
 بسمه تعالی
دانشکده  لیست پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

فنی کاسپین دانشگاه هتران
  

ف
ردی

شماره   سال  استاد مشاور  استاد راھنما  نویسنده  عنوان  
  راھنما

طراحی و ساخت مینی دایجستر و بررسی شرایط پخت   ١
مواد کیگنو سلولزی از جملھ کاه برنج و باگس بھ 

  روش حالل آلی

 - محمدی روشنده، جمشید  نوائی اردهشھرام 
  خدادادی، عباسعلی

پورجوزی، 
  محمد

  ن٩  ١٣٨١
  ک٢

١٣٨١  
تاثیر پخت کاه برنج با دی متیل فرم آمید روی   ٢

  خصوصیات خمیر و کاغذ
  ق۶  ١٣٨۴    محمدی روشنده، جمشید  احمد قضاتلو

  ک٢
١٣٨۴  

د رنگدانھ ھای نانو در بھبود خواص بررسي اثر كاربر  ٣
  سطحی کاغذ

 -موسویان، محمدعلی  لوس وفازادهم
  ھاشمی، سید جاللدین

  ١٣٨۴    

مدل سازی راکتور بستر سیال تولید انیدرید مالئیک از   ۴
  اکسیداسیون کاتالیستی نرمال بوتان

حمیدرضا حکیم 
  الھی

  ح٨  ١٣٨۴  مستوفی، نوید  ستوده قره باغ، رحمت
  ک٢

١٣٨۴  
یک از مدل سازی و طراحی و فرایند تولید انیدرید مالئ  ۵

  متحرک-نرمال بوتان در راکتور بستر
  ص٢۵  ١٣٨۴    ترابی انگجی، محمود  فاطمھ صالحی

  ک٢٣
١٣٨۴  

بررسی تنش میان رویھ محلولھای حاوی مواد فعال   ۶
  سطحی

 حمید قنبری
  تودشکی

  - بھرامیان، علیرضا
  دانش، علی 

  ق٩  ١٣٨۵  
  ک٢

١٣٨۵  
 ,CMPبررسی خواص شیمیایی و فیزیکی خمیرھای   ٧

NSSC ب و کاغذ مازنداران و خمیر چوKRAFT 
)...چوکا(چوب و کاغذ ایران 

قنادی  -ابوالقاسمی، حسین  حبیب الھ سورچی
  مراغھ، محمد

منظوراالجداد، 
  مھدی

  س۵  ١٣٨۵
  ک٢

١٣٨۵  
تعیین شرایط عملیاتی و متغیرھای مھم در جوھرزدایی   ٨

  از کاغذھای باطلھ بھ روش شناورسازی
منظوراالجداد،   حسین ابوالقاسمی،  آنیتا شفارودی

  مھدی
  ش٧  ١٣٨۵

  ک٢
١٣٨۵  

  ک٢۴  ١٣٨۵    مھرنیا، محمدرضا  علیرضا کاویان پور  مطالعھ تجربی رژیم جریان در بیوراکتورھای ایرلیفت  ٩
  ک٢٢

