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 های تجدیدپذیردانشکده انرژی

 باسمه تعالی

 32/13/1411جلسه شورای دانشکده مورخ  بیست و چهارمینمصوبات  1پیوست شماره 

 
 :به تایید شورای دانشکده رسید زیربه شرح دانشجویان  و دکترای کارشناسی ارشدپروپوزال پایاننامه  -1

 

به شماره دانشجویی تبدیل انرژی  –مکانیک  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد  عاطفه شریفمند خانم -1-1

پیشنهاد و ارزیابی ترمودینامیکی یک سیستم تولید توان راندمان باال بر مبنای "با عنوان   311352112

استاد   (%111) با اشتراک  وحید زارع تحت راهنمایی آقای دکتر" انرژی زمین گرمایی با چرخه فلش باینری

 دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه. نژاد تکلههوشنگ رستم . آقایمشاور 

با  313212134به شماره دانشجویی ساخت و تولید   رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد  جعفر چاوش باشیآقای  -1-2

پیمان مشهدی  دکتر /خانمتحت راهنمایی آقای" بررسی اثر انواع روانکاری در رفتار شکست ورق نورد"عنوان 

دانشگاه فنی حرفه ای تبریز  ابوذر اسحقی اسکویی دکتر  /خانمآقایو استاد مشاور  (%111) با اشتراک کشتیبان 

 .1شماره 

با    31132114به شماره دانشجوییتبدیل انرژی  –مکانیک  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد طه صفابخش  آقای -1-3

/خانم دکتر تحت راهنمایی آقای" شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی با میله های چرخان"عنوان 

 .  (%111) با اشتراک صابر یکانی مطلق 

 311352115 به شماره دانشجوییتبدیل انرژی  –مکانیک  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد علی فروردین  آقای -1-4

/خانم دکتر تحت راهنمایی آقای "شبیه سازی عددی آب شیرین کن خورشیدی با ورودی جت هوا"با عنوان 

 .(%111) با اشتراک  یکانی مطلقصابر 

به شماره دانشجویی پلیمر -مهندسی شیمی رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد محمدرضا غبیشاوی  آقای -1-5

 "کنترل خواص پلیمر دکستران در دارورسانی با استفاده از شبیه سازی ملکولی"با عنوان  331472119

)با محمد سیروس آذر دکتر  /خانمآقایو  (%71) با اشتراک  سیما رضوان طلبدکتر  /خانمتحت راهنمایی آقای

 .آرش افغان دکتر /خانمآقای( و استاد مشاور %21 مشارکت

 37132113 به شماره دانشجوییتبدیل انرژی  –مکانیک  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد افشین عبدزاد  آقای -1-6

جابجایی طبیعی نانوسیال درون محفظه مطالعه عددی اثر خواص متغیر ماتریس متخلخل بر "با عنوان 

و استاد  (%111) با اشتراک  محمدباقرمحمد صادقی آزاددکتر  /خانمتحت راهنمایی آقای" قسمتی متخلخل

  .سید کاظم یکانی دکتر /خانمآقایمشاور 



2 
 

 یدانشجویبه شماره فرآیند های جداسازی  –مهندسی شیمی  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد رضا غفاریی  آقای -1-7

ی تحت راهنمای" به کارگیری سیلیس در حذف فوتوکاتالیستی رنگزای متیلن آبی"با عنوان  311452117

 .(%111) با اشتراک  شیوا سالم/خانم دکتر آقای

به فرآیندهای جداسازی -مهندسی شیمی رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد ندا حمزه زادهیونسلوئی  خانم -1-8

حذف ناخالصی ها از هیدروژن پروکسید صنعتی با استفاده از جاذب "با عنوان  331452119شماره دانشجویی 

علیرضا دکتر  /خانمآقایو  (%51) با اشتراک  سید ساالر مشکوهدکتر  /خانمتحت راهنمایی آقای" های پایه کربنی

 .(%51 )با مشارکتبهروز سرند 

به شماره طراحی فرآیند  –مهندسی شیمی  رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسمعیلی چالن  آقای -1-9

-3و 1شبیه سازی تولید پروپیلن کربنات با استفاده از کربونیالسیون "با عنوان  331492112دانشجویی 

 .  (%111) با اشتراک فاطمه بهادری دکتر  /خانمتحت راهنمایی آقای" پروپاندیول

به شماره دانشجویی طراحی فرآیند –مهندسی شیمی   رشتهدانشجوی کارشناسی ارشد علی ملکی  آقای -1-11

ه فاطم/خانم دکتر تحت راهنمایی آقای" شبیه سازی فرآیند تولید دی متیل کربنات"با عنوان  331492113

 . (%111) با اشتراک  بهادری

به شماره طراحی فرآیند –مهندسی شیمی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهسجاد قادری قبچاق  آقای -1-11

تبدیل فتوکاتالیستی گاز کربن دی اکسید به سوخت های هیدروکربنی با "با عنوان  311492117 دانشجویی

 .  (%111) با اشتراک  شیوا سالمتحت راهنمایی آقای/خانم دکتر " استفاده از تیتانیوم دی اکسید

 

دانشجوی دکتری مهندسی  خسروشاهیعلیرضا اسفندیاری آقای  دکتریبا عنایت به برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال  -2

و تایید هیات محترم داوران بدینوسیله پروپوزال رساله دکتری  391339113به شماره دانشجویی  تبدیل انرژی –مکانیک 

شبیه سازی عددی رفتار یک حباب نامتعادل در نزدیکی صفحه های صلب سوراخدار با استفاده از "ایشان با عنوان 

از دانشگاه صالح الدین  Dr. Kawa Aziz Manmiو استاد مشاور  عبدالرحمن دادوندی دکتر تحت راهنمای "VOFروش 

 به تصویب شورای دانشکده رسید.  اربیل عراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


