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1401 شهریور 14دوشنبه 
دکتر خراسانی8:50-8:30دوشنبهدکتر یحیاییدکتر محسنیتاثیر همزمان بافتار و رنگ بر براقیتدکتر گرجیالهه هدایت خواه71

دکتر خراسانی9:10-8:50دوشنبهدکتر مختاریدکتر محسنیمانک در صنایع رنگ و پوشش-استفاده بهینه از نظریه کیوبلکادکتر گرجیغزاله فرهادی132

دکتر خراسانی9:30-9:10دوشنبهدکتر ابراهیمیدکتر یحیاییبررسی ویژگی دانه ای شدن در پوشش های متالیکدکتر گرجی- دکتر محسنیفاطمه ملک پور143

دکتر خراسانی9:50-9:30دوشنبهدکتر خراسانیدکتر حافظیبررسی توپولوژی شبکه های پلیمری با استفاده از ابزار شبیه سازی دینامیک مولکولیدکتر مکی- دکتر محسنیامیرحسین گوران اوریمی84

دکتر خراسانی10:10-9:50دوشنبهدکتر محسنیدکتر خراسانینانوسیلیکا با خواص گرادیان آب گریزی با کاربرد زخم پوش/روغن سویای اکریله/(ژلما)تهیه نانو پوشش ژالتین متاکریالتدکتر باقری- دکتر ابراهیمینرگس ربانی خواه65

استراحت
دکتر خراسانی11-10:40دوشنبهدکتر عطاردکتر ابراهیمینحوه ی عملکرد نانو ذرات مختلف در پایدارسازی پیکرینگ پراکنه های پارافینی دکترخراسانیشهرزاد نجفی126

دکتر خراسانی11:20-11دوشنبهدکتر یحیاییدکتر سرابیبررسی عملکرد تبدیل کننده زنگ بر پایه گالیک اسید در حضور الیه پوششی اکریلیک پایه آبدکتر عطارمهران نزاکتی خامنه57

دکتر خراسانی11:40-11:20دوشنبهدکتر یحیاییدکتر سرابیاثر پیگمنت و فیلر بر جدایش کاتدی و مقاومت به خوردگی پوشش های آلیدکتر رستمی- دکتر عطارحامد دهقانی188

دکتر خراسانی12-11:40دوشنبهدکتر محسنیدکتر خراسانیاثر آمینوسیالن بر رفتار پخت و خواص مکانیکی پلی یورتان پخت  شونده با رطوبتدکتر یحیاییمهسا میرزایی109

دکتر خراسانی12:12:20دوشنبهدکتر خراسانیدکتر محسنیمعرفی و کاربرد انواع دیدگاه های پوشش غبارگریز، خواص سطحی و مکانیکی و آزمون های آزمایشگاهی: پوشش های گردو غبار گریزدکتر مکی-دکتر یحیاییمحیا لیری1110

ناهار و نماز

دکتر خراسانی13:50-13:30دوشنبهدکتر مختاریدکتر خراسانیسنتز رزین پلی استر متاکریالت جهت تهیه پوشش های پودری تابش پزدکتر ابراهیمیکیمیا حیدری911

دکتر خراسانی14:10-13:50دوشنبهدکتر خراسانیدکتر یحیایی بر خواص سطحی فیلم های بسته بندیanti block و slip agentتاثیر افزودنی های دکتر محسنیبهناز فارسی1512

دکتر خراسانی14:30-14:10دوشنبهدکتر مختاریدکتر ابراهیمیبررسی پارامترهای موثر در روند شبکه ای شدن رزین های اکریلیک پایه آبی محتوی دی استن اکریل آمید در حضور آدیپیک اسید دی هیدرازیددکتر خراسانیعلی اکثیری1613

دکتر خراسانی14:50-14:30دوشنبهدکتر سرابیدکتر ابراهیمیپیشرفت های اخیر در سامانه های پوششی با رسوب دهی الکتریکیدکترخراسانیمرصاد جواهری1714

1401 شهریور 15سه شنبه 
دکتر خراسانی8:50-8:30سه شنبهدکترگرجیدکتر محسنیبررسی رنگزاهای مورد استفاده در روشهای درمانی نوریدکتر مختاریمرضیه اروجی315

دکتر خراسانی9:10-8:50سه شنبهدکتر شکرریزدکتر عطاراصالح سطحی پوشش هادکتر مختارینازنین جعفری416

دکتر خراسانی9:30-9:10سه شنبهدکتر مختاریدکتر عطارAZ31بهبود  رفتار خوردگی و فعالیت زیستی پوشش هیدروکسی آپاتایت بر روی آلیاژ های منیزیم دکتر سرابیزهرا عاصم آبادی117

دکتر خراسانی9:50-9:30سه شنبهدکتر مختاریدکتر عطارAZ31بررسی رفتار مقاومت به خوردگی و مورفولوژی پوشش هیدروکسی آپاتیت در حضور مواد افزودنی بر روی آلیاژ منیزیم دکتر سرابیآذین مردانی218


