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زمینههای پژوهشی
جداسازی و شیرین سازی گازها با استفاده از غشاهای پلیمری و زمینه مخلوط
تصفیه پساب و حذف فلزات سنگین با استفاده از غشاهای پلیمری و زمینه مخلوط
حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از نانوکامپوزیتهای پلیمری
انتقال حرارت نانوسیاالت
)پایاننامههای دانشجویی دوره ارشد (راهنمایی شده

سیلیکای مزوحفره جهت تصفیه پساب و حذف فلز سنگین-ساخت و ارزیابی غشای زمینه مرکب پلی سولفون
 آسپرین پوشش داده شده با پلی اتیلن گالیکول-بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات آهن
تعیین مکانیسم هسته زایی کلسیت در مونو اتیلن گلیکول و اثر آن بر پساب پاالیشگاه گاز
آلومینا جهت تصفیه پساب و حذف فلز سنگین-ساخت و کاربرد غشای نانوکامپوزیت پلی اتر سولفون
اکسید گرافن برای تصفیه پساب و حذف فلز سنگین سرب/ساخت و ارزیابی غشای زمینه مرکب پلی اتر سولفون
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حذف فلز سنگین سرب از محلول آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی سولفون/اکسید آهن اصالح شده
امکان سنجی حذف نیترات از پساب با استفاده از میکروجلبک پاراکلرال
ساخت و ارزیابی غشای زمینه مرکب پلی سولفون/اکسید آهن برای حذف فلز سنگین سرب
بررسی عملکرد غشای زمینه مرکب پلی اتر سولفون/خاک رس برای حذف فلزات سنگین سرب و کادمیوم
حذف فلز سنگین کروم از پساب با استفاده از نانوکامپوزیت پلی سولفون/اکسیدآهن به روش ناپیوسته
بررسی خاصیت سطحی نانوذرات  MnFe2O4جهت حذف فسفات از پساب سنتزی
حذف فلزات سنگین با استفاده از نانوکامپوزیت پلی¬ اترسولفون/تیتانیای اصالح شده به روش ناپیوسته
مدل سازی تشکیل گرانول های میکروبی در راکتور بی هوازی با جریان باال رونده
بررسی آزمایشگاهی اثر پلی وینیل پیرولیدون ( )pvpبر تشکیل هیدرات گاز طبیعی میدان پازنان
ترمودینامیک سیستم سه جزیی آب -الکل -فروکتوز در محیط کشت میکروبی بر اساس یافتههای تجربی

بهینه سازی شرایط عملیاتی راکتور بستر ثابت واحد اتیلن دی کلراید پتروشیمی بندر امام
شبیه سازی فرآیند ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی و بهینه سازی پارامترهای موثر
مدلسازی ترمودینامیکی هیدراتهای گازی در حضور بهبود دهندهها
بررسی آزمایشگاهی جلوگیری از تشکیل هیدرات گاز طبیعی میدان نفتی کرنج با استفاده از تریاتیلنگلیکول
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