
داورعنوان پروژه استاد راھنما تاریخ و روز  1401/6/14ساعتگرایشنام و نام خانوادگیردیف
دکتر شریفبررسی عوامل خود ترمیم کنندگی در سامانھ الکترولیتی ساختھ شده از PEO شانھ دار شده با PEG دکتر پورمھدیاندوشنبھ صبح9-8:40نانوفناورینگین نوروزی1

دکتر پورمھدیانسنتز و ارزیابی تاثیر برھمکنش GQD و پلی آنیلین بر رفتار حسگری آندکتر شریفدوشنبھ صبح9:20-9فراورشعلی رضایی2

دکتر پورمھدیانتھیھ و ارزیابی عملکرد چسب گرمانرم ھادی بر پایھ اتیلن وینیل استات/ پلی آنیلیندکتر شریف/دکتر مزینانیدوشنبھ صبح9:40-9:20پلیمریزاسیونمریم ارچین3

دکتر افشارتھیھ نوارھای منعطف چاپ شده پلیمر  اکریلیکی و ارزیابی پاسخ نوریدکتر شریف/دکتر مزینانیدوشنبھ صبح10-9:40نانومھتاب بیطرفان4

دکتر افشاربھره گیری از مواد پلیمری بر پایھ پلی یورتان در راستای سنتز پلیمرھای اصالح شده با کارایی باالدکتر میرمحمد صادقیدوشنبھ صبح10:20-10پلیمریزاسیونیوسف دھقانی5

دکتر رفیع زادهسنتز کوپلیمر سدیم سولفونات پلی بوتیلن فومارات کو اکریلیک اسید / نانوھیدروکسی آپاتیتدکتر افشار/دکتر شیرعلیدوشنبھ صبح11-10:40پلیمریزاسیوننادیا محمود زاده6

دکتر رفیع زادهسنتز و ارزیابی کوپلیمر پاسخگو بھ pH بر پایھ کیتوسان و اکریلیک اسید جھت رھایش داروی مدلدکتر محجوبدوشنبھ صبح11:20- 11فراورشمحمد اشرف7

دکتر شریفبررسی قابلیت چاپ سھ بعدی پلی استرھای زیست تخریب پذیر مانند پلی بوتیلن سوکسیناتدکتر رفیع زادهدوشنبھ صبح11:40-11:20فراورشمحمد امین مکارمی ماسولھ8

دکتر شریفبررسی الکتروریسی PBS و بھبود خواص آن با آمیزه سازی بھ ھمراه نانوالیاف و پلیمرھای زیست تخریب پذیردکتر رفیع زاده/دکتر شیرعلیدوشنبھ صبح12-11:40فراورشبارمان ابدالی9

دکتر شیرعلیبررسی فورموالسیون و پارامترھای فرایندی ساخت و اعمال، بر عملکرد پوشش ھای پلیمری کم اصطکاکدکتر شریف/دکتر مزینانیدوشنبھ صبح20 :12-12فراورشدرسا دیده روشن10
استراحت

دکتر شریفبررسی تجربی و نظری سنتز کوپلیمر استایرن- بوتیل اکریالت و تھیھ نانوکامپوزیت آن بر پایھ دودهدکتر محجوبدوشنبھ عصر50 :13-13:30نانوریحانھ عرفانی11

دکتر شریفساخت و بررسی زخم پوش ھای پلی یورتانی بھ روش ip-3D printingدکتر باقریدوشنبھ عصر14:10-50 :13فراورشپارسا شکرانی فر12

دکتر شریفتھیھ و ارزیابی پلی یورتان دیرسوز با استفاده از ترکیبات پلی آلیل آمین/پلی اکریلیک اسید/ نانوذرات رسدکتر میرمحمد صادقیدوشنبھ عصر30 :14-14:10فراورشسبحان رضوی پور13

دکتر میرمحمدصادقیساخت و بررسی ذرات کربوکسی متیل کیتوسان سولفات حاوی داروی کورکومیندکتر باقری/دکتر میرزادهدوشنبھ عصر50 :14-14:30پلیمریزاسیونمطھره ھاشمی14

