مقدمه

رشد روز افزون صناعی شیمیایی و ژپوهشهای مستمر رد حیطو مفاهیم شیمی مرتبط با غالىده فرآینداه و نى آوری و بهبىد فرآینداهی شیمیائی ،لزوم
تبادل نظر را رد جمع ژپوهشگران و دست اندرکاران شیمی کارربدی محرز می نماید .شیمی رد زندگی امروز دارای داریهای گسترده است .تعییه و
تع ی ن ص م تب همچ
شی
شی
شی
م
م
یش
م
ن
ن
ع
ی
بس
ل
مف
گ
ج
ا
ا
ا
س
ع
س
ر ف یازاهی ناعی ر ط و ه ار هئ د تاورداهی عا مان ی یار ید ا ت .و ىد ر ی رد ی با ى ن ی کارربدی هک الوه رب
آشنایی کافی با تمام جنبواهی شیمی ،آشنایی الزم با اصىل مهندسی و صنعتی نیس داشتو باشد زمینو مناسبی ربای ژپوهشهای کارربدی است و رد ایه راستا
رتبیت متخ صصان با دیدگاه اهی مناسب و هدفمند و آشنا با صناعی رد دوره کارشناسی ،و رد تحصیالت تکمیلی و مرتبط با مىضىعاتی چىن نفت و گاز و
پتروشیمی ،تکنىلىژی پلیمر  ،الکتروشیمی صنعتی ،حفاظت محیطزیست ،آب و تصفیو پطاباهی صنعتی ،صناعی دارویی ،طراحی بنیادی،
تخ
بهینوضازی  ...ازجملو رضالتاهی ایه رشتو صصی است .رضالت اصلی شیمی کارربدی رد کنار ضاری گرایعاهی شیمی ایجاد مرزاهی مشترک
علمی و صنعتی ،رفع نیاز و مش کالت مرتبط و اراهئ راه کاراهی مناسب با دیدگاه کارربدی است .رد ایه راستا هم کاران شیمی کارربدی تالظ دارند
نس
جهت رفع نیازاهی صناعی رد زمینواهی مختلف با تىهج هب پتا یلاهی داخلی ،استفاده از مىاد صنعتی ،تىهج هب جنبواهی اقتصادی و کار رد مقیاش فرارت از
مقیاش اهی آزمااگشیهی گاماهی مؤرثی ربدارند .پص از ربگزاری مىفقیت آمیس هس دوره سمینار ملی شیمی کارربدی ،چهارمیه كنفرانص شیمی
کارربدی اریان رعهض مناسبی ربای ایه گىهن یافتو اهی دست اندرکاران صنعت و دااگشنه و تبادل اف کار و فرصت مناسبی ربای ارتقاء كیفیت
آمىزظ و ژپوهع رد ایه رشتو است.

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دتير علوي كٌفراًط
دكتر ظيذعلي حعيٌي

