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انتصاب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ به 
عنوان عضو اتاق فکر سیاست گذاری فناوری

ــتوده  ــت س ــر رحم ــای دکت آق
هیئــت  عضــو  قره بــاغ، 
ــی  ــکده ی مهندس ــی دانش علم
شــیمی دانشــگاه تهــران، طــی 
حکمــی از ســوی وزارت علــوم، 
بــه  فنــاوری،  و  تحقیقــات 

عنــوان »عضــو اتــاق فکــر سیاســت گذاری فنــاوری« ایــن 
وزارتخانــه، منصــوب شــدند.

افتتاح اتاق ریاست و کالس دانشکده بعد از 
بازسازی با حضور مدیرعامل شرکت آریا ساسول

در پنجــم دی مــاه و بــه مناســبت افتتــاح قســمت های 
ــاتید  ــور اس ــا حض ــه ای ب ــکده، جلس ــده ی دانش ــازی ش بازس
ــدس  ــای مهن ــی و آق ــکدگان فن ــت دانش ــکده، ریاس دانش
ــرای تشــکر از  ــی، مدیرعامــل شــرکت آریاساســول، ب بحرین
ــی  ــازی یک ــای بازس ــن هزینه ه ــرای تأمی ــه ب ــن مجموع ای
ــد.  ــزار ش ــت برگ ــر مدیری ــکده و دفت ــای دانش از کالس ه
ــال 1374  ــه ی س ــی دانش آموخت ــین بحرین ــای امیرحس آق
ــد دانشــکده ی مهندســی  کارشناســی و 1376 کارشناسی ارش
شــیمی دانشــگاه تهــران و از مدیــران موفــق حــوزه ی نفــت، 
گاز و پتروشــیمی اســت. در ســال های اخیــر دانش آموختــگان 
ــاخت های  ــن، از گســترش زیرس ــواه دانشــگاه و خیری نیک خ
دانشــگاه و اهــداف و مأموریت هــای ملــی، منطقــه ای و 

بین المللــی آن حمایــت کرده انــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی کرســی یونســکو در بازیافــت 
ــی »از روز  ــنواره ی مل ــومین جش ــران، س ــگاه ته آب دانش
آب تــا نــوروز آب« از مــورخ 13 اســفند لغایــت 2 فروردیــن 
ــا  ــود. ب ــزار می ش ــی آب(، برگ ــا روز جهان ــی آب ت )روز مل
توجــه بــه شــرایط بحرانــی کشــور در حــوزه ی آب و محیــط  
ــترده،  ــه صــورت گس ــال ب ــنواره ی امس ــن جش زیســت، ای
مشــکالت، تهدیدهــا و فرصت هــای گوناگــون حــوزه ی آب 
را مــورد بررســی قــرار می دهــد.  بــه منظــور ارتقــای دانــش 
متخصصــان و عمــوم در حــوزه ی آب، سلســله رویدادهــای 
فرهنگی-علمی-آموزشــی در ایــن جشــنواره برگــزار خواهــد 
ــی،  ــا هــدف مشــارکت ســازمان های دولت ــن ب شــد. همچنی
ــوزه ی آب  ــا ح ــط ب ــز مرتب ــا  مراک ــترک ب ــای مش رویداده
ــای  ــور آب ه ــول مح ــی ح ــای تخصص ــه »میزگرده از جمل
زیرزمینــی«، »نشســت های فرهنگــی و اجتماعــی بــا محــور 
آب و توســعه«، »اکــران فیلــم و مســتند و برگــزاری مســابقه 
عکاســی مرتبــط بــا آب« نیــز در دســتور کار ایــن جشــنواره 
قــرار دارنــد. بــه عــالوه مراســم یادبــود و بزرگداشــت 
ــا  ــال در گذشــته در حــوزه ی آب در دوران کرون ــزان فع عزی

ــنواره اســت. ــن جش ــای ای ــز  از برنامه ه نی

برگزاری همایش کرسی آب یوسکو

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های 
جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

انجمــن مهندســی گاز ایــران بــا همــکاری دانشــکده ی 
مهندســی شــیمی، ســومین کنفرانــس بین المللــی 
فناوری هــای جدیــد در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی 
را در روزهــای 3 و 4 اســفند مــاه بــه صــورت مجــازی، 
ترتیــب دادنــد. ایــن کنفرانــس، بــرای برقــراری ارتبــاط 
بیشــتر بیــن اســاتید، دانشــجویان و پژوهشــگران، 
ارتبــاط نهادهــای دانشــگاهی و صنعتــی، و تبــادل 
نظــر و ایجــاد همکاری هــای علمــی در زمینــه ی 
و  گاز  نفــت،  صنایــع  بــا  مرتبــط  فناوری هــای 

