
 –ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین ارائه  و نحوه اطالعیه نهایی در خصوص زمان

 9011-9911دوم سال تحصیلی ترم 
 

 به نام خدا

 سالم عرض با

 می اعالم پیوست شرح به پیشنهادی داوران اسامی همراه به سمینارها ارائه برنامه شیمی، مهندسی رشته ارشد کارشناسی دانشجویان سمینار خصوص در قبلی های نامه پیرو احتراماً

 :گردد می اعالم ذیل موارد عزیز دانشجویان متعدد مراجعات و بر سواالت بنا رابطه همین در  .گردد

 . قبل از تاریخ ارائه از طریق ایمیل به استاد راهنمای تحویل می گرددحداکثر تا یک روز تهیه و  راهنما اساتید با هماهنگی  PDFسمینار در فرمت  فایل گزارش -1

 .باشد می راهنما محترم ستادا توسط نهایی گزارش تایید دانشجو، ارائه نمره ثبت و ارائه جلسه برگزاری شرط که باشند داشته توجه عزیز دانشجویان الزمست -2

 22 زمان مدت در حداکثر و پوینت پاور فایل یک صورت به را خود ارائه شفاهی گزارش تا بود خواهد موظف دانشجو هر و بود خواهد آنالین صورت به دانشجویان شفاهی ارائه  -3

 .نماید ارائه دقیقه

 .یابد می اختصاص داوران سواالت به دهی پاسخ جهت دقیقه 12 و دانشجو توسط گزارش ارائه به مربوط یقهدق 22 که .باشد می دقیقه 32 سمینار جلسه زمان مدت کل -4

 .گردد می لحاظ داور محترم اساتید توسط دیگر نمره 5 و راهنما محترم استاد عهده بر دانشجویان نهایی نمره از نمره 15 سمینار درس نمره بیست از -5

 شماره با و PDFفرمت با را خود پاورپوینت ارائه فایل بایست می عزیز دانشجویان نیست پذیر امکان آنالین ارائه سیستم در پوینت پاور فایل ئهارا و بارگذاری که آنجا -6

 .باشد سازگار آنالین سیستم در ارائه جهت تا نمایند ذخیرهو   نامگذاری دانشجویی

و همزمان   v_bakhshi@ut.ac.ir از طریق ایمیل 9011/ 10/  91ظهر روز سه شنبه  90:11حداکثر تا ساعت                                               فایلهای ارائه توضیح داده شده می بایست الزاما   -7

 .تا قبل از ارائه در سیستم آنالین بارگزاری گردد ارسال گردد  خانم مهندس بخشی نژاد سرکار خدمت 0911-1863410شماره واتساپ  

 در گرامی دانشجویان همچنین .باشند می دسترسی قابل زیر لینکهای در سمینار ارائه و نصب جهت نیاز مورد فایلهای نیز و آنالین سیستم از استفاده برای آموزشی موارد کلیه  -8

 .تماس بگیرند دانشکده سایت محترم مسئولبا سرکار خانم مهندس بخشی نژاد  1863410-0911در اوقات اداری با شماره همراه صرفا در توانند  می مشکل هرگونه صورت

 http://vroom.ut.ac.ir/caspian2                                                                                                    نیجلسات آنال نکیل

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

mailto:v_bakhshi@ut.ac.ir
http://vroom.ut.ac.ir/caspian2
https://bayan.ut.ac.ir/v/3dVWP


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

شرکت در جلسه  جهتمی توانند همچنان می ادانشجویان گربه شدت توصیه می گردد، اما تم دانشجویان بر سیس Adobe Connectاگرچه نصب نرم افزار که الزم به توضیح است 

  .دیینما پیبعنوان مهمان نام خود را تا و دیرا نصب بفرمای دینکت ورژن جدکا یاز لینک باال نرم افزار مستقل ادوب ن،یبه صورت آنال

 بر مستقیما نیاز مورد افزارهای نرم نصب و فایلها سازی آماده و اینترنت مناسب کیفیت از اطمینان مسئولیت که فرمایند توجه عزیز دانشجویان است زمال -1

