
  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  و طراحی فرآیندها، شبیه سازي مدلسازيگرایش 
  ، نفت و گازدانشکده مهندسی شیمی) 130(کالس شمارة : محل برگزاري

  09/07/1401 شنبه: زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ر
 13:00  دکتر احد قائمی  جذب و سنجش گازها يبرا يمریپل يها عه جاذبمطال  امیر سهیل فروغی  1

 ساتیدر تاس زیمخاطرهآم يدادهایاحتمال  وقوع رو یابیارز نینو يبر روشها يمرور  حامد نوروزي  2
  دروژنیه  يساز رهیو ذخ دیتول

  دکتر محمدامین ثباتی
 13:30  دکتر سروش برادران

 14:00  دکتر احد قائمی  جذب و سنجش گازها يبرا یگرافن  هیپا يها جذب ي مطالعه  کامیار نادري  3
  14:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  ) Reformer(  فرمریر يها شده در کوره انجام يها يساز هیشب یبررس  مهدي نعیمی  4
 15:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ور غوطه يورآکتورهایب یموازنه جرم يها يساز هیشب یبررس  مائده عارفی زاده  5

 يکنتورها کینامیدرودیانجام شده در خصوص ه CFD يها يساز هیشب یبررس  میثم امانت جلودار  6
 15:30  دکتر سید حسن هاشم آبادي  کیالتراسون

 16:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  ییگوگردزدا يندهایدر فرآ کیوتکتی ياستفاده از حاللها يدستاوردها نیآخر یبررس  بهمن پریزاد  7

  
  
 
 
  
 
 



  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)130(کالس شمارة : محل برگزاري
  11/07/1401 دوشنبه: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

تولید شده از زیست توده در حذف  (Hydrochar)العه کاربرد هیدروچارمط  دانیال بهوندي  1
 13:00 احد قائمیدکتر   آالینده ها

بررسی شبیه سازیهاي سیافدي انجام شده درزمینه شناورسازي هواي   علی نظري  2
 13:30  دکتر سلمان موحدي راد  DAFمحلول

مهدي شهریاري   3
  دکتر امید وحیدي    شرفتهیپ ونیداسیاکس يها از روش استفاده اب ییدارو يها بپسا هیتصف  سرچشمه

 14:00  دکتر سروش برادران

صورت گرفته اخیر در زمینه هیدرودینامیک  CFDبررسی شبیه سازیهاي  امیرحسین رشیدي  4
  14:30  دکتر سلمان موحدي راد  هیدروسیکلونها

با استفاده از  یونیداسیاکس ییگوگردزدا يها يساز هیو شب يمدلساز یبررس  پویا یاوري   5
 15:00  دکتر شاهرخ شاه حسینی  هموژن يها ستیکاتال

 15:30  دکتر سلمان موحدي راد  استحصال گالیم از محلول بایر  محدثه بابایی لیایی  6
 16:00  حسینی دکتر شاهرخ شاه  کربن دیاکس يجذب د ندیامواج فراصوت با فرکانس باال در فرآ يکاربردها یبررس  ابوالفضل شکري  7

  
  
  

  
 



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) 130(کالس شمارة : محل برگزاري
  12/07/1401 شنبهسه : زمان 

 ر
  

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی

 ییایمینفت خام به مواد ش لیتبد يندهایفرآ نهیدر زم ریاخ يها شرفتیپ یبررس  ییرضا عال  1
))Crude oil to Chemicals (COTC(   13:30  ثباتی امینمحمددکتر  

در  Reactive separationواکنش، /يجداساز کپارچهی يندهایفرآ سهیو مقا یبررس  محمدجواد ترابی  2
  ١۴:٠٠  یريدکتر نوراله کث  power to X يها ستمیس

3 
مصطفی کمات 

  14:30  محمدامین ثباتیدکتر   ها کروکانالیدر م عیما-عیاستخراج ما ندیفرآ CFD يها يساز هیشب یبررس  قشمی

  15:00  دکتر نوراله کثیري  بررسی مطالعات صورت پذیرفته پیرامون مدل سازي ریاضی و شبیه سازي راکتور هاي غشایی  علی ایمانی  4

عرفان نادري   5
  شوري دره

 يها با حالل یدروکربنیه يها از مخلوط کیآرومات باتیترک یحذف استخراج ندیمطالعه فرآ
 15:30  دکتر محمد امین ثباتی  سبز

