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سوابق علمی
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سوابق کاری
 همکاری در پروژه " پژوهش در تهیه و تدوین روش های اجرایی واکنش در شرایط اضطراری و فرماندهی
حادثه  ICSبه همراه استقرار شرکت نفت فالت قاره ایران".1396 ،
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تا کنون.
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مقاالت علمی
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Investigation of flow of continuous and dispersed phases on the uniform droplet size
formed in microchannel glass. 2th national conference on microfluidic and its application
in engineering and medicine, Tehran, Iran.
Improve the wettability of the microchannel surfaces for the formation of water-oil
emulsion in a glass microchannel with the help of APTES and investigation of the effect
of the geometry on droplet size. 2th national conference on microfluidic and its application
in engineering and medicine, Tehran, Iran.
Investigation and simulation of particle separation by pinched flow fractionation, 4th
international conference on resent innovations in chemistry and chemical engineering,
Tehran, Iran.
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