
عنوان مقاله کد مقاله نام نام خانوادگی شماره

5866 مواد دارویی استخراج جامد و مایع برای آناليزهای ميکرو بررسی شيوه ندا بدرخانی 1

5937 Applied emulsion liquid membrane to extraction Titanium from nitric acid solution علی پورحاتم 2

5966 تصفيه پساب پاالیشگاهی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی با هوای محلول  مجتبی احمدی 3

6030 An environmentally friendly water-based drilling fluid applicable in Iranian oil fields ميثم ميرعرب رضی 4

6068 ....بررسی پارامترهای مختلف ساخت کربن فعال  با استفاده از عامل فعال کننده اسيد فسفریک  امير قربانعلی 5

6202 تحليل اکسرژی و کاربرد آن در فرایندهای خورشيدی حليمه آقایی زوری 6

5727 Investigation in difference of sour gas quantity between Inlet of gas pipe line .... مير اسداهلل ستاری اسکویی 7

5812 های دوجزئیهای ترمودیناميکی سيستمکنشی مدلکاربرد الگوریتم ژنتيک چندهدفی برای تخمين پارامترهای برهم حسين قنادزاده 8

5852 PSRK در حضور گاز کمکی متان با استفاده از معادله حالت Hپيش بينی دمای تشکيل هيدرات ساختار  جعفر  جوانمردی 9

5882 ...(نرمال هگزادکان+نرمال تترادکان)مایع سيستم دوتائی –مطالعه تجربی و مدل سازی ترمودیناميکی تعادل جامد جعفر  جوانمردی 10

5883 PSRK سازگاری ترمودیناميکی داده های آزمایشگاهی محتوای آب گاز طبيعی با استفاده از معادله حالت جعفر  جوانمردی 11

6541 Dielectrophoretic Demulsification of O/W Emulsion مير مسعود  حسينی 12

5989 Nitrogen removal in aerobic and anaerobic cycles سهيال غالميان 13

5824 ی دو مدل دیناميک برای راکتور شکست کاتاليستی بستر سيالیسازی دیناميک و مقایسهشبيه محمد شاه چراغی 14

5844 ... و Aspen Dynamicشبيه سازی دیناميکی توالی برج های تقطير و انتگراسيون حرارتی آنها با استفاده از نرم افزارهای  مبينا خدادوست 15

5848 مدل سازی جذب آمونياک در برج پاششی ارسالن کيانی نژاد 16

5986 Design of a reconstruction for specific wear rate of epoxy composites with various composition... سهيال غالميان 17

(10:30- 11:30صبح پنج شنبه، )ارائه پوستر 

 استخراج، کریستاليزاسيون و فروشویی

 انرژی و محيط زیست

تعادالت فازی

جداسازی مولکولی

دیاليز، الکترودیاليز و الکتروفورسيس

طراحی، مدلسازی و شبيه سازی



عنوان مقاله کد مقاله نام نام خانوادگی شماره

6027 شبيه سازی واحد جذب تناوبی با فشار برای توليد نيتروژن مسعود مفرحی 18

6028 Aspen Plusآب توسط نرم افزار - اتر- سازی برج پرشده فرآیند جداسازی سه جزئی الکلشبيه ميثم مير عرب رضی 19

6076 هدی از گلبرگ زعفران با استفاده از منطق فازی جداسازی غشایی آنتوسيانين سازی شار درمدل طاهری 20

6089 سازی برج تثبيت ميعانات گازی پاالیشگاه گاز پارسيانشبيه رضا آذین 21

6097 DD3Rپيش بينی تراوش پذیری از ميان غشا زئوليتی  هاجر رجعتی 22

6161 مدلسازی برج دیوار ميانی اشکان البرزی 23

6087 بوسيله حالل و جداسازی غشایی از گلبرگ زعفران جداسازی آنتوسيانين طاهره طاهری 24

5874 شبيه سازی دیناميکی وکنترل واحد تقطير اتمسفریک پاالیشگاه شيراز سحر انسانی 25

6163 بررسی سيستم کنترل فرآیند جداسازی اتانول از آب با استفاده از بنزن  ابوالفضل جاوونی 26

6108 سرب و مس سنگين فلزات حذف در طبيعی جاذبهای قابليت بررسی محمد علی اسدی 27

موضوعات ویژه

فرآیندهای جداسازی در صنایع غذایی

(10:30- 11:30صبح پنج شنبه، )ارائه پوستر 

کنترل در فرآیندهای جداسازی



عنوان مقاله کد مقاله نام نام خانوادگی شماره

5634 اثر اتصال عرضی بر رسوخ گاز طبيعی درون غشاهای پلی ایميدی با استفاده از مدل جذبی فنگ فاطمه سبزی 28

5855 حذف رنگ از پساب در فرایندهای غشایی پویان خوشبخت 29

5857 یک مدل انتقال جدید برای جداسازی دی اکسيدکربن از گاز طبيعی به وسيلۀ غشاء پليمری شيشه ای در فشار باال علی اصغر قریشی 30

