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تحصیالت
مقطع

سال اخذ مدرك

عنوان پایاننامه/رساله

كارشناسی

بهمن ماه
5311

-

كارشناسی ارشد

آبان ماه
5315

مطالعات بر روی سنتز ،خواص و كاربردهای مبادله كننده یونی معدنی
النتانيوم سيليکات

دكتری

اسفند ماه
5381

مطالعات بر روی سنتز ،خواص و كاربردهای تجزیه ای تركيبات مزوپروس
جدید النتانيوم سيليکات ،النتانيوم فسفات ،النتانيوم تنگستات ،و تيتانيوم
فسفات

1

زمینه های تحقیقاتی
1) Nano Structure and Nanoporous Materials and Their Uses as Novel Adsorbents and Catalysts.
2) Application of Nano Structure Materials for Use in Different Industrial Plants.
3) Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Industrial Effluents.

افتخارات
سال 9315

دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه به پاس خدمات صورت گرفته در توسعه تعامالت صنعتی دانشگاه

سال  9313كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سال 9311

كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال 9311

انتخاب مقاله چاپ شده در مجله  Dyes and Pigmentsبه عنوان مقاله برتر ( )Hot paperدر سال 5453

سال 9319

انتخاب مقاله چاپ شده در مجله  Dyes and Pigmentsبه عنوان مقاله برتر ( )Hot paperدر سال 5455

سال 9319

كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال 9319

كسب عنوان هيات علمی برگزیده دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال 9311

كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال  9331كسب عنوان پژوهشگر برتر كشوری در یازدهمين جشنواره پژوهش و فناوری
سال  9331كسب عنوان رتبه اول پژوهشگر برتر یازدهمين جشنواره پژوهش و فناوری استان تهران
سال  9331كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سال  9333انتخاب مقاله چاپ شده در  Chemical Engineering Journalبه عنوان مقاله برتر ( )Hot paperدر سال 5441
سال  9333كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سال  9333كسب عنوان رتبه اول ارائه پوستر در پنجمين سمپوزیوم بيوتکنولوژی در پاكستان
سال  9331كسب رتبه اول امتياز پژوهشی در دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سال 9339

كسب رتبه اول امتياز پژوهشی در دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال  9331كسب عنوان بيشترین جذب كننده پروژه صنعتی و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه

2

مسئولیت های اجرایی
الف :دانشگاه علم و صنعت ایران
عناوین مسئولیت ها

ردیف

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

5311/41/48

ادامه دارد

5311

ادامه دارد
ادامه دارد

9

عضو كميته تخصصی پژوهش و ارتباط با صنعت برنامهریزی راهبردی

1

عضو هيأت اجرایی جذب دانشگاه علم و صنعت ایران

3

عضو كميته منتخب تحصيالت تکميلی دانشکده شيمی

5315/41/51

4

عضو هيأت مميزه دانشگاه علم و صنعت ایران

5315/41/41

خرداد 5313

5

عضو كميسيون تخصصی علوم پایه هيأت مميزه دانشگاه علم و صنعت ایران

5315/45/51

خرداد 5313

6

رئيس دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت ایران

5381/1/51

مهر ماه 5381

3

دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه

5381/54/55

5381/1/51

3

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

5381/54/55

5381/1/51

1

عضو كميسيون دائمی هيأت امناء دانشگاه علم و صنعت ایران

5381/55/55

سال 5313

91

معاون طرح و توسعه دانشگاه

5381/1/1

5381/1/51

99

مدیر دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

5381/1/53

5381/1/1

91

مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در صنعت نفت

5381/1/51

5381/1/1

93

عضو هيأت داوران ششمين جشنواره خاتم

5381

5381

94

عضو كميته راهبردی انرژی دانشگاه

5381

سال 5381

95

عضو كميته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه

5381/8/51

سال 5315

96

رئيس پردیس نور دانشگاه علم و صنعت ایران

5381/1/53

اردیبهشت5313

93

مدیر دفتر ارتباط با صنعت نفت دانشگاه

5318/55/5

5381/1/5

93

مسئول راه اندازی پردیس نور دانشگاه علم و صنعت ایران

5318

5381/1/53

91

معاون اداری ،پشتيبانی و دانشجویی ،واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران

5311

5311

11

مدیر امور اداری دانشگاه

5313

5311

3

ب :سایر مسئولیتها
ردیف

عناوین مسئولیت ها

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

9

دبير انجمن علوم و فناوری شيميایی ایران

5311

ادامه دارد

1

عضو هيات تحریریه مجله ایرانی شيمی تجزیه

5311

ادامه دارد

3

نهاد ریاست جمهوری -بنياد ملی نخبگان -مدیر كل دفتر برنامهریزی فرهنگی

5311/1/51

ادامه دارد

5311/45/41

ادامه دارد

5

عضو هيأت مميزی مستقل ششمين جشنواره پژوهش وفناوری صنعت نفت با حکم آقای
دكتر محمدرضا مقدم معاون پژوهش وفناوری وزارت نفت

5313

5313

6

عضو كميته علمی همایش دهمين سالگرد تاسيس شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری
(عتف)

5313/54/1

-

3

نایب ریيس هيات عامل مركزآموزش بازرگانی -موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

5313/5/51

اردیبهشت 11

3

مدیركل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت ،معدن و تجارت

5315/55/51

5313/55/5

5315/55/51

بهمن 5313

5315/55/53

بهمن 5313

99

عضو كميسيون تخصصی علوم پایه هيأت مميزه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

5315/54/45

بهمن 5313

91

عضو كميته علمی همایش دفاع ملی ،دفاع همه جانبه

5315/1/54

بهمن 5315

93

عضو شورای سياست گذاری انتقال و توسعه فناوری صنعت نفت با حکم وزیر نفت

5315/1/58

سال 5313

94

عضو كميته مميزی مستقل جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت

5315/8/58

دی ماه 5315

95

عضو شورای مركزی بورس وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

5315/8/51

5315/41/41

96

عضو هيات تحریریه مجله  Chemistry of Solid Materialsدانشگاه گيالن

5315/1/51

ادامه دارد

93

عضو و دبير كارگروه مشاور جهت نظارت عالی بر اجرای سند كاتاليست با حکم معاون
پژوهش و فناوری وزارت نفت

5315/3/34

دی ماه5315

93

عضو كارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه فنی و مهندسی مركز جذب اعضای هيأت
علمی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

5314/55/54

5315

91

نماینده وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در شورای سياستگذاری و نظارت راهبردی
پژوهش و فناوری در صنعت نفت با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت

5314/1/48

سال 5313

11

عضو هيات تحریریه فصلنامه تجاری سازی فناوری

5314/1/5

ادامه دارد

4

1
91

عضو كميسيون تخصصی علوم پایه ،كشاورزی و صنایع غذایی هيأت مميزه سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

عضو كميسيون موضوع ماده  541آیين نامه استخدامی اعضای هيأت علمی پژوهشگاه پليمر
و پتروشيمی ایران
رئيس كميسيون تخصصی علوم پایه هيأت مميزه مشترک پژوهشگاههای پليمر و
پتروشيمی ایران ،شيمی و مهندسی شيمی ایران ،مواد و انرژی و مؤسسه پژوهشی علوم و
فناوری رنگ

4

19

عضو كميته تخصصی علوم و علوم زیستی صندوق حمایت از پژوهشگران كشور (نهاد
ریاست جمهوری)

11

عضو هيات امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

5314

13

عضو كميسيون دائمی هيأت امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

5314

اسفند 5313

14

عضو هيات مميزه مشترک پژوهشگاههای پليمر و پتروشيمی ایران ،مواد و انرژی و
پژوهشکده علوم و فناوری رنگ

5381

5315

15

عضو هيات مميزه دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه –زنجان

5381/54/51

5315

16

رئيس كانون هماهنگی فناوری شيمی سيليکون و ارگانوسيليکون

5381/1/1

5315/54/51

13

عضو هيات امناء پژوهشگاه صنعت نفت

5381/1/53

خرداد5313

13

رئيس پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ایران

5381/1/51

5315/54/51

11

عضو هيأت مدیره غير موظف مجتمع پتروشيمی اروند

5381/1/58

تيرماه 5311

31

مدیر كل امور اداری مركز آموزش مدیریت دولتی سازمان امور اداری و استخدامی كشور

5311

5313

39

مدیر پروژه بانك اطالعاتی مدیران كشور مركز آموزش مدیریت دولتی -سازمان امور اداری و
استخدامی كشور

5313

5311

31

عضو هيات علمی و معاون جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم سابق)

5313

5315

5314/1/41

5315
اسفند 5313

فعالیت های پژوهشی و تحقیقات صنعتی
الف :پروژههای پژوهشی

مدت اجرای

تاریخ

وضعیت

پروژه

قرارداد

پروژه

-

خاتمه یافته
است

ردیف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

9

اندازه گيری رادون در آب های معدنی ایران با استفاده از
طيف نگاری آلفا بوسيله شمارشگر سوسوزن مایع

-

 1ماه

1

تهيه و سنتز نوع جدیدی از جاذب ها و به
كارگيریآنهادرجذبماكرومولکولهای
فاضالب های صنعتی

معاونت پژوهشی
دانشگاه

-

5

-

خاتمه یافته
است

ب :پروژههای تحقیقات صنعتی

مدت اجرای

تاریخ

وضعیت

پروژه

قرارداد

پروژه

در حال
انجام
در حال
انجام

ردیف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

9

حذف رطوبت از خوراک ورودی گاز كلر به راكتور  DCبا
استفاده از یك ستون پرشده از زئوليت و بررسی عوامل
موثر بر فرآیند حذف رطوبت

پتروشيمی
اروند

مهرماه
5311

1

تدوین دانش فنی سنتز نانوجاذبهای زئوليتی به منظور
حذف تركيبات گوگردی از واحد  /MTBEراكتور C/B/A
)Reactor Effluent Dryer( D-2007

پتروشيمی
بندر امام (ره)

آبانماه
5311

مجتمع صنایع شهيد
رحيمی طاری -وزارت
دفاع

 5075Aیا XD 4609

3

تدوین دانش فنی توليد رزین
محصول شركت  Huntsman Rencastآلمان

4

استحصال فسفر از لجنهای فسفری بوسيله روشهای
فيزیکی و شيميایی جداسازی

مجتمع شهيد زین
الدین-وزارت دفاع

5

تعيين نوع و ميزان مشتقات حاصل از تجزیه شدن
تركيبات پایداركننده در سوختهای جامد دو پایه بر اثر
گذشت زمان

مجتمع صنایع شهيد
رحيمی طاری -وزارت
دفاع

خاتمه
15/41/55
یافته است

6

حذف آالیندههای فنولی با استفاده از جاذب های نانو
متخلخل اصالح شده مغناطيسی از پساب صنایع با روش
جداسازی مغناطيسی

صندوق حمایت از
پژوهشگران

خاتمه
15/41/53
یافته است

3

سنتز مولکوالرسيو 13X

شركت پژوهش و
فناوری پتروشيمی

خاتمه
15/43/54
یافته است

3

شکلدهی زئوليت 13X

شركت پژوهش و
فناوری پتروشيمی

خاتمه
15/43/54
یافته است

1

جداسازی و بازیابی پالتين از لجن واحد آمونيوم پركلرات و پارچين -صنایع شهيد
زین الدین-وزارت دفاع
ایجاد پایلوت

91

تهيه جاذبهای نانو پروس جدید و تدوین دانش فنی
جهت جذب گاز  CO2از گازهای خروجی صنایع معدنی و
كنترل غلظت آن در حد استاندارد زیست محيطی

خاتمه
15/41/45
یافته است
15/54/3

 51ماه

خاتمه
یافته است

خاتمه
15/45/35
یافته است

سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران

-

خاتمه
14/54/51
یافته است

99

تحقيق و پژوهش جهت یك دستگاه رطوبت سنج

صنایع شيميایی
پارچين-وزارت دفاع

-

14/45/1

خاتمه
یافته است

91

سنتز جاذب های نانومتخلخل جدید جهت حذف و كاهش
فلزات سنگين از پسابهای صنایع معدنی

وزارت صنایع

-

خاتمه
81/55/58
یافته است

93

جداسازی هيدروژن سيستم  Fuel Gasو  Engine Gasو
استفاده از آن در  Recycle Gasواحد تبدیل كاتاليستی

پاالیشگاه كرمانشاه

 55ماه

94

استفاده از سيستم های پوششی مناسب به منظور پيش-
گيری از خوردگی خطوط لوله انتقال گاز در مناطق
باتالقی

شركت گاز استان
قزوین

 55ماه

6

88/54/5

خاتمه
یافته است

خاتمه
81/55/34
یافته است

مدت اجرای

تاریخ

وضعیت

پروژه

قرارداد

پروژه

81/55/5

خاتمه
یافته است

ردیف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

95

تکنولوژی  SARAدر زنگ زدایی و تعویض پوششهای
صدمه دیده براثر خوردگی

پاالیشگاه گاز فجر جم

 1ماه

96

بررسی جامع پيرامون مشکالت تركيبات بوداركننده مورد
استفاده در صنعت گاز ،معرفی جایگزین مناسب و اجرای
آزمایشی آن در یکی از مناطق

شركت گاز استان
تهران

 1ماه

81/55/5

خاتمه
یافته است

93

بررسی تأثيرات مركاپتان بر روی انسان و محيط زیست و
معرفی جایگزینی مناسب

شركت گاز تهران
بزرگ

 55ماه

81/54/5

خاتمه
یافته است

93

رنگزدایی و تعویض پوشش های صدمه دیده براثر
خوردگی

پاالیشگاه آبادان

 1ماه

خاتمه
81/41/55
یافته است

91

روش توليد كاتاليست گوگردزدایی از برشهای سنگين
مانند نفت گاز و نفت كوره و استفاده از نتایج آن در
پاالیشگاه كرمانشاه

