
 بندی برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی فومنجدول زمان

 زمان پایان زمان شروع تاریخ سمینار عنوان پایان نامه استاد راهنما ش دانشجو نام خانوادگی / نام ردیف

 9:30 9:00 98بهمن  9دوشنبه  استفاده از فرآيند نانوفیلتراسیون جهت تغلیظ يون منگنز در پسمان های مايع آقای دکتر آرون 500999118 دارومي / صديقه 1

 10:00 9:30 98بهمن  9دوشنبه  ـــ آقای دکتر آرون 500999115 شهرويي / کامران 2

 آقای دکتر موسويان 500999111 خواجوی / پگاه 13
بررسي خواص جذبي يون اورانیوم از محلولهای آبي توسط جاذب ترکیبي 

 آلژينات/آکريلونیتريل حاوی گروههای عاملي آمیداکسیم
 10:30 10:00 98بهمن  9 دوشنبه

 11:00 10:30 98بهمن  9دوشنبه  ـــ آقای دکتر موسويان 500999195 کرمي /  احسان 14

 آقای دکتر موسويان 500999181 کرمي / عرفان 15
 11:30 11:00 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر حالجي 500999111 طاهرخاني / گودرز 3
 13:30 13:00 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر حالجي 500999198 کاظمي / سیده ملیكا 4
 14:00 13:30 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر نورعلیشاهي 500999191 فرجي / ثريا 8
 14:30 14:00 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر نورعلیشاهي 500999181 مزدبر /  افسانه 9
 15:00 14:30 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر نورعلیشاهي 500999188 ملك محمدی / میثم 10
 15:30 15:00 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 آقای دکتر نورعلیشاهي 500999111 نوروزی / نونا 11
 16:00 15:30 98بهمن  9دوشنبه  ـــ

 خانم دکتر ابراهیمیان 500999091 پاکدامن / سارا 12

تهیه و مشخصه يابي نانو فوتو کاتالیست مغناطیسي 

دی -9و 1و تخريب فوتوکاتالیزوری  TiO2/Fe3O4/CNT/Agچهارتايي

 کلروفنل

 9:30 9:00 98بهمن  8سه شنبه 

 10:00 9:30 98بهمن  8سه شنبه تاثیر شرايط عملیاتي بر راندمان انتقال جرم اورانیوم در سیستم غشای مايع  آقای دکتر موسوی 500999119 اعرابي اردهالي / بابك 5



 

 سورفكتانت

 آقای دکتر موسوی 500999119 برزد / محمدصادق 6
 10:30 10:00 98بهمن  8سه شنبه  ـــ

 آقای دکتر موسوی 500999101 پیله ورخمامي /  محسن 7
 11:00 10:30 98بهمن  8سه شنبه  ـــ

 خانم دکتر گیالني 500999099 باقری زاده /  مهدی 16
بر روی نانوساختارهای فسفرن خالص و تزئین  H2Sشبیه سازی رفتار جذبي گاز 

 شده توسط روشهای شیمي محاسباتي
 13:30 13:00 98بهمن  8سه شنبه 

 خانم دکتر گیالني 500999111 خوش سیرت / کامیار 17
ساخت و مشخصه يابي آرايه های منظم نانو لوله های تیتانیابه منظور تخريب 

 فوتوکاتالیستي پي نیتروفنل
 14:00 13:30 98بهمن  8سه شنبه 

 خانم دکتر گیالني 500999095 عبدالهي / سجاد 18
حد تبديل کاتالیستي نفتا و هیدروکراکینگ به منظور بهبود عملكرد انتگراسیون وا

 تواما اين دو فرآيند
 14:30 14:00 98بهمن  8سه شنبه 

 15:00 14:30 98بهمن  8سه شنبه  ـــ خانم دکتر گیالني 500999199 فالح مهنه / فرنگیس 19

 15:30 15:00 98بهمن  8سه شنبه  شبیه سازی کوانتومي رفتار جذبي گاز اوزون بر روی نانوساختارهای فسفرن خانم دکتر گیالني 500999099 لگزيان / مهران 20

 16:00 15:30 98بهمن  8سه شنبه  ـــ خانم دکتر گیالني 500999118 يعقوبي / خشايار 21

  سررپست ردس سمینار: آاقی دکتر علی افضلی

       

       