 16:00  ثباتی امینمحمددکتر   انجام شده در فرایند پیرولیز CFDبررسی شبیه سازي هاي   مرتضی خوب بخت  6

و حمل و نقل گاز  دیتول ساتیتأس سکیر یابیگرفته شده در ارزبه کار  يها کیبر تکن يمرور  معصومه نریمانی  7
  ) LNG(شده  عیما یعیطب

  دکتر سروش برادران
 16:30  دکتر محمدامین ثباتی

  

  
  



  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 

  فرآیندها یشبیه سازي و طراح ،يگرایش مدلساز
  ، نفت و گازمهندسی شیمی دانشکده) 130(کالس شمارة : محل برگزاري

  18/07/1401دوشنبه : زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

  14:30 آبادي دکتر سیدحسن هاشم  )  Water Cut Meter(برش آب در نفت  يآناالیزرها یبررس مهدي میرزائی  1

  15:00  دکتر احد قائمی  تفاده در سنجش غلظت گازهامورد اس نینو يها روش یمطالعه و بررس  کریم منصوري  2

حمیدرضا آجودان   3
 15:30  راد دکتر سلمان موحدي  فرایند حلقه احتراق شیمیایی براي سوخت هاي گازي  گرکانی

 16:00  آبادي دکتر سیدحسن هاشم  گاز با استفاده از دما، فشار و سرعت صوت تیفیک نییتع يها روش یبررس  سهیل مفوض  4

در انتخاب )  ستیز طیاقتصاد و مح ،ياکسرژ ،يانرژ(  4E يزهایآنال يریبکارگ  فان فتح الهیعر  5
  از گاز فلر يسوخت و انرژ دیتول يندهایفرآ

  دکتر نوراله کثیري
 16:30  دکتر امیرحسین خلیلی

بررسی مطالعات صورت پذیرفته پیرامون مدلسازي و شبیه سازي واحد احیاي سنگ   زاده  مسیح حسین  6
 17:٠٠  دکتر نوراله کثیري  آهن

  
  
 

  
  



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز )136(کالس شمارة:محل برگزاري
  11/07/1401دوشنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  14:30 دکتر احمد رهبر مطالعه و بررسی روش هاي جداسازي آلبومین سرم گاوي محسن امینی فرد  1

 و کاربردشان در بهبود عملکرد غشاها يسلولز يها ستالیساخت نانوکر يها روش یبررس یوسف گالبکش  2
  دکتر مریم احمدزاده توفیقی

  15:00  دکتر تورج محمدي

  دکتر مریم احمدزاده توفیقی  ضد سرطان يداروها شینانوذرات در رها کاربرد یبررس  پریسا کریمی رونقی  3
  15:30  دکتر تورج محمدي

  16:00  دکتر احمد رهبر  عیما- عیاستخراج ما ندیدر فرآ يدییکروفلویم يها ستمیبر س کیمطالعه اثر امواج آلتراسون هلیا شاهوي  4

در  یستیفوتوکاتال تیعملکرد غشاء با خاص یابیشده در ساخت و ارز مطالعات انجام یبررس  آوا صالحی  5
  16:30  دکتر علیرضا همتی  پساب هیتصف

  17:00  دکتر رضا نوروزبیگی  يدیبریآئروژل ه يها مطالعات انجام شده در سنتز جاذب یبررس  زاده زهرا لطفعلی  6
  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز )136(کالس شمارة:زاريمحل برگ
  16/07/1401شنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  ضمیر دکتر سوسن روشن   میسد ونیتبادل  يجامع غشاها یبررس پرهام امیرشکري  1
  13:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  رویکرد کاهش گرفتگی در فرایندهاي غشایی ابالکتروسینتیکی هاي  پدیده ررسیبمطالعه و   نیا احمد امین  2
یستیالکتروکاتال يواکنشها  يبر ا یتابع چگال يتئور يمطالعه مدلها زمانیسینا   3   14:00  دکتر سوسن روشن ضمیر 
 14:30  دکتر سیدنظام الدین اشرفی زاده  رویکرد نمکزدایی در فرایندهاي غشایی هاي الکتروسینتیکی با مطالعه و بررسی پدیده پوش امیرحسین خرقه  4

