب های صنع�� �ه روش ا�س�داسیون پ���
ش. فهم�دە11:30شه��ور 23دک�� شهروزیبرر� جداسازی مواد �ا م�کرو تقط�� طرا� فرایندمحمد رضا معتمدی
ش. فهم�دە12:00شه��ور 23دک�� شهروزیبرر� �ار�رد مدل ش�که حفرە ای در مهند� ش��طرا� فرایندفرشاد �اظ� اقدم

ادەمروری بر �ار�رد کولرهای هوا�� در صنعت �ازطرا� فرایندسهند نوری منا�� زادە � ش. فهم�دە14:00شه��ور 23دک�� شف��دک�� عل��
� دانای های دارای عدم قطع�تطرا� فرایندحس�� ادەدک�� احمد�انمروری بر روشهای ش��ه سازی و بهینه سازی انواع را�تورهای �ل�مری �� پرو��لن و آنالز �ارام�� � ش. فهم�دە14:30شه��ور 23دک�� عل��
ادەدک�� مقدساختالط و بهینه سازی عوامل موثر بر آن در مخازن هم زن دارطرا� فرایندابراه�م خل�� � ش. فهم�دە15:00شه��ور 23دک�� عل��
ادەدک�� مقدسمطالعه روشهای جذب �از دی ا�س�د ک��ن �ا استفادە از نانو متخلخل هاطرا� فرایندرضا خا�� �ای � ش. فهم�دە15:30شه��ور 23دک�� عل��
 ش. �ا�ری8:30شه��ور 24دک�� �ا�الومطالعه روی روشهای تول�د غشاهای �ام�� �ا تا��د برغشای س�ل�کون ک���دی و بر� رژ�م های ج��ان در این ن�ع غشاهافرایندهای جداسازیمهدی نوری
مهای آن در س�ستمهای MBRفرایندهای جداسازیمسعود مل� �  غشاهای و م�ان��

�
�� دک�� �ا�الومطالعه و برر� گرفت�  ش. �ا�ری9:00شه��ور 24دک�� ح��

�دی غشا-جذب سط� �ا تناوب فشار  در جداسازی دی ا�س�د ک��ن از �از خرو�� از دودکشفرایندهای جداسازیمحمود محر� گن��   ش. �ا�ری9:30شه��ور 24دک�� �ا�الوفرایند هی��
 ش. �ا�ری10:00شه��ور 24دک�� احمد�اندک�� �ا�الوبرر� تئوری و تجر�� عمل�رد غشاهای نانوساختار س�ل��ا�� دو�ه شدە �ا ک�الت برای جداسازی و خالص سازی هل�مفرایندهای جداسازیفرهاد غزا�

 ش. �ا�ری10:30شه��ور 24دک�� جعفرزادە - یو�ستصف�ه �سابهای روغ�� �ا استفادە از غشای �ل�مریفرایندهای جداسازیام�� رضا ساعد �درود
اسیون غشا�� فرایندهای جداسازیمحمد حسن زادە ه��ل آ�اد  ش. �ا�ری11:00شه��ور 24دک�� جعفرزادە - یو�سجداسازی پروت�ینهای آب پن�� �ا استفادە از فرایند فرایند ف�ل��

�� دک�� جعفرزادە - یو�سمطالعه اثر اضافه شوندە های معد�� بر روی عمل�رد غشاهای �ل�مری در تصف�ه �سابهای روغ�� نف�� فرایندهای جداسازیآصفه ام�دوار قرە �ا�ا  ش. �ا�ری11:30شه��ور 24دک�� ح��
 ش. �ا�ری12:00شه��ور 24دک�� مقدسمطالعه جداسازی ترکی�ات فنو� از آب �ا نانو ساختارهای س�ل��ا ائروژ�فرایندهای جداسازیمهدی طاهری
ادەدک�� مقدسمطالعه تصف�ه آب �ا استفادە از نانو ساختارهای س�ل��ا�� فرایندهای جداسازیحسن عا�د پور �  ش. �ا�ری12:30شه��ور 24دک�� عل��

ادەدک�� مقصودیمطالعه جداسازی CO2 از هوا �ا فرایندهای غشا�� فرایندهای جداسازیمحمد رضا خورسند �  ش. �ا�ری8:30شه��ور 25دک�� عل��
�دی جد�دفرایندهای جداسازیمینا فرد طل�ع  ش. �ا�ری9:00شه��ور 25دک�� �ا�الودک�� واع�� مطالعه غشاهای مط�ح در زمینه جداسازی سولف�د ه�دروژن و برر� پتا�س�ل مواد مختلف در استفادە �ه عنوان ساختار های هی��

 
�
� آنهافرایندهای جداسازیای�ج جن� ان قالب مورد استفادە در محلول سن�� � � انواع غشاهای زئولی�� قالب دار جهت �اهش م��  ش. �ا�ری9:30شه��ور 25دک�� تو��دک�� واع�� مطالعه روشهای سن��

� فلزات جا�گ��ن مناسب برای �االدیومفرآیندهای جداسازیبهزاد دود�انلو م�الن  ش. �ا�ری10:00شه��ور 25دک�� �ا�الوبرر� رفع مش�ل آب بندی غشاهای مبت�� بر �االدیوم و �اف��
 غشای �ل�مری در س�س�تم های MBR فرآیندهای جداسازیسحر اونق 