ــد. ــزار ش ــیمی برگ پتروش

معاون آموزشی وزارت علوم منصوب شد
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل  وزی
ــر  ــای دکت ــی، آق ــدور حکم ــا ص ب
قاســم عمــو عابدینــی را بــه عنــوان 
علــوم  وزارت  آموزشــی  معــاون 

ــرد. ــوب ک منص
ــی  ــم عموعابدین ــر قاس ــای دکت آق

ــان،   ــن آلم ــگاه آخ ــوژی از دانش ــری بیو تکنول دارای دکت
ــران  ــگاه ته ــیمی دانش ــی ش ــکده ی مهندس ــتاد دانش اس
هســتند. معاونــت پژوهشــی، ریاســت پــارک علــم و 
فنــاوری و تأســیس و سرپرســتی دانشــکده ی علــوم و 
ــی  ــه ســوابق اجرای ــران از جمل ــن دانشــگاه ته ــون نوی فن

ــت. ــی اس ــر عموعابدین ــای دکت آق



  خبرنامه ی دانشکده ی مهندسی شیمی | شماره ۳ | زمستان ۱۴۰۰| صفحه ۲ 

ارتقای مرتبه ی علمی اعضای هیئت علمی 
دانشکده ی مهندسی شیمی دانشگاه تهران
ارتقــای رتبــه ی آقــای دکتــر ســیاوش ریاحــی بــه مرتبه ی 

اســتادی را خدمــت ایشــان تبریــک می گوییــم. 
همچنیــن خدمــت آقــای دکتــر پیــام زاهــدی و خانــم دکتر 
ــیاری،  ــه دانش ــه ب ــای رتب ــرای ارتق ــور، ب ــرا منصورپ زه

ــم. ــک می گویی تبری
بــرای ایــن عزیــزان از طــرف خانــواده ی مهندســی شــیمی 

دانشــگاه تهــران آرزوی موفقیت هــای روز افــزون داریــم.

نشریه ی مهندسی شیمی و نفت دانشکده ی 
مهندسی شیمی

ــت  ــیمی و نف ــی ش ــریه ی مهندس ــال نش ــتان امس در زمس
 Journal of Chemical( دانشــکده ی مهندســی شــیمی
ــه کســب  and Petroleum Engineering( موفــق ب
نمایــه ی بین المللــی اســکوپوس )scopus(  شــد. ایــن 
موفقیــت را بــه ســردبیر و اعضــای هیــأت تحریریــه ی 
ــی  ــکده ی مهندس ــواده ی دانش ــه و خان ــن مجل ــالش ای پرت

ــم. ــک می گویی ــران تبری ــگاه ته ــیمی دانش ش

فعالیت های معاونت پژوهشی در زمینه ی 
کارآفرینی

ــرورش  ــگاه  در پ ــالت دانش ــث رس ــر بح ــال های اخی در س
ــه جــای رویکــرد  ذهن هــای خــالق و کارآفرینــان آینــده، ب
ــت.  ــرح شده اس ــدس، مط ــق و مهن ــرورش محق ــنتی پ س
ــه  ــه ایــن هــدف، مجموعــه ی فعالیت هایــی ب ــرای نیــل ب ب
ــیمی،  ــی ش ــکده ی مهندس ــی دانش ــاون پژوهش ــت مع هم
آقــای دکتــر توکلــی، بــرای آشــنایی دانشــجویان دانشــکده 
ــا مبانــی کارآفرینــی و ایجــاد بســتر پــرورش و شــکوفایی  ب
اســت. در زمســتان  انجــام  ایده هــای آن هــا در حــال 
ــار  ــامل وبین ــی؛ ش ــور کارآفرین ــا مح ــت ب 1400، دو نشس
مشــترک دانشــکده ی مهندســی شــیمی بــا شــتاب دهنــده ی

