
 

 9:30-10:30ساعت نوبت صبح  پنجشنبهبرنامه ارائه شفاهی روز 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 جعفر صادقی دکترمسئول نشست:  ، فرآیندهای جداسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیAمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 تقطیر آبی بررسی سینتیک استخراج اسانس زردچوبه در روش 43843 9:30-9:50 1
 میبهمن زارع نژاد، مر ،یمیسل ذیپان

 یخواجه نور

2 9:50-10:10 43882 
 یانتقال جرم جذب د ندیبر فرا ینیآم یدر محلول آب یحضور افزودن ریتاث یشگاهیآزما یبررس

 کروکانالیکربن در م دیاکس
 دایواله ش وندی، پیمیفروغ کر

 CAPE-OPENبا استفاده از رابط  یگاز یجداساز یبرا یتوخال افیال یمدول غشا یسازهیشب 43920 10:10-10:30 3
 ،یسیاحمدرضا رئ ،یمحمدخان الدیم

 نیالدسهل محمدیعل

  
 دکتر مژگان ذاکریمسئول نشست:  ، فرآیندهای جداسازی در تصفیه آب و پسابBمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

  (ECفرآوری زیتون با روش انعقاد الکتریکی)تصفیه پساب  43894 9:30-9:50 1
 ی، محمدعلدکلرو ینوروز یمصطف

 پنداشته رضای،عل نآرو

2 9:50-10:10 43943 
بلو از  لنیجهت حذف مت ZnO ستیبه عنوان بستر فوتوکاتال ناتیآلژ میسد دروژلیه ییکارا

 یمحلول آب
 فاطمه مالوفی، احمد دادوند کوهی

3 10:10-10:30 43864 
از آب  ییبخار بمنظور نمک زدا دیتول یدیبر عملکرد سامانه خورش یاثر ابعاد ساختار یبررس

 ایدر

، فرزانه عربپور یحشمت نبیفرزانه ز

 دی،  سیاحمد دی، وحآبادی رق

 یصدرعامل یمجتب
 
  



 10:50-11:50ساعت نوبت صبح  پنجشنبهبرنامه ارائه شفاهی روز 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 دکتر جعفر صادقیمسئول نشست:  فرآیندهای جداسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، Aمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 زلیودیبا دیتول یپوست تخم مرغ برا یهیبر پا دیاکس میسنتز کلس 43944 10:50-11:10 1
 دی، سیچوبر رآقایزادم نیرحسیام دیس

 اشرف طالش امکیس

 یصالح ی، محمدعلیمیابراه یمهد یرحرارتیغ یبه کمک روش ها ،یچا اهیگ دهیچیپ یمواد آل یجداساز 43846 11:10-11:30 2

 هوا ی/ جداساز یعیگاز طب یسازعیما کپارچهی ندیفرآ کی یطراح 43790 11:30-11:50 3
، یطاهون می، نسجانی یاری دیوح

 ی، مژگان عباسیشاهمحمدحسن پنجه

  
 دکتر کیانوش رزاقیمسئول نشست:  فرآیندهای جداسازی در تصفیه آب و پساب، Bمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 بر بهبود خواص آن MCM-41بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل  43921 10:50-11:10 1

 ی، محمد فرقانیرمضان روحان

 ی، مهدزهیپاک دی، مجیلزرجان

 چنار یپورافشار

2 11:10-11:30 43916 Fabrication and characterization of FeS2 / TiO2 semiconductor nanocomposites: 

Investigation of degradation of crystal violet under UV light 

محدثه ریاحینی، ندا گیالنی، جواد 

 وهاب زاده پاسیخانی

3 11:30-11:50 43934 
جهت  یفلز-یو چهارچوب آل نیآم لینیو یبا استفاده از پل سولفونیپل یاصالح سطح غشا

 بلو لنیرنگ مت یبهبود عملکرد آن در جداساز

 پوری، محسن مهدزادهنیحس یمرتض

 یدریح ری، امیقاض
 

  



 14:00-15:20ساعت  عصرنوبت  پنجشنبهبرنامه ارائه شفاهی روز 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 دکتر میرمحمد خلیلی پورمسئول نشست:  صنایع نفت، گاز و پتروشیمیفرآیندهای جداسازی در ، Aمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

1 14:00-14:20 43868 
از رسوب  یریجلوگ یبخار برا دیتول یدیخورش یانتقال دهنده آب در سامانه ها هیال یمهندس

 نمک  

، ی، فرزانه عربپور رق آبادیبهزاد نقد

 یاحمد دی، وحیگرگان یمانیآتشه سل

2 14:20-14:40 43862 Isolation and characterization of collagen from a renewable marine resource الهام حاجیانی، شهریار عصفوری 

3 14:40-15:00 43909 Fabrication of hydrophobic-oleophilic zinc based composite material for oil/water 

separation 

فرشته  ،یپورزنجان زادهیعل نیحس

 رئوف

4 15:00-15:20    

  
 مسئول نشست: دکتر وجیهه یوسفی ، فرآیندهای جداسازی در تصفیه آب و پسابBمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 ی، جعفر جماعتیدیهومن حد CDI کن نیرشی آب یهاستمیس زداییهندسه کانال بر عملکرد نمک ریتاث 43913 14:00-14:20 1

2 14:20-14:40 43940 
کلکتور  یدیخورش کننیریشده در آب ش دیآب تول زانیهندسه کندانسور بر م ریتاث یبررس

 لوله خالء

مقدم  دیحم ،یآباد میفرزانه ابراه

 مهید

3 14:40-15:00 43766 
 نییو تع PRBبه کمک بستر  یاز محلول آب نیسیترومایآز یمطالعه و ارزیابی فرآیند حذف دارو

 Covid-19پس از بحران  ینیرزمیز هایآب یغلظت آن؛ به منظور کاهش آلودگ

، ی، محسن جهانشاهیفاطمه ردائ

 یرویپ دیمج

 سطح آبدوستی افزایش جهت گالیکول اصالح غشای فیلم نازک مرکب اسمز معکوس با اتیلن 43911 15:00-15:20 4
محمد فرقانی لزرجانی، مهدی 

 پورافشاری چنار
 
 