پاالیشگاه كرمانشاه

 1ماه

خاتمه
83/55/55
یافته است

11

بررسی روش های جلوگيری از خوردگی تأسيسات دریایی

شركت فالت قاره

 55ماه

83/48/5

خاتمه
یافته است

19

بررسی مشکالت زیست محيطی ناشی از دورریز سود و
ارائه راه حلهای مناسب در این زمينه

شركت پاالیش گاز
فجر جم

 55ماه

83/41/5

خاتمه
یافته است

11

انجام خدمات مشاورهای طراحی و شرایط عمليات در واحد
 LUBEبه منظور تهيه روغن پایه با  VIبزرگتر از544

پاالیشگاه تهران

 1ماه

خاتمه
85/41/51
یافته است

13

پژوهش در زمينه راهکارهای كاهش عملی امالح گوگردی
در نفت خام و برشهای آن در پاالیشگاه كرمانشاه

پاالیشگاه كرمانشاه

 53ماه

85/54/5

خاتمه
یافته است

14

پژوهش در زمينه راهکارها و روشهای عملی كنترل
وكاهش آلودگیهای زیست محيطی در پاالیشگاه كرمانشاه

پاالیشگاه كرمانشاه

 1ماه

85/54/5

خاتمه
یافته است

15

بررسی اثرات زیست محيطی ناشی از پسماندهای جامد
ومایع حفاری چاهها

شركت ملی مناطق
نفت خيز جنوب

 1ماه

85/41/1

خاتمه
یافته است

16

تهيه روغن ترانس از نفت خام نفتنيك

شركت ملی پاالیش
نفت تهران

 54ماه

خاتمه
85/43/51
یافته است

13

استفاده از گوگرد در ساخت بتن گوگردی

شركت پاالیش نفت
بندرعباس

55ماه

خاتمه
84/55/51
یافته است

13

استفاده از گازهای  NOxخروجی از دودكشهای مجتمع
پتروشيمی رازی برای حذف آالیندههای آمونياكی و
برعکس

شركت ملی صنایع
پتروشيمی

 55ماه

خاتمه
84/55/51
یافته است

11

سنتز اتيل كلرو استات از كلرو استيل كلراید

پتروشيمی اراک

 51ماه

خاتمه
84/41/55
یافته است

31

طراحی واحدپيشتاز  SBRپتروشيمی بندرامام

پتروشيمی
بندر امام (ره)

-

خاتمه
84/41/51
یافته است

39

بررسی راهکارهای كاهش آلودگی زیست محيطی جيوه در
پتروشيمی بندر امام

پتروشيمی
بندر امام (ره)

 54ماه

خاتمه
11/41/51
یافته است

31

گلهای حفاری و نقش مواد افزودنی در بهينه سازی
خواص كاربردی آنها

شركت ملی نفت ایران

 1ماه

خاتمه
یافته است

7

-

مدت اجرای

تاریخ

وضعیت

پروژه

قرارداد

پروژه

 55ماه

-

خاتمه
یافته است

ردیف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

33

بررسی اثرات تخریبی بر روی شيرهای پلی اتيلن و تغيير
مواد PE

شركت گاز استان
تهران

34

سنتز نوین تك الیه های نانو بتاسيکلو دكسترین روی
پایههای نانو پروس كربنی ( )MNCNSو كاربرد آن در
حذف برخی از آالیندههای صنایع نفت ،پتروشيمی و
محيط زیست

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

35

مطالعه و بررسی جاذب نانو ساختار كربنی به منظور
استخراج تركيبات آلی حلقوی (تركيبات فنولی) از پساب
های صنعت نفت ،گاز ،پتروشيمی با استفاده از تکنيك

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

-

-

خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است

SPME-GC

36

كاربرد جاذب های نانو پروس جدید در اندازه گيری
تركيبات آلی با تکنيكهایSPE -GC
و  SPE -UVدر صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

33

بررسی سنتز پودرهای كلسيم فسفاتی متخلخل در ابعاد
نانومتری ( )nano porousبا استفاده از قالبهای
سورفکتانتی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

33

سنتز و شناسایی تركيب نانو ساختار كربنی و عامل دار
شده با گروه عاملی آلی و كاربرد آن به عنوان یك جاذب
جدید برای حذف و جذب تركيبات اسيدی از فرایندهای
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

31

سنتزو شناسایی تركيب جدید نانو متخلخل شبکه آلی-
فلزی و اصالح آن توسط كاتاليست مناسب به منظور
جذب و ذخيره سازی گاز هيدروژن در صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

41

مطالعه و بررسی جاذب نانو ساختار كربنی به منظور پيش
تغليظ و استخراج تركيبات آلی حلقوی(كلروفنل ها و
 )PAHSاز پساب ها و فاضالب های صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمی با استفاده از روش SPME- GC

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

49

ساخت سنسور رطوبت با استفاده از مواد نانوپروس
 TiO2/SnO2به عنوان پایه و اصالح آن و استفاده از این
سنسورها در فرآیندهای صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

41

سنتز و بررسی خصوصيات فيزیکی پودرهای نانوسایز –
مزو متخلخل تری كلسيم فسفات با كاربری در سيستم
های رهایش دارو

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

43

سنتز و شناسایی نانوپروس كربنی عامل دار شده با فلزات
(آهن ،مس) و كاربرد آن به عنوان یك جاذب جدید برای
حذف تركيبات آلی آالینده ( )PAH, BTXاز فرآیندهای
صنعت نفت و پساب های صنعتی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

8

 55ماه

 55ماه

 55ماه

-

-

-

-

-

-

-

-

خاتمه
یافته است
خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است
خاتمه
یافته است

خاتمه
یافته است

مدت اجرای

تاریخ

وضعیت

پروژه

قرارداد

پروژه

ردیف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

44

سنتز و شناسایی جاذبهای نانو متخلخل شبکههای آلی-
فلزی و سيليکاتی اصالح شده با پليمرهای آمينی جهت
جذب گاز  CO2در صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

45

سنتز و شناسایی جاذب نانومتخلخل شبکه آلی فلزی
جهت ذخيرهسازی گاز متان و هيبرید آن با نانولولههای
كربنی و كاربرد آن در صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی.

46

سنتز و شناسایی نانوپروس  TiO2و كاربرد آن به عنوان
حسگر رطوبت در صنایع گاز

-

خاتمه
یافته است

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

-

خاتمه
یافته است

پاالیشگاه نفت
كرمانشاه

 55ماه

-

خاتمه
یافته است

ثبت اختراع

ردیف

موضوع

تاریخ ثبت

اسامی همكاران

9

طراحی و ساخت جاذب نانو متخلخل آلی -فلزی  Zn3 )BTC(2و استفاده از آن به
منظور ذخيره سازی گاز هيدروژن در دمای محيط

5313/41/55

مجتبی فریادرس

1

سنتز و شناسایی جاذب های نانو متخلخل آلی فلزی
 Li.Cu3)BTC(2و Na.Cu3)BTC(2و استفاده از آن به منظور ذخيرهسازی گاز
هيدروژن در دمای محيط

5313/41/55

مجتبی فریادرس

3

جذب  CO2به وسيله سنتز جاذب زئوليتی  NaXبه روش هيدروترمال با استفاده از
آب شيشه

5313/41/51

منصور جهانگيری
عطيه اسکندری
فریبا محمدی نجاتی

4

سنتز جاذب پليمر نانو متخلخل كربن نيتریدی با پایه  SBA-15تهيه شده با اسيد
فسفریك جهت استفاده برای حذف فلزات سنگين مس و سرب

5315/41/55

مژگان
حق شناس فر

5

سنتز و شناسایی تركيب نانو متخلخل  SBA-15با استفاده از اسيد فسفریك جهت
حذف برخی توليدات سنگين فلزی

5315/41/51

مژگان
حق شناس فر

5315/41/58

محمد جواد حبيبی

3

ساخت چند مرحله ای جاذب نانو كامپوزیت آلی -معدنی بر پایه مزوپروس سيليکاتی
عامل دار شده با دندریمر های آمينی برای جذب دی اكسيد كربن

5315/41/58

محمد جواد حبيبی

3

ساخت و كاربرد جاذب نانو متخلخل سيليکایی عامل دار شده با دندریمرهای مالمينی
به عنوان جاذب دی اكسيد كربن

5315/41/55

محمد جواد حبيبی

1

سنتز جاذب نانو متخلخل كربن نيتریدی مالمين دار شده جهت حذف فلزات سنگين

5315/41/3

مژگان
حق شناس فر

91

سنتز و شناسایی مزوپروس كربنی ) (CMK-3عامل دار شده با آمينو اسيد و كاربرد آن
به عنوان یك جاذب جدید برای جذب فلزات سرب و كادميوم

5315/41/5

علی حبيبی

99

سنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل شبکه آلی فلزی هيبرید شده با نانو لوله های
كربنی  MWCNT@MIL-53-Cuجهت ذخيره سازی گاز متان و كاربرد آن در صنعت
نفت ،گاز و پتروشيمی

5314/55/1

سارا شيخی

91

سنتز و كاربرد جاذب های مزوپروس سيليکاتی اصالح شده به عنوان فيبر جدید ميکرو
استخراج با فاز جامد جهت جداسازی و پيش تغليظ تركيبات آروماتيك

5314/55/58

ساناز ایران نژاد

6

ساخت چند مرحله ای جاذب نانو كامپوزیت آلی -معدنی بر پایه مزوپروس KIT-6

عامل دار شده با دندریمرهای آميندار برای جذب دی اكسيد كربن

9

سنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل شبکه آلی -فلزی هيبرید شده با نانو لوله های
كربنی  MWCNT@MIL-101جهت ذخيره سازی گاز متان و كاربرد آن در صنعت
نفت ،گاز و پتروشيمی

5314/54/51

سارا شيخی

94

سنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل شبکه آلی -فلزی  MIL-53- Cuجهت ذخيره
سازی گاز متان و كاربرد آن در صنعت نفت

5314/48/54

سارا شيخی

95

سنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل شبکه آلی فلزی هيبرید شده با نانو لوله های
كربنی  MWCNT@MIL-53-Crجهت ذخيره سازی گاز متان و كاربرد آن در صنعت
نفت ،گاز و پتروشيمی

5314/48/1

96

سنتز و شناسایی تركيب نانو پروس كربنی و عامل دار شده با كبالت) (IIو كاربرد آن
به عنوان جاذب جدید برای حذف تركيبات آلی آالینده از فرایند های صنعت نفت و
پساب های صنعتی

5314/48/8

منصوره درخشان

93

نانو ساختار جدید طال روی پایه های نانو پروس كربنی و استفاده از آن برای حذف
آالینده های گوگردی و نيتروژن دار

5314/4 1/54

قاسم ذوالفقاری

93

سنتز و شناسایی مزوپروس های سيليکاتی عامل دار شده با پلی الکتروليت كاتيونی
برای جذب رنگدانه آنيونی

5314/ 1/1

سميرا صالحی

5314/4 1/53

قاسم ذوالفقاری

11

سنتز و شناسایی تركيب مزوپروس سيليکاتی  MCM-48عامل دار شده با گروه های
آمينی و كاربرد آن به عنوان یك جاذب جدید گاز دی اكسيد كربن

5314/41/1

وحيد حسينی

19

سنتز و شناسایی جاذب نانوپروس سيليکاتی  SBA-3عامل دار شده با گروه های
آمينی برای جذب رنگهای اسيدی

5314/45/34

سميرا صالحی

11

سنتز تركيب نانومتخلخل  MIL-101به منظور افزایش جذب مولکول هيدروژن در
جریانات Fuel gas & Engine gas

5381/41/1

سکينه ماندگارزاد

13

سنتز تركيب نانو ساختار كربنی عامل دار شده با گروه عاملی آلی برای جذب تركيبات
اسيدی از فرایندهای صنعت نفت ،گاز ،پتروشيمی

5381/41/51

سميرا صالحی

14

استفاده از سيستم های پوششی مدرن به منظور دفع رطوبت در خطوط لوله در
مناطق باتالقی

5381/41/5

وحيد گرشاسبی

15

حسگر رطوبت

5381/41/51

احمد رضا بهنام
صبا

16

سنتز و شناسایی جاذب نانوساختار كربنی عامل دار شده با مس و استفاده از آن به
منظور حذف تركيبات اورتوفنانترولين و بای پيریدین از پساب های صنعتی و
كشاورزی

5388/55/8

مه روز الوند

13

استفاده از گوگرد بتن در پاالیشگاه ها به منظور استفاده از ساخت بتن گوگردی

5388/55/54

وحيد گرشاسبی

13

ساخت كاتاليست گوگرد زدایی از برش های سنگين مانند نفت گاز و نفت كوره و
استفاده از آن در پاالیشگاه های نفت و گاز

5388/55/54

وحيد گرشاسبی

11

سنتز و شناسایی تركيب نانو ساختار سيليکاتی عاملدار شده  SBA-15و به كارگيری
آن به عنوان یك جاذب جدید برای حذف تركيبات هالوفنول از فرایندهای صنایع نفت

5388/54/54

شهرام امير محمودی

31

تهيه و بررسی خواص تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربرد آن به عنوان یك
جاذب برای حذف فلزات سنگين از فاضالب های صنعتی

5388/48/54

فائزه خسروی

39

تهيه و شناسایی تركيب نانو ساختار زیركونيوم سيليکات و كاربرد آن به عنوان جاذب
موثر برای جذب كاتيون های سنگين (نيکل -سرب -كادميم -مس)

5388/48/54

زهره قاسميان

93

91

ساخت نانو جاذب نانو پروس كربنی  CMK-3عامل دار شده با اكسيد روی و
بهينه سازی فرایند حذف آلودگی سرب و جيوه

11

سارا شيخی

31

تهيه جاذب با استفاده از فناوری نانو به منظور حذف و جذب كلروفنول ها از آب های
آلوده و پساب های صنعتی