دكتر رحوت ظتَدُ قرُ تاغ

دكتر داريَغ ظاالري

دكتر جَاد صايي

دكتر ًقي ظعادتجَي عصر

دكتر عثذالرضا هيرهحعٌي

داًؽگاُ تْراى

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ ّوذاى

داًؽگاُ ظوٌاى

داًؽگاُ تثريس

دكتر ظْيل عاتر

دكتر هحوذعلي زلفي گل

دكتر عليقلي ًيايي

دكتر علي اٍالد قرُ گَز

دكتر خليل فرّادي

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ ّوذاى

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ ارٍهيِ

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دكتر رضا اهاهعلي ظثسي

دكتر كرين اكثري ديلوقاًي

دكتر هرتضي تْرام

دكتر علي حعي زادُ

دكتر ًاصر صوذي

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

دكتر پيواى ًجفي

دكتر عليرضا ؼاكري

دكتر هحوذ حعيي رظَلي فرد

دكتر عليرضا ختائي

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ تْراى

داًؽگاُ زًجاى

داًؽگاُ تثريس

دكتر جالل تصيري پارظا

دكتر ظيويي اظذ آتادي

دكتر علي اكثر زيٌتي زادُ

دكتر ظْيال كاؼاًياى

دكتر حويذرضا آقاتسرگ

داًؽگاُ ّوذاى

داًؽگاُ ّوذاى

داًؽگاُ رازي كرهاًؽاُ

داًؽگاُ رازي كرهاًؽاُ

پصٍّؽگاُ صٌعت ًفت

دكتر ظعيذ صاحثذل فر
هركس پصٍّػ ٍ فٌاٍري
پترٍؼيوي

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دكتر هحوذرضا اهيذخَاُ

دكتر ظيذ اتَالفضل حعيٌي

دكتر هحوذ اهجذي

دكتر كرين اظذپَر زيٌالي

دكتر عثذالحعيي ًاصري

داًؽگاُ ترتيت هذرض

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ تثريس

دكتر ظيذ حعي زٍار هَظَي

دكتر ظيذرضا ًثَي

دكتر هحوَد زارعي

دكتر هير ظعيذ دراجي

دكتر ٍحيذ ٍطي پَر

داًؽگاُ ظوٌاى

داًؽگاُ هازًذراى

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ زًجاى

داًؽگاُ خَارزهي

دكتر عليرضا اهاًي قذين

دكتر حثية هْري زادُ

دكتر هحعي ؼيذايي

دكتر احوذ تَظلي

دكتر رحوت الِ پَرعطا

داًؽگاُ ؼْيذ هذًي آررتايجاى

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ خَارزهي

داًؽگاُ تْراى

داًؽگاُ زًجاى

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دكتر هجتثي هيرزايي

دكتر آرغ افغاى

دكتر هحوذعلي تٌْصادي

دكتر هحوذ ؼکري

دكتر هَظي اظحقي

پصٍّؽگاُ ؼيوي ٍ هٌْذظي ؼيوي

داًؽگاُ صٌعتي ارٍهيِ

داًؽگاُ آزاد تثريس

داًؽگاُ آزاد تثريس

داًؽگاُ آزاد تثريس

دكتر عليرضا ظليواًي

دكتر يعقَب هٌصَرپٌاُ

دكتر تقَايي گٌجعلي

دكتر ظيرٍض زيي الذيٌي

دكتر حعي فتاحي

داًؽگاُ هالير

داًؽگاُ لرظتاى

داًؽگاُ آزاد تْراى ؼوال

داًؽگاُ رازي كرهاًؽاُ

داًؽگاُ هالک اؼتر -تْراى

دكتر ظيذ هْذي هَظَي

دكتر اظواعيل حثيثي

دكتر ايرج احذزادُ

دكتر احوذ پَرظتار

دكتر اصغر زهاًي

داًؽگاُ كاؼاى

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دكتر هْذي هحوَدياى

دكتر هحوذ قذيري

دكتر هحوذ ظيرٍض آرر

دكتر فرؼاد خيري

دكتر ظجاد كؽي پَر

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ صٌعتي ارٍهيِ

داًؽگاُ صٌعتي ارٍهيِ

داًؽگاُ صٌعتي ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

دكتر عثاض آقائي ًصاد هيثذي

دكتر علي صوذي

دكتر ظجاد پيرظا ؼيرٍاًِ دُ

دكتر هععَد فرجي

دكتر آيذيي تْراهي

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

دكتر اتراّين ًعوتي كٌذُ

دكتر ًيوا ؼيخ تيگلَ

دكتر يعقَب پاشًگ

دكتر احوذرضا عثاظياى

دكتر تاتک هيرتويس دٍظت

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ظيعتاى ٍتلَچعتاى

داًؽگاُ قن

كويتِ علوي چْارهيي كٌفراًط ؼيوي كارتردي ايراى

دكترهحوذ تراتي

دكتر ليال كافي احوذي

دكتر الٌاز اصغري

دكتر هْتاب پيرٍزهٌذ

دكتر فاطوِ آَّر

داًؽگاُ كاؼاى

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ تثريس

داًؽگاُ ارٍهيِ

دكتر فريذُ ًثي زادُ

دكتر پرٍاًِ ًخعتيي پٌاّي

دكتر هْذيِ صفرپَر

دكتر ًعريي ؼادجَ

دكتر فرٍغ هحترهي

داًؽگاُ ظوٌاى

داًؽگاُ زًجاى

داًؽگاُ ؼْيذ هذًي آررتايجاى

داًؽگاُ ارٍهيِ

داًؽگاُ ارٍهيِ

دكتر فْيوِ فرؼي
داًؽگاُ ؼْيذ هذًي آررتايجاى

كميته اجرائي چهارميه كىفراوس شيمي كاربردي ايران

دکتر حبیب ههری زادُ
دبیر اجرائی کٌفراًس

دکتر رضا اهاهعلی سبسی

دکتر پیواى ًجفی

دکتر علی حسي زادُ

ریاست داًشکدُ شیوی

هعاًٍت داًشکدُ شیوی

هدیریت گرٍُ

دکتر سیدعلی حسیٌی

دکتر خلیل فرهادی

دکتر هرتضی بهرام

دکتر ًیوا شیخ بیگلَ

دکتر ههدی هحوَدیاى

دکتر سجاد پیرسا

دکتر آیدیي بهراهی

دکتر هسعَد فرجی

دکتر ابراهین ًعوتی

ههٌدس اکبر ارکاك

ههٌدس اهیرعلی هجرد

ههٌدس ههدی قَیدل

ههٌدس یداهلل جَادی

دکتر بهرٍز عسیسی

کمیته دانشجویی چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
ساناز پناه نژاد

بهنام حسینقلیلو

محمد جواد تقوی

پویا عابدی

رومینا سرشار

نازیال عبدپور

سیده شادی حسینی

احسان صادق زاده

رضا جعفری

مهیا کراری

سحرناز روندی

سیده سحر مذبوحی

سجاد ابراهیم زاده

طالب عبدی

مهدی خیرخواه

علی پاینده

محمد نفیسیفرد

داود محمدزاده سیارکی

سینا صبوری

مصلح مهریار

شاهو احمدی

مهسا باقرلو

رضا عزیزی

محمد اشرفی

سودا داداشی

سارا فرضیایی

اکبر منصوری

کوثر یوسفی

مهسا زمانی

میالد ایران پناه

حسن نجفزاده

فائزه ایوری

مهران کامکار

سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
دکتر عبدالرضا میرمحسنی (دانشگاه تبریز)
عنوان سخنرانی:
"مواد هوشمند :از علوم تا فناوریهای جدید"

