
1 
 

 

 

 

 های تجدیدپذیردانشکده انرژی

 باسمه تعالی

 51/04/5405جلسه شورای دانشکده مورخ  نهمینبیست و مصوبات  2پیوست شماره 

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

 

به شماره  طراحی فرایند گرایششیمی مهندسی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شادی پیمان خانم -1-1

 خانمتحت راهنمایی " شبیه سازی فرایند کربونیالسیون دی متیل اتر"با عنوان   005464504دانشجویی 

ز شرکت پژوهش و ا  پریسا مقیم پور بیژنیدکتر  خانم استاد مشاور و (%500) با اشتراک  بهادری فاطمهدکتر 

  فناوری پتروشیمی

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد  دکترا شرکت پژوهش و فناوری پتروشمی پژوهشی  قراردادهمراستا بودن موضوع  -2

 بازنگری شماره و LC-CO-02 سند شماره به  "اتر  متیل دی کربونیالسیون فرایند سازی شبیه "با عنوان )سهامی خاص( 

 شادی پیمان خانم( با پروپوزال اطمه بهادریفدکتر  خانم)همکار مجری طرح از دانشکده انرژی های تجدیدپذیر:  60

 "با عنوان   001904169فرآیندهای جداسازی به شماره دانشجویی  –دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

مورد تایید قرار گرفت. لذا با تقاضا محور بودن پایان نامه مذکور  جهت  " اتر متیل دی کربونیالسیون فرایند سازی شبیه

 مندی از مزایای این نوع پایان نامه ها، موافقت بعمل آمد.بهره 

 آقای غالمرضا براه گرایش فرایندهای جداسازی-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنایت به  درخواست کتبی -4

 بدینوسیله با مدیر محترم گروه مهندسی شیمی، تایید و  و موافقت اساتید محترم راهنما 001954160به شماره دانشجویی 

از  دکتر فرشاد خیریدرصد و آقای  00درصد به  10از  دکتر الهام جنت دوستخانم راهنما  داتیاس اشتراک درصد تغییر

  موافقت به عمل آمد. درصد 50درصد به  10

و ارائه راهکارهای  CGSعوامل موثر در خوردگی هیتر های "همراستا بودن موضوع طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با عنوان  -9

به   )کارفرما شرکت گاز استان آذربایجان غربی( "جدید برای کنترل آن. موقعیت: ایستگاه شماره یک شهرستان ارومیه

مجری طرح از دانشکده انرژی های تجدیدپذیر: آقای دکتر فرشاد خیری( با پروپوزال  )همکار 41/606/509گشماره قرارداد 

فرآیندهای جداسازی به شماره دانشجویی  –ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشجو غالمرضا براهآقای 

مورد تایید  " آن کنترل برای جدید راهکارهای ارائه و CGS های هیتر خوردگی در موثر عوامل "با عنوان  001954160

 نوع پایان نامه ها، موافقت بعمل آمد.از مزایای این امه مذکور  جهت بهره مندی قرار گرفت. لذا با تقاضا محور بودن پایان ن

 