 بُــن دا لـَـب و نشســتی بــا عنــوان مشــق کارآفرینــی برگــزار 
ــب  ــن دا لَ ــتاب دهنده ی بُ ــا ش ــترک ب ــار مش ــد. در وبین ش
ــوی،  ــر صف ــم دکت ــد، خان ــزار ش ــاه برگ ــن م ــه 17 بهم ک
مدیرعامــل شــتاب دهنده ی بُــن دا لَــب، ضمــن معرفــی ایــن 
ــای  ــتاب دهی، و حوزه ه ــد ش ــاره ی فرآین ــتاب دهنده ، درب ش
ــد.  ــح دادن ــب توضی ــن دا لَ ــتاب دهنده ی بُ ــی کار ش تخصص
ــن  ــکاری بی ــای هم ــر، زمینه ه ــی دیگ ــن در بخش همچنی
ــده،  ــه بررســی شــد و از دانشــجویان صاحــب ای دو مجموع
جهــت حضــور در ایــن شــتاب دهنــده دعــوت بــه عمــل آمد. 
ــور  ــا حض ــن ب ــز 25 بهم ــی« نی ــق کارآفرین ــت »مش نشس
ــره ی  ــت مدی ــس هیئ ــعیدی، رئی ــی س ــدس عل ــای مهن آق
گــروه صنعتــی آریــن ســعید، و آقــای دکتــر رامیــن دهقــان، 
مدیرعامــل شــرکت آمیــژال برگــزار شــد. در ایــن نشســت، 
ــان در  ــق، تجــارب مهمان ــن موف ــک کارآفری ــای ی ویژگی ه
ــود در  ــای موج ــا و فرصت ه ــی و چالش ه ــیر کارآفرین مس

ایــن مســیر مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

انتشار شماره ی اول نشریه ی تکنوزیسم

نشــریه ی  اول  شــماره ی 
محوریــت  بــا  تکنوزیســم، 
چالش هــا،  آب؛  »بازیافــت 
بــه   ، راه حل هــا«  و  پرســش ها 
پیرامــون  مختلفــی  موضوعــات 
آلودگــی و کمبــود آب پرداختــه 
ــی  ــماره، معرف ــن ش ــت. در ای اس
ــت  ــال در بازیاف ــتارتاپ های فع اس
آقــای  بــا  مصاحبه هایــی  و  آب 

دکتــر محمدحســین صــراف زاده و آقــای دکتــر بهنــام غفــاری، 
آمــده اســت.

ــر امیــد توکلــی، ســردبیر  ــاز نشــریه، آقــای دکت صاحــب امتی
نشــریه خانــم ســیده حنانــه ســنایی و مدیــر مســئول نشــریه 

آقــای ســید امیــن مــرادی ســاالری هســتند.
ــن نشــریه، اینجــااینجــا کلیــک  ــرای دریافــت شــماره ی اول ای ب

کنیــد. اولین جلسه ی شورای مشاورین صنعتی

اولیــن جلســه ی شــورای مشــاورین صنعتی دانشــکده ی 
مهندســی شــیمی دانشــگاه تهــران در روز چهارشــنبه  
ــی  ــکده ی مهندس ــد. دانش ــزار گردی 1400/11/20 برگ
شــیمی دانشــگاه تهــران، از پیشــگامان و نــوآوران 
ــه ی  ــور در کمیت ــه حض ــوت ب ــور، دع ــع کش در صنای
ــی دانشــکده نمــوده اســت. هــدف از  مشــاورین صنعت
ــی و  ــور آموزش ــاوره در ام ــه، مش ــن کمیت ــکیل ای تش
ــگاه  ــای جای ــت روز و ارتق ــا صنع ــاط ب پژوهشــی، ارتب
ــوآور و کارآفریــن  ــه عنــوان دانشــکده ای ن دانشــکده ب

اســت. 

https://technozismsj.ut.ac.ir/jufile?ar_sfile=1309527
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رویداد روز پژوهش و بین الملل 
ــای  ــت آق ــه هم ــاه ب ــفند م ــنبه 2 اس در روز دوش
دانشــکده،  پژوهشــی  معــاون  توکلــی،  دکتــر 
رویــدادی تحــت عنــوان روز پژوهــش و بین الملــل 
ــنایی  ــدف آش ــا ه ــیمی ب دانشــکده ی مهندســی ش
دانشــجویان دانشــکده بــا گروه هــای آموزشــی 
امکانــات  و  اســاتید  پژوهشــی  زمینه هــای  و 
آزمایشــگاهی دانشــکده برگــزار شــد. بــه ایــن 
ــای تخصصــی دانشــکده،  ــران گروه ه منظــور، مدی
هــر  اســاتید  پژوهشــی  حوزه هــای  دربــاره ی 
ــش  ــان بخ ــد. در پای ــه دادن ــی ارائ ــروه توضیحات گ
اول رویــداد، آقــای دکتــر بهرامیــان دربــاره ی 
ــان   ــای درم ــا و روش ه ــروس کرون ــه ی وی مطالع
آن از دیــد ترمودینامیــک واکنــش بــه عنــوان 
زمینــه ی متفاوتــی از کاربردهــای دانــش مهندســی 
شــیمی صحبــت کردنــد. در بخــش دوم رویــداد نیــز 
خانــم دکتــر عباســی سرپرســت مرکــز نیازســنجی 
و پروژه یابــی و آقــای دکتــر علی یــار جــوادی، 
عضــو مرکــز پژوهشــی هلمهولتــز آلمــان، دربــاره ی 
و  اســاتید  بین المللــی  همــکاری  زمینه هــای 

