
 

 برنامه زمانی اولین سیمنار علمی شیمی و انرژی پاک

 

 

 :(09:30الی  08:30 – 1400بهمن  5)صبح سه شنبه  افتتاحیه

 عنوان زمان

 تالوت قرآن کریم 08:30 – 08:35

 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 08:35 – 08:40

 سرود دانشگاه سیستان و بلوچستان 08:40 – 08:45

 جناب آقای دکتر غالمرضا رضایی –سخنرانی ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان  08:45 – 09:00

 جناب آقای دکتر محمد نبی گرگیج –سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم پایه  09:00 – 09:15

 سرکار خانم دکتر زهرا یاوری –ارائه گزارش توسط دبیر سمینار  09:15 – 09:30

 

 (:11:00الی  09:30 – 1400بهمن  5 بخش اول )صبح سه شنبه

 سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر نیما تقوی نیا در حوزه سلول های خورشیدی 09:30 – 10:00

 عنوان مقاله نام ارائه دهنده کد مقاله 

 افتی( قابل باز30%) 3O2Fe-/γ2MoS تینانوکامپوز ییسنتز و شناسا حمیده سراوانی 43213 10:00 – 10:15

 فاضالب هیدر تصف تینانو کامپوز یستیکاتال تیخاص یو بررس یسیمغناط

-Synthesis and characterization of chiral nano-poly [(±)-2-sec فریده پایمزد 43396 10:15 – 10:30

butyl aniline] via FeCl3.6H2O as an oxidant and investigation of 

its application in the first chiral solar cell 

 اثر آن بر سلول یمس جهت بررس دیسولف بیکاتد با ترک ییایمیسنتز الکتروش مرتضی داروئی 43538 10:30 – 10:45

 ینقطه کوانتوم کییفتوولتا های

 Study of the efficiency of porous zinc ferrite non-stoichiometric فریبا کائدی 43188 10:45 – 11:00

support in ethanol electrooxidation 

 

 

 

 



 

 برنامه زمانی اولین سیمنار علمی شیمی و انرژی پاکادامه 

 

 (:17:30الی  15:30 – 1400بهمن  5بخش دوم )عصر سه شنبه 

  سرکار خانم دکتر وجیهه یوسفی - Microbial Fuel Cell (MFC): a promising future technologyکلیدی سخنرانی  15:30 – 16:00

 عنوان مقاله نام ارائه دهنده کد مقاله 

از فلزات  یفلز -یآل های ناهمگن چارچوب های ستینانوکاتال ییو شناسا هیته راحت دهمرده نیمیس 43193 16:00 – 16:15

 های دروکربنیدر سنتز ه باتیترک نیا یستیاثر کاتال یآهن و کبالت و بررس

 توده ستیز

 ییکربال یعل دمحمدیس 43656 16:15 – 16:30

 یاکرم

 یروغن یپساب ها هیبه منظور تصف یکروبیم زیالکترول یاستفاده از سلول ها

-Synthesis and study of a new nanocomposite of [poly(o ادریس ولدبیگی 43220 16:30 – 16:45

toluidine)]/ (WO3 nanoparticles) under solid-state and green 

condition and its photovoltaic activity in hybrid solar cell 

 یومینیآلوم ینمونه باتر کیساخت  یدانش فن دیتول یگوگجه ل هیراض 43604 16:45 – 17:00

ادغام شده با  ومیتوسط نانوپاالد یسوخت لیاتانول در پ ونیداسیالکترواکس صالحه گمرکی 43377 17:00 – 17:15

 نیسیسنتز شده با دو سوخت اوره و گال دیاکس میسر یپروموتور اسفنج

 سرکار خانم دکتر زهرا یاوری تقدیر و تشکر دبیر سمینار  - اعالم مقاله برتر : اختتامیه 17:15 – 17:30

 

 :(11:30الی  08:15 – 1400بهمن  6)صبح چهارشنبه  کارگاه های آموزشی

 مدرس خانم دکتر ساینا ساحلی -(XRD) کارگاه آموزشی پراش پرتو ایکس 09:45الی  08:15ساعت  –بهمن  6چهارشنبه 

 مدرس خانم دکتر سحر شب زنده دار –ی دیسل خورش یکارگاه آموزش 11:30الی  10:00ساعت  –بهمن  6چهارشنبه 

 