5388/41/58

مریم لشگری

33

تهيه یك جاذب نو تركيب با استفاده از فناوری نانو به منظور حذف تركيبات گوگرددار
از صنایع نفت ،گاز و پتروشيمی

5388/41/58

صبا اصل حریری

34

تهيه و شناسایی ماده نانو پروس كربنی اصالح شده با پليمر و كاربرد آن به عنوان یك
جاذب موثر برای حذف تركيبات فنولی از پسابهای صنعتی

5388/43/1

آرزو غفاری

35

سنتز و شناسایی تركيب نانو ساختار كربنی اكسيد شده با اسيد و به كارگيری آن به
عنوان یك جاذب جدید برای حذف مشتقات نفتالين

5381/55/51

سيد ارشاد مرادی

36

سنتز مواد نانو متخلخل كربنی با استفاده از نانو متخلخلهای سيليکاتی و استفاده از
فرمهای عامل دار شده آنها به عنوان جاذب در صنایع نفت و داروسازی

5381/55/51

زهرا پروین

انتشارات
الف :کتب
 -1آشنایی با كاربرد مواد نانومتخلخل در جذب گازه ،منصور انبياء ،حسين پازوكی ،انتشارات سبط النبی.5311 ،
 -2خوردگی ،پوششها و فناوریهای نوین رنگزدایی در صنعت ،منصور انبياء ،وحيدگرشاسبی ،دانشگاه علم و
صنعت ایران ،تابستان .5381
 -3مواد نانو پروس (سنتز ،شناسایی و كاربردها) ،منصور انبياء ،نورعلی محمدی ،كاوه محمدی ،انتشارات دانشگاه علم
و صنعت ایران.5381 ،
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 -199ليال كامل ،منصور انبياء ،حذف نيترات از آب با استفاده از سيليکون متخلخل اصالح شده با نانو ذرات مس صفر
ظرفيتی ،پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران 58-51 ،اردیبهشت .5311
 -211ليال كامل ،منصور انبياء ،كاربرد نانو كاتاليزور بر پایه سيليکون متخلخل در فرآیند گوگردزدایی اكسایشی از مدل
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 -211مرضيه رضائی ،منصور انبياء ،بررسی عملکرد كاتاليست ناهمگن اكسيد روتنيوم بر پایه نانوذرات مغناطيسی در
حذف آالینده فنل  ،پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران 58-51 ،اردیبهشت
.5311
 -212مرضيه رضائی ،منصور انبياء ،سنتز كاتاليست ناهمگن اكسيد روتنيوم و بررسی عملکرد آن در حذف آالینده فنل،
پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران 58-51 ،اردیبهشت .5311
 -213سميرا صالحی ،منصور انبياء ،بررسی ظرفيت جذب و انتخاب پذیری كامپوزیتهای پلی آنيلين زئوليتی به منظور
جذب و انتخاب پذیری  CO2و  ، ،CH4پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران،
 58-51اردیبهشت .5311
 -211سميرا صالحی ،منصور انبياء ،سنتز و شناسایی كامپوزیتهای  MOF-199و بررسی عملکرد آنها در جذب و
انتخابپذیری  CO2و  ،CH4پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران58-51 ،
اردیبهشت .5311
 -211حسين پازوكی ،منصور انبياء ،سنتز ساختار آلی -فلزی روی به منظور جذب و ذخيره سازی گاز متان در شرایط
استاندارد ، ،پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران 58-51 ،اردیبهشت .5311
 -211محمد سپهریان ،منصور انبياء ،عصمت كوهساریان ،سنتز و شناسایی نانوساختار زئوليتی به منظور حذف رطوبت از
جریانهای گازی ، ،پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران 58-51 ،اردیبهشت
.5311
 -217آسيه برهانی ،منصور انبياء ،عصمت كوهساریان ،مریم خبازی پور ،سنتز و شناسایی نانوساختار زئوليتی به منظور
حذف آالینده گازی هيدروژن سولفيد ،پنجمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق ،پژوهشگاه نيرو ،تهران،
 58-51اردیبهشت .5311
208- A. Borhai, M. Anbia, E. Koohsaryan, Ultrasound-assisted Synthesis of LTA Nanozeolite for the
Removal of Hydrogen Sulfide, ISAC23, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, August 30 and
31, September 1, 2016.
209- E. Koohsaryan, M. Anbia, Adsorption Desulfurization over Double-Exchanged FAU Zeolite,
ISAC23, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, August 30 and 31, September 1, 2016.
210- E. Koohsaryan, M. Anbia, The effect of dealumination-desilication treatment on the porosity
characteristics of commercial granular zeolite 13X,

سومين همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شيمی ،پتروشيمی و نانو ایران ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران.5311 ،
211- A. Borhai, M. Anbia, E. Koohsaryan, Rapid synthesis of LTA nanozeolite,

سومين همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شيمی ،پتروشيمی و نانو ایران ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران5311 ،
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212- S. Salehi, M. Anbia, Enhancement CO2 adsorption on nanoporous carbon by polymer modification,
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225- M. Derakhshan, M. Anbia, Adsorption of phenanthrene and bipyridine on carbon nanoporous
adsorbent, 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August 28-29,
2012.
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solids: MIL-53, 1th National Iranian New Chemistry Congress, Islamic University of Firozabad, May
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244- M. Anbia, V. Garshasbi, Review of computational nanotechnology, Nano Technology in Gas
Industry, Qazvin, November, 2006.
245- M. Anbia, V. Garshasbi, M. khosravi, R.taherzadegan, 100% Solids polyurethanes as protective
coatings to prevention of external surfaces corrosion of underground gas transportation pipelines,
Chemical Conference, Esfahan, August 29-30, 2006.
246- M. Anbia, F. Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, Iran Surface Coatings,
March 31-37, 2006.
247- M. Anbia, V. Garshasbi, Additives role in improvement of oil-base mud properties, Chemical
Conference, Esfahan, August 29-30, 2006.
248- M. Anbia, F.Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, 1st International 2nd
National Conference on Color Science and Technology, January 3-5, 2006.
249- S. Berijani, Y. Asadi, M. R. Milani Hosseini, E. Aghaee, M. Anbia, Determination of
organophosphorus pesticides in water using homogeneous liquid-liquid extraction followed by gas
chromatography with flame photometric detector, Iran, 14th Seminar of Analytical Chemistry,
August 29-31, 2005.
250- Gh. Mohammad Nezhad, R. Rahimi, M. Anbia, Synthesis and characterization of mesoporous
silicate and probing proposed mechanisms, 2nd Iranian National Congress on chemistry Islamic
Azad, University, Varamin-Pishva Branch, December 19-20, 2004.
251- M. Anbia, M. R. M. Hosseine, Z. Alipour, Consideration of drilling layers roles in mercury pollution
of drilling mud of National Iranian South oil Company, 14th Iranian Chemistry & Chemical
Engineering Congress, Tarbiat Moalem University, February 17-19, 2004.
252- M. Anbia, F. Dashti, Optimization of production yield & quality (VI) of Tehran Refinery Co.Lube
Oil unit by chemical active agents (surfactants), 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering
Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February 17-19, 2004.
253- M. Anbia, H.Gholami, Intercalation of C.I.Pigment Red 48:4 between the layers of Mg/Al layered
double hydroxides, 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat
Moallem University, February 17-19, 2004.
254- M. Anbia, H. A. Karimpoor, F. Dashti, Consideration of methods to reduction or elimination of
foaming phenomena in Co2 production process in ZamZam Co, 14th Iranian Chemistry & Chemical
Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February 17-19, 2004.
255- M. Anbia, A. Dehesht, Production of zinc-aluminum based layered double hydroxide, Zanjan
University, February 26-27, 2003.
256- M. Anbia, A. Dehesht, New route to layered double hydroxides intercalated by organic anions,
Zanjan University, February 26-27, 2003.

 سنتز و شناسایی تركيب نانو متخلخل سيليکاتی عامل دار شده با مس به، محمد جواد حبيبی، منصور انبياء-217
. اولين همایش ملی و كارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو،منظور جذب گاز دی اكسيد كربن

28

 -218سکينه ماندگارزاد ،منصور انبياء  ،ذخيره سازی گاز هيدروژن بوسيله جاذب نانو متخلخل به عنوان سوخت پاک
برای كاهش آلودگی محيط زیست ،اولين همایش فناوری های نوین در علوم و محيط زیست ،دانشگاه سبزوار8-1 ،
خرداد .5315
 -219منصوره درخشان ،منصور انبياء  ،سنتز و شناسایی تركيب نانو پروس كربنی عامل دار شده با كبالت ( )IIبه عنوان
یك جاذب جدید برای حذف تركيبات آلی آالینده پساب های صنعتی ،اولين همایش فناوری های نوین در علوم و
محيط زیست ،دانشگاه سبزوار 8 - 1 ،خرداد .5315
 -211منصور انبياء ،وحيد حسينی ،كاربرد شبکه آلی فلزی  MIL-101به عنوان جاذب جدید گاز دی اكسيد كربن،
اولين همایش فناوری های پاالیش در محيط زیست ،دانشگاه صنعتی شریف 1-3 ،خرداد .5314
 -211محمد باقر قاسميان ،منصور انبياء ،سميرا صالحی ،شهاب شریعتی ،اندازه گيری فنانترولين به روش استخراج با فاز
جامد با استفاده از جاذب نانو متخلخل كربنی  CMK-1اصالح شده با سورفکتانت آنيونی  ،SDSاولين كنفرانس
علوم و فناوری نانو ،دانشگاه پيام نور استان یزد 51-51 ،بهمن .5381
 -212سميرا صالحی ،منصور انبياء ،محمد باقر قاسميان ،سنتز و شناسایی تركيب نانو ساختار كربنی و عامل دار شده با
گروه عاملی آلی و كاربرد ان به عنوان یك جاذب جدید برای حذف و جذب تركيبات اسيدی از فرآیندهای صنعت
نفت ،گاز ،پتروشيمی ،اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو ،دانشگاه پيام نور استان یزد 51-51 ،بهمن .5381
 -213وحيد حسينی ،منصور انبياء ،سکينه ماندگارزاد ،جذب سطحی دی اكسيد كربن بر روی مزوپروس سيليکاتی
 MCM-48عامل دار شده با پنتا اتيلن هگزا آمين ،اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو ،دانشگاه پيام نور استان یزد،
 51-51بهمن .5381
 -211سيد ابراهيم موسوی فرد ،منصور انبياء ،بهبود خواص حسگری رطوبت سنسور سراميکی نانوپروس Ti 0.9 Sn0.1 O2

