
گرایش استاد راھنمای دوم استاد راھنمای اول عنوان سمینار زمان ارائھ روز ارائھ
980831006 تیموري-ایرج بیوتکنولوژی بررسی تاثیر افزایش مواد فعال نوری روی ھیدروژل ھای پایھ کربوکسی متیل سلولز جھت تھیھ داربستھای مھندسی بافت  دکتر خوش فطرت 8:30
980831012 دیدار خسروشاھي - نفیسھ بیوتکنولوژی ھیدروژل ھای خودترمیم برای استفاده در مھندسی بافت بر اساس پکتین اکسید شده  دکتر خوش فطرت 9
980831002 بابایي-كیمیا بیوتکنولوژی دکتر مقدس بررسی نانوکامپوزیت ھای متخلخل سیلیکای مغناطیسی در دارورسانی 9:30
980831005 تدین چھارطاق-محمدسعید بیوتکنولوژی دکتر ابراھیمی دکتر شکرکار بررسی فرایند استخراج لیپید از ریزجلبک جھت تولید بیودیزل 10
980831011 نادري اھرنجاني-رعنا بیوتکنولوژی دکتر یگانی مطالعھ بر روی تاثیر عوامل مختلف در انتخاب روش بھینھ  فرایند ھای تصفیھ شیرابھ زبالھ- شهري 10:30
980831013 طاھري - احسان بیوتکنولوژی دکتر حضرتی سنتز نانو گرافن اکساید با الیھ بار مثبت و بررسی تاثیرات آن در بیوراکتورغشایی 11
982251002 حلمي-نسترن صنایع غذایی دکتر جعفری زاده تولید نانوذرات مغناطیسی چیتوزان و ارزیابی خواص آن 11:30
982251004 عشقي موالن-منیره صنایع غذایی دکتر جدیری دکتر جعفری زاده تھیھ و ارزیابی خواص نانودیسپرسیون روغن در آب آستاگزانتین 12
982251008 ھاشمیلر خسروشاھي - حانیھ صنایع غذایی دکتر جدیری دکتر جعفری زاده تولید آنزیمی نانوذرات نشاستھ و ارزیابی خواص آن 12:30
982251005 علي مرداني-فاطمھ صنایع غذایی دکتر جعفری زاده استخراج لوتئین از منابع گیاھی و حیوانی و ارزیابی خواص ان 13
980811011 یعقوبي نسب-میالد پدیده ھای انتقال دکتر بابالو دکتر واعظی مطالعھ انواع جاذب ھای مورد استفاده در مخازن ANG برای ذخیره سازی گاز طبیعی 8:30
980811007 صالحي راد-سیدپوریا پدیده ھای انتقال دکتر واعظی مطالعھ غشاھای ھیبریدی چند الیھ و غشاھای غیرآلی مورد استفاده در جداسازی گازھای اسیدی از گاز طبیعی با ھدف بررسی توانمندی حضور الیھ ای مختلف در بھبود عملکرد جداسازی 9
980811008 عبدالكریم پور-سینا پدیده ھای انتقال دکتر واعظی مطالعھ روش ھای سنتز انواع زئولیت ھا با ساختار مزو متخلخل برای تشکیل الیھ غشایی زئولیتی جھت استفاده در جداسازی یون فلزات سنگین از آب 9:30
980811006 زراعي-شبنم پدیده ھای انتقال دکتر مقدس مطالع تاثیر عوامل مختلف بر انتقال حرارت در بسترھای متخلخل 10
980811002 جعفریان سفیدان جدید-كمال پدیده ھای انتقال دکتر مقدس آنالیز سی اف دی برخورد ھای حباب در مایع ساکن 10:30
980811003 حاجي پورعلمداري-ارش پدیده ھای انتقال دکتر سالم بررسی کاربرد مواد سیمانی در جذب سطحی یونھای سنگین و تثبیت آنھا 11
980811004 حسن زاده-حسین علي پدیده ھای انتقال دکتر سالم بررسی روشھای سنتز و کاربرد جاذبھای منیزیم دار در فرآیند جذب سطحی 11:30
982361002 اسماعیلي-مھرداد ترموسینتیک و کاتالیست دکتر حقیقی Co3O4 بررسی حذف آالیندھھای آلی از محلول ھای آبی آلوده با استفاده از نانوفتوکاتالیست 8:30