دکتر محمد چالکش امیری (دانشگاه صنعتی اصفهان)

عنوان سخنرانی:
"جمال شیمی کاربردی در آینه آب  -نگاهی به زیبایی های مفاهیم
شیمی کاربردی در تصفیه آب"

دکتر سعید صاحبدل فر (شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)
عنوان سخنرانی:
Commercialization of catalysts for oil industries: current
status and research needs

دکتر رضا جعفری امین آبادی (دانشگاه کبک کانادا)
عنوان سخنرانی:
سطوح خود تمیز شونده و سطوح ضد یخ

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-01220030_190420181952

بررسي خوردگي فولاد  613Lدر محيط اسيد

علي رضا افصحي ،حسين برتر
اصفهاني،احسان موحدي ،پریا پارسایي

حفاظت استيلاز خوردگي درمحلول سديم

نازیلا خرم مسلک
سيد مسعود سيد احمدیان
خليل فرهادي

بررسي مقاومت طولاني مدت در برابر خوردگي

منا احسان جو ،سميه محمدي ،ناز چایي
بخش لنگرودي

سولفوريک غليظ

iacc4-01430384_FT_190620120349

کلريد خورنده% 6.5بااستفاده از ترکيب
کارميوزين به عنوان يک بازدارنده سبز

iacc4-01930083_190420190644

از پوشش های غني از روی با استفاده از
گرافن چند لايه/تری پلي فسفات

iacc4-01950082_190420184459

بررسي خوردگي ميکروبي در تجهيزات

حامد قوامي ،محمد کارگر،زهرا منافي

ليچينگ مجتمع مس سرچشمه و ارائه روش
های کنترل آن

iacc4-01990093_190420233245

اثر يک باز شيف جديد به عنوان بازدارنده

سمانه نباتي پور ،اسداله محمدي ،سميه
محمدي

بررسي خوردگي لوله های انتقال آب کارخانه

ایمان توکلي ،مریم احتشام زاده،عليرضا
افصحي

خوردگي در محيط اسيدی

iacc4-02050096_190421005400

ی اسيد مس سرچشمه و اعمال حفاظت
کاتديک

iacc4-02060429_190624000137

سنسوری جديد بر اساس نانو ذرات LDHقرار
داده شده بر روی GCEبرای تعيين جيبرليک

زهرا علي احمدي،عليرضا محدثي،مهدي
رنجبر ،امان الله جوانشاه

اسيد در نمونه کود کشاورزی

iacc4-02620211_190615062539

کاربرد الکترودکربن شيشهای اصلاح شده با

فاطمه آهور ،مينا حدیدي

ترکيباتي نظير نقاط کوانتومي گرافن برای
اندازه گيری فلز سرب به روش
الکتروشيميايي

iacc4-02620213_190614112551

توسعه سنسور الکتروشيميايي مس با استفاده
از الکترود اصلاح شده با گرافن اکسيد عاملدار
شده با -Dپنيسيل آمين

1

فاطمه آهور ،مریم خرداد پور سياهکل
محله

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-03260403_190611115304

بررسي مقاومت خوردگي پوششهای

نویسندگان
عفت کيانپور ،عليمراد رشيدي

نانوکامپوزيتي اپوکسي/نانوکرههای پلي-
آنيلينکوپيرول

iacc4-03430347_190526044230

ابرخازن با کارايي بالا بر پايه ی
 MnCo2S4@NiFeLDH@RGOبه

سيد سعيد سيد حسيني داوراني  ،روناک
حياتي منجق تپه،اکبر محمدي

عنوان الکترودی جديد

iacc4-03660274_FT_190613224332

تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از
پروتئين های لاکتوفرين شير ,زيين ذرت و

مهسا حسن زاده ،خليل فرهادي،حسين
تاجيک

متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي

iacc4-03770461_190620232537

الکتروسنتز و بررسي رفتار ابر خازني نانو

اسماعيل حبيبي ،زهرا نوري

ساختارهای هيدروکسيد کبالت

iacc4-03950345_190525233540

الکتروکاتاليست نوآوری شده بر پايه گرافن

بهنام نورمحمدي
خيارک،مجدالدینمجدمي ،عبدالرضا
سيمچي

تهيه الکترود اصلاحشده مغز مداد با پلي

سمانه ساکني الوانق ،رضا امامعلي سبزي

سه بعدی و فلزات واسطه برای آبشکافت

iacc4-04000331_190525222122

آنيلين و آهن و بکارگيری آن در اندازهگيری
سفالکسين

iacc4-04220386_190531103026

استفاده از طراحي ترکيب مرکزی برای بهينه
سازی قطر آلومينای آندی نانومتخلخل سنتز

الهام جنتدوست  ،اکرم توکلي،
رضا امامعلي سبزي ،فرشاد خيري

شده در الکتروليتهای مختلف

iacc4-00730015_190406112234

تخريب فتوکاتاليزوری باکتری های بيماری زا
با استفاده از نانو کامپوزيت های پليمری تحت
تابش نور مرئي