در  ياستخراج دو فاز يدر سیستمها يمطالعه اثر میدان مغناطیسی بر راندمان جداساز  محدثه بابائی  5
  15:00  دکتر احمد رهبر  ریز سیالشی يسامانه ها

  15:30  دکتر سوسن روشن ضمیر  پلیمري ونیتبادل  يغشاها یابیارز يبرا یمولکول کینامید يساز هیمطالعه شب  امیرحسین فرحی  6
  



  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد
  گرایش فرآیندهاي جداسازي

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز )136(کالس شمارة:محل برگزاري
  17/07/1401یکشنبه : زمان

  زمان  ارائه  استاد راهنما  نارموضوع سمی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  دکتر احمد رهبر  یجذب سطح ندیتوسط فرآ ییدارو يها ندهیآال يها در جداساز نیمکس ییکارا یبررس خواه پویا نجیبی  1

با استفاده از  یآب طیاز مح 19-دیکوو يریمورد استفاده در همه گ ییدارو باتیحذف ترک  پریسا طغیانی  2
  13:30  ر احمد رهبردکت  یجذب سطح ندیفرا

) فوق( ،یدوست آب( یاصالح سطح نانومواد کربن نهیدر زم ریاخ يها شرفتیپ یبررس  صبا رحمانی  3
  )يزیگر آب

  دکتر مریم احمدزاده توفیقی
  14:00  دکتر تورج محمدي

 ضمیر فائز روشن  4
  

یت با مطالعه و بررسی روش هاي ساخت و ارزیابی غشاء الیاف توخالی پلیمري نانو کامپوز
  14:30  دکتر تورج محمدي  خاصیت آنتی باکتریال

  15:00  دکتر تورج محمدي  اسمز معکوس ندیفرآ يچالش ها  محمدي حسین حاجی  5

بررسی روش هاي ساخت، خواص و کاربردهاي : نانومواد هیبریدي مبتنی بر کربن  وند اطهر زهره  6
  جداسازي

  دکتر مریم احمدزاده توفیقی
  15:30  دکتر تورج محمدي

 سیدامیرحسین زاهدي  7
 

  16:00  دکتر تورج محمدي  نقش به کارگیري غشا از منظر فنی و اقتصادي در سیستم هاي لجن فعال

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش صنایع شیمیایی معدنی 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) 145( کالس شمارة: محل برگزاري
 20/07/1401شنبه چهار: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 13:00  نوروزبیگیرضا دکتر   مس و منگنز نانو ساختار يدهایدر سنتز سبز اکس یعلم يها افتهیمرور   آقا روژین حاجی  1
یمواد معدن هیبر پا یتیکامپوز يها رجاذبشده در ساخت و کاربرد اب مطالعات انجام یبررس زاده فائزه حاجی  2   13:30 دکتر رضا نوروزبیگی 

  
 

  14:00  دکتر علیرضا همتی  بررسی فرآیندهاي استخراج با واکنش در ستون هاي ضربه اي  معین قبادي

 14:30  دکتر رضا نوروزبیگی  LHD يحاو یسیمغناط باتیدر سنتز ترک یعلم يگزارشها یبررس  رامین صادقی  4
  15:00  ضمیر دکتر سوسن روشن  استراتژي هاي ساخت و کاربردهاي الکتروشیمیایی: کاتالیستهاي منفرد اتم  قنبري شقایق  5
  15:30 دکتر رضا نوروزبیگی  دار غیکاکتوس مانند و ت يمطالعات انجام شده در سنتز نانومواد با مورفولوژ یبررس  محمدصالح احمدزاده  6
  16:00  دکتر احمد رهبر  نایی نانوکامپوزیت هاي معدنی در جداسازي فلزات سنگین و مواد داروییمطالعه توا  امیر عباس لرز یوسفی  7
  16:30  دکتر علیرضا همتی  بررسی مطالعات انجام شده در تصفیه پساب به کمک مواد سبز  سعید عطوفت  8

  
  
  
  



  
  
  
  
 
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
 گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) 139(کالس شمارة :محل برگزاري
  11/07/1401شنبه  دو: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 يبن در دماکر دیاکس يد يساز مورد استفاده در متان يدوفلز يها تیکاتالس یبررس  میوند حامد می  1
  13:00  رضائی نمهرادکتر   نییپا

