
 

 ارائه سمینارها به همراه اسامی داوران پیشنهادیجدول 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 9:00-9:30 2/06/99یکشنبه  

 دکتر علی فاضلی دکتر آرون 9:30 – 10:00 2/06/99یکشنبه  
های مختلف تولید گاز سنتز و کاهش سازی فرایند فیشر تروپش با استفاده از روششبیه

 اکسیدکربنای دیانتشار گاز گلخانه

 2 راهنماییاندرنا 

 3 مصطفی عطایی فلزی در فرایندهای فتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب –بررسی کاربرد چارچوبهای آلی  دکتر نورعلیشاهی دکتر آرون 10:00 – 10:30 2/06/99یکشنبه  

 دکتر نورعلیشاهی 10:30 – 11:00 2/06/99یکشنبه  
دکتر محمدی 

 روشنده

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

 منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان

 4 حجت بساطی

 دکتر نورعلیشاهی 11:00 -11:30 2/06/99یکشنبه  
دکتر محمدی 

 روشنده

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

 های سنگین آب

 5 خاتمی مجتبی

 6 کسری نوری زاده چارچوبهای آلی فلزی در جذب گازهای اسیدی  استفاده از دکتر موسوی دکتر نورعلیشاهی 11:30 – 12:00 2/06/99یکشنبه  

 7 امیر تبیانی بررسی تولید هیدروژن از طریق فرایند گازی سازی زیست توده دکتر نورعلیشاهی ی ثانیدکتر حالج 12:00 – 12:30 2/06/99یکشنبه  

 دکتر موسوی ی ثانیدکتر حالج 12:30 – 13:00 2/06/99یکشنبه  
سازی گاز   بهینه سازی تولید گوگرد عنصری از سولفید هیدروژن در جریان شیرین  

 طبیعی به روش زیستی

 8 فاطمه اکبری

 9 رضا ذاکری ریفرمینگ گلیسرول برای تولید هیدروژن در یک میکرو راکتورسازی مدل دکتر علی فاضلی ی ثانیدکتر حالج 14:00 – 14:30 2/06/99یکشنبه  

 14:30 – 15:00 2/06/99یکشنبه  
دکتر محمدی 

 روشنده
 دکتر حالجی ثانی

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

 15:00-15:30 2/06/99یکشنبه  
محمدی دکتر 

 روشنده
 دکتر نورعلیشاهی

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

 دکتر فاضلی 15:30 – 16:00 2/06/99یکشنبه  
دکتر محمدی 

 روشنده

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

  برای کاربرد به عنوان زخم پوش

 12 یاسمین عظیمی

 دکتر موسوی فاضلیدکتر  16:00 – 16:30 2/06/99یکشنبه  
حمد حسین م ها به منظور ذخیره سازی گاز با استفاده از فناوری هیدرات گازیMOF استفاده از

   مالزینلی

13 

 14 حسن طاهر زاده کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی در شبیه سازی راکتورهای مقیاس میکرو دکتر موسوی دکتر فاضلی 16:30 – 17:00 2/06/99یکشنبه  

 دکتر آرون دکتر موسوی 10:00 -10:30 06/1399/ 3دوشنبه 
مصطفی  بررسی عملکرد سامانه الکترودیالیز معکوس در ترکیب با سایر فرایندهای جداسازی 

 کلرود  نوروزی

15 

 16  هاله باقر نوه سی سازی ریفرمینگ متان برای تولید هیدروژن در یک ریفرمر فشردهمدل دکتر فاضلی دکتر موسوی 10:30– 11:00 06/1399/ 3دوشنبه 

 17 علی شفیع زاده .شبیه سازی روش های ترموکمیکال تولید هیدروژن دکتر حالجی ثانی دکتر موسوی 11:00 – 11:30 06/1399/ 3دوشنبه 

 


