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 ساخت و بررسی خواص قطعات دیرگداز ،همکار پروژه به سرپرستی پروفسور گلستانی فررد ،از سرا  92ترا 96(ساخت قطعات  purge plageو قطعات ناز هاي صنعتی)
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 -3امير حسين جمشيدي  ،ابوالحسن نجفی  ،نجم الدین عرب  ،مهدي قهاري ،بررسی تاثير عوامل مهم در ساخت
فيلترهاي فومی سراميکی بر پایه كاربيد سيليسيم به منظور استفاده در صنایع ریخته گري چدن ،پنجمين همایش
مشترک انجمن مهندسی متالورژي ایران1682 ،
 -9ابوالحسن نجفی  ،فرزین آریان پور ،بررسی خواص و ریز ساختار جرمهاي قليایی دیرگداز پيشرفته منيزیایی باند
فورستریتی جهت استفاده در صنایع متالورژي و ریخته گري ،دومين همایش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و
انجمن ریخته گري ایران1693 ،
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه های در حال انجام
حسين زاده :سنتز كنتر شده نانو كامپوزیتWC/Coبه روش ترسيب شيميایی در سيستم آبی و بررسی سختی سنجی و
خواص سایش محصو نهایی به منظور كاربرد در ابزار برشی
اورامی :ساخت و بررسی پوشش هاي رزین اپوكسی حاوي نانوذرات هيدروكسيد منيزیم به منظور دسترسی به ویژگری آب
گریزي و ضد لک بر روي سطح كاشی هاي سراميکی
.حسين زاده :مطالعات برون تنی و ارزیابی خواص مکانيکی نانوكامپوزیت زیست تخریب پذیر برر پایره پلری كپروالكترون و
شيشه زیست فعا و امکان سنجی استفاده از آن در بازسازي بافت استخوانی
شجاعی :بررسی مکانيزم تاثير سينترینگ بر خواص ترمومکانيکی پوشش هاي سرد حرارتری پایره زیركونيرا مترداو و نرانو
ساختار پوشش پالسمایی
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شریفی :سنتز و بررسی خواص پودر نانو متري  ZrO2به روش سل-ژ با استفاده از پيش سرازنده آلکوكسريدي زیركونيروم
در بستر الکلی
رحيمی :بررسی اثر تركيب سرباره بر تصفيه آهن موجود در آلياژ مس -روي به روش پایرومتالورژي
شيري :بررسی اثر افزودن ذرات نانو متري  Al2O3و  SiO2و مخلوط آنها بر خواص مکانيکی كامپوزیت پایه كائولينی
قاضی ميرسعيد :ایجاد پوشش كربونيترید وانادیوم با روش نشست و نفوذ فعا حرارتی بر روي فروالد  AISI L2و بررسری
ساختار  ،سختی وخواص سایشی آن
فخيمی :سنتز نانو اكسيد آلومينيوم متخلخل با استفاده از ضایعات آلومينيوم جهت كاربرد به عنوان زیر پایه كاتاليست
معصومی :بررسی اثر اعما پوشش زیركونيا با درصدهاي مختلف و خواص حرارتی و خوردگی آجرهاي دیرگرداز آلومينرایی
مورد استفاده در كوره هاي كراكينگ صنعت پتروشيمی
پایان نامه های دفاع شده
مصطفی برزگري خانقاه :بررسی اثرافزودن مقادیرمختلف سيليس كلوئيدي برروي خواص مکانيکی وریزساختار1683 ،
سيد حسين موسوي زاده :سنتزوبررسی خواص نانوذرات كاربيد زیركونيوم به روش سل ژ 1683 ،
عيسی احمدي راد :سنتزوبررسی خواص نانوذرات  TiB2به روش سل ژ 1683 ،
محمد آقاسی :اثر دما و زمان بر كامپوزیت  W-Fe-Niبا استفاده از پرس داغ سریع1683 ،
مرتضی رسولی :بررسی اثر اندازه ذرات سيليکاي ذوبی بر روي خواص مکانيکی و ریز ساختار قالبهراي سرراميکی زیرركن -
موالیتی به منظور استفاده در صنعت ریخته گري دقيق قطعات داغ توربين هاي گازي1683 ،
سعيد همنبرد :بررسی اثر خوردگی  HICبرروي فوالد كربنی1683 ،
اميرحسين پورصاحبقران :سنتز محلو نانوذرات نقره كلوئيدي از ضایعات مدارات و بوردهاي الکترونيکی1683 ،
اميررضابالی چلندر :ساخت نانو كامپوزیت الومينيوم مقراوم سرازه نرانو لولره هراي كربنری چنرددیواره بره روش الياژسرازي
مکانيکی1685 ،
