
  بندي ششمین کنفرانس شیمی کاربردي ایرانزمان
  دانشگاه مالیر -  1401شهریور  6و  7  

  
  

  )بعد از ظهر 6( 18:00از ساعت و اسکان شروع پذیرش  ):1401شهریور  5(شنبه 
  1401شهریور  6یکشنبه 

  یهـافتتاح ●  09:00 -10:30
  و پذیرایی) A(ارائه پوستر بخش  ●  10:30 - 11:30
  )سخنران کلیدي( فردسخنرانی پروفسور محمدحسین رسولی ●  11:30 - 12:10

  شرفتهیپ شیاکسا يندهایفرا در استفاده مورد يفتوراکتورها نهیزم در ریاخ قاتیتحق بر يمرور: عنوان    
  )سخنران کلیدي( سخنرانی پروفسور جواد صاین ●  12:10 - 12:50

  یسطح فعال یونی عاتیما از استفاده با مخازن از خام نفت برداشت ادیازد بر ینگرش: عنوان    
    

  )سخنران کلیدي( سخنرانی دکتر مریم رنجبر ●   14:30 - 15:10
  یسوخت يلهایپ در کاربرد يبرا دروژنیه يسازرهیذخ و دیتول نینو يروشها: عنوان    

  )سخنران کلیدي( سخنرانی دکتر محمود ناصري ●  15:10 -  15:50
  مواد نانو ساخت در یحرارت اتیعمل روش يریبکارگ: عنوان    

  زاده زنوزیانسیدعلیرضا ابراهیمدکتر تخصصی کارگاه  ●  15:50 -  16:30
  مباحث ایمنی گاز کلر در صنایع شیمیایی طرح: عنوان    

  و پذیرایی) B(ارائه پوستر بخش  ●  16:30 -  17:30
  )سخنران منتخب( پورعطا اله رحمتسخنرانی دکتر  ●  17:30 - 18:00

  ینیآم يها گروه با شده دار عامل سیلیس و یاپوکس نیرز هیپا بر تیکامپوز یکیمکان خواص یبررس و هیته: عنوان    
  )سخنران منتخب(   یدراج دیس دیرسعیمسخنرانی دکتر  ●  18:00 - 18:30

  یخوردگ ضد تیخاص با بداتیمول يرو - اورتان یپل تینانوکامپوز پوشش هیته: عنوان    
یمیشرشته  نیالالتحصفارغ يبرا محورمهارت آموزش توسعه مورد در یشیاندمجلسه ه●   18:30 - 19:15  

  )يفناور ستیز و کیژنت یمهندس یمل پژوهشگاه یعلم تیاهعضو ( نبیحق نیالدکمال پروفسور توسط موضوع طرح   
    

  1401شهریور  7دوشنبه 
  )سخنران منتخب( انیدیوح ییرضا يهادسخنرانی دکتر  ●  08:30 -09:00

  یتیکامپوز شرانهیپ به قیعا یچسبندگ بر کننده نرم مهاجرت اثر یبررس: عنوان    
  )سخنران منتخب( ينوروز يمهدسخنرانی دکتر  ●  09:00 -09:30

  یتاگوچ شیآزما یطراح اساس بر یسیالکترور روش به سلولز لیات افیال هیته يساز نهیبه: عنوان    
  و پذیرایی) C(ارائه پوستر بخش  ●  09:30 -10:30
  )سخنران کلیدي(سخنرانی پروفسور الهه گوهرشادي  ●  10:30 - 11:10

  هاي شور و تصفیه فاضالبزدایی آبسطحی توسط نورخورشید در نمکنهاي اخیر در استفاده از تولید بخار بیپیشرفت: عنوان    
  )سخنران کلیدي( سخنرانی دکتر زهرا محمدي ●  11:10 -11:50

  هاي غیرفلزيکانینقش موثر شیمی در زیست -طرحی نو: عنوان

  )معرفی و تقدیر از پوسترهاي برتر(اختتامــیه  ●  12:00 -13:00
  
  

  