١٣٨۵  
تاثیر پخت کاه گندم با دی متیل فرم آمید روی   ١٠

  خصوصیات خمیر و کاغذ
ضیایی شیر کالیی 

  ،یاسر
  ض٩  ١٣٨۵    محمدی روشنده، جمشید

  ک٢
١٣٨۵  

-بررسی پارامترھای انتقال جرم در ستون جذب گاز  ١١
   Packedمایع از نوع 

اسماعیلی،   ابوالقاسمی، حسین  پریسا یزدانی
  محمد

  ی۴  ١٣٨۶
  ک٢٧

١٣٨۶  
بررسی انتقال جرم در جداسازی روغن ھای فرار از   ١٢

  گیاھان معطر و دارویی توسط ستون تقطیر
 -ساخدیو پارسی، پری  محسن ملکی

 -رضازاده، شمسعلی
  ابوالقاسمی، حسین

  م٧٩  ١٣٨۶  
  ک٢

١٣٨۶  
مدلسازی انتقال جرم در ستونھای پاششی با جریان   ١٣

  غیر ھمسو
علی سلیمی 

  خورشیدی
قنادی  -ابوالقاسمی، حسین

  مراغھ، محمد
  س٨  ١٣٨۶  

  ک٢
١٣٨۶  

بررسی عملکرد و ارزیابی مقایسھ ای الگوی رفتاری   ١۴
  تقیمکولرھای تبخیری غیر مس

ھاشمی، سید   شریعتی نیاسر، مجتبی  ندا گیالنی
  جاللدین

  گ٨  ١٣٨۶
  ک٢

١٣٨۶  
بررسی پارامترھای ھیدرودینامیکی در ستونھای   ١۵

RSDC
 -بھمنیار، حسین  سعید سلطانعلی

  ابوالقاسمی، حسین
  س٨  ١٣٨۶  

  ک٢
١٣٨۶  

اثر شرایط بی بو کردن سویا بر میزان از دست رفتن   ١۶
ھا و اکسیداسیون روغن بی بو  توکوفرول ھا و استرول

  شده

نسیبھ یونس 
  سینکی

مھرنیا،   فاطمی، سیدحسن
  محمدرضا

  ت٩  ١٣٨۶
  ک٢

١٣٨۶  
  

مدلسازی ریاضی فرآیند استخراج اسانس گیاھان   ١٧
  داروئی با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

مھرنیا،   فاطمی، شھره  علیرضا سلیمی
  محمدرضا

  س٨  ١٣٨۶
  ک٢٣

١٣٨۶  



عوامل فومینگ در برج شستشودھنده واحد بررسی   ١٨
  ...  تقطیر استخراجی بوتادی ان و شبیھ سازی

گرشاسبی،   ابوالقاسمی، حسین  حدیث خاکباز
  غالمحسین

  خ٢٣  ١٣٨۶
  ک٢

١٣٨۶  
تروپشن در  -بررسی و مدل سازی ریاضی فرآیند فیشر  ١٩

  راکتورھای حبابی دغابی
    ١٣٨۶    فاطمی، شھره  نسیم ھوشیار

تجربی تجربی عوامل موثر بر سطح ویژه انتقال مطالعھ   ٢٠
  مایع در راکتورھای ھوادھی شده-جرم گاز

 - مھرنیا، محمدرضا  آرین یزدانی
  بھمنیار، حسین

  ی۴  ١٣٨۶  صراف زاده، 
  ک٢

١٣٨۶  

بررسی حذف ازت از پساب ھای بھداشتی و صنعتی با   ٢١
  روش ھای نوین بیولوژیکی

حنانھ رسولی 
  کناری

مھرنیا،   سینصراف زاده، محمدح
 -محمدرضا

  وثوقی، منوچھر

  ر۴  ١٣٨۶
  ک٢

١٣٨۶  

مطالعھ تجربی و بھینھ سازی فرآیند استخراج فوق   ٢٢
بحرانی اسانس گیاھان با استفاده از روش طراحی 

  آزمایشات آماری

سفیدکن،  - فاطمی، شھره  ییاصغر صفرعل
  فاطمھ 

  ص٧  ١٣٨۶  
  ک٢

١٣٨۶  

لولھ ھای  شبیھ سازی جذب سطحی متان بر روی نانو  ٢٣
  ...کربنی تک دیواره با استفاده از دینامیک

محبی،  -ابوالقاسمی، حسین  رسول محمدیخواه
  علی

ھاشمی پور، 
  حسن

  م٣٣  ١٣٨٧
  ک٢

١٣٨٧  
توسط  HFو  UF 6بررسی عوامل موثر بر جذب   ٢۴

  جاذب کربن فعال
  ب۴  ١٣٨٧    ابوالقاسمی، حسین  مھدی بھمنی

  ک٢
١٣٨٧  

نده قطرات در دستگاه ی غلظت جزء منتقل شوبررس  ٢۵
  ستلر در حضور عوامل فعال سطحی-میکسر