  13:30  دکتر سید مهدي علوي  نیدرازیاز ه دروژنیه دیتول ندیمورد استفاده در  فرا يزورهایکاتال یبررس  فاطمه غفاري  2
3        14:00  
  14:30  ريدکتر امین بازیا   کننده روان يها حذف گوگرد از روغن نهیدر زم ریاخ يها پژوهش یبررس  بهناز جزایري  4
  15:00  فرزانه فیضیدکتر   ها رسوب واکس در نفت خام و روغن یکینامیترمود يها مدل یمطالعه و بررس  علیرضا جزینی 5

 دیتول يگاز برا- در واکنش انتقال آب هیدو ال يدیدرواکسیه يها ستیکاتال یبررس  محمد فلسفی  6
  15:30  دکتر مهران رضائی  دروژنیه

  16:00  دکتر فرزانه فیضی  رسی ترمودینامیکی جذب دي اکسید کربن روي سطح جامدمطالعه و بر  حسن ناطق  7

 پور اصغر مناف علی  8
 يو مدلها ینفت باتیموجود درترک يمرکاپتانها يجداساز يروشها یمطالعه و بررس

  16:30  دکتر فرزانه فیضی  مورد استفاده یکینامیترمود

  
  
  
  
  



  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  شجویان کارشناسی ارشد برنامه ارائه سمینارهاي دان
  گرایش گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) 145(کالس شمارة :محل برگزاري
  16/07/1400شنبه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هیدروژن و جذبریفورمینگ با بخار متان جهت تولید همزمان  امید قیطولی  1
CO2  

  13:00  دکتر سیدمهدي علوي

در ) Zirconia and Yttrai(استفاده از ارتقا دهنده هاي عناصر خاکی کمیاب   مهتاب کریمی  2
  13:30  دکتر سیدمهدي علوي  کاتالیزورهاي مزوپور نیکل جهت تولید هیدروژن

مورد استفاده  ياز و کاتالیست هاگ- اخیر در حوزه واکنش معکوس آب يبررسی پژوهشها  ریحانه مهرپور  3
  در این واکنش  

   دکتر امین بازیاري
  14:00  دکتر مهران رضائی

نقره جهت تبدیل  يبر مبنا يانجام شده در زمینه کاتالیست ها يبررسی  پژوهش ها  فاطمه قهرمانی  4
  14:30  دکتر امین بازیاري  اتیلن به اکسید اتیلن

 ونیداسیاکس ندیمورد استفاده در فرآ يستهایکاتال نهیدر زم ریاخ يشرفتهایپ یبررس  میثاق وحید  5
  14:30  دکتر مهران رضائی  گاز سنتز دیتول يبرا نییپا يمتان در دما ییجز

 خشک  نگیفورمیراکتور در ر یو طراح ستهایدر سنتز کاتال ریاخ يشرفتهایپ  مهدیه هادي 6
 )CO2 Reforming  (15:00  دکتر سیدمهدي علوي  الکلها  



  
  
  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  پلیمرمهندسی گرایش 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  145(کالس شمارة:محل برگزاري
  18/07/1401شنبه دو: زمان

 موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  

  زمان ارائه  استاد راهنما

 13:00 محمدرضا مقبلیدکتر   PLA یو مقاومت حرارت یکیر بر بهبود خواص مکانمطالعه عوامل مؤث  محدثه قائد رحمتی  1
  13:30  محمد فصیحیدکتر   مطالعه روش هاي ساخت و کاربرد فوم هاي اپوکسی  فائزه عموریزي  2
  14:00  دکتر مسعود جمشیدي  در االستومرها تیبر کاربرد گراف يمطالعه ا  بهراد هماي نیکفر  3
 14:30  دکتر محمدرضا مقبلی  نیجاذب فلزات سنگ polyHIPEمتخلخل  يمرهایلعه ساختار پلمطا  ریحانه باقري  4
 15:00  دکتر محمدرضا مقبلی    فلز- پلیمر چسبندگی جهت Hot melt  هاي چسب عملکرد و ساختار مطالعه  یزدان اینانلوپور  5