2

وحيده سياهي  ،محمد تقي زاده ،حبيب
اشعثي سرخابي ،غلامرضا زریني

کد مقاله

عنوان مقاله
مطالعات سينتيکي جذب سطحي رنگ

iacc4-01020046_190419112313

کاتيوني برليانت گرين توسط نانو کامپوزيت

نویسندگان
نسيم ارتقاء  ،روحان رخشایي

متشکل از مگنتيت و هماتيت و پوست ليمو(
به عنوان اصلاح کننده و اتصال دهنده)
iacc4-02620210_FT_190614114710

اندازهگيری الکتروشيميايي جيوه با استفاده از

فاطمه آهور ،ماریا اسمعيلي

الکترود کربن شيشهای اصلاح شده با گرافن
کوانتوم دات عاملدار شده با ديمرکاپرول

iacc4-01430385_190531081914

iacc4-02800181_FT_190613155658

حفاظت از خوردگي مس با استفاده از پوشش

نازیلا خرم مسلک٬

نانو ذرات تريونين/پلي الورا رد

سيدمسعودسيداحمدیان ٬خليل فرهادي

سنتز برخي حلالهای اتکيتک سازگار با

مجيد کلاتهبجدي ،منيره باباپيري
ميرحصاري،علي رزاعتکارمقدم،مهدي
شکوریان فرد جهرمي

محيط زيست و بررسي پنجرهی پتانسيل
الکتروشيميايي آنها

iacc4-01070102_190423114003

حذف رنگزاری راکتيو نارنجي  7با استفاده نانو
کامپوزيت ZnO-CuO

iacc4-04450442_FT_190617214237

بررسي اثرات قدرت يوني بافر و عامل اکسنده

مهري نبي زاده .رضا امام علي سبزي
.رزگار حسنزاده

جداسازی يون های نيترات از محلول های آبي

جعفر عظمت

بر عملکرد پيلهای سوختي ميکروبي

iacc4-00160013_190613233411

نسترن اکبري  ،فریده نبي زاده چيانه ،
علي عرب

توسط
غشای گرافن اکسيد به روش اسمز معکوس

iacc4-01460231_190512203038

New Flour Link CupperVanadium Mixed Ligand-Mixed
Metal Coordination Polymers,
Synthesis, Characterization,
Biological and Thermal Studies

3

سيد جواد موسوي
عليرضا اصلاني

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00340053_190419163005

حذف فوتوکاتاليزوری رنگزای رودامين  Bبا

علي مهريزاد

نانوذرات روی سولفيد دوپه شده با نئودينيوم

iacc4-00340054_190419165209

مطالعه سينتيکي تأثير پارامترهای عملياتي در

علي مهريزاد

حذف رنگزای رودامين  Bبا فوتوکاتاليزور
 ZnSدوپه شده با Nd

iacc4-00450011_FT_190611180248

استفاده ازغشای سراميکي ورق ورق درتصفيه

شهریار سلطاني

فاضلاب خانگي انعقاد با فيلتراسيون مستقيم

پویا عابدي ،حبيب مهريزاده

iacc4-00600394_FT_190618161130

سنتز و اصﻼح نانوکاتاليست  ZnFe2O4و
مطالعه حذف فوتوکاتاليزوری رنگ Acid
Blue 7

iacc4-00680367_FT_190611120938

ميزان عملکرد نانو جاذب
مونتموريلونيت/کيتوساننسبت به نانو لوله

سروش زیارتي،رضا خيرمندیسيمين عربي،
فاطمه افشار

کربني برای جذبOrange II

iacc4-03070220_190615113227

حذف همزماني رنگهای متيلن بلو و رودامين
بيبا استفاده از نانوکامپوزيت Ag/CNT/g-

حميد عباسي اصل،مهراورنگ قائدي ،زهره
مرادي،محمد مهدي سبزه ميداني

C3N4و اندازهگيری با روش
اسپکتروفوتومتری مشتقي

iacc4-00750017_190407223811

سنتز و بررسي مشخصات غشاهای لايه نازک
کامپوزيتيکربن نيتريداصلاح شده با گروه

سولماز سيدشهابي ،نجم الدین
عزیزي،وحيد وطن پور ،نرگس یوسفي مهر

عاملي هيدروکسيلبه منظوربهبود
عملکردنمک زدايي اسمز معکوس

iacc4-00750021_190412112013

مقايسه روش های سنتز غشاهای لايه نازک
کامپوزيتيکربن نيتريداصلاح شده با گروه
عاملي سولفونيک اسيدو بررسي عملکرد آنان
در نمک زدايي اسمز معکوس
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سولماز سيدشهابي ،نجم الدین
عزیزي،وحيد وطن پور ،نرگس یوسفي مهر