982361003 باطني-علیرضا ترموسینتیک و کاتالیست دکتر حقیقی مطالعھ چھارچوبھای آلی فلزی )MOF( بھ عنوان یک نانوساختار فتوکاتالیستی در حذف آالینده ھای آلی از آب 9
982361016 قاسمي اردالي - ایمان ترموسینتیک و کاتالیست دکتر حقیقی بررسی نانوفتوکاتالیست ھای دارای ساختار اسپینلی در تخریب آالینده ھای آلی از محلول ھای آبی 9:30
982361014 یوسفي-فاطمھ ترموسینتیک وکاتالیست دکتر حقیقی ارزیابی فتوکاتالیستھای کامپوزیت شده با گرافن و مشتقات آن در حذف آالیندھھای آلی از محلولھای آبی 10
982361010 فضائلي كلوانق-مھناز ترموسینتیک و کاتالیست دکتر توکلی 10:30 استفاده از نشاستھ ی اصالح شده بھ عنوان جاذب برای تصفیھ ی آب و فاضالب
982361017 ملكي وند كامل اباد - حسین ترموسینتیک و کاتالیست دکتر توکلی بررسي امکان استفاده از مایعات یوني در فرایند ھاي مختلف شیمیایي 11
982361013 نژادغفاربرھاني-مریم ترموسینتیک و کاتالیست دکتر توکلی حذف آالینده ھای آب با استفاده از مایعات یونی 11:30
982361004 حق زاده سراسكانرود-مجید ترموسینتیک و کاتالیست دکتر علیزاده 12 مطالعھ فرایند ریفورمینگ متان واحد ھیدروژن-سازی پاالیشگاه
980841005 جمشیدي-میثم طراحی فرایند دکتر احمدیان مدلسازی و بررسی فرایند جداکننده ھای سھ فازی در صنعت گاز 8:30
980841007 رجب پورلیاولي-فرزام طراحی فرایند دکتر احمدیان CFD شبیھ-سازی جداکننده-ھای چند فازی بھ کمک ابزار 9
980841009 ستاري ینگجھ-زھره طراحی فرایند دکتر احمدیان مروری بر فرایندھای جداسازی ھیبریدی تقطیر-غشاء    9:30
980841019 اسماعیلي معبود - سحر طراحی فرایند دکتر شھروزی استفاده از میكروفلوئیدیك براي تعیین خصوصیات ترموفیزیكي سیاالت 10
980841020 خلیل پور - سئودا طراحی فرایند دکتر شھروزی بررسي استفاده از میكروفلوئیدیك در جداسازي مواد 10:30
980841024 ترنیان اورگاني-حمیدرضا طراحی فرایند دکتر شفیعی بررسی شبیھ سا زی فرآیند تقطیربرودتی ھوا 11
980841022 شكراني دیزج - سماء طراحی فرایند دکتر شفیعی مطالعھ مدلسازی و شبیھ سازی خشک کن ھای دوار 11:30
980841014 محمدیان-نوید طراحی فرایند دکتر شفیعی دکتر عبدلی مطالعھ بر روی بھینھ سازی فرایند شیرین سازی گاز با استفاده از جاذب ھای مختلف 12:00
980841008 رمضاني-علي طراحی فرایند دکتر اکبری دکتر عبدلی مطالعھ کنتاکتور غشای فیبر توخالی براي فرآیند جداسازي گاز 12:30
980841004 جسور-امین طراحی فرایند دکتر علیزاده بررسی عملکرد برجھای جذب جدید با حاللھای جدید 13:00
980841017 مھري-ولي طراحی فرایند دکتر کاه فروشان مطالعھ، ارزیابی و ارائھ راھکارھای بھینھ سازی برای کاھش میزان نشر ترکیبات آلی فرار از واحدھای فرایندی پاالیشگاه نفت 13:30
980821002 احمدي-امانج فرایندھای جداسازی دکتر بابالو بررسی روش ھای مدولھ کردن غشاھای پلیمری با طرح مارپیچی 8:30
980821006 خدائي دمیرچي-میالد فرایندھای جداسازی دکتر بابالو مطالعھ روش ھای مدلسازی و شبیھ سازی در رژیم ھای جریان در ماژول ھای غشایی لولھ ای 9
