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 19/06/1401نبه ش

 زمان ارایه رئیس جلسه ارایه دهندگان /عنوان ارایه ردیف

1 

مو سر با  یداروها درنمونه ها یها یو بررس زیآنال

 LC-MS/MS دستگاه

 وندی،مهران مومیسلگ رضا

 ،یهمدان ، دانشکده داروساز یدانشگاه علوم پزشک -1
 ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق

 ،یهمدان ، دانشکده داروساز یدانشگاه علوم پزشک -2
 ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق

 دکتر سپهری جوان
 دکتر صفاجو

 دکتر اسکندری
 

15:30-14:30 

2 

 یابیو مشخصه  یدیساز خورش هیدستگاه شب

 کییفتوولتا یولتاژ ابزارها -انیجر
 یفرهاد ستار ،یرارشادیم ی،صغر لریصادق رایالم

دانشگاه محقق  کیزیارشد ف یکارشناس لیفارغ التحص -1
 یلیاردب

دانشگاه محقق  نینو یها یدانشکده فناور یعلم تییه -2
 یلیاردب

 یلیدانشکده علوم دانشگاه محقق اردب یعلم تییه -3

 دکتر سپهری جوان
 دکتر صفاجو

 اسکندریدکتر 
15:30-14:30 

3 

 z-عملکرد دستگاه جاروب ینحوه یبررس
 یفرهاد ستار ،یرارشادیم یصغر ،یارشاد فاطمه

دانشگاه محقق -یهسته ا کیزیف یدکتر یدانشجو -1

 -رانیا-یلیاردب

 یلیدانشگاه محقق اردب- ارگروهیدانش -2
 یلیدانشگاه محقق اردب- کیزیف یاموزش ارگروهیدانش -3

 دکتر سپهری جوان
 دکتر صفاجو

 اسکندریدکتر 
15:30-14:30 

 15:30-16:00  پذیرایی و بازدید از مقاالت پوستر 

4 

حالت همدوس  یبرا یفاز هندس یریجداپذ

 دو مده ی دهیدرهمتن
 توانا یعل ،یقادر نجارباش ،الماس یمحمد ساناز

دانشگاه محقق  ،یادیبن شیگرا کیزیف یدکتر یدانشجو -1
 رانیا ،یلیاردب

دانشگاه محقق  یعلم ئتیعضو ه ک،یزیگروه ف اریدانش -2
 رانیا ،یلیاردب

 پوربشیردکتر 
 دکتر صفاجو

 ستاریدکتر 
17:00-16:00 

https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/panel
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دانشگاه محقق  یعلم ئتیعضو ه ک،یزیگروه ف اریدانش -3
 رانیا ،یلیاردب

5 

سرد  یپالسما دیو ساخت راکتور تول یطراح

 در هوا یرتعادلیغ
 انیجعفر برهان

 یلیدانشگاه محقق اردب کیزیگروه ف یعلم اتیه عضو

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

6 

 یستون ستادهیا یرآکتور یشگاهیستاپ آزما

 یستاپ: یکاتیلیپرشده با ذرات مزوپورس س

شده کنترل یها ونیزاسیمریپل یکارآمد برا

 چندگانه تیدر مجاورت کبالت با قابل یکالیراد
 سمسارزاده یمحمد عل ،یسبزوار رضایعل

 بدیدانشگاه م یپزشک یگروه مهندس اریاستاد -1
 مدرس تیدانشگاه ترب یمیش یاستاد گروه مهندس -2

 

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

7 

و  یخواص تعادل یریاندازه گ یکیسامانه استات

 گازها یجذب سطح یکینتیس
 زادهیرضا عل ،یحافظ مقصود ،یحامد عبد ،یاقدم یعل

 شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1
 سهند یدانشگاه صنعت یجداساز

 یجداساز شیگرا یمیش یارشد مهندس یکارشناس -2
 سهند یدانشگاه صنعت

 سهند یدانشگاه صنعت یمیش یمهندس اریدانش -3

 سهند یدانشگاه صنعت یمیش یاستاد مهندس -4

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

8 

دستگاه راکتور اتوکالو سنتز  یکیمدار الکتر یطراح
 دروترمالیه
 یرقلیغالمرضا پ ،یدی،احمد جمشکالندرق یشکر اسری

