
پاهیدانشکده علوم

 ردیف
گروه 

 آموزشی
 تاریخ برگزاری محل برگزاری عنوان  سمینار دانشجو استاد راهنما

  ساعت

 برگزاری

 11 11/10/1401 دانشکده علوم پایه برهمکنش پروتون با ماده يبررس سیده نعیمه جوادي دکتر حاجي ولیئي فیزیک 1

آن يستیالکتروکاتال يو کاربردها يتیگراف دیتریکربن ن فاطمه دهقان زاده دکتر ژاله فیزیک 2  12 18/10/1401 دانشکده علوم پایه 

يریدکتر ام فیزیک 3 يدوبعد ریاز تصاو يسه بعد يبازساز بهاره سهیلي کریمیان   12 21/10/1401 دانشکده علوم پایه 

حاجي ولیئي دکتر فیزیک 4  11 12/10/1401 دانشکده علوم پایه ذرات يبا شتابدهنده ها یيآشنا مهرداد مهرباني 

يتوکل دکتر فیزیک 5  11:30 11/10/1401 دانشکده علوم پایه يسینانو ذرات مغناط لهیدرمان بوس عاطفه برهاني 

يتوکل دکتر فیزیک 6  11 11/10/1401 دانشکده علوم پایه يسیمغناط ينانو ذرات در گرما درمان يطبقه بند شیما جهان پیمافرد 

جعفرپور دکتر فیزیک 7  11 9/9/1401 دانشکده علوم پایه عهیو کندل در پخش شا يمدل دل يبررس فاطمه رضایي 

ایپو ينظر دکتر فیزیک 8  11 21/10/1401 دانشکده علوم پایه يبرهمکنش کیتار يانرژ يمدلها يمطالعه فاطمه الدده 

يمحمد دکترخدام فیزیک 9  16 19/11/1401 دانشکده علوم پایه افتهی میدر گرانش تعم يهانیتورم ک يپارامترها مینا ثمودي 

يمهراب دکتر فیزیک 10  11 14/10/1401 دانشکده علوم پایه  و ماده تاریک کیتار يبرهمکنش انرژ ازیتا قرباني 

يملک جان دکتر فیزیک 11  13 6/9/1401 دانشکده علوم پایه يهانشناسیهابل در مدل استاندارد ک هايداده يمطالعه پریا ناظري 

  10 15/9/1401 6کالس  برداري معادن زغال سنگارزیابي اثرات زیست محیطي فلزات سنگین ناشي از بهره یگانه ورمزیار دکترابراهیم طالع فاضل زمین شناسي 12

  10 29/9/1401 آمفي تئاتر مطالعات زیست محیطي آلودگي رسوبات تاالب انزلي الهام پرچمي دکتر محمد معاني جو زمین شناسي 13

  11:30 22/9/1401 1کالس  بررسي اثرات بافت سنگهاي آهکي بررفتار زمین شناسي آنها پژمان وحیدي فر دکتر مجتبي حیدري زمین شناسي 14

 ربابه شعبانلو دکتر حسین شهبازي شناسيزمین  15
-الیگوسن زون ارومیه-بررسي ویژگي هاي سنگ شناسي سنگهاي ولکانیکي ائوسن

 دختر با تاکید بر منطقه آوج
  10 23/9/1401 7کالس 

  11:30 21/9/1401 20کالس  بررسي الودگي آبهاي زیرزمیني در ناحیه کبودرآهنگ اکرم فتحي دکتر مهرداد براتي زمین شناسي 16

 11 27/10/1401 آزمایشگاه ریاضي مرتبه-شناسایي گروههاي متناهي توسط مجموعه الگو زاهد خادم احمد اشرف دانشخواه ریاضي 17

 10 5/10/1401 آزمایشگاه ریاضي جدید BFGSروش هاي شبه نیوتن و یک روش  هانیه عظیمي جو  حمید اسمعیلي ریاضي 18

 10 30/10/1401 آزمایشگاه ریاضي حل مساله مسیریابي وسیله نقلیه باالنس شده توسط یک الگوریتم کارا عرفان فعله گري  یوسفي خوشبختمجید  ریاضي 19

 


