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 های تجدیدپذیردانشکده انرژی

 باسمه تعالی

 11/12/1011جلسه شورای دانشکده مورخ  ششمینبیست و مصوبات  1پیوست شماره 

 
 :به تایید شورای دانشکده رسید ذیلدانشجویان  و دکترای کارشناسی ارشدپروپوزال پایاننامه  -1

 

به شماره دانشجویی  طراحی فرآیند – مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مریم خیش گرخانم  -1-1

گوگرد زدایی اکسایشی از سوخت دیزل با استفاده از کاتالیست های نانوکامپوزیت "با عنوان   991064119

راک ) با اشت سید ساالر مشکوهتحت راهنمایی آقای دکتر " اکسید مولیبدن بر روی گاما آلومینا-اکسید آهن

  پژوهشگاه صنعت نفت صفایی محمود آبادیدکتر زحل استاد مشاور   (111%

به شماره طراحی فرآیند  –مهندسی شیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آرش حاجی آقازادهآقای  -1-2

سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی از چهارچوب فلز آلی و مونت "با عنوان   901064116دانشجویی 

آرش آقای دکتر  تحت راهنمایی" آالینده رنگی تارترازین( و ارزیابی عملکرد آن در حذف K11موریلونیت )

   (%111) با اشتراک  افغان

به شماره دانشجویی طراحی فرآیند  –مهندسی شیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ندا محمدی نژاد خانم -1-3

ید های هیبرسلفور زدایی اکسایشی از نفتای سنگین با استفاده از نانو کاتالیست "با عنوان   991064110

با اشتراک  ) سید ساالر مشکوهآقای دکتر تحت راهنمایی " اکسید مولیبدن و اکسید تنگستن با پایه کربنی

به از پژوهشگاه صنعت نفت ( % 01) با اشتراک دکتر علیمراد رشیدی به عنوان استاد راهنمای اول و آقای  (% 01

  عنوان استاد راهنمای دوم

به شماره دانشجویی طراحی فرآیند  –مهندسی شیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محمد رضا هداییآقای  -1-4

آسفالتین برق ریسی -ساخت و بررسی کارایی جاذب بر پایه الیاف پلی استایرن"با عنوان   901064121

) با اشتراک  زینب حسینیدکتر  خانمتحت راهنمایی " شده برای جذب لکه های هیدروکربنی از سطح آب

به عنوان استاد راهنمای  (% 01) با اشتراک  علیرضا بهروز سرند دکتربه عنوان استاد راهنمای اول و آقای ( % 01

   و استاد مشاور آقای دکتر علی صمدی دانشگاه ارومیه دوم

 –مکانیک دانشجوی دکتری مهندسی  فرزاد چوبدار رحیمآقای  دکتریبا عنایت به برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال  -2

و تایید هیات محترم داوران بدینوسیله پروپوزال رساله دکتری ایشان با عنوان  901296111به شماره دانشجویی  تبدیل انرژی

بررسی و شبیه سازی انتقال حرارت مرکب تشعشعی، جابجایی و ترموهیدرولیک جرین اشفته در میله سوخت "

 به تصویب شورای دانشکده رسید.  محمد صادقی آزادمحمدباقر تحت راهنمایی دکتر  "داغ قلب راکتور هسته ای

 


