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بسمه تعالی

27/10/1393شنبه -کاسپیندانشکده فنی -تاریخ و ساعت برگزار جلسات سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

باشند. زمان تخصیص یافته میدقیقملزم به رعایت* با توجه به محدودیت زمان، دانشجویان عزیز 

یف
شماره نام و نام خانوادگیرد

استاد حاضر در استاد راهنماارائهساعتعنوان پایان نامهدانشجویی
سمینار

مدل سازي روش هاي مختلف جداسازي گازهاي نیتروژن و متان از 811492042فاطمه حسنلی1
حالجی دکتر 8:20-8:00محصوالت راکتوراتوترمال و بررسی و بهینه یابی اقتصادي آن

دکتر حالجی ثانیثانی

بررسی کارایی راکتورهاي غشایی جریان شعاعی جهت تولید دي متیل 811492066پوریا ریاستیان2
حالجی دکتر 8:40-8:20اتر از گاز سنتز

دکتر حالجی ثانیثانی

------9:00-8:40تنفس-------

جداسازي فلزات سنگین از محلول هاي آبی توسط نانو هیبرید پلیمري 811492085مرضیه طالبی3
دکتر  موسويدکتر ابوالقاسمی9:20-9:00آلژینات سدیم

سازي و انادیوم از محلول فروشویی حاصل از سنگ جداسازي و خالص 811492105مهشید قراگوزلو4
قربانیاندکتر دکتر  قربانیان9:40-9:20معدن ساغند با استفاده از فرآیند ترسیب

بررسی اثر توامان دما و میدان الکتریکی بر جداسازي آسفالتین از نفت 811492069مرسده ساالرمنش5
دکتر موسويدکتر  موسوي10:00-9:40خام مرده

سنتز غشاي دو الیه با استفاده از روش الکترواسپینینگ  جهت استفاده 811492036علی حاتم نژاد6
دکتر  موسويدکتر موسوي10:20-10:00در تقطیر غشایی

------10:40-10:20تنفس-------
ستون استخراج بررسی توزیع اندازه قطره و قطر میانگین قطره در یک 811492146شاهرخ هوشیار7

دکتر موسویانموسويدکتر 11:00-10:40شیبل

طراحی بهینه و تحلیل اکسرژي فرآیند ترکیبی جداسازي هوا، گازسازي 811492006رضا اسفی الر8
دکتر موسویانوسویانمدکتر 11:20-11:00سوخت و تبخیر گاز طبیعی مایع شده 
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آن اطمینان حاصل عملکردصحت کپی نموده و از 2رایانه سمعی و بصري بر روي تا قبل از برگزاري جلسه** دانشجویان گرامی موظفند فایل ارائه خود را حداکثر
یت آن مستقیما متوجه نمایند. بدیهی است با توجه به فشردگی برنامه سمینار، در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان هیچگونه تغییر در برنامه وجود نداشته و مسول

دانشجو خواهد بود.

بسمه تعالی

27/10/1393شنبه -کاسپیندانشکده فنی -تاریخ و ساعت برگزار جلسات سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

یف
شماره نام و نام خانوادگیرد

استاد حاضر در استاد راهنماساعت ارائهعنوان پایان نامهدانشجویی
سمینار

811492011سعیده امیرافشار9
اقتصادي سیکل بهینه ي تک مرحله اي با مبرد ترکیبی -انتخاب فنی

) به روش ریاضیات گسسته غیر LNGبراي مایع سازي گاز طبیعی ( 
خطی 

11:20-11:40
دکتر موسویانوسویانمدکتر 

دکتر موسویانوسویانمدکتر 12:00-11:40سنتز غشاهاي الیاف میان تهی دو الیه جهت استفاده در تقطیر غشایی 811492022مهدي بهرامی10

طراحی بهینه فرآیند ترکیبی گازسازي ذغال سنگ، تسخیر دي اکسید 811492065سیروس رهبري11
دکتر موسویانحالجی ثانیدکتر12:20-12:00کربن، تولید هیدروژن و پیل سوختی کربنات مذاب  