ــد.  ــت کردن ــجویان صحب دانش

بازدید علمی از سایت آب شیرین کن 
جنوب شرکت توسعه آب آسیا

ــی کرســی یونســکو در  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بازیافــت آب دانشــگاه تهــران، در راســتای آشــنایی 
بــا ایــن مرکــز و ســوق دادن پروژه های دانشــجویی 
ــه صنعــت،  دانشــجویان درس مهندســی محیــط  ب
ــگاه  ــیمی دانش ــی ش ــرفته ی مهندس ــت پیش زیس
ــوزه ی  ــه در ح ــجویان ک ــی از دانش ــران و جمع ته
محیــط زیســت فعالیت دارنــد، در دی مــاه، بازدیدی 
از ســایت آب شــیرین کن بندرعبــاس داشــتند. ایــن 
بازدیــد بــه میزبانــی شــرکت مهندســی توســعه آب 
ــراف زاده،  ــر ص ــای دکت ــتی آق ــه سرپرس ــیا و ب آس
ــت آب  ــکو در بازیاف ــی یونس ــرم کرس ــس محت رئی

دانشــگاه تهــران در دی مــاه انجــام گرفــت.

گردهمایی ساالنه دانشکده

در تاریــخ دوشــنبه 16 اســفند 1400 گردهمایــی 
ــکده  ــان دانش ــه  و کارشناس ــت رئیس ــالیانه ی هیئ س
در  صبحانــه،   صــرف  از  پــس  گردیــد.  برگــزار 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــم اصفهان ــی از خان ــن گردهمای ای
ــر  ــای دکت ــد. آق ــر گردی ــان تقدی ــتگی ایش بازنشس
ــورای  ــه ی ش ــور درجلس ــت حض ــه عل ــی ب ضرغام

دانشــگاه، در ایــن گردهمایــی حضــور نداشــتند.



  خبرنامه ی دانشکده ی مهندسی شیمی | شماره ۳ | زمستان ۱۴۰۰| صفحه ۴ 

انتصاب دو عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی 
شیمی به عنوان  نماینده ی هیئت اجرایی جذب 

اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

عموعابدینــی  قاســم  دکتــر  آقــای 
مرتضــوی  یــداهلل  دکتــر  آقــای  و 
طــی حکم هایــی از ســوی ریاســت 
دانشــکده ی مهندســی شــیمی بــه 
عنــوان نماینــدگان هیئــت اجرایــي 
علمــي  هیئــت  اعضــاي  جــذب 
دانشــگاه تهــران در کارگــروه بررســي 
ــي  ــکده مهندس ــي دانش ــي علم توانای
ــدت  ــه م ــي ب ــکدگان فن ــیمي دانش ش
منصــوب شــدند. ضمــن  دو ســال 
ــواران،  ــن بزرگ ــه ای ــک ب ــرض تبری ع
از آقــای دکتــر سیدحســن جعفــری 
امان آبــادی بــرای زحمــات ایشــان 
در دوره ی دو ســاله ی گذشــته در ایــن 

ســمت سپاســگزاریم.

مسابقه ی عکاسی یلدا
ــت  ــیمی، جه ــی ش ــکده ی مهندس ــی دانش ــط عموم رواب
ــوان  ــت عن ــابقه ای را تح ــدا، مس ــب یل ــت ش گرامی داش
»عکاســی یلــدا«، برگــزار نمــود و از بیــن شــرکت کنندگان 
بــه قیــد قرعــه، هدایایــی از ســوی دانشــکده ی مهندســی 

شــیمی تقدیــم شــد.