 یکنترل، دانشگاه صنعت شیبرق، گرا یمهندس یدکتر -1
 ریرکبیام

 یلیدانشگاه محقق اردب ک،یزیکارشناس ارشد ف -2
 النیدانشگاه گ ک،یزیف یدکتر -3

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

9 

 یمحفظه باز برا ونشیو ساخت اتاقک  یطراح

 غلظت رادون هوا یریگاندازه
 ی،محمد حمد اصل یمهسا نور ، کلخوران یساالر خاتم دیس

 پور

 ،یاهسته شیگرا کیزیارشد ف یکارشناس یدانشجو -1
 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب

دانشکده علوم، گروه  ،یلیدانشگاه محقق اردب یعلم أتیه -2
 کیزیف

دانشکده علوم، گروه  ،یلیدانشگاه محقق اردب یعلم أتیه -3
 کیزیف

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 



10 

بر سوسوزن  یپت اسکن مبتن یها ستمیبر س یمقدمه ا
 یکیپالست یها

 یلیاردب یفیفرانک طا ،دادگر ثمیم

 یپسا دکتر -1
 یدکتر یدانشجو -2

 

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

11 

 نسانسلومی الکتروکمی آپست یو اجرا یطراح

برای  یکربن های جهت استفاده از کوانتوم دات

و سموم  یستیز نشانگرهای داروها، گیری اندازه

 یطمحی ستیز
 یریماندانا ام ،یافشار نیحس ،پور یول نونا

.دانشگاه هیتجز شیگرا یمیارشد ش یکارشناس یدانشجو -1
 رانی.الی.واحد اردبیلیمحقق اردب

.دانشگاه محقق هیتجز شیگرا یمیش یدکتر یدانشجو -2
 رانی.الی.واحد اردبیلیاردب

 یلیدانشگاه محقق ا ردب یعلم اتیعضو ه -3

 دکتر پوربشیر
 دکتر صفاجو
 دکتر ستاری

17:00-16:00 

 

 20/06/1401یکشنبه 

 (LC-HPLC) عیما یکروماتوگراف کیکاربرد تکن 1

 یشناس نیزم یدر پژوهش ها

 ینرگس سادات دهیس

دانشکده علوم،  یشناس نیگروه زم اریاستاد -1

 یلیدانشگاه محقق اردب

 

 دکتر ستاری

 دکتر میرزایی

 دکتر پوربشیر

9:30-8:30 

جهت  ییژل تراوا یدستگاه کروماتوگراف 2

 آن عیو توز مرهایپل یوزن مولکول یریگاندازه

،جمال  ،صفاجو جهانخانملو دیمج، زاده لیفاطمه اسمع

 موثق

 
 ل،یاردب ر،یتا لیآب شرکت آرتاو شگاهیمسئول آزما -1

  رانیا

دانشگاه  یمیش یگروه مهندس یعلم ئتیعضو ه -2

  ،یلیمحقق اردب

 ل،یشرکت سبالن سلولز، اردب رعاملیمشاور مد -3

 رانیا

 دکتر ستاری

 دکتر میرزایی

 دکتر پوربشیر

9:30-8:30 

 یگازها زوریاستفاده از دستگاه آنال یبررس 3

اندازه  یبرا Seitron Chemist 606S احتراق

 یواحدها یهااز دودکش ندهیآال یگازها یریگ

 دکتر ستاری

 دکتر میرزایی

 دکتر پوربشیر

9:30-8:30 



 ستیز یاستانداردها یبه منظور بررس یصنعت

 یطیمح

 یهاد ،سولماز عبداله زاده ،مزرعه خلف یینایعسگر م

 زادهنعمت اله یعل ،یبیغا

دانشگاه محقق  ،یو مهندس یدانشکده فن ار،یاستاد -1

 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب

 ستیز طیارشد، سازمان حفاظت مح یکارشاس -2

 یغرب جانیاستان آذربا

دانشگاه محقق  ،یو مهندس یدانشکده فن ار،یدانش -3

 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب

 


