
 

 با عرض سالم

 جدید برنامهدانشجویان جهت تمدید مهلت ارائه سمینارها، مکرر درخواست  با عنایت به ودانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی،  هایسمینارزمان ارائه   در خصوص یقبل های اطالعیه              احتراما  پیرو 

 :در همین رابطه بنا بر سواالت و مراجعات متعدد دانشجویان عزیز موارد ذیل اعالم می گردد. پیوست اعالم می گرددداور به شرح اساتید به همراه اسامی  جلسات ارائه سمینارارائه 

 .دقیقه ارائه نماید 11تا گزارش شفاهی ارائه خود را به صورت یک فایل پاور پوینت و حداکثر در مدت زمان  استارائه شفاهی دانشجویان به صورت آنالین خواهد بود و هر دانشجو موظف  -1

 . دقیقه جهت پاسخ دهی به سواالت داوران اختصاص می یابد 11دقیقه مربوط به ارائه گزارش توسط دانشجو و  11که . دقیقه می باشد 03کل مدت زمان جلسه سمینار  -2

 .نمره دیگر توسط اساتید محترم داور لحاظ می گردد 1نمره از نمره نهایی دانشجویان بر عهده استاد محترم راهنما و  11درس سمینار  از بیست نمره -0

از طریق ایمیل )ه  برای اساتید داور ارسال روز قبل از ارائ 2روز قبل از تاریخ ارائه برای اساتید راهنما و حداکثر  1را حداکثر تا  گزارش سمینار FPDموظف هستند تا فایل عزیز دانشجویان  -4

 . نمایند( دانشگاهی

 . ستاد محترم راهنما می باشدالزمست دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که شرط برگزاری جلسه ارائه سمینار و نیز ثبت نمره ارائه دانشجو، تایید گزارش نهایی توسط ا -1

و با شماره دانشجویی نامگذاری و  FPDفایل پاورپوینت ارائه خود را با فرمت می بایست  زامکان پذیر نیست دانشجویان عزیارائه آنالین  در سیستم فایل پاور پوینتو ارائه اری ذاز آنجا که بارگ -6

  .تا جهت ارائه در سیستم آنالین سازگار باشدذخیره نمایند 

خدمت سرکار خانم  v_bakhshi@ut.ac.ir  و یا آدرس ایمیل 1180 – 8143681شماره واتساپ به  1011/  11/  13                                                         مربوط به پاورپوینت دفاع باید الزاما  تا روز دوشنبه مورخه  PDFفایلهای  -7

 .مهندس بخشی نژاد ارسال گردد تا در سیستم مربوطه بارگزاری گردد

دانشجویان گرامی در صورت هرگونه مشکل می همچنین . های زیر قابل دسترسی می باشندارائه سمینار در لینکآنالین و نیز فایلهای مورد نیاز جهت نصب و  برای استفاده از سیستمکلیه موارد آموزشی  -8

 .         تماس حاصل فرمایند 1180 – 8143681و شماره همراه   183 - 66411041تلفن شماره به سایت دانشکده  محترم مسئول بخشی نژاد  مهندس خانم  با سرکارتوانند 

  pian1http://vclas9.ut.ac.ir/cas                                                                                                          :فنی کاسپین  سمینار  دانشکدهمجازی  لینک ارائه

  https://bayan.ut.ac.ir/v/3dVWP                                                                                                             : فایل آموزشی نحوه اتصال و استفاده از سامانه

  https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101                                                                                                                            : لینک نرم افزارهای مورد نیاز

 : رامی جهت اطالعات تکمیلی می توانند به لینک زیر مراجعه فرمایندهمچنین دانشجویان گ

 https://management.ut.ac.ir/e-learning-1  
ارائه  دانشجوی فایلها و نصب نرم افزارهای مورد نیاز مستقیما بر عهدهالزم است دانشجویان عزیز توجه فرمایند که مسئولیت اطمینان از کیفیت مناسب اینترنت و آماده سازی  -1

 .می باشد و به هیچ وجه امکان تمدید تاریخ سمینار و یا تجدید جلسه ارائه وجود ندارد دهنده

 با تشکر و تجدید احترام
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 اساتید محترم داورارائه سمینارها به همراه اسامی جدول برنامه 

 ردیف دانشجو عناوین سمینارها اساتید راهنما استاد داور  ساعت ارائه تاریخ

 1 سارا زارع .نآاستخراج آزمایشگاهی ترکیبات آلوورا و بررسی خاصیت آنتی باکتریال  دکتر حالجی ثانی دکتر آرون 1:33-1:03 12/36/11  شنبه چهار