قنادی  -ابوالقاسمی، حسین  مریم ظاھری
  مراغھ، محمد

  ظ٢۴  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  

بررسی تاثیر غلظت جزء منقل شونده از فاز آلی بھ فاز   ٢۶
  آبی بر سرعت مشخصھ در ستونھای ضربھ ای پر شده

 -ابوالقاسمی، حسین  مھناز مقدم
  دجابرصفدری، سی

  م٧  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  

بررسی تاثیر شرایط فیزیکی فاز پراکنده بر خواص   ٢٧
  حرارتی نانو سیاالت

 - شریعتی نیاسر، مجتبی  بیدختی امین کاظمی
  حمیدی، علی اصغر

  ک٢٩  ١٣٨٧  
  ک٢٢

١٣٨٧  

ری انتقال اکسیژن در .مطالعھ تجربی و تئ  ٢٨
  بیورآکتورھای ھوادھی شده

 - رضامھرنیا، محمد  مریم اصغرپور
بنکدارپور، -مستوفی، نوید

  بابک

  الف۶  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  
بررسی پارامترھای موثر بر سرعت مشخصھ قطرات   ٢٩

در ستون پد شده ضربھ ای بھ ھمراه انتقال جرم از فاز 
  آبی بھ آلی

 -ابوالقاسمی، حسین  مصطفی فروغی
  صفدری، سیدجابر

  ف۴  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  

دار شده برای  حسگر نانو لولھ ھای کربنی عامال  ٣٠
  گازھای شیمیایی

 ام البنین علیزاده
  صحرائی

 -خدادادی، عباسعلی
  مرتضوی، یدالھ

  ع٨٣  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  

بررسی بکارگیری غشاھای سرامیکی لولھ ای برای   ٣١
  جداسازی اکسیژین در راکتورھای غشایی

براتی،  - مھرنیا، محمدرضا  نازلی حاجی محسن
  ابوالفضل

  ح٢٣  ١٣٨٧  گنجی، انسیھ
  ک٢٢

١٣٨٧  

بررسی توزیع اندازه حباب در راکتور ھوادھی شده با   ٣٢
  در نظر گرفتن بھ ھم پیوستن و از ھم گسستن جبابھا

 - مھرنیا، محمدرضا  سیمین مجد زرین
  -مستوفی، نوید

  م٣  ١٣٨٧  رجبی، مھدی
  ک٢

١٣٨٧  

مطالعھ انواع غشاء و مقایسھ عملکرد جداسازی آنھا   ٣٣
استفاده در تصفیھ  در محیط ھای آبی بھ منظور

  پسابھابی نفتی

  مھرنیا، محمدرضا  مافی راد ،سارا
  صراف زاده، محمدحسین

  سید سیاوش مدائنی

  ک٢٣  ١٣٨٧  
  م٢

١٣٨٧  

بررسی تاثیر غلظت جزء منتقل شونده از فاز آلی بھ   ٣۴
فاز آبی روی سرعت مشخصھ در ستونھای ضربھ ای 

  پر شده

 -ابوالقاسمی، حسین  مھناز مقدم
  دجابرصفدری، سی

  م٧  ١٣٨٧  
  ک٢٢

١٣٨٧  

حذف نیتروژن از فاظالب شھری با استفاده از   ٣۵
  ...راکتورھای ناپیوستھ

 -صراف زاده، محمدحسین  امید سلیمانی
  مھرنیا، محمدرضا

  س٨  ١٣٨٧  
  ک٢

١٣٨٧  



 Subtitlesتعیین ساختمان بیوسور فاکانت تولیدی از   ٣۶
. B. با استفاده از میلی فرمانتور لرزان  