کد مقاله
iacc4-00820024_190414152808

عنوان مقاله

نویسندگان

حذف بهينه داروی سيتوتوکسيک از محلول

فرناز کوچکپور ،ناز چائي بخش ،اکرم
سادات نعيمي

آبي با استفاده از جاذب زيستي ريز جلبک
Anabaena sp.

iacc4-00970019_190410093545

بازيافت آب بهداشتي از فاضلاب صنايع لبني

آذر اسدي ،علي اکبر زینتي زاده

در يک بيوراکتور منفرد غشايي تقويت شده
با التراسوند

iacc4-00970045_190419110256

حذف همزمان کربن و مواد مغذی از فاضلاب

آذر اسدي ،علي اکبر زینتي زاده

با لجن فعال با سيکل های مرحله ای

iacc4-01410041_190418204738

بهينه سازی حذف پارانيتروفنول با استفاده از
فرآيندهای متوالي انعقاد الکتريکي و اکسايش

سيد مرتضي ميرغياثي ،عليرضا
زارعي،هادي رضایي وحيدیان

پيشرفته

iacc4-01080071_190613142617

حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از
روش اکسايش پيشرفته الکتروشيميايي:

فاطمه محمودیان ،فریده نبي زاده چيانهو
سيده مریم سجادي

روش کاليبراسيون چند متغيره (حداقل
مربعات جزئي)

iacc4-01460233_190512202058

iacc4-01090104_FT_190613144704

Mixed-Metal Cupper-Vanadium
Coordination Polymer at bulk
and Nano scale: Biological
(Antitumor and Antimicrobial),
Structural and Thermal
properties Studies

سيد جواد موسوي
عليرضا اصلاني

حذف آلاينده دارويي با روش اکسايش

فائزه عبداله پور ملاحاجلو ،فریده نبي زاده
چيانه ،عليرضا اصغري

استفاده از نانوحفرات حاوی ازن در فرآيند

جواد خداویسي ،سميه انگبيني

پيشرفته الکتروشيميايي

iacc4-01320029_190417093101

گندزدايي ،مقايسه و ارائه راهکار

5

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-01330027_190609182322

سنتزهيدروژل نانوکامپوزيت بر پايه پلي

شيوا ظروفي
صبا آریافر

وينيلال کلوجذب کريستالويوله

توسعه ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي
iacc4-01660058_190615215720

براساس اثر بيرون راني نمک بدون نياز به
سانتريفيوژ برای گونه شناسي سلنيم در
محيط آبي

iacc4-01730059_190611164149

بررسي ترموديناميکي جذب سطحي آلاينده

بي تا مصطفوي،عليرضا فيض بخش،الهه
کنوز ،حکيم فرجي

فاطمه حاجي جعفري ،روحان رخشایي

رنگي رودامين بي از محلول آبي بوسيله
نانوکامپوزيت (مگنتيت /سلولز /هماتيت)

iacc4-01940086_190613185113

حذف مالاشيت گرين ازپساب با استفاده از
نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سيانوريک

سودابه بخشي نژادطالش بجاري ،اسداله
محمدي

اسيد

iacc4-01960089_190614154553

تصفيه پساب حاوی مواد رنگزای آلي با
استفاده از جاذب زيستي کيتوسان اصلاح

آذر توحيدي ،ناز چائي بخش  ،اسداله
محمدي

شده

iacc4-02250401_190603213724

سنتز و شناسايي نانو ساختارهای جديد بر
پايه بور و بررسي کاربردهای غشايي آنها در

شيرین دانش نيا ،یعقوب منصورپناه،محسن

عادلي

تصفيه آب

iacc4-02260147_FT_190615091230

حذف آرسنيک به عنوان يکي از فلزات
سنگين موجود در منابع آبي و پساب توسط
روش های متفاوت
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مسعود دلسوزچهارده،امين ملکي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-02270224_190525115110

کاهش نيترات آب با استفاده از فوتوراکتور

محمد هادي قاسمي ،پرویز احمدي اول

جريان پيوسته حاوی فوتوکاتاليست
تثبيتشده

iacc4-01920214_190506001110

مقايسه حدود مجاز فلزات سنگين سرب و
کادميم در گندم کشور ايران بر مبنای
استاندارد ملي ايران و استاندارد معتبر جهاني

iacc4-02590198_190611220455

الهام اسدي

بررسي تخريب رنگ اسيد رد  8از آب توسط
فرآيند ازنزني کاتاليز شده با نانوذرات منيزيم