دوره های آموزشی انجمن مهندسی شیمی و 

پلیمر دانشگاه تهران
اولیــن بخــش از دوره هــای آموزشــی انجمــن علمــی 
مهندســی شــیمی و پلیمــر دانشــگاه تهــران، از تاریــخ 16 
بهمــن مــاه، آغــاز گردیــد. ایــن دوره هــا شــامل آمــوزش 
نرم افزارهــای کاربــردی در حوزه هــای مختلــف مهندســی 
ــدرک  ــا، م ــان دوره ه ــتند و در پای ــر هس ــیمی و پلیم ش
ــرکت کنندگان،  ــه ش ــی ب ــن علم ــوی انجم ــر از س معتب

اعطــا می گــردد.

شاخه ی دانشجویی EAGE در دانشگاه 
تهران شروع به فعالیت کرد

شــاخه ی دانشــجویی نهــاد معتبــر بیــن المللــی انجمــن اروپایی 
ــگاه  ــن )EAGE( در دانش ــوم زمی ــان عل ــمندان و مهندس دانش
ــتی  ــت سرپرس ــالدی تح ــال 2022 می ــدای س ــران، از ابت ته
آقــای دکتــر محمــد امامــی نیــری شــروع بــه فعالیــت نمــود. 
ایــن انجمــن دانشــجویی بــا عضویــت تعــدادی از دانشــجویان 
دانشــکده ی مهندســی شــیمی در مقاطــع کارشناسی،کارشناســی 
ارشــد و دکتــری اقــدام بــه عضوگیــری نمــوده و تحــت 
ــت.  ــغول اس ــتمر مش ــت مس ــه فعالی ــاد EAGE ب ــارت نه نظ
ــا بیــش از 19000 عضــو از سراســر جهــان  انجمــن EAGE ب
ــن،  ــوم زمی ــا عل ــط ب ــاي مرتب ــن انجمن ه ــر تری یکــي از معتب
مهندســي نفــت و انــرژی زمیــن اســت. نهــاد EAGE و بنیــاد 
ــرای کمــک  ــده ای ب بورســیه ی آن برنامه هــا و بســترهای عدی
بــه دانشــجویان در راســتای توســعه ی عضویــت، ایجــاد 
فرصت هــای متعــدد، مشــارکت در فعالیت هــای انجمــن و 

پروژه هــای مختلــف را در نظــر گرفته انــد. 
مزایاي عضویت در این انجمن:

1- امــکان برخــورداري از حمایت هــاي مالــي دانشــجویي 
ــف علمي-تخصصــي و  ــاي مختل ــراي حضــور در کنفرانس ه ب

برنامه هــاي آموزشــي
2- دسترســي بــه پایــگاه علمــي بــا بیــش از 30000 مقالــه ی 

علمي-تخصصــي
  EAGE  3- امــکان شــرکت در  آزمون هــاي آنالیــن انجمــن
و شــرکت در کنفرانس هــای بیــن المللــی بــا هزینــه ی انجمــن 

در صــورت کســب مقــام برتــر.
4- امــکان انتشــار مقالــه بــراي اعضــاي انجمــن در مجــالت 

.EAGE منتشــر شــده از ســوي انجمــن
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انتشار شماره ی سوم نشریه ی فناوری های سبز

شــماره ی ســوم نشــریه ی فناوری هــای ســبز، شــامل مقــاالت مختلــف در حــوزه ی فناوری هــای 
ســبز، انرژی هــای تجدیدپذیــر و اســتارتاپ های ایــن حــوزه در زمســتان 1400 منتشــر شــد. در ایــن 
شــماره خبرهــای مرتبــط بــا هیــدروژن ســبز، انــرژی خورشــیدی و نانوفنــاوری و مصاحبه هایــی بــا 

آقــای دکتــر فریــد صفــری و آقــای دکتــر ناصــر مقدســی، آمــده اســت.
ــلیمی و  ــن س ــای متی ــریه آق ــردبیر نش ــی ، س ــد توکل ــر امی ــای دکت ــریه، آق ــاز نش ــب امتی صاح

ــتند. ــر هس ــزی ف ــا عزی ــای رض ــریه آق ــئول نش مدیرمس
برای دریافت شماره ی سوم این نشریه، اینجااینجا کلیک کنید.

