
نام
شماره 

دانشجویی
عنوانتاریخ ارائهاستاد راهنماگرایشورودي

آقاي سلمان 
نجاري

کاربرد فناوري نانو در کشاورزي91/2/16دکتر تجرديمعدنی9076200990

شیوه هاي نوین دارورسانی91/2/19دکتر تجرديمعدنی9076200890همایون قلی-پور

91/2/16دکتر تجرديمعدنی9076200590رضا روشنی
کاربردهاي مس اکسید در مقیاس نانو و روش-هاي 

تهیه آن

سمیت نانواکسیدهاي فلزي91/3/9دکتر افشارمعدنی9076200690زهرا خردمند

سنسورها با الهام از طبیعت91/3/9دکتر افشارمعدنی9076250190زهرا تنها

91/3/9دکتر افشارمعدنی9076250390زهرا صبوریان
انواع کاتالیزورها براي حذف آالینده-هاي هواي 

شهري و صنعتی

دارورسانی نوین با کمک فناوري نانو91/3/9دکترافشارمعدنی9076200790بابک طهمورسی

.91/3/8دکترافشارمعدنی9076200290محمد بزرگپور نیازي
بررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورفیرین-ها 

XB و فلزات واسطه گروه

91/3/8دکتر رحیمیمعدنی9076200190میثم اسدي
بررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورفیرین-ها 

IIB و فلزات واسطه گروه

91/3/8دکتر رحیمیمعدنی9076200690جواد شکراییان
بررسی کاربردي تشکیل کمپلکس بین پورفیرین-ها و فلزات 

IB
واسطه گروه 

نانو رنگدانه-هاي اسپینل91/3/8دکتر  منطقیمعدنی9076200490مسعود پیوندي پور

تهیه نانورنگدانه هاي آهن اکسید از ضایعات صنعتی91/2/19دکتر  منطقیمعدنی9076200390حمیدرضا پناهی



بررسی نیمه هادي ها در سلولهاي خورشیدي91/3/3دکتر سهرابیفیزیک9076300390محمد شفیعی علویجه

بررسی تجمع  رنگدانه ها91/3/3دکتر سهرابیفیزیک9076350190رضا آزادبخت

مواد فعال سطحی زیستی91/2/20دکتر سهرابیفیزیک9076350390ئه ژین جاللی

گسترش مواد در سلولهاي خورشیدي91/2/20دکتر هاشمیان زادهفیزیک9076300590سید وحید موسوي

بهبود روش نقاط کوانتمی در سلولهاي خورشیدي91/2/20دکتر هاشمیان زادهفیزیک9076300290مهدي سبزعلی

استفاده از نانو فیلتراسیون براي تصفیه آب91/2/20دکتر سید سجاديفیزیک9076350290آزاده پور اکبر نامقی

ابر خازن ها91/2/20دکتر موسويفیزیک9076300490یاسر شه بخش

فیزیک9076300190مهرداد حمیدي
دکتر هاشمیان 

زاده
91/2/20" اصول عملیاتی در سلولهاي خورشیدي

91/2/20دکتر موسويفیزیک9076300790امید میرزایی
تاثیر نانو ساختارها بر بازدهی سلولهاي خورشیدي 

حساس شده به رنگ

"91/2/20دکتر سید سجاديفیزیک9076300690سید امیر موسوي نژاد بیوکاتالیست ها در محلولهاي یونی

قدسیه سادات 
غشاهاي مایعات یونی براي بیوکاتالیست ها91/2/20دکتر سید سجاديفیزیک9076350490فردوسی

91/2/24دکتر میالنیتجزیه9076150290شیوا همتی
استفاده از نانو تیوپ هاي کربنی در طراحی و ساخت پلیمرهاي 

قالب مولکولی

تجزیه9076100490سید سجاد حسینی
دکترمیالنی-

دکتر مالحسینی
91/2/24SPME

کاربرد کمومتریکس در 



"91/2/27دکتر غفاري نژادتجزیه9076100190ابوالفضل اختر روش تولید و ذخیره سازي هیدروژن

91/2/13دکتر انبیاءتجزیه9076100790روح اله مهریزي
مطالعه روش هاي جدا سازي مغناطیسی با استفاده از نانو 
ساختارها در سیستم تصفیه پساب براي حذف آالینده ها

91/2/13SOXدکتر انبیاءتجزیه9076100390حسین پازوکی
مطالعه کاربرد مواد نانو متخلخل در جذب ترکیبات 

تجزیه9076100690مجتبی فریاد رس
دکتر انبیاء -دکتر 

91/2/13غفاري نژاد
مطالعه کاربرد مواد نانو متخلخل در جذب و جداسازي 

NOX
ترکیبات 

91/2/27تجزیه9076150190

91/2/27تجزیه9076100290

- تجزیه9076100590
مال حسيني

91/2/27

امیر حسین چی قره 
آلی9076400290آغاج

محمد رضا 
نعیمی جمال

استفاده از ترکیبات نانوپروس در حمل دارو91/3/3

آلی9076400190بهرام الهیاري
دکترمحمد رضا 

نعیمی جمال
91/3/3

بررسی اثر کاتالیتیکی هیدروکسی آپاتیت در 
واکنش هاي آلی

سبحان مرتضوي 
آلی9076400890درازکال

دکترمحمد رضا 
نعیمی جمال

91/3/3
بررسی واکنش هاي اکسیداسیون و احیاي ترکیبات 

آلی توسط مواد مزوپروس

آلی9076400990هادي مظفري
محمد قربان 

دکامین
91/3/3

بررسی روش هاي خالص سازي و خواص صنعتی 
کیتین و کیتوزان

آلی9076400790سید مجتبی کشاورز
محمد قربان 

دکامین
91/3/3

جداسازي انتخابی هیدروکربن هاي آروماتیک 

Reformat [BTEX]از برش نفتی

آلی9076400590محمد علیخانی
محمد قربان 

دکامین
کاتالیزور هاي هیدروژناسیون انتخابی برش نفتی 91/2/5

Reformat

mailto:@�


واکنش هاي چند کاتالیزوري چند جزئی پیاپی91/2/30دکتر جوانشیرآلی9076400390سید جابر حسینی

روش هاي سنتزي روتاکسان ها و کاربرد آن ها91/2/30دکتر جوانشیرآلی9076400690محمد فرهاد نیا

واکنش هاي نیتروژن دي اکساید با ترکیبات آلی91/2/30دکتر جوانشیرآلی9076400490محمد صحرائی

91/3/2دکتر غفوريآلی9076401090عاطفه امامی
بررسی انجام واکنش ها و سنتز ترکیبات آلی با 

استفاده از فرآیندهاي تبدیل زیستی

91/3/2دکتر ملکیآلی9076450190نکیسا قمري
ساخت و کاربرد غشاي پلیمري در تصفیه و 

جداسازي پساب فراورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی

قیرهاي پلیمري اصالح شده با خاصیت خود ترمیمی91/3/2دکتر ملکیآلی9076450290مریم کمال زارع