کبرا سادات هاشمي نسب
کریم شهبازي
کامبيز بازرگان

سيد رضا نبوي ،فاطمه بشيري کيوي،سيد
رضا حسيني زوارمحله

اکسيد

iacc4-02790351_190526005023

الکتروفتوراکتور غشائي نور مرئي برای حذف
آلاينده آلياژ آب

iacc4-02830359_FT_190614153105

حذف آنيلين از محلول آبي با فرايند
فوتوکاتاليستي تحت تشعشع نور مرئي توسط

محسن شيدائي ،محمد کریمي،وحيد وطن
پور

افسانه نيکو ،پروانه نخستين پناهي،
محمدحسين رسوليفرد

اکسيدروی اصلاح شده با نيتروژن و گوگرد

iacc4-02830363_190614153447

سنتزسولفيدهای فلزی و بررسي خاصيت
فوتوکاتاليستي آنها برای حذف ماده رنگزای

فایزه پيروي،پروانه نخستين پناهي ،افسانه
نيکو

کنگورد تحت تشعشع نور مرئي

iacc4-02870358_190615131837

سنتز کامپوزيت  Ag/AgBr/ZnOو بررسي
خصلت فوتوکاتاليستي آن در حذف

سهيلاعليمحمدي ،پروانه نخستين
پناهي ،سمانه بابایي

آلايندههای رنگيآب تحت تشعشع نور مرئي

iacc4-02870360_FT_190613211649

حذف فوتوکاتاليستي فنل از محلولهای آبي
تحت تشعشع نورمرئي توسط اکسيدروی
بارگذاری شده با نقره
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پروانه نخستين پناهي،سهيلاعليمحمدي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-02990207_190505233859

سنتز غشاهای نانوکامپوزيت پلي اتر سولفون

یعقوب منصورپناه ،احمد رحيم پور

به منظور حذف فلزات سنگين از آب
آشاميدني در pH=7.5-9

iacc4-03020202_190505220458

حذف آلاينده دارويي فنازوپيريدين از
آبهايآلوده با استفاده از الکترود آند  DSAو

طلا بابایي ،محمود زارعي ،ميرقاسم
حسيني

کاتد پلاتين

iacc4-03030325_190525201616

ساخت غشاهای پلي آميدی دولايه با شرايط
برای پليمريزاسيون درفصل مشترک به منظور

نيلوفر عبدالحسيني روزبهاني ،یعقوب
منصورپناه

استفاده در اسمز مستقيم

iacc4-02200136_190502201413

اکسايش تولوئن از فاز گازی بر روی نانو
کاتاليزورهای اسپينلي
سيد علي حسيني
سپيده ناقل دانایي

iacc4-03150248_FT_190611231527

بررسي کارايي نانوذرات اکسيدآهن برپايهی

احسان روفه گري نژاد ،آرزو نجائي

کلاژن در حذف آنتيبيوتيک تتراسايکلين از
محلول های آبي

iacc4-03160225_190510165339

بررسي کارايي فرايندفتوراکتورغشايي
غوطهوری حاوی
نانوفتوکاتاليستTiO2درتخريب آلايندهآلي
در آب
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وحيد وطن پور ،نرگس درودي،محسن
شيدایي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-03200300_190524185635

تصفيه بيولوژيکي رنگ آبي راکتيو پساب

بهناز رئيس فرشيد

کارخانه نساجي در راکتورهای ناپيوسته
متوالي

iacc4-03280365_190526160247

تهيه و شناسايي نانو ذرات ZnOتثبيت شده

ماهني خراط زاده ،محمد شکري

برروی کائولينيت به عنوان يک فوتوکاتاليزور
و جاذب سطحي

iacc4-03280381_190531125826

بررسي فعاليت فوتوکاتاليزوری نانوذرات

ماهني خراط زاده ،محمد شکري

ZnOتثبيت شده بر روی خاک کائولن در
حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين از
محلول آبي

نرگس ميري ،ژیلا صفري
مقايسه کارايي نانورس اصلاح شده با
iacc4-03440262_190521133037

سورفکتانت کاتيوني در حذف سم ديازينون از
محلول های آبي

iacc4-03550261_190523105640

حذف ماده رنگزای قرمز اسيدی  14با استفاده
از تابش پالسيدر سيستم
)(UV-LED/(NH4)2S2O8

iacc4-02210418_190615081632

مریم گنجخانلو ،سيد علي حسيني،
محمدحسين رسوليفرد ،محمدرضا
اسکندریان

سنتز کربن فعال حاصل از پوست ميوه بلوط
به روش فعال سازی شميايي با  KOHو
بررسي ويژگي های آن
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محمد قدیري
خدیجه معتبریان
الهام جليل نژاد
بهروز مجيدي

کد مقاله
iacc4-03790304_FT_190619154355

عنوان مقاله

نويسندگان

حذف رنگ متيل اورنز از آب بکمک

نهال شایگان عليرضا عباسي و عليرضا
شاکري

نانوهيبريدMOF-5اصلاح شدهبا نانوذرات
مغناطيسي

iacc4-04020354_190526000001

تهيه و استفاده از نيمه شبکهی پليمری در هم

احسان نوزاد ،کوثر رسولپور،احمد پورستار

تنيدهی پلي آکريليک اسيد-پلي وينيل الکل
پر شده با پوست گردو به عنوان جاذب برای
حذف سرب از آب