با استفاده از  La3+دوپ شده  ،اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو ،دانشگاه پيام نور استان یزد 51-51 ،بهمن
.5381
 -211منصور انبياء ،سکينه ماندگارزاد ،بهينه سازی سنتز تركيب نانومتخلخل شبکه آلی فلزی  MIL-101به روش
تاگوچی به منظور افزایش جذب سطحی گاز هيدروژن ،نهمين همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه تربيت
مدرس 55-55 ،اسفند .5381
 -211منصور انبياء ،سکينه ماندگارزاد ،عليرضا شيری گركانی ،حميد كاویانپور ،اله بخش رستمی ،سنتز جاذب ميکرو
متخلخل آلی فلزی با تركيب  La(NO3)3- H2BDCبه منظور جذب گاز هيدروژن ،چهارمين نمایشگاه و همایش
محيط زیست ،دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
 -217منصور انبياء ،محمدباقر قاسميان ،عليرضا شيری گركانی ،حميد كاویانپور ،اله بخش رستمی  ،استخراج فنا
نترولين از محيط آبی با استفاده از جاذب نانو متخلخل CMK-1به روش استخراج با فاز جامد ( ،)SPEچهارمين
نمایشگاه و همایش محيط زیست دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
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 -218منصور انبياء ،سميرا صالحی ،عليرضا شيری گركانی ،حميد كاویانپور ،اله بخش رستمی ،سنتز و شناسایی تركيب
نانو ساختار كربنی و عامل دار شده با گروه های عاملی آلی و كاربرد آن به عنوان یك جاذب جدید برای حذف و
جذب تركيبات اسيدی از فرایند های صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی ،چهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست
دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
 -219منصور انبياء ،مه روز الوند ،عليرضا شيری گركانی ،حميد كاویانپور ،اله بخش رستمی ،حذف كلروبنزن از پساب
های صنعتی با استفاده از جاذب نانو ساختار كربنی منظم( ،)OMCچهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست
دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
 -271منصور انبياء ،علی حقی ،عليرضا شيری گركانی ،حميد كاویانپور ،اله بخش رستمی ،اندازهگيری تركيبات
كلروفنولها در محيط های آبی با استفاده از ميکرواستخراج فاز جامد ( ،)SPMEچهارمين نمایشگاه و همایش
محيط زیست دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
 -271منصور انبياء ،ناصر كاكلی ،شهاب شریعتی ،مرتضی خزایی ،علی حقی ،اندازه گيری تركيبات كلروبنزن در محيط
های آبی با استفاده از روش ميکرو استخراج فاز جامد ( ،)SPMEچهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست
دانشگاه تهران 55-54 ،آبان .5381
 -272منصور انبياء  ،قاسم ذوالفقاری ،عباس اسماعيلی ساری ،شهرام اميرمحمودی ،مرتضی خزایی ،حسين ایجاد پناه
ساروی ،بررسی آلودگی سرب در رسوبات و برخی از ماهيان تاالب بينالمللی هامون و صابوری ایران ،چهارمين
كنفرانس روز محيط زیست ،دانشگاه تهران 54-58 ،خرداد .5381
 -273منصور انبياء ،مرتضی خزایی ،شهرام امير محمودی ،قاسم ذوالفقاری ،بررسی حذف جيوه ( Iو  )IIبه عنوان آالینده
محيط زیست از محيط آبی توسط ساختار نانو مهندسی  ،SDS-CMK-3چهارمين كنفرانس روز محيط زیست،
دانشگاه تهران 54-58 ،خرداد .5381
 -271منصور انبياء ،اسماعيل سليمی ،جعفر جوادپور ،جذب فنول از محيط آبی به كمك ذرات پيروفسفات كلسيم،
چهارمين كنفرانس روز محيط زیست ،دانشگاه تهران 54-58 ،خرداد .5381
 -271منصور انبياء ،آرزو غفاری ،سنتز ماده نانوساختار كربنی اصالح شده با پليمر به عنوان یك جاذب جدید برای حذف
تركيبات فنولی از محيط آبی ،هفتمين همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه تربيت مدرس 1-1 ،خرداد .5381
 -271ليال عرب ،سيد نظام الدین اشرفی زاده ،منصور انبياء ،جذب پارازایلن از متانول توسط جاذب نانو پروس ،CMK-1
دومين كنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان 51-51 ،اردیبهشت .5381
 -277منصور انبياء ،آرزو غفاری ،سنتز جاذب نانوساختار كربنی به عنوان یك جاذب موثر برای حذف رنگدانه كاتيونی
ماالكيت سبز از محيط آبی  ،همایش كاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره)
قزوین 55 - 55 ،اردیبهشت .5381
 -278منصور انبياء ،آرزو غفاری ،جذب تركيبات فنولی از محيط آبی با استفاده از جاذب نانوساختار كربنی اصالح شده
با پليمر ،همایش كاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) قزوین 55 - 55 ،
اردیبهشت .5381
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 -279منصورانبياء ،شهرام امير محمودی ،سيد نظام الدین اشرفی زاده ،عليرضا شيری گركانی ،سنتز  SBA-15عامل دار
شده به عنوان جاذب نانو ساختار برای جذب تركيبات فنولی از محيط آبی ،اولين همایش سراسری نقش علوم پایه
در فناوری نانو ،دانشگاه امام حسين (ع) 51 - 58 ،آذرماه .5388
 -281منصورانبياء،آرزو غفاری ،سيد نظام الدین اشرفی زاده ،سنتز و شناسایی تركيب نانو متخلخل كربنی اصالح شده با
پليمر ،اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو ،دانشگاه امام حسين (ع) 51 - 58 ،آذرماه .5388
 -281منصورانبياء ،آرزو غفاری ،عليرضا شيری گركانی ،حذف رنگدانه آنيونی متيل رد از محيط آبی با استفاده از جاذب
نانوپروس ،اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو ،دانشگاه امام حسين (ع) 51 - 58 ،آذرماه .5388
 -282منصورانبياء،مه روز الوند ،عليرضا شيری گركانی ،سنتز و شناسایی نانو جاذب كربنی منظم جهت حذف 5و -5دی
كلرو بنزن از پساب های صنعتی ،اولين همایش سراس ری نقش علوم پایه در فناوری نانو ،دانشگاه امام حسين (ع)،
 51 -58آذرماه .5388
 -283منصورانبياء ،شهاب شریعتی ،مرتضی خزایی ،سنتز و كاربرد جاذب نانو ساختار  CMK-1به عنوان یك فيبر جدید
در روش ميکرو استخراج با فاز جامد ،اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو ،دانشگاه
امام حسين (ع) 51 -58 ،آذرماه .5388
 -281منصورانبياء  ،مه روز الوند ،سنتز ،شناسایی و عامل دار كردن مزوپروس كربنی منظم تهيه شده از قالب سيليکاتی
 ،SBA-3اولين كنفرانس ملی نانو و بيو فناوری ،دانشگاه باهنر كرمان 55-51 ،آبان .5388
 -281منصورانبياء  ،مریم لشکری  ،جذب سطحی 5و -1دی كلرو فنول روی مزوپروس سيليکاتی منظم  ،CTABسومين
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محيط زیست ،دانشگاه تهران 51-51 ،مهر ماه .5388
 -281منصور انبياء ،فائزه خسروی ،سنتز و بررسی خواص تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربرد آن به عنوان یك
جاذب جدید ،مهرماه .5381
 -287منصور انبياء ،سيدنظام الدین اشرفی زاده ،مریم لشگری ،صبا اصل حریری ،بررسی جذب فنول و اورتو كلرو فنول
بر روی جاذب مزو پروس  ،MCM-41ششمين همایش شيمی ،دانشگاه پيام نور مركز ابهر 58 - 51 ،مهر .5381
 -288منصور انبياء  ،سيد نظام الدین اشرفی زاده ،صبا اصل حریری ،مریم لشگری ،سنتز و شناسایی مزوپروس سيليکاتی
 ، SBA-3ششمين همایش شيمی ،دانشگاه پيام نور مركز ابهر 58 - 51 ،مهر .5381
 -289منصور انبياء ،سيدواقف حسين ،سنتز و شناسایی ماده نانو پروس النتانيوم سيليکات به عنوان یك جاذب جدید در
جذب كاتيون های سمی ،چهارمين همایش دانشجویی فناوری نانو  ،دانشگاه رازی كرمانشاه. 5381 ،
 -291منصور انبياء ،كاوه محمدی ،سنتز و بررسی خواص مواد نانوپروس  MCM-41و گونههای الحاق شده آن با فلزات
آهن و منگنز و به كارگيری آنها به عنوان جاذب جدید ،چهارمين همایش دانشجویی فناوری نانو  ،دانشگاه رازی
كرمانشاه.5381 ،
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 -291منصور انبياء  ،سيد نظام الدین اشرفی زاده ،صبا اصل حریری ،سنتز و شناسایی نانو پروس سيليکاتی ،SBA-3
چهارمين همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه رازی كرمانشاه.5381 ،
 -292منصور انبياء ،زهرا پروین ،عليرضا تركستانی ،سنتز تركيب نانوپروس كربنی با استفاده از روش ،Nanocasting
چهارمين همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه رازی كرمانشاه .5381 ،
 -293منصور انبياء  ،مریم لشکری ،بررسی جذب فنول و اورتوكلروفنول بر روی جاذب مزوپروس  ،MCM-41چهارمين
همایش دانشجویی فناوری نانو ،دانشگاه رازی كرمانشاه.5381 ،
 -291منصور انبياء  ،زهرا پروین ،عليرضا تركستانی ،سنتز و بررسی تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربرد آن به
عنوان یك جاذب جدید ،چهارمين همایش دانشجویی فناوری نانو  ،دانشگاه رازی كرمانشاه.5381 ،
 -295منصور انبياء ،سيد ابوالفضل سيد سجادی ،سنتز و شناسائی ساختمان یك نوع جدیدی از هيدروكسيدهای دو الیه
آلومينيوم  -روی ،اولين همایش تخصصی ترمودیناميك ایران ،دانشگاه اصفهان ،آبان .5381
 -296منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،منصور خسروی ،رضا طاهرزادگان ،روش های موجود به منظور پيشگيری از
خوردگی خطوط لوله زیرزمينی ،سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ،آبادان 5-5 ،آذر
.5381
 -297منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،آلودگیهای زیست محيطی ناشی از پسابهای صنعتی و تکنولوژی مدیریت آن،
سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ،آبادان 5-5،آذر .5381
 -298منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،بررسی تأثيرات نامطلوب زیست محيطی ناشی از اجزاء گل حفاری ،سومين
همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ،آبادان 5-5 ،آذر .5381
 -299منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،بررسی انواع تکنولوژی های شيميایی در رنگبری و تعویض پوشش های تجهيزات
فرآیندی و انتخاب بهترین تکنولوژی ،سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ،آبادان5-5 ،
آذر .5381
 -311منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،مروری بر فناوری نانو ،كاربردها و آینده پيش رو ،اولين همایش فناوری نانو در
صنعت گاز ،قزوین 51 ،آبان .5381
 -311منصور انبياء ،منصور خسروی ،رضا طاهرزادگان ،وحيد گرشاسبی ،امکان استفاده از مناسب ترین سيستم پوششی
در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق باتالقی (شركت گاز استان قزوین) ،یازدهمين كنگره ملی مهندسی شيمی
ایران ،دانشگاه تربيت مدرس 1 - 1 ،آذر .5381
 -312منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،منصور خسروی ،رضا طاهرزادگان ،بررسی انواع سيستم های پوششی به منظور
پيش گيری از خوردگی خطوط لوله فوالدی انتقال گاز زیرزمينی ،ششمين همایش ملی دانشجویی مهندسی شيمی
و پنجمين همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت ،دانشگاه اصفهان ،شهریور .5381
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 -313منصور انبياء ،اميدزاداكبر ،وحيد گرشاسبی ،افزایش عدد اكتان و كاهش تركيبات الفينی بنزین حاصل از فرایند
 FCCبه كمك نانو كاتاليستهای تقویت شده ،نخستين كنگره نانو فناوری و كاربرد آن در صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی 58-51 ،اسفندماه .5381
 -314منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،اميد زاداكبر ،استفاده از نانوكاتاليست ها در فرایند  ،GTLاولين كنگره بين اللملی
كاربردهای نانو فناوری در صنایع نفت و گاز و پتروشيمی ،تهران 51-51 ،اسفند .5381
 -311منصور انبياء  ،وحيد گرشاسبی ،منصور خسروی ،رضا طاهرزادگان ،بررسی انواع خوردگی های بوجود آمده در
خطوط لوله ،ششمين همایش ملی دانشجویی مهندسی شيمی و پنجمين همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت،
دانشگاه اصفهان ،شهریور .5381
 -311منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،امکان استفاده از مناسبترین سيستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق
باتالقی ،یازدهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ایران ،تهران ،آبان .5381
 -317منصور انبياء ،حميدرضا تركی ،وحيد گرشاسبی ،معرفی تکنولوژی  SARAبه عنوان روشی نوین و پيشرفته و
مطابق با استانداردهای زیست محيطی در رنگبری و تعویض پوشش ها از ادوات و تجهيزات پاالیشگاهی (شركت
پاالیش نفت آبادان) ،تهران 54-1 ،خرداد .5381
 -318وحيد گرشاسبی ،منصور انبياء  ،بهنام تاكی ،بررسی روش های كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا به منظور ایمنی و
حفاظت از سازه های فلزی دریایی در مقابل خوردگی شركت نفت فالت قاره ایران ،اولين همایش ملی مهندسی
ایمنی و مدیریت  ،HSEدانشگاه صنعتی شریف 55-1 ،اسفندماه .5381
 -319منصور انبياء ،فرشيد دشتی ،رضا عليجانی ،افزایش شاخص گرانروی ( )VIروغن موتور در واحد روغنسازی شركت
ملی پاالیش نفت تهران ،دهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ایران ،دانشگاه سيستان و بلوچستان 51-51 ،آبان
.5381
 -311منصور انبياء  ،احمد عطایی ،وحيد گرشاسبی ،محسن صفاریان ،بررسی اثرات زیست محيطی جيوه و آرسنيك
ناشی از پسماندهای حفاری چاه های نفت ،اولين همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  ،HSEدانشگاه صنعتی
شریف 55-1 ،اسفندماه .5381
 -311منصور انبياء ،احمد عطایی ،حميد سپهریان ،وحيد گرشاسبی ،بررسی روش های مدیریت پسماندهای ناشی از
حفاری چاه های نفت در جهت كاهش اثرات زیست محيطی آنها در مناطق نفتی جنوب ،اولين همایش ملی
مهندسی ایمنی و مدیریت  ،HSEدانشگاه صنعتی شریف 55-1 ،اسفندماه .5381
 -312منصور انبياء ،محمد رضایی ،نقش مواد افزودنی در بهينهسازی گلهای حفاری و اثرات زیست محيطی آن ،اولين
همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  ،HSEدانشگاه صنعتی شریف 55-1 ،اسفندماه .5381
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 -313منصور انبياء ،وحيد گرشاسبی ،بهنام تاكی ،بررسی روش های كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا به منظور
جلوگيری از خوردگی سازههای فلزی دریایی ،اولين همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  ،HSEدانشگاه صنعتی
شریف 55-1 ،اسفندماه .5381
 -314منصور انبياء  ،فرشيد دشتی ،حميدرضا كاویان پور ،بهبود عملکرد كاتاليست فرایند گوگرد زدایی هيدروژنی نفت
خام ،دهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ایران ،دانشگاه سيستان و بلوچستان 51-51 ،آبان .5381
 -315منصور انبياء  ،وحيد گرشاسبی ،بهنام تاكی ،بررسی روشهای كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا به منظور جلوگيری
از خوردگی سازه های فلزی دریایی ،اولين همایش بين المللی و دومين همایش ملی علوم و فناوری رنگ،
تهران 51-53،دی ماه .5381
 -316منصور انبياء ،حسن غالمی ،مطالعه الکتروشيميایی فرآیند تشکيل مایسل در حضور كراون اتر دی سيکلو هگزیل
 -58كراون ،1 -هشتمين كنگره مهندسی شيمی ،دانشگاه فردوسی مشهد 51 ،مهر 5 -آبان .5385
 -317منصور انبياء  ،عبدالستار دهشت ،سيدابوالفضل سيدسجادی ،سنتز و شناسائی ساختمان یك نوع جدیدی از
هيدروكسيدهای دو الیه آلومينيوم – روی ،هشتمين كنگره مهندسی شيمی ،دانشگاه فردوسی مشهد 51 ،مهر5-
آبان .5385
 -318منصور انبياء ،پرویز شيری ،بررسی فنی و اقتصادی گوگرد زدایی از نفت خام ،هشتمين كنگره مهندسی شيمی،
دانشگاه فردوسی مشهد 51 ،مهر 5-آبان .5385
 -319منصورانبياء ،عبدالستاردهشت ،سنتز و شناسایی ساختمان هيدروكسيدهای آلومينيوم -منيزیم نيترات به عنوان
جاذبهای رنگ آنيونی ،اولين سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سراميك ،پژوهشکده صنایع
رنگ 51 -53 ،اسفند سال.5385
 -321منصورانبياء ،عبدالستار دهشت ،جایگزینی آنيون بوتيرات به جای نيترات در هيدروكسی آلومينيوم -منيزیم
نيترات به عنوان الگویی از جذب آنيون ،اولين سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوششهای سراميك ،اولين
سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سراميك ،پژوهشکده صنایع رنگ 51 -53 ،اسفند سال.5385
 -321منصور انبياء ،حسام صالحی ،سيد محمدرضا ميالنی حسينی ،زهرا عليپور ،بررسی و انتخاب مناسبترین روش
موجود به منظور كاهش یا حذف آالینده های شيميایی هوا از گازهای خروجی با رویکردی ویژه به صنایع باالدستی
نفت ،چهارمين همایش دانشجوئی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجویی مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی
شریف 58-51 ،مهر ماه .5385
 -322منصور انبياء ،پيمان عليزاده اقدم ،مرجان هاشميان فرد ،بررسی و انتخاب مناسبترین روش كاهش تركيبات NOx