دکتر شیرعلیتھیھ و مطالعھ جوھر زیستی بر اساس کامپوزیت نانوالیاف (پلی الکتیک اسید)/ھیدروژل (کربوکسی میتل کیتوسان) بھ منظور کاربرد در چاپ زیستی سھ بعدیدکتر باقریدوشنبھ عصر15:10-50 :14نانوشیرین حیدری15

داورعنوان پروژه استاد راھنما تاریخ و روز 1400/6/15ساعتنام رشتھ فامیلي، اسم ردیف
دکتر شیرعلیتھیھ و ارزیابی ذرات دوپامین شبکھ ای شده با اکریلیک اسید با ھدف کاربرد در تصفیھ پسابدکتر حدادی سھ شنبھ صبح9-8:40فراورشمحمدرضا قلیزاده16

دکتر شیرعلیتھیھ  و ارزیابی پوشش ھای پلیمری بر روی ایمپلنت ھای منیزیم با قابلیت رھایش دارودکتر حدادی سھ شنبھ صبح9:20-9فراورشسوگل آقابابا17

لیست سمینار کارشناسی ارشد (گروه دکتر محجوب)

استراحت



دکتر شیرعلیسنتز و بررسی کوپلمیرھای بر پایھ 2- (دی متیل آمینو) اتیل متاکریالت(DMAEMA)/متیل متاکریالت(MMA)، حساس بھ pH بھ عنوان عامل فعال سطحیدکتر حدادی سھ شنبھ صبح9:40-9:20پلیمریزاسیونمیترا حسینقلی18

دکتر پورمھدیانبررسی تاثیر پرکننده بر ویژگی ھای فیزیکی و رفتار الکتروشیمیایی الکترولیت ھای جامد الکتروریسی شده بر پایھ پلیمر پلی اتیلن اکساید در باتری ھای لیتیوم – یوندکتر حدادی سھ شنبھ صبح10-9:40پلیمریزاسیونپویا احمدخانی19

دکتر مزینانیبررسی خاصیت خودآرایش یافتگی الکترولیت حالت جامد PEO شانھ دار شده با PEG بر خواص انتقال یون لیتیمدکتر پورمھدیانسھ شنبھ صبح10:20-10فراورشاشکان نشاط مبینی طھرانی20

دکتر مزینانیتھیھ و ارزیابی پوشش ھیدروژلی حاوی پلیمر رسانا برای کاربرد در سامانھ ھای الکترونیکی پوشیدنیدکتر میرمحمد صادقیسھ شنبھ صبح11-10:40پلیمریزاسیونپگاه فتاحی21

دکتر میرمحمدصادقیسنتز یورتان اتوکسیلھ اصالح شده آبگریز واکنش پذیر و بررسی رفتار ویسکواالستیک آن در سیستم ھای رزین تابش پز پایھ آبدکتر پورمھدیانسھ شنبھ صبح11:20- 11پلیمریزاسیونفرزان تاج بخش فخر آبادی22

دکتر میرمحمدصادقیسنتز پلی اتیلن مالئات و بررسی متغیرھای فرایندیدکتر رفیع زادهسھ شنبھ صبح11:40-11:20پلیمریزاسیوناحسان وھابی آقابابائی23

دکتر میرمحمدصادقیبررسی خواص زیست تخریب پذیری فیلم آمیز ه ی پلی بوتیلن سوکسینات / پلی بوتیلن آدیپات ترفتاالتدکتر رفیع زادهسھ شنبھ صبح12-11:40فراورشعلی عباسی24

دکتر رفیع زادهسنتز و ارزیابی ھیدروژل پاسخگو بھ pH بر پایھ کیتوسان و ایتاکونیک اسید جھت رھایش پروپولیسدکتر محجوبسھ شنبھ صبح20 :12-12پلیمریزاسیونشکیبا بازاری25

استراحت


