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. ایران- تهران،7817 ، کنفرانس نانو محاسباتی،"روشهای پیشرفته کمومتریکس
30. B. Keyvani, B. Alimohamadi and A. Mollahosseini, “Adsorption of Pb and Cd from
Waste Water Samples by Palladium Nanoparticles”, 19th Iranian Seminar of Analytical
Chemistry, 2013, Mashhad, Iran.

31. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani, ‘Solid Phase Microextraction of Phthalates in Water
Using the Steel Fiber Etched by HCl”, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,2013,
Mashhad, Iran.
9

32. A. Mollahosseini,F. Shahrasari, “Solid Phase Microextraction of PAHs in real samples by
Using PPY-PANI Composite Coated on Steel Fiber”, 19th Iranian Seminar of Analytical
Chemistry, 2013, Mashhad, Iran.
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"  ،Fe3O4/اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی ،7815 ،تهران -ایران.

 .84افسانه مالحسینی و طاهره وافی " ،کاربرد نانوکامپوزیت پلی پیرول پلی فسفات در میکرواستخراج فاز
جامد جهت استخراج و اندازه گیری ویتامین  kدر نمونه های طبیعی" ،اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای
نوین در شیمی و مهندسی شیمی ،7815 ،تهران -ایران.

 .83افسانه مالحسینی ،منیژه سیار و حسن سلطان دوست" ،ا ستخراج آسیکلوویر از نمونه های ادرار و بزاق
به روش میکرو استخراج فازجامد درون لولهای پوشش داده شده با پلی پیرول ،جفت شده با کروماتوگرافی
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مایع با کارآیی باال" ،اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی ،7815 ،تهران-
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44. A. Mollahosseini, A. Mahdavipour, “Magnetic Solid Phase Extraction of Sulfur
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" معرفی و مروری بر روش های، افسانه مالحسینی و رضا علیزاده، غالمرضا اسداله فردی، مائده نصیرایی.52
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 تهیه نانوجاذب های مغناطیسی پلی مرهای هادی جهت استفاده در استخراج فاز جامد مغناطیسی
 اندازه گیری و پایش فتاالت استرها در مواد غذایی بسته بندی شده به ویژه در بطری های آب
معدنی به روش میکرواستخراج فاز جامد/کروماتوگرافی گازی
 تهیه نانوذرات نقره به روش سبز
 تهیه و کاربرد نانوذرات قالب ملکولی مغناطیسی در روشهای میکرواستخراج
 تهیه غشاهای پلی مری مسطح به روش الکتروریسی

پروژه های دانشجویی (به عنوان استاد راهنما):
 -1تعیین فتاالتها در نمونه های آب به وسیله روش میکرو استخراج فاز جامد (  ) SPMEو کروماتوگرافی
گازی با استفاده از فیبر استیل پوشش داده شده با پلی پیرول دوپ شده با پلی فسفات/دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساوه
 -5سنتز شیمیایی کامپوزیت پلی پیرول-پلی آنیلین جهت استفاده به عنوان یک پوشش جدید در میکرو
استخراج فاز جامد (  ) SPMEویتامین  Kدر نمونه های طبیعی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -8تهیه فیبر استیل اچ شده جهت اندازه گیری فتاالت ها در نمونه های آبی به وسیله میکرو استخراج فاز
جامد /دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -7اچ کردن سطح داخلی سوزن سرنگ و کاربرد آن برای استخراج فتاالت ها از نمونه های آبی توسط
تکنیک میکرو استخراج فاز جامد /دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

13

 -2اندازه گیری ویتامین  Kدر نمونه های طبیعی توسط میکرواستخراج فاز جامد (  ) SPMEبا استفاده از
فیبر استیل پوشش داده شده با کامپوزیت پلی پیرول -پلی فسفات /دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 -1تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (  ) PAHsدر نمونه های آب به وسیله میکرو استخراج
فاز جامد (  ) SPMEبا استفاده از فیبر استیل پوشش داده شده با کامپوزیت پلی پیرول -پلی آنیلین/
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 -4میکرواستخراج فاز جامد درون لوله ای جفت شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال جهت تعیین
آسیکلوویر در نمونه های بیولوژیکی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

 -3سنتز و شناسایی تتراکیس سولفونیتروفنیل پورفیرین /نانوذرات  Fe3O4و کاربرد آن به عنوان به عنوان
جاذب جدید جهت استخراج فلزات سنگین توسط استخراج فاز جامد مغناطیسی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساوه

 -1حذف آهن (  ) IIIاز محلول آبی به روش استخراج فاز جامد مغناطیسی توسط کامپوزیت پلی پیرول /
نانوذرات  /Fe3O4دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -77اصالح نانوذرات مغناطیسی  Fe 3 O4توسط مشتقات  - 4Hکرومن ها و استفاده از آن به عنوان جاذب
جدید در استخراج و حذف آالینده های گوگرد دار از منابع نفتی/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -77سنتز پلی پیرول قالب ملکولی جدید جهت استفاده در میکرواستخراج فاز جامد آسکوربیک اسید با
تکنیک های کمومتریکس /دانشگاه علم وصنعت ایران
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 -75سنتز نانو فیبر جدید و استفاده از آن به عنوان جاذب در میکرواستخراج فازجامد فتاالتها در نمونههای
آبی/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -78تهیه نانوذرات نقره از محصوالت جانبی مجتمع مس سرچشمه/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -77سنتز ،شناسایی و کاربرد نانو جاذب مغناطیسی جدید در میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی (
 ) MSPEفتاالت ها در نمونه های آبی/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -72سنتز نانوذرات هسته پوسته پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی برای تشخیص و اندازه گیری
تیوپنتال/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -71استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (  ) PAHsدر نمونه های آب توسط
میله همزن پوشش داده شده با نانو کامپوزیت پلی پیرول -پلی آنیلین/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -74حذف آلومینیوم از محلول آبی توسط نانوکامپوزیت هسته -پوسته مغناطیسی پلی پیرول  /نانوذرات
 Fe3O4تهیه شده از آهن قراضه/دانشگاه علم وصنعت ایران

 -73استخراج و اندازه گیری هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ای توسط نانوفیبر کامپوزیتی پلی
آکریلونیتریل/زئولیت مغناطیسی به عنوان جاذب جدید در روش استخراج فاز جامد مغناطیسی/دانشگاه علم
و صنعت ایران
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پروژه دانشجویی(به عنوان مشاور):
 -7سنتز و شناسایی تتراکیس کربوکسی فنیل پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و کاربرد آن به عنوان به
عنوان جاذب در حذف فلز کادمیم از آب/دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -5مطالعه کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن دنایی با استفاده از سه روش مختلف تقطیر با آب ،تقطیر با
بخار آب و میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی/دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -8بازیافت پاالدیم از کاتالیست مستعمل و تبدیل آن به نانوذرات پاالدیم به عنوان جاذب جهت حذف فلزات
سنگین مانند آرسنیک از پساب صنعتی/دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 -7سنتز و شناسایی ترکیب نانومتخلخل کربنی عامل دار شده با مالمین واستفاده از آن در حذف برخی
فلزات سنگین از پساب/دانشگاه علم وصنعت ایران
 -2سنتز و شناسایی غشاهای نانومتخلخل سیلیکاتی و اصالح آنها با گروه های آمین و اکسیدهای فلزی
برای جداسازی  CO2از مخلوطهای گازی /CO2/CH4دانشگاه علم وصنعت ایران
 -1بررسی امکان شناسایی و اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروها با فیلم خیلی نازک سل-ژل قالب
ملکولی/دانشگاه علم وصنعت ایران
 -4بررسی اکسایش متانول و آزادسازی هیدروژن بر روی الکترود اصالح شده با کاتالیزگر آهن-
مولیبدن/دانشگاه علم وصنعت ایران
 -3سنتز نانوکامپوزیت های مغناطیسی پلی پیرول-پلی آنیلین Fe3O4 /جهت حذف سرب از پسابها و
مطالعه سینتیکی این فرایند/دانشگاه علم وصنعت ایران
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 -1کاربرد مایعات یونی در میکرواستخراج مایع-مایع پخشی اصالح شده با نانوذرات مغناطیسی نقره برای
اندازه گیری مقادیر کم برخی از یون های فلزات سنگین و یون های النتانیدها به روش
اسپکترومتری/دانشگاه علم وصنعت ایران
 -77اثر پلیمرهای هادی در پراکنده کردن نانولوله های کربنی/دانشگاه علم وصنعت ایران
 -77بررسی اثر فلزات سنگین و ماده آلی بر جذب /واجذب هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در
خاک رس کائولین /دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
 -75مطالعه واجذب و تحرک هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای و فلزات سنگین در خاک آلوده:
رویکردی بر پاکسازی الکتروکینتیک /دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
تالیف و تدوین:
 تدوین استانداردهای مربوط به فرایند ظهور عکاسی ( تصویب شده در چهارصد و شصت و چهارمیناجالسیه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلی مر) خردادماه 7831
 تجزیه سیانیدها :اندازه گیری هگزا سیانوفرات به روش اسپکترومتری اندازه گیری میزان نقره اندازه گیری کل نیتروژن آمینو به روش کجلدال جذب میکرو اندازه گیری میزان هیدروکینون -اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی به روش جذب میکرو

ابتکار و نوآوری:
 .7طراحی و ساخت ابزار SPME

 .5طراحی و ساخت دستگاه الکتروریسی
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