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

 احترام تجدید و تشکر با

 

 

 

 9011-9911دوم سال تحصیلی ترم  –جدول زمان بندی ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین 
 

ف
دی
 ر

 عنوان سمینار استاد داور استاد راهنما نام خانوادگی و نام

 زمان ارائه

 چهارشنبه

01/10/011  

8032-8022 روش های نوین تصفیه پساپ دکتر نورعلیشاهی دکتر آرون حسین پور ثنا 1  

0022-8032 استخراج نانو سلولز از کاه برنج و اصالح سطحی آن دکتر نورعلیشاهی دکتر محمدی عباسی شریف سپیده 2  

0032-0022 مدل سازی خشک کن پاششی ماده موثر دارویی دکتر نورعلیشاهی دکتر حالجی ثانی دشتی زهرا 3  

      

 دکتر فاضلی دکتر موسوی اله یاری باغ ناظری سپیده 4
تکنولوژی های روز و درک مکانیسم جداسازی امولیسونهای آب در نفت در حضور میدانهای 

 الکتریکی
0032-12022  

 دکتر فاضلی دکتر حالجی ثانی قطبی ورزنه محبوبه 5
در درمان  5fuحاوی داروی   graphene oxide/ starch agaroseساخت نانو حامل 

 سرطان سینه
12022-12032  

11022 -12032 بررسی مدلسازی سینتیک واکنش خوردگی در توربین های بادی دکتر فاضلی دکتر نورعلیشاهی ادریسیان محمدسینا 6  

      

https://utec.ut.ac.ir/101


12022-11032 جداسازی امولیسونهای آب در نفت در حضور میدانهای الکتریکی دکتر آرون دکتر موسوی هاشمی مهرانه 7  

 دکتر آرون دکتر موسوی خضری شوشتری زهرا 8
فرایند جداسازی انتخابی یون های موثر در فرایند ازدیاد برداشت  از آب دریا به روش 

 نانوفیلتراسیون
12022-12032  

13022-12032 استخراج فیکوسیانین از ریز جلبک اسپرولینا دکتر آرون دکتر نورعلیشاهی کاظمی نجف ابادی امیر 0  

      

 دکتر نورعلیشاهی حاجی خانی محسن 12
دکتر محمدی 

 روشنده

مطالعه کاربرد الیاف نانو کامپوزیتی الکتروریسی شده حاوی نقاط کوانتومی کربنی در 

 مهندسی بافت
14022-14032  

 دکتر حالجی ثانی ابراهیمی التی زینب 11
دکتر محمدی 

 روشنده

به ( سیاه دانه) سید حاوی عصاره نیگال ساتیوا تهیه و بررسی خواص نانوالیاف پلی الکتیک ا

 عنوان پوشش های زیست فعال زخم های ناشی از سوختگی
14032-15022  

      

15032-15022 تصفیه فوتوکاتالیستی آب دکتر موسوی دکتر علی فاضلی باقری زهرا 12  

16022-15032 آب فوق بحرانیاکسیداسیون لجن نفتی با  دکتر موسوی دکتر حالجی ثانی متین نژاد مهدی 13  

14 
محمدی زینلی 

 سیدامیرحسین
16032-16022 فرآیندهای ترکیبی تصفیه آب دکتر موسوی دکتر آرون  

      

ی ثانیدکتر حالج دکتر موسوی وقارموسوی مهشید 15 17032 – 17022 تولید سوخت زیستی با استفاده از پیرولیز کاتالیستی ضایعات کشاورزی و پتروشیمی   

ی ثانیدکتر حالج دکتر محمدی جوادی نژاد بهنام 16  
حذف ماده رنگزای متیلن بلو از محیط آبی توسط هیدروژل های حاوی نانو ذرات سلولزی 

 مستخرج از کاه برنج
17032-18022  

ی ثانیدکتر حالج دکتر آرون رهایی امیرحسین 17 18032-18022 فرآیندهای ترکیبی تصفیه آب   

      

ارین حیدری 18  --- عدم تعیین موضوع سمینار --- دکتر محمدی 

 

 