------13:40-12:20نهار و نماز-------
دکتر موسویان----------14:00-13:40---811492021علیرضا بهرامی12

فاضله کریمیان 13
دکتر موسویان----------14:20:-14:00---811492111بهنمیري

دکتر موسویانوسویانمدکتر 14:40-14:20سنتز غشاهاي آب گریز با استفاده از الکتروریس بدون سوزن811492103محمد رضا فوالدي وندا14
------15:00-14:40تنفس-------
شبیه سازي، مدل سازي و اعتبار پذیري جداسازي مواد سمی خون در 811492119زهرا مالمیر15

دکتر عمو 15:20-15:00یک سامانه میکروسیالی مغناطیسی
عابدینی 

دکتر عمو 
عابدینی

هیدرودینامیکی فرایند ریسندگی الیاف میان تهی در تجزیه و تحلیل 811492118امیر حسین مافی16
دکتر  آروندکتر  آرون15:40-15:20طول فاصله ي هوا
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باشند. میزمان تخصیص یافته دقیقدانشجویان عزیز ملزم به رعایتبا توجه به محدودیت زمان، * 
آن اطمینان حاصل د صحت عملکرکپی نموده و از 2سمعی و بصري رایانهبر روي تا قبل از برگزاري جلسه** دانشجویان گرامی موظفند فایل ارائه خود را حداکثر

متوجه، امکان هیچگونه تغییر در برنامه وجود نداشته و مسولیت آن مستقیما بروز هرگونه مشکلنمایند. بدیهی است با توجه به فشردگی برنامه سمینار، در صورت 
دانشجو خواهد بود.

بسمه تعالی

27/10/1393شنبه -کاسپیندانشکده فنی -تاریخ و ساعت برگزار جلسات سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

باشند. زمان تخصیص یافته میدقیق* با توجه به محدودیت زمان، دانشجویان عزیز ملزم به رعایت

رضا خاکپور نصراله 17
بررسی حذف بور از آب راکتور با استفاده از غشاهاي آمیخته حاوي 811492156آبادي

دکتر  آروندکتر  آرون16:00-15:40هیبرید نانو لوله هاي کربنی

دکتر  آرون دکتر آرون 16:20-16:00ارزیابی عملکرد غشاهاي آمیخته در جداسازي نیکل از آب راکتور811492092هومن علی پور18
پوسته در بهبود خواص غشاهاي -استفاده از نانو ذرات هسته811492122نازنین محتشمی19

دکتر  آروندکتر  آرون16:40-16:20جداسازي گازي پلیمري

یف
شماره نام و نام خانوادگیرد

استاد حاضر در استاد راهنماساعت ارائهعنوان پایان نامهدانشجویی
سمینار

------17:00-16:40تنفس-------

تهیه و مطالعه کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها ي کاه برنج بنزیله/ پلی 811492155قربانیمنا 20
دکتر محمدي 17:20-17:00الکتاید / خاك رس نانو 

روشنده
دکتر محمدي 

روشنده

تهیه و مطالعه کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت هاي لیکور پخت کاه برنج بنزیله، 811492154فاطمه دیرینی 21
دکتر محمدي 17:40-17:20پلی الکتاید، خاك رس نانو 

روشنده
دکتر محمدي 

روشنده

دکتر محمدي AGMD17:40-18:00بهینه سازي یک سیستم تقطیر غشایی 811492109احسان کرباسی22
روشنده

دکتر محمدي 
روشنده

2
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حسین محمد 
دکتر گیالنیدکتر گیالنی18:20-18:00پروپانشبیه سازي و مطالعه ي عددي کوره و راکتور شکست حرارتی 811492124قاسمی
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آن اطمینان حاصل صحت عملکرد کپی نموده و از 2سمعی و بصري رایانهبر روي تا قبل از برگزاري جلسهارائه خود را حداکثر** دانشجویان گرامی موظفند فایل 
ه یت آن مستقیما متوجنمایند. بدیهی است با توجه به فشردگی برنامه سمینار، در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان هیچگونه تغییر در برنامه وجود نداشته و مسول

دانشجو خواهد بود.