980822008 شیرزادحلیمھ جاني-ابوطالب فرایندھای جداسازی دکتر بابالو مطالعھ روش ھای ساخت غشاھای سرامیکی چرخان برای کاربرد در فرایندھای فیلتراسیون دیسکی چرخان 9:30
980821028 اقدمي نوجھ ده سادات-علي فرایندھای جداسازی دکتر مقصودی مطالعھ عملکرد جاذب هاي نوین در تصفیه گاز طبیعی با تاکید بر جداسازي نیتروژن از متان 10
980821009 صدیقیان-جھانگیر فرایندھای جداسازی دکتر مقصودی بررسی پایداری غشاھای زئولیتی و سیلیکایی در PH هاي مختلف 10:30
980821004 جاللي شادباد-ھادي فرایندھای جداسازی دکتر مقصودی حذف دی  اکسید کربن   از هوا با روش جذب سطحی 11
980822010 علي زاده-مھدي فرایندھای جداسازی دکتر عبدلی دکتر اکبری مطالعھ بر روی فرایندھای نمک زدایی از آب و بررسی پارامترھای موثر بر عملکرد آنھا با تاکید بر استفاده از جاذب ھای پلیمری 11:30
980821017 لطفي-حسین فرایندھای جداسازی دکتر عبدلی دکتر اکبری مطالعھ بر روی پارامترھای موثر در بھبود خواص ساختاری و عملکردی غشای پلیمری پلی وینیل کلراید 12:00
980821025 ھاشمي جور شھري - زھرا فرایندھای جداسازی دکتر اکبری بررسی روش ھای مختلف جداسازی برای حذف فلزات سنگین از فاضالب صنعتی با تاکید برروش فرایندھای غشایی 12:30
980821020 ھاتف اكین اباد-زھرا فرایندھای جداسازی دکتر جعفرزاده مطالعھ غشاھای پلیمری مورد استفاده در فرایند نانو فیلتراسیون حاللھای آلی   : 8:30
980821010 صیادي-مریم فرایندھای جداسازی دکتر جعفرزاده 9  غشاھای زمینھ مختلط محتوی ساختارھای آلی فلزی بھ منظور خالص-سازی گاز طبیعی   :
980821014 كارساز-میالد فرایندھای جداسازی دکتر یگانی مطالعھ و بررسی رئولوژی خون در عبور از کانال ھای ریز با قطر کم (100-500 میکرون) 9:30
980821008 شفاعتي بناب-عرفان فرایندھای جداسازی دکتر یگانی بررسی و مقایسھ ی اقتصادی و زیست محیطی دو  فرایند تصفیھ شیرابھ زبالھ شھری ھای زبالھ شامل تبخیر در خال و روش ھای تلفیقی فیزیکی _شیمیایی  10
980821019 مداح زاده ذوقي-علي رضا فرایندھای جداسازی دکتر اللھیاری بھ کارگیری گرافن و مشتقات آن در حذف لکھ ھای نفتی از آب 10:30
980822009 عقابي زاده-ندا فرایندھای جداسازی دکتر راحمی بررسی انواع فناوری ھای نوین جھت جداسازی آالیندھھای موجود در پساب صنایع پاالیشگاھی 11
980821026 پورطالبي برھان فرایندھای جداسازی دکتر اکبری دکتر عبدلی مطالعھ بر روي تاثیر نوع نانوذرات مورد استفاده در ساخت غشاھای نانو کامپوزیتی در فرایند تصفیھ آب 11:30
980821018 محمودي برمس-فرشتھ فرایندھای جداسازی دکتر اللھیاری دکتر کاه فروشان بررسی روش ھای جذب گاز دی اکسید کربن از دودکش واحدھای صنعتی 12:00
980891019 گلي زاده-علي محیط زیست دکتر فاتحی فر بررسی استقرار سیستم چرخھی حیات فرایندھا در صنایع نفت و گاز با استفاده از نرم افزار سیماپرو 8:30
980892015 مصلحي-صبا محیط زیست دکتر عبدلی دکتر فاتحی فر مکانیابی استقرار صنعت جدید در یک منطقھ صنعتی با لخاظ حداقل افزایش آلودگی ھوا 9
980891020 ھاشمي-سلیمان محیط زیست دکتر فاتحی فر امکانسنجی کاھش انتشار گازھای گلخانھای با جایگزینی ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی مرکزی بھ جای گسترش شبکھ گازرسانی 9:30