سنتز محلول شوينده شيميايي جهت حذف و
iacc4-04040460_190624101714

جداسازی رسوبات و لجن حاوی ترکيبات آلي

ميثم باوي  -اسمعيل جمال پور  -محمد
احساني پور

و روغني موجود در فيلترهای مکانيکيتصفيه
فيزيکي در صنعت نيروگاهو پساب های
شيميايي (لجن متصل به آنتراسيت )

iacc4-04060405_190531235352

مروری بر رويکردهای انتخاب تکنولوژی

مریم خواجه نوري

مناسب
برای تصفيه فاضلاب صنعتي

iacc4-04080437_FT_190617110813

ساخت و ارزيابي غشا پلياترسولفون اصلاح
شده با نانوکامپوزيت هيدروکسيد لايه

ميرمهدي ابوالقاسمي ،فاطمه
محمودي،حامد فرامرزي

دوگانه/پلياتيلنگليکول برای حذف آلودگي
های محيط زيستي

iacc4-04190383_FT_190614151549

تهيه نانوکامپوزيت فريت روی/کربن فعال
تهيه شده از پوست گردو و کاربردآن به عنوان

ژوليت اردوخانيان،شهلا مظفري،رحيم
گلمرادي،

جاذب در حذف رنگ کريستال ويوله

iacc4-04320417_FT_190612143915

بررسي حذف کروم شش ظرفيتي از پساب
های صنعتي توسط کامپوزيت
نانوبيومغناطيسي
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مجيد دانشور،سيد محمد رئوف
حسيني،آزاده دانشور

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-04340436_190605010453

سنتز و بررسي عملکرد فوتوکاتاليستي

زهرا آقامرادي ،هدا دانشور،مير سعيد سيد
دراجي ،محمدحسين رسوليفرد

نانوکامپوزيت سيليکات نقره/کربن نيتريد
گرافيتي

حذف ماده آلي رنگزای قرمز اسيدی  14از آب
iacc4-04400426_FT_190618103315

آلوده شده در حضور تيتانيم دی اکسيد

سيده نرگس سعيدي،رحمت اله پورعطا،
محمد حسين رسولي فرد

تثبيت شده

مديريت بهينه سازی تزريق مواد منعقد کننده
iacc4-04640459_190619125826

بنفشه فولادوندي ،کریم عموري

و کمک منعقد کننده (کلرورفريک و
پريستول) از طريق تجزيه و تحليل آمار و
اطلاعات مربوط به کدورت آب خام و ارسالي
به همراه ميزان تزريق مواد شيميايي در
تصفيه خانه شرکت بهره برداری ،توليد و
انتقال آب جنوبشرق خوزستان

iacc4-04660462_190621185425

بررسي فرايند حذف متيل اورانژ با استفاده از

مسعود رفيق اسماعيل زایي ،حميده
سراواني،احمد رضا عباسيان

حذف متيلن بلو توسط کامپوزيت گرافن

دکتر معصومه خاتميان ،شهرزاد معرفت
ایزدي،امين نوروزي...،

حذف سونوکاتاليستي ماده رنگزای Acid

پویاعابدي ،حبيب مهريزاده

نانو ذراتZnFe2O4ZnS

iacc4-00240155_190504130220

iacc4-00600431_FT_190611122255

کوانتوم دات_زئوليت

Blue Rاز آبهايآلودهتوسطنانوذرات
ZnFe2O4سنتزو اصلاح شده

iacc4-01260113_190423092456

سنتز و مطالعه ساختار ليگاند از نوع -α
ديايميني با ازدحام فضايي باﻻ برای
پليمريزاسيون اتيلن
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فاطمه نوکندي ،غلامحسينظهوري،نوید
رمضانيان ،مهسا کيمياقلم