�
�� راە های �اهش گرفت�  ش. �ا�ری10:30شه��ور 25دک�� جعفرزادەدک�� ح��

ات ها �ا نانوساختارهای س�ل��ا�� فرآیندهای جداسازیزهرا فر� یدک�� مقدسبرر� جداسازی نی��  ش. �ا�ری11:00شه��ور 25دک�� ا���
� از آب فرآیندهای جداسازیفاطمه جال�  آ� در حذف فلزات سنگ��  ش. �ا�ری11:30شه��ور 25دک�� �ا�الودک�� واع�� مطالعه پتا�س�ل و عمل�رد انواع غشاهای غ��
 ش. �ا�ری12:00شه��ور 25دک�� مقصودیتاث�� روشهای مختلف حذف قالب بر روی عمل�رد نها�� غشاهای زئولی�� فرآیندهای جداسازی پ��ا چاال�

اسیون در صنعت پزش� و داروسازیفرآیندهای جداسازی مهسا �ل�ار جد�د اسیون و اول��  ش. �ا�ری12:30شه��ور 25دک�� ��ا�� �ار�ردهای م�کروف�ل��
� س�ستم های تصف�ه بیولوژ�� توسط نانو جاذب های سازار �ا مح�ط ز�ست مثل �ایتوزانمح�ط ز�ستسجاد ع�دی کرد کندی �� جذب سط� پروتئ�� ش. فهم�دە8:30شه��ور 24دک�� ع�د�دک�� ح��

� م��ائ�� ش. فهم�دە9:00شه��ور 24دک�� فات� فردک�� حق��� برر� آالیندە های نوظهور و تخ��ب آنها �ا استفادە از فتو�اتال�ستهای نقرە-ب��ان �ا خاص�ت �السمون�کمح�ط ز�ستنازن��
� سخن سنج ش. فهم�دە9:30شه��ور 24دک�� حق��� تخ��ب آالیندە های آ� �ا استفادە از فتو�اتال�ستهای �ا �اف انرژی �ار�ک اصالح شدە و ساز�ار �ا مح�ط ز�ستمح�ط ز�ستام��
ی فتو�اتال�ست های بهبود �افته اتصال ناهمگون �له ایمح�ط ز�ستفاطمه چا�اری ش. فهم�دە10:00شه��ور 24دک�� فات� فردک�� حق��� �ا� سازی محلول های آ�� �ا ��ارگ��
ی از نرم افزار Phastمح�ط ز�ستفایزە سا� ش. فهم�دە10:30شه��ور 24دک�� �اە فروشاندک�� ذب��مطالعه مدلسازی پ�امدهای �ال�ای احتما� در �اال�ش�اههای نفت ایران �ا ��ارگ��

� از �سابمح�ط ز�ستم��م نورمحمدی � غشای نانو�امپوز�ت برای حذف یون فلزات سنگ�� ش. فهم�دە11:00شه��ور 24دک�� ذب��برر� روشهای ته�ه آلومینای آندی نانو متخلخل جهت سن��



� در �سابمح�ط ز�ستپرستو نج��  وش�ما�� برای شناسا�� یون فلزات سنگ��
ش. فهم�دە11:30شه��ور 24دک�� �اە فروشاندک�� ذب��برر� انواع تکن�کهای ال���

ی جاذب ک���� �از�ا�� شدەمح�ط ز�ستمحمد رضا صاد�� فر ش. فهم�دە12:00شه��ور 24دک�� ذب��برر� روشهای مختلف برای �از�ا�� ک��ن فعال استفادە شدە و مطالعه حذف فنول از �ساب �ا ��ارگ��
ش. فهم�دە8:30شه��ور 25دک�� �اە فروشاندک�� راح�برر� و ارز�ا�� �ل��ناسیون pvc �ا استفادە از �لر اضا�� تول�د شدە �ه عنوان آالیندە مح�ط ز�ست از واحد �لر آل�ا�مح�ط ز�ستم��م شف�� اندر�ان
�زی � و �ار�رد ساختار ش�که های آ� - فلزی برای حذف آالیندەمح�ط ز�ستمهد�ه ک��� ت�� ش. فهم�دە9:00شه��ور 25دک�� رست� زادەبرر� سن��

فته برای حذف آالیندە های ناظهور مح�ط ز�ستمدینه دا�شمند ش. فهم�دە9:30شه��ور 25دک�� ع�ادیمروری بر فرآیندهای ا�س�داسیون پ���
ش. فهم�دە10:00شه��ور 25دک�� ��ا�� دک�� فات� فرمطالعه و برر� روشهای جداسازی �از ه�دروژن سولف�د از �از طب�� توسط غشاهای �ل�مریمح�ط ز�ستام�� محمد نوروزی

فته مح�ط ز�ستساجد ک�ا��  ش. فهم�دە10:30شه��ور 25دک�� الله�اریدک�� فات� فرام�ان سن�� تصف�ه فاضالب �ارخانجات تول�د �الب �ا استفادە از روش های ا�س�داسیون پ���
 مح�ط ز�ستزهرا شقا�� 

�
ش. فهم�دە11:00شه��ور 25دک�� فات� فرام�ان سن�� استقرار روش ن��ن ه��نه �ا�� ج��ان مواد در صنایع لوازم خان�

 مح�ط های �سته از نظر ترکی�ات آ� فرارمح�ط ز�ستک�انا وثوق
�
ش. فهم�دە11:30شه��ور 25دک�� �اە فروشانبرر� آلود�

ی جقه ش. فهم�دە12:00شه��ور 25دک�� راح�دک�� �اە فروشانبرر� روشهای جد�د در حذف هم زمان کدورت و مواد آ�(DOCs) از آبمح�ط ز�ستفرشته پ��
ش. فهم�دە12:30شه��ور 25دک�� ع�د�دک�� �اە فروشانبرر� روشهای حذف ترکی�ات آ� فرار از مح�ط های �ستهمح�ط ز�ستشهرزاد ظهوری