 دکتر علی فاضلی دکتر آرون 1:03 – 13:33 12/36/11  چهار شنبه
های مختلف تولید گاز سنتز و کاهش انتشار  سازی فرایند فیشر تروپش با استفاده از روش شبیه

 اکسیدکربن ای دی گاز گلخانه

 2 درنا راهنماییان

 0 مصطفی عطایی فلزی در فرایندهای فتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب –بررسی کاربرد چارچوبهای آلی  دکتر نورعلیشاهی دکتر آرون 13:33 – 13:03 12/36/11  چهار شنبه

 دکتر نورعلیشاهی 13:03 – 11:33 12/36/11  چهار شنبه
دکتر محمدی 

 روشنده

تهیه و بررسی داربستهای الکتروریسی شده پلی کاپروالکتون حاوی عصاره مومیایی به منظور 

 استفاده در مهندسی بافت استخوان

 4 حجت بساطی

 دکتر نورعلیشاهی 11:33 -11:03 12/36/11  چهار شنبه
دکتر محمدی 

 روشنده

صمغ زانتان به منظور حذف یون های سنگین / تهیه و بررسی هیدروژل های پلی آکریلیک اسید 

 آب

 1 مجتبی خاتمی

 6 کسری نوری زاده چارچوبهای آلی فلزی در جذب گازهای اسیدی  استفاده از دکتر موسوی دکتر نورعلیشاهی 11:03 – 12:33 12/36/11  چهار شنبه

 7 امیر تبیانی بررسی تولید هیدروژن از طریق فرایند گازی سازی زیست توده دکتر نورعلیشاهی ی ثانیدکتر حالج 12:33 – 12:03 12/36/11  چهار شنبه

 دکتر موسوی ی ثانیدکتر حالج 12:03 – 10:33 12/36/11  چهار شنبه
سازی گاز طبیعی به   بهینه سازی تولید گوگرد عنصری از سولفید هیدروژن در جریان شیرین  

 روش زیستی

 8 فاطمه اکبری

 1 رضا ذاکری سازی ریفرمینگ گلیسرول برای تولید هیدروژن در یک میکرو راکتور مدل دکتر علی فاضلی ی ثانیدکتر حالج 14:33 – 14:03 12/36/11  چهار شنبه

 14:03 – 11:33 12/36/11  شنبهچهار 
دکتر محمدی 

 روشنده
 دکتر حالجی ثانی

 13 محمدرضا معززی بررسی آزمایشگاهی هیدروترمال کردن ریزجلبکها به منظور تهیه نفت زیستی خام 

 11:33-11:03 12/36/11  چهار شنبه
دکتر محمدی 

 روشنده
 دکتر نورعلیشاهی

 11   پیام باریکانی در سوپر خازنها فلزی در فرایند  ذخیره انرژی  –بررسی کاربرد چارچوبهای آلی 

 12 کلرود  مصطفی نوروزی بررسی عملکرد سامانه الکترودیالیز معکوس در ترکیب با سایر فرایندهای جداسازی  دکتر آرون دکتر موسوی 11:03 – 16:33 12/36/11  چهار شنبه

 10  هاله باقر نوه سی سازی ریفرمینگ متان برای تولید هیدروژن در یک ریفرمر فشرده مدل دکتر فاضلی دکتر موسوی 16:33 – 16:03 12/36/11  چهار شنبه

 14 علی شفیع زاده .شبیه سازی روش های ترموکمیکال تولید هیدروژن دکتر حالجی ثانی دکتر موسوی 16:03 – 17:33 12/36/11  چهار شنبه

 دکتر فاضلی 13:33 -13:03 36/1011/ 11 شنبه
دکتر محمدی 

 روشنده

صمغ گوار برای /تهیه و ارزیابی شبکه های نیمه در هم نفوذ کننده بر پایه پلی آکریلیک اسید

  کاربرد به عنوان زخم پوش

 11 یاسمین عظیمی

 16   حمد حسین مالزینلیم ها به منظور ذخیره سازی گاز با استفاده از فناوری هیدرات گازیMOF استفاده از دکتر موسوی فاضلیدکتر  13:03– 11:33 36/1011/ 11 شنبه

 17 حسن طاهر زاده راکتورهای مقیاس میکروکاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در شبیه سازی  دکتر موسوی دکتر فاضلی 11:33 – 11:03 36/1011/ 11 شنبه

 