گرامیداشت روز درخت کاری در 
دانشکده ی مهندسی شیمی

معرفی کتاب:
کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان ها ی دو فازی

تالیف : آقا ی دکتر علی وطنی )استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران(
و آقای دکتر سعید مخاطب )مشاور بین الملی در توسعه ی فناوری ها ی صنعت گاز(

ــت،  ــط زیس ــت از محی ــتا ی حفاظ ــت: در راس ــده اس ــص( آم ــا تلخی ــاب )ب ــگفتار کت در پیش
توصیــه بــه مصــرف گاز طبیعــی بــه عنــوان ســوخت  پــاک، منجــر بــه کشــف منابــع جدیــد 
گاز طبیعــی در نقــاط مختلــف جهــان شــده اســت. از ســوی دیگــر، اســتفاده از گاز طبیعــی  
بــه عنــوان خــوراک واحدهــای پترو شــیمی، بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

ــه  ــط لول ــق خ ــدی از طری ــت و گاز تولی ــی، الزم اســت. نف ــع هیدرو کربن ــن مناب ــه از  ای ــرداری بهین ــرای بهره ب ب
ــط  ــت و گاز توس ــان نف ــال هم زم ــود. انتق ــال داده ش ــا انتق ــا پایانه ه ــگاه ها ی ــرداری، پاالیش ــای بهره ب ــه واحد ه ب
یــک خــط لولــه، از موضوعــات مهــم مطــرح، طــی دهه هــای اخیــر می باشــد. کتــاب پیــش رو، نخســتین کتــاب 
ــازی در کشــور  ــه ی انتقــال جریان هــای دو ف ــه ی طراحــی هیدرولیکــی خطــوط لول علمــی و تخصصــی در زمین
ــاپ  ــک چ ــال 1380 و این ــاپ اول آن در س ــه چ ــد؛ ک ــی می باش ــان فارس ــه زب ــع ب ــاب مرج ــک کت ــوان ی به عن
ــا اســتعانت از درگاه ایــزد متعــال در  دســترس دانشــجویان عزیــز، اســاتید محتــرم و  ششــم آن در ســال 1400 ب

ــرد. ــرار می گی ــه ی کشــور ق ــان فرهیخت ــن بزرگــوار صنعــت نفــت و محقق متخصصی
این کتاب توسط جهاد دانشگاهی )دانشگاه تهران، دانشکده ی فنی( به چاپ رسیده است.

https://greentechsj.ut.ac.ir/article_86544_4bb01ee5c019eb2c42fa7606b41c0ea7.pdf
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اسامی دانشجویان دکتری دانشکده ی مهندسی شیمی که در فصل زمستان از رساله خود دفاع کرده اند:
به این عزیزان تبریک می گوییم و برای ایشان در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت داریم.

عنوان رساله نام و نام خانوادگی

توسعه شبیه ساز جریان چند فازی در ستون چاه به منظور کاهش تولید در اثر نشست رسوب آسفالتین آقای غالمرضا فالح نژاد

بررسی برهم کنش آسفالتین و سورفکتانت ها با اندازه گیری دینامیک پدیده های سطح برای شناخت بهتر مکانیسم پایداری آسفالتین  آقای صفت اله عشوریان

جداسازی یون کلسیم و ایزوتوپ پایدار کلسیم- 48 به روش استخراج مایع- مایع با استفاده از زنجیره فلوییدیک آقای حمید اسدی ساغندی

فناوری تشخیص زود هنگام دیابت بر پایه سنجش بیومولکول های ایمنی در یک سامانه نانوحسگر زیستی آقای محمدرضا فرخ نیا

جداسازی روغن از آب به کمک مواد هوشمند مغناطیسی آقای یحیی ربانی

بررسی عملکرد تزریق آب کم شور ارتقایافته به وسیله ی پلیمر به منظور ازدیاد برداشت نفت آقای آرمان درویش سروستانی

ارائه ی روش مبتنی بر خواص دینامیک سطح برای مطالعه برهم کنش نانوذره و پروتئین خانم سارا شورنی

نشان دار کردن گاز متان با ایزوتوپ پایدار دوتریم در میکروراکتور پوشش داده شده خانم فاطمه حشمتی فر

بررسی تجربی فرآیند تبدیل سولفید هیدروژن موجود در گاز ترش به متیل مرکاپتان آقای محمدرضا شعبانی

بررسی مکانیسم همگن- ناهمگن در واکنش تبادل ایزوتوپی اکسیژن بر روی کاتالیست های پالتین و اکسید فلز آقای بهروز بزرگی