6059 بررسی اثر شکل ذرات در مدل بروگمن برای پيش بينی تراوایی غشا ماتریس آميخته ی در بر گيرنده نانوذرات تراوا کيوان محمد قيماسی 31

6063 در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید   (MEA) به وسيله مونواتانول آمين CO2افزایش جذب  مرضيه مفردی 32

6081 اثر سخت شدن زنجيره های پليمری در مدل بروگمن برای پيش بينی تراوایی غشا ماتریس آميخته حاوی نانوذرات تراوا کيوان محمد قيماسی 33

6193 جامد با استفاده از نظریه نوسان گر-مطالعه نفوذ سطحی در سيستمهای گاز هادی عدلو 34

5808 کاهش تراوایی غشا مبادله کننده پروتون در پيل سوختی توسط نانو مونت موریلونيت مسعود صمدی 35

5880 ...مایع هموژن و کروماتوگرافی مایع -استخراج و اندازه گيری آفت کش ها در نمونه های عسل با استفاده از استخراج مایع سارا واعظ زاده 36

6055 حذف ترکيبات آروماتيک چند حلقوی از پساب به کمک جاذب حميد باقری 37

5897 GC-MS وGCبررسی ترکيبات آلی فرار در بافت کبد ماهی عروس با استفاده از کروماتو گرافی گازی  منصوره  صالحی برزگر 38

6029 ميثم از گاز خروجی دودکش نيروگاه با استفاده از تماس دهنده غشاییCO2 جذب شيميایی CFDشبيه سازی  مير عرب رضی 39

6212 …بررسی افت فشار و انتقال حرارت در راکتورهای بستر ثابت در اعداد رینولدز پایين با استفاده از دیناميک سياالت  الهه کيخا 40

6383 CFDبررسی تاثير هندسه گردابه یاب بر راندمان سيکلون جداکننده پودر سياه از گاز طبيعی با استفاده از شبيه سازی  سيد حسن هاشم آبادی 41

6384 ...بررسی تاثير پارامترهای هندسی در جداسازی آسفالتين از نفت خام سنگين در هيدروکربن سيکلون با استفاده از سيد حسن هاشم آبادی 42

6385 Two Benchmarks for Evaluating the Direct Numerical Simulation of Interphase Mass Transfer سيد حسن هاشم آبادی 43

5828 ...بررسی و مقایسه مدل های ریاضی منحنی شکست برای جذب زیستی نيکل در ستون بستر ثابت  فاطمه کفشگری 44

(15:40- 16:40عصر پنج شنبه، )ارائه پوستر 

فرآیندهای جداسازی در بيوتکنولوژی

 پيل سوختی

جداسازی اجزاء در کروماتوگرافی

جداسازی در فرآیندهای غشایی

دستاوردهای نوین در فرآیندهای جداسازی

دیناميک سياالت محاسباتی



عنوان مقاله کد مقاله نام نام خانوادگی شماره

5881 ...پاسخ باکس بنکن در شرایط مختلف عملياتی در یک راکتور-امکان سنجی بيوليچينگ اورانيوم با استفاده از روش رویه مسعود عيسی پور 45

6085 مروری بر روش های متداول استخراج ليپيد از ریز جلبک ها با استفاده از حالل  فرزین عباسپور اقدم 46

5787 تغييرات ضریب انتقال جرم با دما و رطوبت هوا در برج خنک کننده مجتمع پتروشيمی بوعلی سينا مهدی شيرعلی 47

5869 بررسی تجربی جداسازی دی اکسيد کربن از گاز طبيعی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره سودابه خليلی 48

5876 ...ی عملکرد و پارامترهای مؤثر بر خلوص محصوالت در واحد جداسازی ميعانات گازیبررسی شرایط بهينه فرزاد قاسمی 49

5878 ...بررسی عوامل موثر بر فرایند بازیافت دی اکسيدکربن از دودکش کوره ریفورمر واحد آمونياک و استفاده مجدد  فرخنده قادرزاده 50

5960 X13  بوسيله غربال ملکولیC10-C14جداسازی ترکيبات جانبی آروماتيکی از نرمال پارافين های  ليال ریاضی 51

6053 های ساختار یافتهبا آکنهپر شده تر مایع در برجهای نامنظم برای توزیع یکنواختاستفاده از آکنه خليل اسفندیارپور بروجنی 52

6095 های ساختاریافتهرطوبت زنی با آکنهگيری افت فشار و ماندگی مایع در برجاندازه خليل اسفندیارپور بروجنی 53

6096 های ساختاریافتهرطوبت زنی با آکنه گيری ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برجاندازه خليل اسفندیارپور بروجنی 54

6155 هواخيز راکتور انتقال جرم حجمی جذب اکسيژن در ماندگی،سرعت چرخش مایع و ضریب مهدی مهدوی 55

فرآیندهای جداسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشيمی

(15:40- 16:40عصر پنج شنبه، )ارائه پوستر 