980891011 سلطانزاده-مریم محیط زیست دکتر فاتحی فر ارزیابی چرخھ حیات در صنایع قطعھ سازی چدنی خودرو 10
980891013 صفاري-سمیرا محیط زیست دکتر رستمی زاده بررسی تبدیل روغن-ھای سوختھ بھ انرژی تجدیدپذیر در راستای مدیریت پسماند 10:30
980891023 رسولي-الھام محیط زیست دکتر جعفرزاده  دکتر رستمی زاده بررسی ساخت و استفاده از جاذبھای نوین زئولیتی برای تصفیھ آبھای آلوده 11
980891016 فرج زاده ھریس-عذرا محیط زیست دکتر جعفرزاده  دکتر رستمی زاده بررسی روش ھای سنتز ذرات شبکھھای آلی-فلزی و کاربرد آنھا در فرآیندھای زیست محیطی 11:30
980891008 حاجیان اخي جھان-مھرداد محیط زیست دکتر رستمی زاده بررسی کاھش ضایعات پالستیکی با استفاده از راکتور نیمھ پیوستھ برای ایجاد ارزش افزوده 12:00
980891007 توژلي-مھران محیط زیست دکتر جدیری دکتر کاه فروشان استفاده از ازن در حذف باقیمانده سموم کشاورزی 12:30
980891015 عبدالھي-ندا محیط زیست دکتر جدیری دکتر کاه فروشان بررسی روش ھای حذف ترکیبات آلی فرار از محیط ھای بستھ 13:00
980892003 جلیلي-بیتا محیط زیست دکتر کاه فروشان بررسی عوامل موثر در کاھش آالیندگی ھوا در خودروھای سواری 13:30
980891012 شاھدباسمنج-ابراھیم محیط زیست دکتر شھروزی دکتر ذبیحی بررسی اثر انواع لیگاند و فلزات بر خاصیت جذب نانوکامپوزیت ھای چارچوب آلی - فلز برای حذف آالیندھای فاضالب 8:30
980891014 صیدي-یاسمن محیط زیست دکتر ذبیحی حذف یونھای کادمیوم و کروم از پساب ھای صنعتی با استفاده از نانو کامپوریت بوھومیت سنتز شده با بکارگیر منابع معدنی موجود در ایران 9
980891006 تقي زاده-فرشتھ محیط زیست دکتر ذبیحی بررسی تکنیک ترکیبی متشکل از جذب سطحی و فوتوفنتون برای حذف االینده ھای پساب پزشکی 9:30
980891003 بخشي علیبگلو-حامد محیط زیست دکتر کاه فروشان دکتر جدیری مروری بر استفاده از روش ھای اکسیداسیون پیشرفتھ در حذف آالیندھای دارویی از فاضالب ھا 10
980892002 بھمني-مرضیھ محیط زیست دکتر راحمی فناوری ھای جدید گوگرد زدایی اکسایشی با تأثیر مثبت بر روی محیط زیست 10:30
980892008 عشقي-مھسا محیط زیست دکتر اللھیاری بررسی روشھای اکسیداسیون پیشرفتھ برای تصفیھ فاضالب نفتی 11
980891004 پوربخش-نوا محیط زیست دکتر حضرتی بررسی حذف پروتئین و ھیومیک اسید از محیط ھای آبی 11:30
980891002 اكبري-حوریھ محیط زیست دکتر حضرتی دکتر شکرکار بررسی تاثیر پارامترھای مختلف عملیاتی بر تشکیل الیھ کیک در غشا، جھت تصفیھ پساب ھای روغنی 12:00
980891001 استكي-سارا محیط زیست دکتر یگانی بررسی تاثیر غلظت امالح و بار آلی بر روی مکانیزم-ھای انعقاد و لختھ-سازی در فرآیندھای تصفیھ آب وفاضالب 12:30
980892018 یوسف پورشیخ رجب-مھدیھ محیط زیست دکتر راحمی فناوریھای کاتالیستی مورد استفاده در تصفیھ گازھای حاصل از فلرھای پاالیشگاھی 13:00

980892013 محسن زاده میاندواب-نیما محیط زیست دکتر علیزاده بررسی حذف CO2 با جاذب هاي زئولیتی 13:30
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