
 برنامه کارگاه آموزشی پاالیشگاه زیستی
 ماه بهمن 19- 17

 نامه معتبر()به همراه اعطای گواهی

 زمان مدرس عناوین 

 9 - 8:30 مهندس عرفان داوری مفهوم نیا دیدر عصر جد یستیز شگاهیپاال یو سمت و سو شرفتهایپ
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 9:30 – 9 مهندس جواد طغیانی  (فروغکم ای)شتابان  رانیدر جهان و ا یستیسوخت ز ندهیآ

 ارزیابی چرخه حیات پاالیشگاه زیستی 

 هستند؟( زیستیهای زیستی الزاماً محیط)آیا محصوالت و سوخت

 10-9:30 مهندس مسعود رضائی

 10:30 – 10 مصطفی سعادتمند  ینریفایوریب یسخت برا طیمقاوم به شرا اهانیگ یها لیپتانس

توده کشور و مواد زیست فعال از زیستبررسی پتانسیل تولید 

 کاربردهای آن 

 11 – 10:30 مهندس مصطفی سعیدی 

 11:30 – 11 زاده مهندس علی صلواتی های زیستی تأمین در احداث پاالیشگاهاهمیت زنجیره

 12 - 11:30 علی سامع -محمدرضا ساالری های تخمیر حالت جامدنگاهی به پتانسیل

 دکتر محمدحسین کیانمهر  تولید پلت از مواد لیگنوسلولزی با هدف تولید حرارت 

)عضو هیأت علمی پردیس 

 ابوریحان دانشگاه تهران( 

13:30 - 15 

 علوی الدینسید عمادمهندس  مختلف آن یهاکاربردها و روش ز،یرولیپ ندیبه فرا ینگاه

 یشرکت مل ستیز طیمشاور مح)

 (نفت

15:15 – 16:45 
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آنها در  لیتوده و پتانس ستیز یعرضه انرژ یهایمنابع و فناور یمعرف

 رانیجهان و ا

 مهندس وحید آریان پور

 یانرژ یزیکارشناس برنامه ر)

 (رویوزارت ن
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 مهندس مهدی رضائی سازیسوزی و گازیهای ترموکمیکال زبالهبررسی سیستم

 یهایطرح توسعه فناور یمجر)

 (رویتوده پژوهشگاه ن ستیز یانرژ

10 – 12 

 توکلی امید دکتر  محصوالت زیست پایه

 پردیس فنی)عضو هیأت علمی 

 دانشگاه تهران(

13 -14:30 

 مرعشی سید امیر دکتر  ها در پاالیشگاه زیستی فناوری سامانهکاربرد زیست

پردیس علوم  یعلم أتی)عضو ه

 (دانشگاه تهران

14:45-16:15 
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 ابوعلی گلزاریدکتر  جلبک زیر یستیز شگاهیپاال

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه )

 (تهران
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 دکتر سید صفا علی فاطمی تولید سوخت زیستی از منابع لیگنوسلولزی

)عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی 

 مهندسی ژنتیک(

10:15-11:45 

  امامحسین پورمرتضی دکتر  پاالیشگاه زیستی یهاندیدر فرا یاقتصاد فناور یابیارز

)عضو هیأت علمی پژوهشگاه 

 نیرو(

13 – 14:30 

 16:15 – 14:45 اندیشی ارزیابی دوره و هم

 