خروجی از دودكش های مجتمع پتروشيمی رازی ،چهارمين همایش دانشجویی مهندسی شيمی و دومين همایش
دانشجوئی مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی شریف 58-51 ،مهر ماه .5385
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 -323منصور انبياء ،حسام صالحی ،سيد محمدرضا ميالنی حسينی ،زهرا عليپور  ،سيستم های جمعكننده ذرات معلق
در گازهای خروجی از نفت ،چهارمين همایش دانشجوی ی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجوئی مهندسی
نفت ،دانشگاه صنعتی شریف 58-51 ،مهر ماه .5385
 -321منصورانبياء ،عبدالستاردهشت ،بررسی جذب آنيون بوتيرات توسط  LDHآلومينيوم -روی به عنوان الگویی از
جذب رنگهای آنيونی ،چهارمين همایش دانشجوی ی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجوئی مهندسی نفت،
دانشگاه صنعتی شریف 58-51 ،مهر ماه .5385
 -325منصور انبياء ،حميدرضا مهدی پور ،طراحی یك نوع جدیدی از همزن مورد استفاده در كارخانجات سوسيس،
هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -326منصور انبياء ،حجت اهلل كریم پور ،گيتی ابوالحمد ،اميد شمسی ،بررسی عيوب روغن ترانسفورمر از طریق تحليل
گازهای توليد شده با روش گاز كليدی ( ،)Key Gasهفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه
تهران 1-1 ،آبان .5385
 -327سيدابوالفضل سيد سجادی ،منصورانبياء ،احمد نصيری ،دیاگرام های دو فازی سه جزئی شامل  H2OوPEG1000

(پلی اتيلن گليکول به جرم مولکولی  )5444و  ( Na2SO3سولفيت سدیم) ،هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران،
دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -328منصورانبياء ،نظام الدین اشرفیزاده ،سعيد اكبرزاده ،بررسی پدیده كف كردن در فرآیند توليد گاز دی اكسيدكربن،
هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -329سيد حميد جزایری ،اميررضا مستعان ،منصور انبياء ،استفاده از نفلين سيفيت در كاشی های پرسالنی ،هفتمين
كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -331منصور انبياء ،رضا حق شنو ،حميدرضا فرجيها  ،ارائه روش عملی برای جدا سازی حداكثر آب همراه نفت توليدی
چاه ها ،هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -331منصورانبياء  ،حجت اله كریم پور ،تخریب عایق های سلولزی و روغن درترانسفورماتورهای قدرت ،علی دارابی
هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران ،دانشکده فنی ،دانشگاه تهران 1-1 ،آبان .5385
 -332مسعود فروغی ،علی اكبر سيف كردی ،منصور انبياء ،حجت اهلل كریم پور ،مطالعه روی ساخت عایق كابل های
فشار قوی ،ششمين كنگره ملی مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اردیبهشت .5384
 -333منصور انبياء ،سيد حميد جزایری ،پرویز شيری ،حامد نادری ،بررسی و بهينه سازی تفکيك كننده های نفت و
گاز ،ششمين كنگره ملی مهندسی شيمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اردیبهشت .5384
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 -334منصور انبياء ،حسن غالمی ،حجت اهلل كریم پور ،سنتز و به كارگيری نوع جدیدی از جاذب ئيدروكسيدی با الیه
مضاعف برای حذف ماكرو مولکول های فاضالبهای صنعتی ،دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسالمی 3- 5 ،آذر
.5311
 -335منصور انبياء ،حجت اهلل كریم پور ،گيتی ابوالحمد ،اميد شمسی ،تحليل حرارت و ارائه مدل حرارتی در روغن های
ترانسفرمر (حالت پایدار) ،دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسالمی 3- 5 ،آذر .5311
 -336محمد قنادی مراغه ،سيد واقف حسين ،مير فضل اهلل موسوی ،منصور انبياء ،فرید اصغری زاده ،تعيين مقدار
 222 Rnدر آب های معدنی با استفاده از طيف سنجی -آلفا به روش سنتيالسيون مایع ،سيزدهمين كنگره شيمی و
مهندسی شيمی ایران ،دانشگاه تربيت مدرس 51-51 ،بهمن .5311
 -337منصور انبياء ،زهره قاسميان ،فائزه خسروی ،سنتز و كاربردهای غربال های مولکولی مزوپروس قالب گيری شده با
ملکول های بزرگ.

36

هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی
الف -رساله های مقطع دکتری
ردیف

9

1

3

نام
دانشجو

زهرا حسن
خانی مجد

حسين
پازوكی

مریم
خبازی پور

نام دانشگاه

دانشگاه
علم و صنعت
ایران
دانشگاه
علم و صنعت
ایران
دانشگاه
علم و صنعت
ایران
دانشگاه

4

رقيه دهقان

علم و صنعت
ایران

5

عصمت
كوهساریان

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

سال ورود

ترم بهمن
سال 5311

ترم پایيز
سال 5311

ترم بهمن
سال 5313

ترم پایيز
سال 5313

عنوان رساله

در مرحله تعيين موضوع رساله

در مرحله تعيين موضوع رساله

در مرحله تعيين موضوع رساله

در مرحله تعيين موضوع رساله

وضعیت

تاریخ آزمون

پیشرفت رساله

جامع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

در مرحله نوشتن
پروپوزال

در مرحله نوشتن
پروپوزال

در مرحله نوشتن
پروپوزال

نامشخص

نامشخص

نامشخص

11/41/51

تاریخ دفاع
از
پروپوزال

نامشخص

نامشخص

نامشخص

نامشخص

حذف تركيبات گوگردی از
ترم پایيز

نمونههای سنتزی برشهای

سال 5315

نفتی با استفاده از نانوجاذبها و

نام اساتید راهنما
یا مشاور
دكتر
منصور انبياء
(استاد راهنما)
دكتر
منصور انبياء
(استاد راهنما)
دكتر
منصور انبياء
(استاد راهنما)
دكتر
منصور انبياء
(استاد راهنما)
دكتر

در حال انجام

13/41/51

11/41/58

منصور انبياء (استاد
راهنما)

نانوكاتاليستهای زئوليتی
سنتز و شناسایی كامپوزیتهای

دانشگاه
6

ليال كامل

علم و صنعت
ایران

بر پایه سيليکون متخلخل و
ترم پایيز

بررسی كاربردهای كاتاليستی

سال 5315

آنها در فرآیندهای حذف گوگرد

دكتر
در حال انجام

13/41/51

11/45/41

منصور انبياء
(استاد راهنما)

از تركيبات نفتی و حذف
نيترات از آب

دكتر
جداسازی گاز دی اكسيد كربن
3

وحيد
گرشاسبی

دانشگاه سمنان

-

به روش غشایی و شبيه سازی
پارامترهای دخيل بر عملکرد

منصور جهانگيری
در حال انجام

-

-

غشاء

(استاد راهنما)
دكتر
منصور انبياء
(استاد راهنما)
دكتر

3

مجيده
بابایی

دانشگاه
آزاد اسالمی
واحد كرمان

-

جداسازی گازها با استفاده از
جاذب های نانو پروس

منصور انبياء (استاد
در حال انجام

-

-

راهنما)
دكتر كاظمیپور
(استاد راهنما)
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ردیف

نام
دانشجو

نام دانشگاه

سال ورود

دانشگاه
1

ویدا

آزاد اسالمی

نوروزی راد

(واحد علوم و

91

مرضيه
رضایی

علم و صنعت
ایران

پیشرفت رساله

جامع

از
پروپوزال

تهيه كاتاليست با كارایی باالی
-

كالوس برپایه تيتانيوم دی

در حال انجام

-

-

اكسيد جهت بازیابی گوگرد

تحقيقات)
دانشگاه

عنوان رساله

وضعیت

تاریخ آزمون

تاریخ دفاع

ترم بهمن
سال 5315

سنتز و شناسایی نانو كاتاليست
های اكسيد فلزی پایه دار برای

نام اساتید راهنما
یا مشاور

دكتر
منصور انبياء (استاد
راهنما)
دكتر

در حال انجام

13/45/55

13/41/51

حذف آالینده های فنلی

منصور انبياء (استاد
راهنما)

سنتز و شناسایی نانوكامپوزیت-
99

سميرا
صالحی

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

ترم پایيز
سال 5315

ها و نانو مواد متخلخل اصالح
شده با گروههای آمينی و كاربرد

دكتر
در حال انجام

13/41/51

13/55/51

آنها در جذب و جداسازی كربن

منصور انبياء (استاد
راهنما)

دی اكسيد
سنتز ،شناسایی و شکل دهی

پژوهشگاه
91

فریده

شيمی و

بندرچيان

مهندسی شيمی

-

ایران

93

ژیال صفری

94

آرزو غفاری

مهندسی شيمی

گيری آن به عنوان نانوكاتاليست

در 11/41/34

و غربال گر مولکولی در صنعت

انجام شد

-

-

منصور انبياء (استاد
راهنما)

پتروشيمی
تعيين نوع و ميزان مشتقات

پژوهشگاه
شيمی و

زئوليت  13Xبا هدف به كار

دفاعيه

دكتر

-

ایران

حاصل از مواد پایدار كننده

دفاعيه

سوخت پيشرانه های دو پایه در

در 11/41/55

گذر زمان توسط روش های

انجام شد

دكتر
-

-

منصور انبياء (استاد
راهنما)

مدرن تجزیه ای
سنتز و شناسایی تركيبات نانو

دانشگاه
آزاد اسالمی
(واحد علوم و
تحقيقات)

ساختار سيليکاتی و كربنی
-

اصالح شده با تركيبات آلی
برای حذف آالینده های
شيميایی و فلزات سمی از
محيط زیست و صنایع
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دفاعيه در
زمستان سال 13
انجام شد

دكتر
-

-

منصور انبياء (استاد
مشاور)

ردیف

نام
دانشجو

نام دانشگاه

سال ورود

تربيت مدرس

-

تربيت مدرس

-

تربيت مدرس

-

عنوان رساله

وضعیت

تاریخ آزمون

پیشرفت رساله

جامع

تاریخ دفاع
از
پروپوزال

نام اساتید راهنما
یا مشاور

استفاده از خاكستر گياه جگن
( )Riparia Carexبه عنوان
منبع سيليس جهت سنتز ميان
95

فرشيد
قربانی

حفره عامل دار شده  HMSو
كاربرد آن جهت حذف
عناصر ) Cd(II) Cr(VIاز

دفاعيه
در دی ماه سال

دكتر
-

-

 15انجام شد

منصور انبياء
(استاد مشاور دوم)

محلولهای آبی درسيستم
ناپيوسته و پيوسته
حذف همزمان كربن ،نيتروژن و
96

مليحه
امينی

فسفر از فاضالب صنایع لبنی در

دفاعيه

یك بيوراكتور  UAASBبا

در آبان ماه سال

استفاده از لجن لخته ای هوازی/

 15انجام شد

دكتر
-

-

منصور انبياء (استاد
مشاور اول)

انوكسيك
دكتر

93

قاسم
ذوالفقاری

سنتز نوین تك الیه های نانو

عباس اسماعيلی

بتاسيکلو دكسترین روی پایه

(راهنما)

های نانو پروس كربنی

دفاعيه

( )MNCNSو كاربردآن در

در 14/48/54

حذف برخی از آالینده های

انجام شد

دكتر
-

-

منصور انبياء
(راهنما)

صنایع نفت ،پتروشيمی و

دكتر

محيط زیست

حبيب اله یونسی
(مشاور)
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ب -پایان نامههای مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان پایان نامه

وضعیت پیشرفت

نام دانشجو

نام دانشگاه

سال ورود

9

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

محدثه فرهی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

ترم پایيز سال

1

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

مهدیه تاجر

دانشگاه علم و
صنعت ایران

3

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

فاطمه یزدی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

4

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

الهام قاسمی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

5

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

محمد مقصودلو

دانشگاه علم و
صنعت ایران

6

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

سهيل بهرامینيا

دانشگاه علم و
صنعت ایران

3

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

مهسا حسنی
مرند

دانشگاه علم و
صنعت ایران

3

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

نجيبه سادات
ميرحسينيان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

1

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

سيده مهسا
ترابی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

91

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

سيد محمدحسن
شریفی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

99

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

سارا زهدی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

91

در مرحله تعيين موضوع

در مرحله نوشتن
پروپوزال

مسلم احمدیان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

93

حذف رطوبت از جریانهای
گازی با استفاده از
نانوساختارهای زئوليتی

در حال انجام

محمد سپهریان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

94

حذف فسفات از محيطهای
آبی با استفاده از سيليکون
متخلخل اصالح شده با
نانوذرات فلزی

دفاعيه
در 11/55/51
انجام شد

زینب السادات
خداشناس

دانشگاه علم و
صنعت ایران

95

استخراج نانو مواد تيتانيوم
دی اكسيد از سنگ معدن
ایلمنيت

دفاعيه
در 11/55/55
انجام شد

فاطمه احمدیان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

96

سنتز و شناسایی
نانوجاذبهای زئوليتی
به منظور حذف تركيبات
گوگردی

دفاعيه
در 11/55/34
انجام شد

آسيه برهانی

93

سنتز و شناسایی
 MOF-199و اصالح آن توسط
گروههای آمينی و فلزات به
منظور جذب گاز دیاكسيد
كربن

