
 

 10:50-11:50نوبت صبح ساعت برنامه ارائه شفاهی روز چهارشنبه 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 مسئول نشست: دکتر حسین زهدی ، فرآیندهای جداسازی در صنایع غذایی و کشاورزیAمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

1 10:50-11:10 43827 
ضایعات طبیعی و کاربرد آنها در حذف آالینده های  سنتز سبز نانو کامپوزیت زیستی با استفاده از

 زیست محیطی

بتول تهامی پور، حدیث افضلی، سارا 

 فهیمی نژاد 

2 11:10-11:30 43837 
سازی ریاضی فرآیند آبزدایی اسمزی مواد با همیاری امواج فراصوت در بررسی تجربی و مدل

 یک سیستم ناپیوسته

 یبهروزخوش قلب، بهروز عباس سایپر

 یسورک

 یاقطره یاریآب ستمیس یشن یلترهایژئوتكستایل و زئولیت در ف ینیگزیجا یبررس 43754 11:30-11:50 3
حمید شیروانی ایچی، سید حسن طباطبائی 

 ،  نگار نورمهنادا، مهدی قبادی نی

  
 مسئول نشست: دکتر داوود محبی ، فرآیندهای نوین جداسازیBمحل نشست 

 نویسندگان مقالهعنوان  کد مقاله

1 10:50-11:10 43759 Simultaneous Ninhydrin Assisted UV-Vis Spectroscopic Detection of Metformin 

and Glibenclamide from Core/Shell Electrospun PCL-PEG/PEG Nanofibers 
امیر نقی زاده، محمدعلی صالحی، لیال میوه 

 ای

2 11:10-11:30 43757 
 ومیرکونیز هیبرپا یفلز یچارچوب آل یحاو ورتانییپل یتیکامپوز افینانوال یابیو مشخصه دیتول

(UiO-66 به )دروژنیه دیمنظور جذب گاز سولف 
 فر یاریشهر نیحسن زاده، حس یمهد

3 11:30-11:50 43824 
ضد  ونیزاسیستالیبه روش کر یآسپرین از مخلوط  داروئ یعوامل موثر برجداسازی دارو یبررس

 عیحالل ما
 ی، محمد نادر لطف الهیاحد اسد

 
  



 14:00-15:20ساعت  عصربرنامه ارائه شفاهی روز چهارشنبه نوبت 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 دکتر عبدالرضا صمیمیمسئول نشست:  فرآیندهای جداسازی در تصفیه آب و پساب، Aمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 جداسازی وانادیوم از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده 43765 14:00-14:20 1
، اعظم جانی یعل هی، سماحیآرزو س

 یاکبر

2 14:20-14:40 43949 
 یها ندهیرشد معلق و بستر پر شده جهت حذف اال وراکتوربایعملكرد ب سهیو مقا یبررس

 کیآرومات
 یحامد اعظم

3 14:40-15:00 43860 
با  یفاز شیجدا ندیسولفون با استفاده از فرآ لیمتخلخل پلی فن یمشخصات غشا نییتع ساخت و

 رحاللیالقا بخار غ

 ی، علینی، زهرا حسبیعرفان اد

 یکارگر

 اکیبا استفاده از محلول آمون ایاز آب در میو کلس میزیمن یهاونی یجداساز 43939 15:00-15:20 4
، محمدحسن یمصطفو یعل

 پوریفضائل

  

در فرآیندهای  CFDطراحی، مدلسازی، شبیه سازی و ، Bمحل نشست 

 جداسازی
 دکتر مرتضی زیودارمسئول نشست: 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

1 14:00-14:20 43769 Adsorption potential of silica gel and activated alumina at different humidities: An 

experimental and modelling study 

رضا صادقی، شهریار عصفوری، رضا 

 آذین، پرویز زاهدی زاده

2 14:20-14:40 43685 
توسط  یاستخراج روغن از دانه روغن ندیانتقال جرم در فرآ یاضیر سازیلو مد یتجرب یبررس

 امواج فراصوت یاریحالل و با هم

، یزیالهه عز، دهبنه یمیسولماز حك

 یسورک یبهروز عباس

3 14:40-15:00 43859 
با استفاده از  نژاد یهاشم دیگاز شه شگاهیپاال سازی نیریواحد ش سازی نهیو به سازی هیشب

 نیگزیجا هایمدل

، اکبر یپناه ی، مهدیمهاجر یمهد

 شاهسوند



4 15:00-15:20 43899 
 یمصنوع یخانه شهر سرخه به کمک شبكه عصب هیاسمز معكوس تصف ستمیعملكرد س ینیب شیپ

 کیژنت تمیو الگور

 ریام ،یلردجان یریاردش درضایحم

 یدریح
 
  



 15:40-16:40ساعت  عصربرنامه ارائه شفاهی روز چهارشنبه نوبت 

ف
ردی

 

 زمان ارائه
 دکتر محمدرضا سردشتیمسئول نشست:  فرآیندهای جداسازی در صنایع معدنی، Aمحل نشست 

 نویسندگان عنوان مقاله کد مقاله

 كنریت ییبر کارا یورود یدب حیصح یریگاندازه ریتاث 43936 15:40-16:00 1

 ،زاده ی، حامد سروریالهام رمضان

، غالمعباس یاسد مهدی بنی

 ، رضا شجاعپارساپور

 کربناته یها طیاز مح میاوران یاستخراج حالل 43878 16:00-16:20 2
 یصبح هی، راضیاحمد دیحم دیس

 ینیحس یحاج دیمج ،امجد

3 16:20-16:40 43905 
و کبالت در محلول سولفات  ومیکادم كل،ین ونیواکنش سمنتاس کینتیس یدما بر رو ریمطالعه تاث

 یرو

 دی، وحستهیشا وانی، کیفرزاد زحمت

 لو یامامقل نبی،  زدفریوح

  
 دکتر حمید مقدم دیمهمسئول نشست:  فرآیندهای نوین جداسازی، Bمحل نشست 

 نویسندگان مقالهعنوان  کد مقاله

1 15:40-16:00 43903 
ی سنتز سبز و مشخصات نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از عصاره برگ انجیر بر پایه

 کربن فعال گرانوله

فرزاد  ،ستهیشا وانی، کلویامامقل نبیز

 یزحمت

2 16:00-16:20 43897 Comparison of bio demineralization of shrimp shell in commercial and non-

commercial culture medium 

مهسا غریب زاده، سید علی جعفری، 

احمد جامه  ،شهریار عصفوری

 دیخورش

3 16:20-16:40    

 


