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  بخش مقاله: -1

 .حائز رتبھ شناختھ نشدھیچ یك از آثار در بخش مقالھ 

  رضا احمدخانیهارضا احمدخانیها :شایسته تقدیر و تندیس  

 :عنوان مقالھ
Magnetic solid-phase extraction based on magnetic multi-walled carbon nanotubes for the determination of phthalate 
monoesters in urine samples  

 Journal of Chromatography A :نام نشریھ

  تقدیر بخش داوران:شایستگان
 

 

  قربان عسگريقربان عسگري        

    :عنوان مقالھ
The investigation of kinetic and isotherm of fluoride adsorption onto functionalize pumice stone  

 Journal of Hazardous Material   :نام نشریھ   

   عباس رضائی عباس رضائی  

    :عنوان مقالھ
Surface modification of bone char for removal of formaldehyde from air  

 Applied Surface Science :نام نشریھ

 بخش پایان نامه دکتري: -2
 .شناختھ نشدحائز رتبھ ھیچ یك از آثار در بخش پایان نامھ دكتري 

 عبدالمجید فداییعبدالمجید فدایی  :شایسته تقدیر بخش داوران 

) جهــت حــذف ســموم ارکانوفســفره ZNO2O2US/UV/H/بررسی کــارایی فــن آوري نــانو ســونو فتوکاتالیســت (  :پایان نامھ عنوان

  دیازینون و ماالتیون از آب

 بخش پایان نامه ارشد: -3
 .دو شناختھ نشدحائز رتبھ یك و ھیچ یك از آثار در بخش پایان نامھ ارشد 

 بی بی فاطمه نبويبی بی فاطمه نبوي نفر سوم:

غن توسط دو راکتور ســري بــی هــوازي و رو) موجود در SPCBبررسی تجزیه بیولوژیکی بی فنیل هاي چند کلره( :پایان نامھ عنوان 

 هوازي بیوفیلم پر و خالی شونده بطور متوالی

 :بهنام حاتمیبهنام حاتمی شایسته تقدیر بخش داوران 

پرورش میکرو جلبک نانوکلروپسیس اوکوالتا در فتوبیورکتور ستون حبابدار و تولید بیودیزل از آن در حضور کاتالیزور  :پایان نامھ عنوان

 انزیمی

  بخش پژوهشگر جوان: -4

 علی نقی زادهعلی نقی زاده: نفر اول

  تقدیر بخش داوران شایستگان::   

  منصور ضرابی منصور ضرابی   --

  فتح اله غالمی بروجنیفتح اله غالمی بروجنی  --

 بخش فعالیت برتر اجرایی: -5
 .شناختھ نشداول ھیچ یك از آثار حائز رتبھ  برتر اجرایيفعالیت در بخش 

 مشترکا: نفر دوم   

  محسن فتحی مقدممحسن فتحی مقدم  --

 حسن ابديحسن ابديمحمدمحمد -

 

  :نفر سوم مشترکا 

  یار احمدي یار احمدي   مریممریم  --

  بهروز بیگلوبهروز بیگلو  --

 

 بخش ابداع و اختراع: -6

 .ھیچ یك از آثار حائز رتبھ شناختھ نشد ابداع و اختراعدر بخش 

  بخش تالیف کتاب:  -7
یك از آثار ارایھ شده حایز امتیاز الزم براي كسب رتبھ در این بخش ھیچ 

  .نگردید

 : حمیدرضا سهیل آرزومندحمیدرضا سهیل آرزومند شایسته تقدیر بخش داوران  
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