دفاعيه
در 11/55/51
انجام شد

فائزه اشراقی

LTA

41

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5311
ترم پایيز سال
5315
ترم پایيز سال
5313
ترم پایيز سال
5313

ترم پایيز سال
5315

نام اساتید راهنما یا
مشاور
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

93

تجزیه فتوكاتاليستی فنول با
سيليکون متخلخل و اصالح
آن به وسيله نانوذرات آهن

دفاعيه
در 11/54/53
انجام شد

فرشته آقادوخت

91

تدوین دانش فنی سنتز رزین
 1411 Aیا  1413Aو
هاردنر  XD1141محصول
شركت Hantsman
 Rencastآلمان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه
در 13/55/58
انجام شد

رسول اميرخانی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دفاعيه در
13/55/58
انجام شد

سحرالسادات
پيرخدری

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
13/8/51
انجام شد

مهسا آقایی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

11

جداسازی و بازیافت پالتين
توسط نانو ساختار مغناطيسی
سلولز عامل دار شده با گروه
های عاملی

11

19

بهينهسازی عيار سيليس و
ٱلومين در كائولن به هدف
تهيه زئوليت نانوساختار
NaX
شکل دهی زئوليت نانو
ساختار  13Xپودری با
استفاده از بایندرهای آلی و
بررسی خواص جذب آنها

دفاعيه در
13/8/51
انجام شد

فاطمه رحيمی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

13

اصالح زئوليت نانو ساختار
 13Xبا هدف افزایش جذب
كربن دی اكسيد

دفاعيه در
13/8/1
انجام شد

اميرحسين
حسينی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

14

سنتز و شناسایی جاذب نانو
ساختار زئوليتی مناسب به
منظور جذب رطوبت از جریان
گاز و كاربرد آن در صنایع
نفت ،گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
13/1/55
انجام شد

عطيه اسکندری

دانشگاه سمنان

15

سنتز و شناسایی نانو
ساختارهای زئوليتی جهت
جداسازی مخلوط های گازی

دفاعيه در
13/1/55
انجام شد

فریبا محمدی
نجاتی

دانشگاه سمنان

-

16

حذف گاز متان با استفاده از
جاذب نانو ساختار13X
اصالح شده

دفاعيه در
13/1/8
انجام شد

آرمان صدیقی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

13

سنتز و شناسایی نانو
كاتاليستهای ناهمگن بر پایه
كلسيم اكسيد با هدف
كاردبرد در جهت توليد
بيودیزل

دفاعيه در
13/1/51
انجام شد

شعله معصومی

13

11

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

سنتز و شناسایی نانو
كاتاليست های اكسيد مختلط
فلزی آلومينيوم -منيزیم
حاوی كلسيم یا روی و
مقایسه آنها در فرآیند تهيه
بيودیزل

دفاعيه در
13/1/51
انجام شد

ستوده صداقت
حور

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

مطالعه و بررسی جداسازی
گاز با استفاده از غشاء زئوليتی
حاصله از نانو كریستال های
آنالشيم

دفاعيه در
15/55/1
انجام شد

عطيه السادات
موسوی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

41

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر رحمت اله رحيمی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

31

مطالعه و بررسی جذب متان
توسط مواد نانو متخلخل

دفاعيه در
15/41/53
انجام شد

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

سارا قلی زاده

39

مطالعه و بررسی جذب و
واجذب كربن دی اكسيد
توسط جاذب های نانو پروس

دفاعيه در
15/41/58
انجام شد

فاطمه رضوی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

31

مطالعه و بررسی انواع روش
های شيرین سازی گاز

دفاعيه در
15/41/58
انجام شد

ساجده كرمی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

33

سنتز و شناسایی تركيبات نانو
متخلخل آلی فلزی دوپ شده
با فلزات قليایی جهت
جداسازی هيدروژن از مخلوط
دوتایی H2/CH4

دفاعيه در
15/41/51
انجام شد

مجتبی فریاد
رس

34

جداسازی و بازیافت پالتين
توسط نانو ساختارهای
مغناطيسی هسته پوسته
متخلخل بهينه با گروه عاملی
تيول و آمين

دفاعيه در
15/41/51
انجام شد

روح اله مهریزی

35

سنتز و شناسایی تركيبات نانو
متخلخل شبکه فلز -آلی
جدید و اصالح آنها توسط
فلزات قليایی به منظور جذب
گاز متان

دفاعيه در
15/41/51
انجام شد

36

33

33

31

41

حسين پازوكی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء( راهنما)

سنتز و شناسایی تركيبات نانو
متخلخل سيليکاتی
 MCM-48دوپ شده با
فلزات  K ،Liو  Mgبه عنوان
سنسور رطوبت

دفاعيه در
شهریور ماه 15
انجام شد

سعيد كدخدا
زاده خراسانی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

سنتز آلومينای مزوپور جهت
فلوئورزدایی آب آشاميدنی

دفاعيه در
15/55/51
انجام شد

عادله معطی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر جوادپور(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)

سنتز و شناسایی نانو متخلخل
سيليکاتی و اصالح آنها با گروه
های آمينی و اكسيد های
فلزی برای جداسازیCO2
ازمخلوط های گازی
CO2/CH4
سنتز و شناسایی تركيب
مزومتخلخل سيليکاتی دوپ
شده با فلزات به عنوان
حسگر رطوبت
حذف فلزات سنگين ارسنيك،
كادميوم ،جيوه و سرب به
روش استخراج فاز جامد با
استفاده از مزو متخلخل
كربنی اصالح شده توسط
عاملهای كی ليت ساز

دفاعيه در
15/55/51
انجام شد

محمد جواد
حبيبی

دفاعيه در
15/54/51
انجام شد

محسن نيزه دار

دفاعيه در
15/54/58
انجام شد

رقيه دهقان

42

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

سنتز و شناسایی مزومتخلخل
های سيليکاتی MCM-48
و MCM-41مغناطيسی
عامل دار شده با تركيب
مالمين جهت حذف و
جداسازی مغناطيسی برخی از
فلزات سنگين سمی از پساب
صنایع
سنتز و شناسایی تركيب
نانومتخلخل كربنی عاملدار
شده با مالمين و استفاده از
آن برای حذف برخی فلزات
سنگين سمی از پساب
سنتز ،شناسایی و كاربرد نانو
متخلخل كربنی عامل دار
شده با  -Lسيستئين برای
جداسازی برخی از فلزات
سنگين با تکنيك استخراج فاز
جامد ()SPE
سنتز و شناسایی تركيبات نانو
متخلخل سيليکاتی و شبکه
فلزی -آلی و اصالح آنها با
گروه های آمينی و اكسيدهای
فلزی به منظور حذف گاز
هيدروژن سولفيد

دفاعيه در
15/54/53
انجام شد

ساناز خوش
بویی

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی
شيمی ایران

-

دفاعيه در
15/54/41
انجام شد

مژگان
حق شناس فر

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
15/41/55
انجام شد

علی حبيبی
داویجانی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
15/48/51
انجام شد

مهدی بابایی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

45

سنتز و شناسایی مزوپور
 TiO2اصالح شده با وانادیوم
و هالوژن و تركيبات آلی

دفاعيه در
15/48/55
انجام شد

معصومه
محجوب مقدس

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

46

سنتز و بررسی خصوصيات
فيزیکی پودرهای نانوسایز–
مزو متخلخل تری كلسيم
فسفات با كاربری در سيستم
های رهایش دارو

دفاعيه در
15/41/35
انجام شد

43

سنتز و كاربرد جاذبهای
مزوپروس سيليکاتی اصالح
شده به عنوان فيبر جدید
ميکرواستخراج با فاز جامد
جهت جداسازی و پيش
تغليظ تركيباتی مانند آنيلين،
نيتروفنول ها ،تولوئيدین ها،
فنول ها و هالوفنول ها

دفاعيه در
14/55/54
انجام شد

43

سنتز و شناسایی نانوپروس
كربنی عامل دار شده با فلزات
(آهن ،مس) و كاربرد آن به
عنوان یك جاذب جدید برای
حذف تركيبات آلی االینده
( )PAH, BTXاز
فرآیندهای صنعت نفت و
پساب های صنعتی

دفاعيه در
14/55/34
انجام شد

49

41

43

44

جواد مرادیان

ساناز ایران نژاد

منصوره درخشان

43

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
ساوه

-

-

-

دكتر منصور انبياء(راهنما)
دكتر كاظم كارگشا
(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر رحمت اله رحيمی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)
دكتر روح اله زارع (مشاور)

دكتر جوادپور(راهنما)
دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

دكتر منصور انبياء(راهنما)

41

سنتز و شناسایی جاذب
نانومتخلخل شبکه آلی -فلزی
جهت ذخيره سازی گاز متان
و هيبرید آن با نانولوله های
كربنی و كاربرد آن در صنعت
نفت گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
14/48/53
انجام شد

51

سنتز و شناسایی جاذب های
نانو متخلخل شبکه های
آلی -فلزی و سيليکاتی اصالح
شده با پليمرهای آمينی جهت
جذب گاز  CO2در صنعت
نفت ،گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
14/41/51
انجام شد

59

ساخت سنسور رطوبت با
استفاده از مواد نانوپروس
 TiO2/SnO2به عنوان پایه
و اصالح آن و استفاده از این
سنسورها در فرآیندهای
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
14/41/41
انجام شد

51

سنتز و شناسایی تركيب نانو
ساختار كربنی عامل دار شده
با گروه عاملی آلی و كاربرد آن
به عنوان یك جاذب جدید
برای حذف و جذب تركيبات
اسيدی از فرآیندهای صنعت
نفت ،گاز ،پتروشيمی

دفاعيه در
14/43/3
انجام شد

53

كاربرد جاذب های نانو پروس
جدید در اندازه گيری
تركيبات آلی با تکنيك های
 SPE-GCو  SPE-UVدر
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
14/45/51
انجام شد

54

بررسی سنتز پودرهای كلسيم
فسفاتی متخلخل در ابعاد
نانومتری ( )nano porousبا
استفاده از قالبهای
سورفکتانتی

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

اسماعيل سليمی

55

مطالعه و بررسی اكسایش
كاتاليتيکی الکن ها توسط
پورفرین ها و نانوپورفيرین
های مستقر در حفرات
مزوپروس

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

نفيسه رحمانی
خليلی

56

بهره گيری از نانوكاتاليزورهای
B-MCM-41, Fe MCM-41و هيبریدهای
آلی آنها در واكنش استركر و
نوآرایی فریز فنيل استرها

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

سارا شيخی

وحيد حسينی

سيد ابراهيم
موسوی فرد

سميرا صالحی

محمد باقر
قاسميان

زهرا مختاری

44

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)
دكتر عليمراد رشيدی
(مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)
دكتر كامران
تركستانی(مشاور)

دكتر منصور انبياء (راهنما)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)
دكتر محمد رضا نعيمی
جمال (مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر شهاب شریعتی
(مشاور)
دكتر محمد قربان دكامين
(مشاور)

دكتر جوادپور (راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)

دكتر رحمت اله
رحيمی(راهنما)
دكتر منصور انبياء(مشاور)
دكتر محمد قربان
دكامين(راهنما)
دكتر منصور انبياء (
مشاور)

53

53

51

61

69

61

63

64

مطالعه و بررسی جاذب نانو
ساختار كربنی به منظور پيش
تغليظ و استخراج تركيبات
آلی حلقوی (كلروفنل ها و
 )PAHSاز پساب ها و
فاضالبهای صنعت نفت ،گاز
و پتروشيمی با استفاده از
روش SPME-GC
مطالعه و بررسی جاذب نانو
ساختار كربنی به منظور
استخراج تركيبات آلی حلقوی
(تركيبات فنولی) از پساب
های صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمی با استفاده از
تکنيك SPME-GC
سنتزو شناسایی تركيب جدید
نانو متخلخل شبکه آلی-
فلزی و اصالح آن توسط
كاتاليست مناسب به منظور
جذب و ذخيره سازی گاز
هيدروژن در صنعت نفت ،گاز
و پتروشيمی
سنتز و شناسایی نانوپروس
 TiO2و كاربرد آن به عنوان
حسگر رطوبت در صنایع گاز
سنتز و به كارگيری جاذب
های مزوپروس عامل دارشده
با سورفکتانت به منظور حذف
تركيبات آالینده ی موجود در
فرایندهای صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمی از قبيل
 PANHs, PAHsو ...
تهيه جاذب نانو ساختار كربنی
عامل دار شده و استفاده از آن
به عنوان یك فيبر جدید در
روش ميکرواستخراج جامد
برای جداسازی و شناسایی
تركيبات آروماتيك در فرایند
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

ناصر كاكلی
خطائی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر شهاب شریعتی
(مشاور)

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

علی حقی نصرت
آبادی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر شهاب شریعتی
(مشاور)

دفاعيه در
81/54/58
انجام شد

سکينه
ماندگارزاد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)

دفاعيه در
81/41/54
انجام شد

احمد رضا صبا

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)

دفاعيه در
81/41/51
انجام شد

مه روز الوند

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)

دفاعيه در
81/41/53
انجام شد

مرتضی خزائی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر شهاب شریعتی فيض
آبادی (مشاور)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)

تهيه جاذب نانو ساختار كربنی
عامل دارشده با فلزاتی از
قبيل  Cu, Ag, Feبه عنوان
یك جاذب جدید برای حذف
تركيبات كاتيونی ،آنيونی و
تركيبات آلی از صنعت نفت،
گاز و پتروشيمی

دفاعيه در
81/43/58
انجام شد

شهرام
اميرمحمودی

ساخت و تعيين مشخصات
یك نوع جاذب برای جذب
پارازایلن

دفاعيه در
81/45/58
انجام شد

ليال عرب
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دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)