-راشدی، حمید  کاریسمیھ جو
مظاھر  - عموعابدینی، قاسم

  اسدی، مھناز

  ج٩  ١٣٨٨  
  ک٢

١٣٨٨  

مدلسازی ضریب انتقال جرم در ستونھای پرشده با   ٣٧
  پکینگ ھای منظم و نامنظم

 -ابوالقاسمی، حسین  ضحی عزیزی
  بھمنیار، حسین

  ع۴٢  ١٣٨٨  
  ک٢٢

١٣٨٨  

 ارائھ مدلی جدید برای محاسبھ تراوایی نسبی در مخازن  ٣٨
  نفتی 

توحید نژاد غفار 
  برھانی

  ن۴  ١٣٨٨    رجبی، مھدی
  ک٢۵

١٣٨٨  
 -ابوالقاسمی، حسین  سیما حسین پورRDCبررسی نقطھ بحرانی اول و دوم در ستونھای   ٣٩

  بھمنیار، حسین
  ح۵  ١٣٨٨  مولوی، ھدی

  ک٢٣
١٣٨٨  

بھینھ سازی مصرف انرژی یک خشکن بسترسیال   ۴٠
  شلتوک

  گ٨  ١٣٨٨    ی ھامانھدکترمھدی رجب  مرتضی گل محمدی
  ک٢

١٣٨٨  

مدل سازی واندازه گیری جداسازی دی اکسیدکربن   ۴١
ازمتان بااستفاده ازذغال سنگ ومقایسھ آن 

  بانانوساختاری زئولیتی

  ج۴  ١٣٨٨  شھره فاطمی  سیدجالل الدین ھاشمی  فرھاد جدیدی
  ک٢

١٣٨٨  

مدل سازی وشبھھ سازی فرآیند بھ منظور بھنھ سازی   ۴٢
حال کارفرآیند ھای در

محسن رضایی 
  منش

  ر۶  ١٣٨٨  فرھنگ جاللی  مھدی رجبی ھامانھ
  ک٢

١٣٨٨  

بررسی تجربی ومدل سازی دینامیک فرآیند جذب سطح   ۴٣
مواد آلی برروی بستر کربن فعال حھت کاھش 

CODدرپساب پاالیشگاه نفت  

  س٩  ١٣٨٨  شھره فاطمی  ھاشمی الدین سید جالل  نکو سید حسینی
  ک٢

١٣٨٨  

د بیوراکتورغشایی در تصفیھ پسابھای برسی عملکر  ۴۴
صنعتی

سید علیرضا 
  موسوی

  م٨  ١٣٨٨  رامین نبی زاده  محمد حسین صراف زاده
  ک٢

١٣٨٨  

طراحی وساخت داربستھای سھ بعدی نانویی ازپلیمرھا   ۴۵
بھ منظوراستفاده درمھندسی علوم زیستی

قاسم   مجتبی شریعتی  بنت الھدی ھلی
  عموعابدینی

  ه٨  ١٣٨٨
  ک٢

١٣٨٨  

مقایسھ تاثیرترم ھاي معادلھ موازنھ جمعیت برتوزیع   ۴۶
  اندازه ذرات یک سیستم ذره وار

  س٧  ١٣٨٩    مھدی رجبی ھامانھ  امیر سعیدی زاد
  ک٢۴٨

١٣٨٩  

مدلسازی پارامترھای ھیدرود ینامیکی وسرعت   ۴٧
مشخصھ درستون ھای ضربھ ای پرشده

 -ابوالقاسمی، حسین  ادریس اهللا  یاری
  صفدری، سیدجابر

  الف٧  ١٣٨٩  
  ک٢٢

١٣٨٩  

بر سرعت  انتقال جرم پارامترھای واثر مدلسازی  ۴٨
دریک ستون ضربھ ای پرشدهمشخصھ 

شایان شھبازی 
  مقدم

 -ابوالقاسمی، حسین
  صفدری، سیدجابر

  ش٩  ١٣٨٩  
  ک٢٣

١٣٨٩  

جداسازی سفالکسین ازپساب کارخانجات داروسازی   ۴٩
توسط عملیات نانو فیلتراسیون

 اف زاده، محمدحسینصر  علی شاه طالبی
  ،محمدمھدی منتظری

  ش٢  ١٣٨٩  
  ک٢۵

١٣٨٩  

خالص سازی سریع نانوذرات نقره بااستفاده   ۵٠
ازدیافیلتراسیون

قاسم عموعابدینی   حسین   نظری
  ،حمیدراشدی

جوادملکوتی 
  خواه

  ن۶  ٣٨٩
  ک٢۵

١٣٨٩  

حذف آالینده ھای زیست محیطی ازاتالیست مستعمل   ۵١
ش فروشیی زیستی درمیلی صنایع نفتی بااستفاده ازرو