  تر محمدرضا مقبلیدک  اکریلیک يبررسی عوامل مؤثر بر خواص ضذخوردگی پوشش ها  شیبا مردانی  6
 15:30  دکتر زهرا رنجبر

با  یمواد غذائ يبند مورد استفاده در بسته يمریپل يها لمیو ساخت ف ونیفرموالس یبررس  محمد محمدي  7
 16:00  دکتر محمد فصیحی  شده اتمسفراصالح

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  گرایش مهندسی پلیمر

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  145(کالس شمارة:گزاريمحل بر
  19/07/1401شنبه سه : زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

  زاد   فرخ  دکتر حسن  ورتانییبر تاثیر انواع پلی ال ها بر خواص و ساختار فوم پلی  يمطالعه ا  سجاد نظري  1
 14:00  دکتر محمد فصیحی

 يدر بسته بند یتینانوکامپوز يمریپل يلمهایدر ف لنیجذب ات يسمهایو مکان لنیمواد روبنده ات یبررس  عیسی عبیات  2
  جاتیو سبز ها  وهیم

  زاد   فرخ  دکتر حسن
 14:30  دکتر محمد فصیحی

  یدکتر محمد فصیح  )UV(شعه ماوراء بنفش بررسی ساختار و کاربردهاي رزین ها و نانوکامپوزیت هاي پخت شونده با ا  فائزه مقسومی  3
 15:00  دکتر بهزاد شیرکوند

 15:30  دکتر محمدرضا مقبلی  یرنگ يجهت حذف آالینده ها PolyHIPeمتخلخل  يپلیمر ها يمطالعه جاذب ها  پور سعید قلی  4

سیدمحمدحسین   5
  دکتر مسعود جمشیدي  در صنعت رنگ و پوشش ها يمریهسته پوسته پل يکاربرد ساختار ها یبررس  عمرانی

 16:00  دکتر ملیحه پیشوایی

آب و  هیتصف يبرا مرهایو کاربرد آنها در پل) يو صفحه ا MOFs( نینو يها ستیبر فتوکاتال يمطالعه ا  مبین بابازاده  6
 16:30  دکتر مسعود جمشیدي  هوا

  
  
  

  



  
  
  

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  یدروکربوريگرایش مهندسی مخازن ه

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  145(کالس شمارة:محل برگزاري
  11/07/1401شنبه  دو: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13:30  الدین میريدکتر روح   برداشت نفت ادیدر ازد نینو يها ابیاستفاده از رد رامونیپ ریمطالعات اخ یبررس مصطفی رمضانی  1
 14:00  دکتر فروغ عاملی  سیماتر يدکاریچاه با استفاده از اس زشیانگ يساز هیشب رامونیپ یمتون علم یبررس زاده سارا موسی  2

 شاهین رستمی  3
 14:30  دکتر فروغ عاملی  رسوب وکس در ستون چاه و خطوط انتقال نفت يساز هیشب رامونیپ ریمرور مطالعات اخ  

 15:00  دکتر مهدي عصاره  ینیزم ریگاز در مخازن ز يساز رهیذخ يزیر و برنامه يساز هیشب رامونیپ ریاخ قاتیتحق یبررس  یعیبهزاد رب  4

و  یدروکربنیبرداشت مخازن ه ادیازد ندیجهت فرآ CO2گاز  قیتزر يا مطالعات کتابخانه نیآخر یبررس  سیدمهدیار طاهري  5
  15:30  دکتر حمیدرضا جهانگیري  مانکربن به صورت همز دیاکس يد يساز رهیذخ

)  PPG( ساخته شده  شیاز پ يها و ژل ها تینانوکامپوز مرها،یدر استفاده از ژل پل ریمطالعات اخ یبررس  سحر ملکی  6
  16:00  نسب سیدمجتبی حسینیدکتر   ینفت يها از چاه يدیدر کاهش آب و گاز تول

  16:30  دکتر حمیدرضا جهانگیري  بینی عملکرد مخزن ري عمیق در مدل سازي و پیشبررسی آخرین مطالعات کاربرد یادگی  مهسا کاردان  7
  17:00  دکتر فروغ عاملی  برداشت نفت ادیو بیوسورفکتانت ها در ازد مرهایوپلیکاربرد ب یبررس  محمد پیري  8

 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
 

  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد 
  بوريگرایش مهندسی مخازن هیدروکر