دكتر نظام الدین اشرفی
زاده (راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)

65

66

63

63

61

31

39

31

33

سنتز و شناسایی تركيب نانو
ساختاری كربنی و عامل دار
شده با تركيبات پليمری و
كاربرد آن به عنوان یك
جاذب جدید برای حذف
تركيبات آلی از فرایندهای
صنعت نفت ،گاز وپتروشيمی
سنتز و شناسایی تركيبات
نانوپروس اصالح شده با گروه
عاملی آلی و كاربرد آن در
حذف و جذب كلروفنل ها از
محيط های آبی
سنتز و شناسایی جاذب جدید
نانوپروس
 SBA-3/Cuو بررسی
عملکرد آن در حذف تركيبات
گوگرددار از فرآیندهای
صنعت نفت و جداسازی
آالینده های سمی در محيط
آبی
تهيه و عامل دار كردن جاذب
جدید ماده نانو ساختار كربنی
به منظور حذف تركيبات
آالینده صنایع نفت مانند
مشتقات نفتالين و یون
كربنات

دفاعيه در
88/48/54
انجام شد

آرزو غفاری

دفاعيه در
81/55/54
انجام شد

مریم لشکری

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
81/55/58
انجام شد

صبا اصل حریری

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
81/55/55
انجام شد

سيد ارشاد
مرادی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

سنتز ماده نانوپروس كربن با
استفاده از نانوپروس
سيليکایی  Al-SBAبه
عنوان قالب و استفاده از فرم
های عامل دار شده آن به
عنوان جاذب در صنایع
داروسازی

دفاعيه در
81/55/1
انجام شد

زهرا پروین

سنتز و بررسی خواص تركيب
نانوپروس تيتانوسيليکات و
كاربرد آن به عنوان یك
جاذب جدید

دفاعيه در
81/1/51
انجام شد

فائزه خسروی

سنتز و بررسی خواص تركيب
نانوپروس زیركونيوم سيليکات
و كاربردآن به عنوان یك
جاذب جدید
سنتز و بررسی خواص ماده
نانوپروس  MCM-48الحاق
شده با یونهای فلزی  Fe3+و
 La3+و به كارگيری آن به
عنوان یك جاذب جدید
سنتز و بررسی خواص ماده
نانوپروس  MCM-41الحاق
شده با آهن در منگنز و به
كارگيری آن به عنوان یك
جاذب جدید

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

دفاعيه در
81/1/51
انجام شد

زهره قاسميان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

نورعلی محمدی
كردكندی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
81/55/53
انجام شد

كاوه محمدی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-
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دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (راهنما)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (راهنما)
دكتر شهرزاد جوانشير
(مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (راهنما)
دكتر سيد نظام الدین
اشرفی زاده (مشاور)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر عليرضا شيری
گركانی (مشاور)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر كامران تركستانی
(مشاور)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر یعقوب اسدی
(مشاور)

دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (مشاور)

34

اندازه گيری جيوه در آب به
روش ميکرو استخراج مایع–
مایع پخشی و پالسمای كوپل
شده القایی

دفاعيه در
81/55/51
انجام شد

35

اندزه گيری الکان ها و الکن
های موجود در آب به روش
ميکرو استخراج مایع – مایع
همگن و كروماتوگرافی گازی
با آشکار ساز یونيزاسيون
شعلهای

دفاعيه در
81/1/58
انجام شد

36

اندازه گيری آفت كش های
ارگانوفسفر در آب به روش
استخراج مایع– مایع هموژن
و كروماتوگرافی گازی با
دتکتور FPD

آرمين كيانی

الهام آقایی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

دفاعيه در
سال 5381
انجام شد

ثنا بریجانی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

33

سنتز مزوپروس تيتانيوم
سيليکات ،مطالعه و بررسی
ساختار

دفاعيه در
83/55/55
انجام شد

غالمحسين
محمد نژاد
شيرازی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

33

سنتز پيریت ( )FeS2به
عنوان ماده فعال كاتدی در
انواع باطری ها به خصوص
باطری حرارتی

دفاعيه در
85/55/51
انجام شد

غالمرضا دانشجو

31

تهيه الکترود یون گزین
یونهای فلزات سنگين مانند
 Pb2+و با استفاده از غشاء
تهيه شده از ليگندهای آلی
بلند زنجيره

دفاعيه در
85/55/58
انجام شد

علی براندف

31

آناليز برخی عناصر و تركيبات
مهم آالینده محيط زیست
موجود در پسماندهای حفاری
چاه های نفت

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

-

دفاعيه در
85/55/58
انجام شد

زهرا علی پور

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

39

تهيه هيدروكسيد دوالیه
آلومينيوم–روی با خاصيت
ضدميکروبی

دفاعيه در
5385/55/51
انجام شد

عبدالستار
دهشت

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

31

گرانيت های سنتزی

دفاعيه در
آذرماه سال 84
انجام شد

امير رضا
مستعان

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

33

بررسی آناليز كانفورماسيونی،
ممان دوقطبی ،اندازه گيری
اندازه حفره ،انرژی پاید حاصل
از جذب كاتيون در
ماكروسيکل های حاوی
اكسيژن و نيتروژن به روش
مکانيك كوانتوم

34

عایق بندی ترانسفورماتورهای
قدرت

دفاعيه در
5384/3/55
انجام شد

رضا زمان فشمی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دفاعيه در
زمستان سال 11
انجام شد

علی دارابی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-
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دكتر یعقوب اسدی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر محمدرضا نعيمی
جمال (مشاور)
دكتر یعقوب اسدی(راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)
دكتر یعقوب اسدی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (مشاور)
دكتر رحمت اله رحيمی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر یعقوب اسدی
(مشاور)
دكتر سيد محمدرضا
ميالنی حسينی (راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)
دكتر سيدمحمدرضا
ميالنی حسينی (راهنما)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر یعقوب اسدی
(مشاور)
دكتر منصور انبياء (راهنما)
دكتر سيد ابوالفضل
سيدسجادی (مشاور)
دكتر منصور انبياء (مشاور)

دكتر حجت اله كریم پور
(راهنما)
دكتر آزاده تجردی
(راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)

دكتر منصور انبياء (مشاور)

35

بحث و بررسی دیاگرام های
دوفازی ،سه جزئی شامل آب،
 PEG1000و سولفيت
سدیم

دفاعيه در
آبان ماه سال11
انجام شد

احمد نصيری

36

تعيين ویژگی های روغن های
ترانسفورمر و ولتاژ باال و
مشخصات دی الکتریکی به
منظور بازیافت این روغن ها

دفاعيه در
سال11
انجام شد

اميد شمسی

33

مطالعه روی ساخت عایق
پليمری كابل های فشار قوی

دفاعيه در
شهریورماه سال11
انجام شد

افشين موحدنيا

33

مطالعه ترمودیناميکی بر
همکنش مواد سطح فعال با
ليگندهای ماكروسيکليك

دفاعيه در
آذرماه سال 18
انجام شد

حسن غالمی

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دانشگاه علم و
صنعت ایران

-

دكتر منصور انبياء (مشاور)

دكتر منصور انبياء (مشاور)

دكتر منصور انبياء (مشاور)

دكتر نادر عليزاده (راهنما)
دكتر منصور انبياء (مشاور)

هدایت سمینارهای دانشجویی
الف -سمینارهای مقطع دکتری
ردیف

عنوان

9

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

1

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

3

مطالعه و بررسی روشهای حذف
تركيبات گوگردی از مخلوطهای
گازها

4

مطالعه و بررسی روشهای سنتز،
شناسایی و كاربردهای نانو ذرات
زئوليتهای LTA

5

دانشجو

پیشرفت کار

مقطع

زهرا حسن
خانی مجد

دكتری

حسين

بررسی روشهای سنتز و شناسایی
زئوليتها

پازوكی

ارائه سمينار در
11/41/51
انجام شد

دكتری

مریم
خبازیپور

دكتری

ارائه سمينار در
رقيه دهقان

11/41/41

دكتری

انجام شد
ارائه سمينار در

فریده

13/48/58

بندرچيان

انجام شد
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محل تحصیل

استاد راهنما

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

دكتر
منصور انبياء

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

دكتر
منصور انبياء

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

دكتر
منصور انبياء

دانشگاه
علم و صنعت
ایران

دكتر
منصور انبياء

پژوهشگاه شيمی
دكتری

و مهندسی
شيمی ایران

دكتر
منصور انبياء

6

3

3

1

91

مطالعه و بررسی روشهای سنتز و

ارائه سمينار در

كاربرد نانو زئوليت ها در نانو

13/41/51

كاتاليستها

انجام شد

مطالعه و بررسی مواد نانو متخلخل
در جذب گاز

ارائه سمينار در

سميرا

13/41/54

صالحی

انجام شد

دكتری

علم و صنعت
ایران
دانشگاه

دكتری

علم و صنعت
ایران

مطالعه و بررسی روشهای سنتز و

ارائه سمينار در

كاربردهای انواع مواد سيليکونی

13/45/51

متخلخل

انجام شد

ایران

مطالعه انواع نانو كاتاليست های

ارائه سمينار در

دانشگاه

بدون پایه و پایه دار و روشهای

بهمن ماه 15

سنتز آنها

انجام شد

استخراج فلزات گرانبها از

ارائه سمينار در

كاتاليستهای مستعمل صنعت

15/48/51

نفت

انجام شد

زئوليت  13Xبا هدف به كار گيری
آن به عنوان نانوكاتاليست و غربال
گر مولکولی در صنعت پتروشيمی
تعيين نوع و ميزان مشتقات

91

كوهساریان

CO2

سنتز ،شناسایی و شکلدهی
99

عصمت

دانشگاه

حاصل از مواد پایدار كننده سوخت
پيشرانههای دو پایه در گذر زمان
توسط روشهای مدرن تجزیهای

دانشگاه
ليال كامل

مرضيه
رضایی

حميدرضا
احمد پور

ارائه سمينار در

فریده

15/41/51

بندرچيان

انجام شد

دكتری

دكتری

علم و صنعت

علم و صنعت
ایران
دانشگاه

دكتری

علم و صنعت
ایران
پژوهشگاه شيمی

دكتری

و مهندسی
شيمی ایران

پژوهشگاه شيمی

ارائه سمينار در
ژیال صفری

15/41/55
انجام شد

دكتری

و مهندسی
شيمی ایران
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دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

دكتر
منصور انبياء

ب -سمینارهای مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان

پیشرفت کار

دانشجو

مقطع

محل تحصیل

استاد راهنما

9

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

محدثه
فرهی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

1

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

مهدیه تاجر

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

3

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

فاطمه یزدی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

4

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

الهام قاسمی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

5

مطالعه و بررسی كاربرد ساختارهای
زئوليتی در صنایع شوینده

ارائه سمينار در
11/55/55
انجام شد

محمد
مقصودلو

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

6

مطالعه و بررسی روشهای حذف
رطوبت از جریانهای گازی

ارائه سمينار در
11/55/55
انجام شد

سهيل
بهرامینيا

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

3

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

مهسا حسنی
مرند

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

3

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

نجيبه
سادات
ميرحسينيان

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

1

مطالعه و بررسی كاربردهای نانو
امولسيونها در صنایع آرایشی،
بهداشتی و داروسازی

در حال انجام

سميرا
شریفی

كارشناسی
ارشد
(نانو -مجازی)

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

مریم باقری

كارشناسی
ارشد
(نانو -مجازی)

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

99

در مرحله تعيين موضوع

در حال انجام

مونا
فرشيدفر

كارشناسی
ارشد
(نانو -مجازی)

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

91

مروری بر كاربردهای اخير
نانوزئوليتها در صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی

ارائه سمينار در
11/41/55
انجام شد

سيد
محمدحسن
شریفی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

93

مطالعه و بررسی عملکرد
نانوجاذبهای متخلخل در حذف
تركيبات گوگردی از فرآیندهای نفتی

در حال انجام

سيده مهسا
ترابی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

91

51

94

مطالعه و بررسی كاتاليستهای بر پایه
دی اكسيد تيتانيوم

ارائه سمينار در
11/43/48
انجام شد

سارا زهدی

95

مطالعه و بررسی خالصسازی گاز
طبيعی با روش جذب سطحی

ارائه سمينار در
11/43/58
انجام شد

مسلم
احمدیان

كارشناسی
ارشد

96

مطالعه و بررسی انواع روشهای حذف
آالیندههای فنلی از پساب

ارائه سمينار در
11/41/55
انجام شد

محمد
سپهریان

كارشناسی
ارشد

93

مطالعه و بررسی روشهای سنتز و
كاربردهای نانومواد تيتانيوم دیاكسيد

ارائه سمينار در
اردیبهشت ماه
سال  11انجام
شد

فاطمه
احمدیان

93

مطالعه و بررسی حسگرهای بر پایه
سيليکون متخلخل

ارائه سمينار در
اردیبهشت ماه
سال  11انجام
شد

آسيه برهانی

91

مروری بر نقش فناوری های نانو در
عمليات ازدیاد برداشت نفت

ارائه سمينار در
اردیبهشت ماه
سال  13انجام
شد

فرشته
آقادوخت

كارشناسی
ارشد

11

بررسی روشهای سنتز نانو لوله های
كربنی و كاربرد آنها به منظور حذف
گازهای دی اكسيدكربن و
مونواكسيدكربن

ارائه سمينار در
اردیبهشت ماه
سال  13انجام
شد

زینب
السادات
خداشناس

كارشناسی
ارشد

19

مطالعه و بررسی عملکرد شبکههای
فلزی آلی در جذب CO2

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

كارشناسی
ارشد

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

دكتر منصور انبياء

دكتر منصور انبياء

دكتر منصور انبياء

ارائه سمينار در
اردیبهشت ماه
سال  13انجام
شد

فائزه اشراقی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

11

مطالعه و بررسی عملکرد زئوليت های
نوع  Xدر جذب و جداسازی تركيبات
اكسيژن دار

ارائه سمينار در
15/43/48
انجام شد

شعله
معصومی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

13

مطالعه و بررسی اصالح ساختار زئوليت
های نوع  Xبه منظور جذب تركيبات
مختلف

ارائه سمينار در
15/43/48
انجام شد

ستوده
صداقت حور

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

14

شکل دهی زئوليت نانو ساختار
پودری با استفاده از بایندرهای آلی و
بررسی خواص جذب آنها