بهنام خليلی :مدلسازي تاثير طو  ،قطر و زاویه كانا قالب بر روي توزیع تنش ومقایسه مقادیربهينه مدلسازي1685 ،
مریم غمگين پور :سنتز و بررسی خواص پودر نانومتري اكسيد سيليسيوم به روش سل-ژ با استفاده از سازنده هراي اسريد
بوریک و ساكاروز1685 ،
عبداله نصيري :بازیافت كامپوزیت هاي پلی آميد -الياف شيشه و بررسی خواص استحکام كششی و مقاومت به ضربه آنها به
منظور استفاده در صنعت رادیاتور سازي1685 ،
حسين اسالمی نسب:بررسی تاثير گرافن بر خواص مکانيکی نانو كامپوزیت آلومينيوم – گرافن توليرد شرده بره روش نرورد
تجمعی1688 ،
كورش نعمتی پور :سنتز نانوذرات مغناطيسی  Fe-Coدر نسبت هاي آلياژي مختلرف بره روش ميکروامولسريون و بررسری
خواص مغناطيسی1688 ،
سيدنيما طباطبایی تبریزي :ساخت ومشخصه یابی كامپوزیت دندانی بر پایه مونومر اكریالتی و نانو ذرات سيليس به عنروان
فاز پر كننده با هدف كاهش انقباض پس از گيرش1688 ،
سيدشایان والیی :سنتز و بررسی خواص پودر نانومتري اكسيد سيليسيوم به روش سل-ژ 1688 ،

6

مصطفی ایزدمهر :بررسی كيفيت هموژن شدن بيلتهاي آلياژ آلومينيم  3236در كورههاي هموژنسرازي و تعيرين شررایط
بهينه1688 ،
اكرم ترابی نوري:تاثير مقادیر مختلف  CaF2بر روي سختی ،چگالی و خواص شيميایی سراميک هراي دنردانی هيدروكسری
آپاتيت-زیركونيا1688 ،
علی سلوكی :تاثير مقادیر مختلف ذرات  MgCO3بر روي دانسيته و اندازه حفره هاي فوم هاي آلومينيومی تهيره شرده بره
روش متالورژي پودر1680 ،
حميد زهره وند :بررسی تاثير عمليات حرارتی پير سازي برخواص مکانيکی فوم فلزي پایه آلومينيم1680 ،
علی مجدي قوانلو :بررسی استحکام فشاري و مقاومت به شوک حرارتی فوم هراي ژئروپليمري ایجراد شرده توسرط مخلروط
كردن مالت با ذرات خاک اره و سوزاندن آن1680 ،
عباس صابري :بررسی تاثير نيکل بر ساختار و خواص مغناطيس آلياژ آهن كبالت ( )Fe70-Co30با ساختار نرانو تهيره شرده
به روش آلياژسازي مکانيکی1680 ،
مهدي صادقيان قوام آبادي :ساخت نانوپودر سيليسایدهاي كرم و پودرنانوكامپوزیرت ( Cr,Si(Al2O3بره صرورت درجرا برا
استفاده از پودرعناصرCr,Si,Alبه روش آلياژسازي مکانيکی ومشخصه یابی آن1680 ،
فهيمه شریفی :سنتز و بررسی خواص پودر نانومتري كاربيد تيتانيوم به روش سل – ژ 1680 ،
عبدالمجيد قنات آبادي :بررسی خواص مکانيکی و حرارتی نانوكامپوزیت پلی اسرتيلن-رس جهرت اسرتفاده در صرنایع گراز،
1680
مهيار رحيم پور خردمند:بررسی استحکام فشاري و كششی كامپوزیت هاي ژئوپليمرهاي حاوي الياف زائد پليمري1680 ،
عليرضا سليمانی :بررسی استحکام فشاري ژئوپليمرهاي حراوي اليراف فروالدي سراده كربنری در معررض یرون هراي كلرر و
سولفات1680 ،
مرتضی خالصی :بررسی اثر كنتر فرآیند تشویه و ترسيب و بهينه سازي مراحل توليد فرو وانادیم از منابع ثانویه به منظرور
استفاده در فوالدهاي آلياژي1681 ،
حامد بهمن پور :سنتز و بررسی خواص پودر نانومتري اكسيد تيتانيوم به روش سل –ژ 1681 ،
حميدرضا محبی :بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی كامپوزیتی  Ni-SiCبر پایره مرس برا اسرتفاده ار آبکراري الکتریکری
باجریان منقطع ومقایسه آن با جریان مستقيم1681 ،
علی رضا بهرامی نيا :ایجاد پوشش دي اكسيد تيتانيوم نانومتري بر روي زیر الیه شيشره بره روش  PVDو بررسری خرواص
آن1681 ،
ابراهيم مرادي :بررسی امکان تعيين نسبت  NaF/AlF3حمام الکتروليتی از طریق آناليز عنصري فلز مرذاب سرلو احيراي
آلومينيوم و مد سازي آن1681 ،
ناصر الدین عليزاده :بررسی رفتار خستگی فوم نانو تيتانيومی حاوي پوشش هيدروكسی اپاتيت ایجاد شده بره روش اسرپري
حرارتی
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