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) 145(کالس شمارة:محل برگزاري
 18/07/1401شنبه دو: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 بررسی کاربردهاي هوش مصنوعی و یادگیري عمیق در طبقه بندي و رخساره بندي مخازن نفتی بر اساس  سیدحمیدرضا موسوي  1
 13:00  نسب دکتر سیدمجتبی حسینی  الك هاي چاهی و تحلیل تصاویر

  13:30 دکتر محمدتقی صادقی  برداشت ادیعملکرد ازد ینیشبیبه منظور پ یمطالعات انجام شده در کاربرد هوش مصنوع یبررس  علی تازش  2
 14:30  دکتر محمدتقی صادقی  ییماخواص چاه و مخزن در چاه آز نیدر تخم یهوش مصنوع يکاربرد ها یبررس  عاطفه عزیزي  3

  سعید داودي  4
  15:00   دکتر مهدي عصاره  زگاو نفت يها هچادر  معدنی يها نمک نشست تهو  بسور زيسا لمد مینهدر ز خیرا تتحقیقا سیربر  

 15:30   دکتر مهدي عصاره  یعیدر  مخازن شکافدار طب يثقل  زشیر زمیبر مکان یقیگاز تزر ریتاث نهیدر زم ریاخ قاتیتحق یبررس  فاطمه مکاري  5
 16:00  الدین میري دکتر روح  حفره اسیمق يساز متخلخل با تمرکز بر مدل طیدر مح نینشست آسفالت ته يها روش یبررس    مهدي مهرپرور  6

  دکتر محمدتقی صادقی  بررسی کاربردهاي هوش مصنوعی در تفسیر و پیش بینی نمودارهاي چاه پیمایی  مهرداد امینی  7
 16:30  حمیدرضا جهانگیري دکتر

 17:00  الدین میري دکتر روح  در مخازن شکافدار يآشام خودبخود ندیدر فرآ نهییمو یوستگیپ زمیمکان یبررس  امیرحسین نوروزي  8

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  برنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشناسی ارشد

  گرایش بیوتکنولوژي 
  دسی شیمی، نفت و گازدانشکده مهن)  130(کالس شمارة:محل برگزاري

  11/07/1401شنبه دو: زمان
  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 مهسا صنعتی  1
با  یاساس يبر تفاوتها دیاکسنده گوگرد با تأک يهایباکتر یکیشبکه متابول یو بررس يگردآور

  13:30 دکتر فرشته نعیم پور  گرید يهایباکتر

 14:00 دکتر فرشته نعیم پور  یستیز ییزدا شده بر نمک انجام قاتیتحق یبررس  ابراهیممحدثه پور  2
 14:30  دکتر پریسا حجازي   یستیز يو جداساز يوتکنولوژیکاربرد در ب يمطالعه انواع ژل ها برا  پریسا محمدحسینی  3
  00:15  یسا حجازيدکتر پر  الکتروسینتیک در فاز جامد  يندهایفرآ يمطالعه مدلساز  حسین نیکخواه  4
  15:30  دکتر فرشته نعیم پور  و چالشها ندهایفرآ: کروجلبکیاز م زلیودیب دیتول  الهه فرجی  5
  16:00  دکتر فرشته نعیم پور  يهواز  یو تعامالت آنها در هضم ب ها کروبیم کیشبکه متابول یبررس    فرانک ابراهیمی  6

  
 
 
  
  



  
  

  سی ارشدبرنامه ارائه سمینارهاي دانشجویان کارشنا
  گرایش بیوتکنولوژي 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز)  130(کالس شماره:محل برگزاري
  11/07/1401شنبه دو: زمان

  زمان ارائه  استاد راهنما  موضوع سمینار  نام و نام خانوادگی  ردیف
 10:00  دکتر پریسا حجازي  میکروبی يو حذف بیوفیلمها يمحدودساز يروشها  مریم ابوالفتحی  1

 ي محمدمهدي خسرو  2
 10:30  دکتر پریسا حجازي  آلی براي تثبیت بیومولکولها-بررسی کامپوزیتهاي چارچوب فلزي  فارسانی

 11:00  دکتر فرشته نعیم پور  کیمتابول یآن در مهندس يو کاربردها SteadyCom تمیالگور یبررس  فاطمه زهرا درمان  3

  
  


