برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در دی ماه 9317
نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

معصومه نوروزی

دکتر ارجمندی

0317/01/10

شنبه

1-01

کاربرد پلیمرهای رسانا در سنسورهای الکتروشیمیایی

فاطمه زارعی

دکتر زارعی

0317/01/10

شنبه

01-00

روشهای اندازه گیری خواص مشتقی و خطاهای موجود به روش مستقیم و عیر مستقیم

مرتضی ترابی

دکتر زلفی گل

0317/01/10

شنبه

01-01

حسن سپهر منصوری

دکتر زلفی گل

0317/01/10

شنبه

01-06

فوق مزدوج شدن
Anomeric Effect

الهیار امامی نوری

دکتر قربانی

0317/01/10

یکشنبه

1-01

نانو کاتالیست پلادیم

زهرا مومن زاده

دکتر صابونچی

0317/01/10

یکشنبه

01-00

سنتز کنترل شده نانو بلورهای فلزی

مژده کرمی

دکتر ایلوخانی

0317/01/10

یکشنبه

00:31-00:01

ترمودینامیک نانو اموژل ها

بیتا گیو

دکتر ایلوخانی

0317/01/10

یکشنبه

01-01

ترمودینامیک مایعات یونی

علی اصغر صالحی

دکتر صاین

0317/01/10

یکشنبه

01-06

میلاد نساروند

دکتر آذریفر

0317/01/13

دوشنبه

1-01

وحیده الوندی پیمان

دکتر عزیزیان

0317/01/13

دوشنبه

00-00

روش های تجربی و معادلات حالت در تعادل مایع-مایع
Photoredox Catlysist in organic veaction
Semiconductors

ندا انصاری

دکتر کی پور

0317/01/13

دوشنبه

01-01

بررسی فعالیت فلورسانسی لیگاندهای بازشیف و کمپلکس های آن ها با یون های فلزات واسطه

نساء یوسفلویی

دکتر نعمت الهی

0317/01/13

دوشنبه

01-06

واکنش های الکترو کاتالیزوری کاهش اکسیژن

راحله فراهانی

دکتر مدرکیان

0317/01/11

سه شنبه

01-00

پلیمرهای عاملی برای انتقال ژن

پروانه عموشاهی

دکتر خزل پور

0317/01/11

یکشنبه

01-01

روش های الکترو کاهشی سنتز ترکیبات آلی از سال  0222به بعد

مریم مهردادیان

دکتر خزل پور

0317/01/11

یکشنبه

01-06

مهدی نجفی

دکتر عزیزیان

0317/01/01

دوشنبه

01-00

روش های الکترو اکسایشی سنتز ترکیبات آلی از سال  0222به بعد
Water Splitting

نیلو فر مازیار

دکتر صالح زاده

0317/01/01

شنبه

00-00:11

تحقیقات اخیر در مورد سیس پلاتین

مائده قارلقی

دکتر صالح زاده

0317/01/01

دوشنبه

00:11-00:01

بر هم کنش های غیر کوالانسی در سنتز ترکیبات کوئوردیناسیون  :پیشرفت های اخیر

توجه -1:هرگونه پذیرایی در جلسه سمینار ممنوع می باشد -2جهت هماهنگی برای آمفی تئاتر  2به آقای بوجار (مسئول کلاسها) مراجعه کنید.