بیوراکتوروجداسازی یون استخراجی توسط نانوذرات 
مغناطیسی

بھروز نعمت دوست 
  حقی

سم عموعابدینی 
،حمیدراشدی،سیدمحمدمو

  سوی بفرویی

  ن٧  ١٣٨٩  
  ک٢٢

١٣٨٩  



  ابوالقاسمی ،حسین  نعمتی ، اکرمبرسی ضریب انتقال جرم در جت مایع  ۵٢
  بھمنیار ،حسین

  ن7  ١٣٨٩  
ک٢٢

١٣٨٩  

مطالعھ انواع غشاء و مقایسھ عملکرد جدا سازی آنھا   ۵٣
در محیط ھای آبی بھ منظور استفاده در تصفیھ 

پسابھای نفتی

  صراف زاده ،محمد حسین  مافی راد ،سارا
  مھرنیا ،محمد رضا

  مدائنی ،سید سیاوش

  ک٢٣  ١٣٨٧  
  م٢

١٣٨٧  

  بھمنیار ،حسین  راد ،فائزهسی ھلد آپ مایع در ستون ھای استخراج پر شدهربر  ۵۴
  رجبی ،مھدی

  ک٢٩  ١٣٨٩  
  ر٢

١٣٨٩  
  بھمنیار ،حسین  بھزاد ،فاطمھبرسی ھلد آپ استاتیک در ستون دیسک چرخان  ۵۵

  موسویان،سیدمحمدعلی
  ک٢۴  ١٣٨٩  مولوی،ھدا

  ب٩
١٣٨٩  

  ١.ن
برسی عملکرد بیوراکتور غشایی حاوی سلول ھای   ۵۶

معلق و تثبیت شده
  مھرنیا ،محمدرضا  منافی ،مھشاد

  راف زاده ،محمد حسینص
  

  ک٢۵  ١٣٨٩  
  م٨

١٣٨٩  

  موسویان،سیدمحمدعلی  حیدراصفھانی،الھامسولفور زدایی از نفت خام بھ روش بیولوژیکی  ۵٧
  احمدحالج ثانی ،

  ک٢  ١٣٨٨  
  ح٩

١٣٨٨  

برسی امکانپذیری زیست پاالیی عمقی خاک ھای آلوده   ۵٨
بھ مواد نفتی

  صراف زاده ،محمد حسین  زرگر ،معصومھ
  

  ز4  ١٣٨٩  ری ،بھرامطاھ
  ک٢٢

١٣٨٩  
برسی حذف فلزات سنگین از پساب ھای اورانیوم دار   ۵٩

بدست آمده از سواحل خلیج (توسط جلبک قھوه ای
  در سیستمھای پیوستھ) cystoseria indicaفارس

  موسویان،سیدمحمدعلی  کفشگری ،فاطمھ
  کشتکار ،علی رضا

  ک٧  ١٣٨٩  
  ک٢۵

١٣٨٩  

ضریب انتقال جرم مایعات مدل سازی پروفایل غلظت و   60
ریزان در دیواره ھای عمودی بھ کمک روش ھای 

  دیفرانسیلی و انتگرالی

  مھدی رجبی ھامانھ  معین عصار
  ابوالقاسمی ،حسین

  

