جدول زمانبندی
هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
( 91آبانماه  9911دانشگاه تربیت مدرس)

زمانبندی سخنرانیها

جدول زمانبندی
برنامه

ساعت
03:8-03:8

پذیرش 3سالن اجتماعات شهید خلوتی

0388-08388

افتتاحیه 3سالن اجتماعات شهید خلوتی

 08388-00388ارائه مقاالت صبح 3سالن اجتماعات شهید خلوتی
 00388-0:3:8نماز و ناهار
 0:3:8-05388ارائه مقاالت بعداز ظهر 3سالنهای شماره  0و 0
053:8 -05

پذیرایی

 053:8-01388اختتامیه

ارائه پوسترها از ساعت  90::تا  140::میباشد.
از ارائهدهندگان محترم درخواست میگردد پوسترهای خود را تا قبل از ساعت 03:8
به دبیرخانه تحویل فرمایند.
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زمانبندی سخنرانیها
ساعت ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

ردیف
1

11:11-11:11

استخراج روغن از هسته خرما

حامد زارع ثانی ،سید رضا حسن بیگی ،علی
شریف ،برات قبادیان

2

11:11-11:01

استخراج و اندازهگیری ترکیبات مهم پسماند
کارخانههای چای

فاطمه پارسا ،صغری محبیان ،رضا آزادی
گنبد ،ناصر پدرپور ،محمد شریفی ،رمضان
حقی اصل

سالن اجتماعات شهید خلوتی

0

محل ارائه

استخراج سیلیکا از سبوس برنج به منظور سنتز
 11:01-11:01زئولیت ZSM-5بدون استفاه از قالب :تأثیر زمان
سنتز

رضا خوش بین ،رامین کریم زاده

11:01-11:11

تشخیص غیر مخرب آسیب یخ زدگی
لیموشیرین به کمک پردازش تصویر و پرتو
فرابنفش

روح اله عابدی فیروزجایی ،سعید مینایی،
بابک بهشتی

11:11-11:11

بررسی اثر بسته بندی های مختلف بر روی
کاهش ضایعات توت فرنگی بر اساس تغییرات
مساحت به کمک بینایی ماشین

احسان فرتاش نعیمی ،محمدهادی خوش
تقاضا ،بهزاد اصغری

6

11:11-11:01

بررسی کاهش ضایعات سیب زمینی با استفاده
از فناوری پالسما

پروانه یاوری مقدم ،روزبه عباس زاده

7

11:01-11:01

بررسی سنجش دانش برنجکاران شهرستان
ساری نسبت به مدیریت ضایعات برنج

ابراهیم ابراهیمی ،اصغر باقری ،مجتبی
سوختانلو

0

1

نماز و ناهار

مقدم شرکتکنندگان عزیز را در

هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

گرامی میداریم.
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زمانبندی سخنرانیها
ردیف

محل ارائه

ساعت ارائه

عنوان مقاله

نویسندگان

8

10:01-10:01

ارزیابی میزان ضایعات برداشت مکانیزه ذرت
دانه ای در دشت مغان

یاور علیپور ،سعید مینایی ،یاور کیومرثی
متعلق ،مهرداد آقایی سعدی ،محمد هادی
خوش تقاضا

9

10:01-10:11

سالن شماره 1

11

10:11-10:11

12

10:01-10:01

10

10:01-11:11

10

10:01-10:01

11

10:01-10:11

16

10:11-10:11

17

سالن شماره 2

11

10:11-10:01

10:11-10:01

18

10:01-10:01

19

10:01-11:11

تبدیل زیست توده لیگنوسلولوزی به هیدروژل
هیبریدی با استفاده از التکس پلیمری حاصل
از پلیمریزاسیون امولسیونی وارون
بهینه سازی واکنش تولید بیودیزل از روغن
گیاهی موتیکا با استفاده از امواج فراصوت و به
کمک روش سطح پاسخ
ارزیابی خواص فیزیکی پوست کنجد به منظور
طراحی سامانهی جداسازی آن از آب شور در
واحدهای صنعتی فرآوری کنجد
تاثیر نگهداری بر برخی ویژگی های کیفی
خمیر خرما
بررسی تاثیر سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند
در کاهش ضایعات آن
بررسی ضایعات نیشکر با استفاده از تحلیل
سلسله مراتبی ()AHP
بررسی ترتیب جداسازی متوالی ترکیبات مهم
پسماند چای
اثر کود ورمیکمپوست بر خصوصیات
مورفوفیزیولوژیک و تحمل به تنش خشکی
زیتون رقم زرد ()Olea europaea L
بررسی اثر سرعت بارگذاری و محتوای رطوبت
بر تغییر شکل و نیروی گسیختگی دانه گندم
سن زده و سالم تحت بارگذاری فشاری
تعیین توزیع اندازه ذرات کود مرغ تخمگذار
جهت انتخاب اندازه سوراخ فیلتر آبگیری
مقایسه محتوای رنگدانه و برخی ویژگی های
تجاری میوه پسته رقم اوحدی تحت تاثیر
محل قرار گیری میوه در تاج پوشش درخت

3

علیرضا سبزواری ،کوروش کبیری
شارخ مهدی ،علی اصغری ،برات قبادیان،
مسعود دهقانی صوفی
علی حاجی احمد ،محمد قوشچیان ،میثم
امامیان
بهنام بیداری ،افسانه مرشدی ،مقداد
تکلوزاده
مهرداد آقایی سعدی ،سعید مینایی ،بهاره
جمشیدی
نسیم منجزی ،حسن ذکی دیزجی
فاطمه پارسا ،صغری محبیان ،کلثوم
چراغی ،مریم متولی جاللی ،فاضل پور
حقگو ،سعید دزیانی
سیده زهرا موسوی دهموردی
زهرا بساطی ،منصور راسخ ،یوسف عباسپور
گیالنده
پیمان نیساری ،محمدحسین کیان مهر،
اکبر عرب حسینی
بهزاد صفاری ،حمیدرضا اخوان