ارائه سمينار در
15/43/45
انجام شد

مهسا آقایی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

15

مطالعه و بررسی عملکرد زئوليت نوع
 Xدر حذف مركاپتان

ارائه سمينار در
15 /43/45
انجام شد

فاطمه
رحيمی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

13X

51

16

مطالعه و بررسی عملکرد زئوليت نوع
 Xدر تصفيه پساب های صنعتی

ارائه سمينار در
15/43/45
انجام شد

اميرحسين
حسينی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

13

بررسی و مقایسه عملکرد زئوليت های
نوع  Y ،Aو  Xدر جذب گازها

ارائه سمينار در
15/43/45
انجام شد

آرمان
صدیقی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

13

نحوه شکل دهی زئوليت ها

ارائه سمينار در
15/45/55
انجام شد

سحرالسادات
پيرخدری

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

11

مطالعه و بررسی انواع روش ها شيرین
سازی گاز

ارائه سمينار در
15/41/51
انجام شد

ساجده
كرمی

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

31

مطالعه و بررسی جذب متان توسط
مواد نانو متخلخل

ارائه سمينار در
15/41/51
انجام شد

سارا قلی
زاده

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

39

مطالعه و بررسی جذب و واجذب كربن
دی اكسيد توسط جاذب های نانو
پروس

ارائه سمينار در
15/41/51
انجام شد

فاطمه
رضوی

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

31

مطالعه و بررسی فرایندهای جداسازی
گازی توسط تکنولوژی غشایی

ارائه سمينار در
15/41/55
انجام شد

عطيه
السادات
موسوی

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

33

كاربرد مواد مزوپروس به عنوان حسگر
رطوبت

ارائه سمينار در
15/41/45
انجام شد

سيد سعيد
كدخدا زاده

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

34

مطالعه كاربرد مواد نانو متخلخل در
جذب و جداسازی تركيبات NOX

ارائه سمينار در
15/45/53
انجام شد

مجتبی
فریادرس

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

35

مطالعه روش های جداسازی
مغناطيسی با استفاده از نانو ساختارها
در سيستم تصفيه پساب برای حذف
آالینده ها

ارائه سمينار در
15/45/53
انجام شد

روح اله
مهریزی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

36

مطالعه كاربرد مواد نانومتخلخل در
جذب تركيبات SOX

ارائه سمينار در
15/45/53انجام-
شد

حسين
پازوكی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

33

كاربرد جداسازی مغناطيسی در جاذب
های نانو متخلخل در حذف
آالیندههای صنعتی

ارائه سمينار در
14/54/1
انجام شد

ساناز
خوش بویی

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء
دكتر كاظم
كارگشا

33

مطالعه و بررسی جاذب های نانو
متخلخل جهت حذف و جداسازی
فلزات سنگين از پساب های صنعتی

ارائه سمينار در
14/54/1
انجام شد

رقيه دهقان

كارشناسی
ارشد

پژوهشگاه شيمی
و مهندسی شيمی
ایران

دكتر منصور انبياء

52

31

مطالعه روش های نوین برای تهيه
سنسورهای گازی

ارائه سمينار در
14/3/3
انجام شد

محسن
نيزه دار

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

41

بررسی كاربرد نانوكامپوزیت ها و نانو
پوشش ها در صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی

ارائه سمينار در
14/5/51
انجام شد

مژگان حق
شناس فر

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

49

مرور و بررسی فيبرهای پوششی برای
حذف آالینده های محيط زیست به
روش ميکرو استخراج فاز جامد

ارائه سمينار در
14/5/51
انجام شد

علی حبيبی
داویجانی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

41

مطالعه و بررسی انواع روشهای
جداسازی (تکنولوژی غشاء ،جذب و
 )...به منظور تصفيه گاز طبيعی

ارائه سمينار در
14/5/54
انجام شد

محمد جواد
حبيبی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء
دكتر محمدرضا
ميالنی حسينی

43

مطالعه روشهای نوین ( جذب ،غشا و
بایو) جهت حذف آالینده های
گوگردی محيطی از صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی

ارائه سمينار در
81/55/51
انجام شد

مهدی بابایی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

44

پيشرفت های اخير در پوشش های
ميکرواستخراج فاز جامد و تکنيك
های مربوط به آن

ارائه سمينار در
81/1/8
انجام شد

ساناز ایران
نژاد

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

45

بررسی روش های سنتز و شناسایی
مواد نانوپروس به منظور استفاده آنها
در جذب گاز هيدروژن در صنایع

ارائه سمينار در
81 /1/8
انجام شد

سارا شيخی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

46

بررسی خواص حسگری گاز ماده
نانوپروس TiO2

ارائه سمينار در
 81/1/1انجام
شد

وحيد
حسينی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

43

مطالعه و بررسی مواد نانوپروس به
عنوان حسگر رطوبت

ارائه سمينار در
 81/1/1انجام
شد

سيد ابراهيم
موسوی فرد

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

43

كاربردهای جدید تركيبات نانو
متخلخل در ميکرو استخراج فاز جامد
تجزیهای ()SPME

ارائه سمينار در
آبان ماه سال 88
انجام شد

محمد باقر
قاسميان

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

41

كاربردهای جدید مواد نانو پروس در
جذب و ذخيره سازی گازها

ارائه سمينار در
آبان ماه سال 88
انجام شد

سکينه
ماندگارزاد

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

51

معرفی و بررسی مواد نانو پروس با
خاصيت آبدوستی و قابليت جذب آب
باال

سميرا
صالحی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

59

معرفی و بيان كاربردهای جدید كربن
فعال در صنایع

علی حقی
نصرت آباد

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

ارائه سمينار در
آبان ماه سال 88
انجام شد
ارائه سمينار در
آبان ماه سال 88
انجام شد

53

51

كاربردهای جدید ميکرواستخراج با فاز
جامد ()SPME

ارائه سمينار در
آبان ماه سال 88
انجام شد

ناصر كاكلی
خطایی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

53

سنسورهای نانو پروس

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

مرتضی
خزایی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

54

بررسی روشهای تهيه و كاربرد نانو
كامپوزیت مزوپروس

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

شهرام امير
محمودی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

55

بررسی كاربردهای غشاء نانو پروس

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

آرزو غفاری

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

56

بررسی روشهای تهيه غشاهای
نانوپروس

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

مه روز الوند

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

53

رزونانس پالسمون سطحی در طيف
سنجی و كابردهای آن

ارائه سمينار در
دی ماه سال 81
انجام شد

صبا اصل
حریری

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

53

)Field Flow Fractionation (FFF

ارائه سمينار در
دی ماه سال 81
انجام شد

مریم
لشگری

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

51

بررسی روشهای سنتزی جدید مواد
نانو پروس (مواد مزوپروس) و
كاربردهای آن در صنایع

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

سيد ارشاد
مرادی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

61

بررسی روشهای سنتز و شناسایی و
كاربردهای صنعتی مواد نانو ساختار
كربنی

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

زهرا پروین

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

69

تركيبات نانو پروس و بررسی روشهای
مختلف برای شناسایی آنها

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

كاوه
محمدی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

61

نانو پروس ها به ویژه غربال های
مولکولی مزوپروس و كاربردهای آن در
فرایندهای جداسازی و كاتاليستی

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

فائزه
خسروی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

63

بررسی روشهای سنتز مواد متخلخل به
ویژه غربالهای مولکولی مزوپروس قالب
شده با ابرمولکول ها

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

زهره
قاسميان

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

64

بررسی جامع انواع مواد نانو پروس و
بيان مزیت های آنها

ارائه سمينار در
آذرماه سال 81
انجام شد

نورعلی
محمدی

كارشناسی
ارشد

دانشگاه علم و
صنعت ایران

دكتر منصور انبياء

54

پایان نامه های مقطع کارشناسی (دانشجویان رشته مهندسی شیمی)
ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

تاریخ دفاع

9

مباحث زیست محيطی مرتبط به عمليات حفاری

حسام صالحی
عليرضا كيانی

تير ماه 5385

1

بازیافت مونومرهای واحد توليد  SBRبندرامام

غریب رضا نجاری

مهر ماه 5385

3

طراحی كارخانه توليد سوسيس و ارزیابی فنی و اقتصادی آن

حميدرضا
مهدیپور

بهار 5385

4

فرموالسيون و طراحی فرآیند توليد آجرنسوز شاموتی

فرزاد شجاعی
مجيد ميرزایی

خرداد ماه 5385

5

طراحی واحدكلرو آلکالی و رفع مشکل نشت جيوه از راكتور تبدیل

محمد فرهنگيان
علی اكبر سليمی

بهمن ماه 5384

6

بررسی مشکل انتقال حرارت در اكسترودر الستيك

مهدی همازاده ابيانه

تابستان 5384

3

بررسی پدیده كف كردن در فرآیند توليد گاز

سعيد اكبرزاده

تيرماه 5384

3

طراحی یك واحد تصفيه برای استفاده مجدد از پساب كارخانههای
نوشابه سازی

الهام شایگان

بهار 5384

1

انتقال حرارت در اكسترودر دوبلکس

-

-

91

ارائه روش عملی برای جداسازی حداكثر آب همراه نفت توليد چاهها

رضا حق شنو
حميد فرجيها

پائيز 5311

99

بررسی فنی و اقتصادی توليد تریپل سوپر فسفات ()TSP

آرش لرزفرخی
مهدی پازوكی

آبان ماه 5311

91

بهينه سازی تفکيك نفت و گاز در تفکيك كننده های نفت و گاز

حامد نادری
پرویز شيری

مهر ماه 5311

93

ارائه طرح و روش عملی برای جداسازی تركيبات مركاپتانهای
نفت خام توليدی

حسين عزیز طائمه
محمدعلی شعبانی

مهر ماه 5311

94

بررسی جنبه های تئوری و عملی فرآیند آبکاری پالستيك ها و طراحی قطعه
جهت آبکاری

عباسعلی طالع زاری

مهر ماه 5311

95

روغن ها و كاربرد آن در ولتاژهای باال

عليرضا ميالدی

تيرماه 5311

96

توليد پنير از آب پنير و جداسازی پروتئينهای آن به روش اولترافيلتراسيون

عليرضا یوسفی

بهار 5311

بهروز انصاری

بهار 5311

93

بررسی تغيير مبرد در سيکل سردكن

CO2

CO2

55

93

طراحی واحد خشك كن پاشنده برای صنایع پودر شوینده

مرجان سادات مساواتی
مهسا عسگری

خرداد ماه 5311

91

فرآورده های لبنی ،سالم سازی واصالح شيرمورد مصرف آن به روش
پاستوریزاسيون

افشين بوربوراژدری
مجيد خوانساری

اردیبهشت ماه 5311

11

حذف  C.F.Cو جایگزینی آن با موادی كه بر محيط زیست تأثير ندارند

محمود مومنی

زمستان 5318

19

اصول عمليات آبکاری درخالء بر روی پالستيكها و مقایسه آن باروش آبکاری
الکترو شيميایی

بهروز نادری نژاد

پائيز 5318

11

بررسی منابع مختلف سلولزی غير چوبی قابل استفاده در توليد كاغذ

مرتضی نيکخواه

آبان ماه 5318

13

پوشش های جدید سراميکی و مقایسه آنها با روشهای كالسيك آبکاری

محمد ملك پور
ایوب خيراللهی

بهار5318

14

بررسی و مقایسه انواع افزودنيهای آميزه پی وی سی و مقایسه تركيبات هر یك
از الیه های چرم مصنوعی پی وی سی در روش پوشش دهی انتقالی

جواد نظری
علی تراب احمدی

زمستان5311

15

استبرق تکنولوژی توليد خمير كاغذ و ساخت كاغذ اسکناس و اوراق بهادار

محمدتقی محمدی

پائيز 5311

16

تهيه خمير كاغذ از لينتر پنبه

رضا ذبيحی زرندینی

مهرماه5311

13

بررسی مواد اوليه ،فرآیند توليد و طراحی یك واحد پودرهای شوینده

محمدزمان ميرزایی
شاهين نوری زاد

تابستان 5311

13

بررسی امکان جایگزینی خمير كاغذ الدار به جای خمير پایه بلند وارداتی

اكبر فرجی سوارآبادی
محمدرضا عسکری

زمستان 5311

11

بررسی و كاربرد گرانول در داروسازی و طراحی دستگاههای مربوطه

محمد عالقه بندان
علی دارابی

زمستان 5311

31

بررسی فرآیند بازیافت پساب قليایی (ليکور سياه) درصنایع كاغذ
بهينه سازی انرژی -تحليل رایانه ای

رضا چنانی افشار
مهرداد مولودی

آبان ماه 5311

39

بررسی ،طراحی و تهيه انواع لعابهای راكتيو

حميدرضا واحدیان
اسماعيل اصغرنيا

مهرماه 5311

31

طراحی واحد توليد رزینهای فنلی ترموست

سيد مجتبی زكی
محمود رضوی زاده

مهرماه 5311

33

بررسی فرآیند توليد خمير كاغذ از باگاس (تفاله نيشکر)

علی كرمی

شهریورماه 5311

34

فرآیند توليد خمير كاغذازساقه پنبه وبررسی تصفيه آب وپساب كارخانه
كاغذسازی

محمدحسين حسين پور
التفات فاتحی

آبان ماه 5311

35

طراحی واحد توليد اسيد سولفوریك و بهينه سازی آن

احمد عبداللهی نژاد
محسن لسانی

تابستان 5311

56