 الدین سید جالل
  ھاشمی

  م۶  ١٣٩٠
  ک٢٣٣

١٣٩٠  

بھبود خواص مکانیکی کامپوزیت پلیمری تجزیھ پذیر ۶١
  با خاک رس نانو

  ده، جمشیدمحمدی روشن  میثم جعفری
  شریعتی نیاسر، مجتبی

  ج٧  ١٣٩٠  
  ک٢٣

١٣٩٠  

مدلسازی آماری استخراج اسانس گیاه دارویی بھ روش   62
  اولتراسونیک

سیده سمیرا حسینی 
  کبریا

  شھره فاطمی
  شریعتی نیاسر، مجتبی

    ١٣٨٩  نجمھ یزدانفر

جداسازی سفتازیدیم از پساب کارخانجات داروسازی   63
  سیونتوسط عملیات نانو فیلترا

  صراف زاده ،محمد حسین  ابراھیم رحمانی
  

  ر۵  ١٣٩٠  
  ک٢۵

١٣٩٠  

مدلسازی آماری استخراج اسانس گیاه دارویی بھ روش 64
  اولتراسونیک

سیده سمیرا حسینی 
  کبریا

  شھره فاطمی
  مجتبی شریعتی نیاسر

  ح۵۵  ١٣٨٩  نجمھ یزدانفر
  ک٢٣

١٣٨٩  

 ،با در نظر گرفتن mtbeبررسی عملکرد واحد تولید 65
  عدم قطعیت و استفاده شبکھ بیزی

  مھدی رجبی ھامانھ  آناھیتا صادقیان
  فرھنگ جاللی فراھانی

  ص٢  ١٣٩٠  
  ک٢٧

١٣٩٠  

بررسی و پیشنھاد بھترین استفاده ھای صنعتی ممکن ۶۶
  از لجن بیولوژیکی حاصل از تصفیھ آب

  صراف زاده ،محمد حسین  سارا مدرس
  توکلی ،امید

  ١٣٩٠    

شتقات نفتی با استفاده از نانو اکسید گوگرد زدایی از م  ۶٧
  مس

طالبی - ترابی اگجی، محمود  اعظم خدادادی
  زاده، علیرضا

  خ٣  ١٣٩٠  آرین یوسفی
ک٢٣

١٣٩٠  



جداسازی متان از گاز سنتز از طریق جذب سطحی بر   ۶٨
  روی نانولولھ ھای کربنی جند جداره

 - شریعتی نیاسر، مجتبی  ساناز منعم طبری
  جھانشاھی، محسن

غر علی اص
  قریشی

  م٨  ١٣٩٠
  ک٢۵

١٣٩٠  

طراحی و ساخت داربست ھای نانویی از پلیمرھای   ۶٩
زیست تخریب پذیر بھ وسیلھ روش الکتروریسی بھ 

  منظور استفاده در مھندسی بافت

  قاسم عموعابدینی  راضیھ احمدی زاده
  جمشید ممحمدی روشنده

  الف٣۵  ١٣٩٠  
  ک٢٧

١٣٩٠  

رد واحد شبیھ سازی و ارزیابی اقتصادی بخش س  ٧٠
  اولفین بندر امام خمینی

  الف٨  ١٣٩٠    نسیم طاحونی  فرشاد امیری
  ک٢٧

١٣٩٠  

بررسی کاربرد نانو لولھ ھای کربنی چند دیواره جھت   ٧١
  حإف یون ھای سریم و ساماریم از محلولھای آبی

 -طالبی رفسنجان، علیرضا  فتانھ نادری بھدانی
  تراب مستعدی، میثم

  ن٢  ١٣٩١  
  ک٢٧

١٣٩١  

ی اثر پارامترھای موثر بر جذب سطحی عناصر بررس  ٧٢
النتانیدی از محلولھای آبی با استفاده از نانو لولھ ھای 

  کربنی

سیدمحمد امین 
  کوچکی محمدپور

 -طالبی رفسنجان، علیرضا
  تراب مستعدی، میثم

  ک٩٣  ١٣٩١  

بررسی ا ثرات ناشی از حضور مواد فعال سطحی بر   ٧٣
  ماندگی استاتیک ستون دیسک چرخان

  بھمنیار ، حسین  مھدی ستاری
  موسویان ، سید محمد علی

طالبی زاده 
  ،علیرضا

  ۵س  ١٣٩١
  ٢٧ک

١٣٩١  