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-01300368_190527214856

روش تهيه و تعيين سطح اسيديزئوليت

حشمت الله علي نژاد ،محمدرضا فخيمي
ابرقوئي،محمود تاجبخش،خدابخش نيکنام

توليد بيوديزل از روغن نارگيل با استفاده از

حميد عمادي

عاملدار شده NaY-APTMS

iacc4-01310192_190505185211

نانوکاتاليست اکسيد روی داپ شده با کبالت

iacc4-01310380_190611113455

تهيه مشتقات متيل بنزوفنون در حضور

حميد عمادي

نانوکاتاليسهای مغناطيسي بر پايه فريت

iacc4-01530038_190420152816

سنتززئوليت H-ZSM-5به روش هيدروترمال
با ترکيبهای مختلف

مریمساداتبهشتي ،مهدي بهزاد،جواد
احمدپور،حسن عربي

TPABr/TPAOHوبررسيعملکردکاتاليتيک
ی آنها در فرايندتبديلمتانول به پروپيلن
()MTP

iacc4-03540379_190531001026

ساخت غشاهای نانوکامپوزيت
 CS/PS/MMTو استفاده از آنها در

شفق مختار زاده
یعقوب منصور پناه

جداسازی فنل و کلروفنلها از آّب با استفاده از
فرآيند تراوش

iacc4-01830311_190525120116

سنتز و کاربرد نانوکاتاليزور مس مغناطيسي
عامل دارشده باگروهای آلي در واکنش سه

نرجس کاویاني ،سميه بهروز،عباسعلي
جعفري

جزيي جهت تهيه مشتقات -6،2،1تری آزول
ها

کوپليمريزاسيون -1هگزن و متيل متاکريلات
iacc4-01860074_190420151337

توسط کاتاليست دوهستهای -αدی ايميني
نيکل

12

محدثه باقرآبادي ،غلامحسين
ظهوري*،نوید رمضانيان ،مهسا کيميا قلم

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-02130099_190421171013

سنتز ،شناسايي و بررسي خواص کاتاليزوری و

زینب مرادي شوئيلي ،رضا انصاري ،سوگند
کامل سنگده

سينتيکي نانو ذرات موليبدن دی سولفيد در
اکسايش اورتوفنيلن دی آمين

iacc4-02560149_FT_190612093141

iacc4-02430185_190505154052

تبديل اکسايشي بنزيل الکل ها به بنز
آلدهيدها در حضور پتاسيم در دی اکسان

محمد سليمان بيگي
مهسا عباسي

بررسي سينتيک توليد گاز هيدروژن توسط

محمد حسن لقماني ،محدثه یارپور

نانوکاتاليزورهای کبالت-بوريد تثبيت شده بر
نانو تيتانيوم دی اکسيد

iacc4-02420145_190503220417

بررسي خواص پيزوالکتريک کامپوزيت

محمد خليل پوش
مسعود فرونچي
سوسن دادبين

اثر زمان پليمريزاسيون برمورفولوژی

حسين حسنپور ،غلامحسين ظهوري

کوپليمر اتلين-وينيل استات و PZT

iacc4-02910295_190523173032

پلياتيلن حاصل از
کاتاليست زيگلر-ناتا

iacc4-02910296_190523173814

مطالعه عوامل موثر برمورفولوژيپلياتيلن

حسين حسنپور ،غلامحسين ظهوري

بدست آمده از کاتاليست زيگلر-ناتا

iacc4-03050217_190506024446

تهيه و شناسايي نانوکاتاليستهای جديد و
بررسي عملکرد کاتاليستي آنها در سنتز
فيشر -تروپش و بهينه سازی شرايط عملياتي
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احمد مقدمي ،عليرضا رضواني،سانيا
ساحلي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-02510138_190503010753

کامپوزيت پلي وينيل الکل-سديم آلژينات-

عادل ریيسي واناني
زهرا ميرزایي
محمد براتي

بررسي کارايي زئوليت کلينوپتيلوليت اصلاح

حبيب مهري زاده ,پویا عابدي,محيا کراري

گرافن اکسايد بعنوان يک سيستم رهاسازی
کنترل داروی کروکومين
iacc4-00600472_FT_190707182226

شده در جذب سطحي رنگ های Acid
 Blue7و Solvent Yellow23
iacc4-01260114_190423093405

iacc4-02720173_190505091700

پليمريزاسيون اتيلن توسط کاتاليست دو
هستهای فلز نيکلبر پايه ليگاند -αدیايمين

بررسي خواص مکانيکي آلياژهای دوتايي پلي
پروپين و پلي اتلين با چگالي بالا

iacc4-02770215_190506004526

بررسي حدف آلاينده های مالاکيت سبز و
تتراسايکلين از محلول های آبي به کمک
فرآيند فوتوکاتاليستي

iacc4-02940195_190505213820

بررسي انتقال حرارت جوشش استخری در
حضور نانوسيال

iacc4-02950200_190505220857

عماد محمدیان باغي
غلامحسين ظهوري

معصومه برزگر
محمد حسين رسولي فرد
ميرسعيد سيد دراجي
رامين بيگ پور
عرفان رنجبر
ارسلان پرواره
رضا بيگ پور

سنتز و شناسايي نانو فيلم های کامپوزيت
پرايسلر فلز مخلوط تنگستن-موليبدن و نانو

فاطمه فراش بامحرم
محسن احمد زاده

طراحي و سنتز ساختار تو خالي CoAl2O4

رضا خليفه ،محسن سروري،الهام خير
دميرچي ،مریم رجب زاده

سنتز کاتاليزوری آزودی کربن آميد

پرویز احمدي اول
الهه بهلول بندي

ذرات پلاتين

iacc4-01650263_190521184541

فاطمه نوکندي ،غلامحسينظهوري،نوید
رمضانيان ،مهسا کيمياقلم

و کاربرد آن در اکسيداسيون الکلها

iacc4-03110223_FT_190611142950
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کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-03230234_190514002047

بيوسنسور حساس لاکاز با استفاده از نانو
ذرات طلا و پلي -Lآرژنين برای تشخيص
کاتکول

نویسندگان
سهيلا کاشانيان
نسيم ملکي
مریم نظري

iacc4-03830397_190531201136

پيش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي بر
اساس جامدسازی قطره آلي شناور جفت شده
با جذب اتمي الکتروترمال برای پيش تغليظ و

محبوبه شيراني

اندازه اندازه گيری آرسنيک در عسل
iacc4-03830397_190531201136

کهولت رطوبتي پلي اتريوتان با درصد پرکننده
بالا

iacc4-03960350_FT_190613163642

iacc4-02570143_190503174541

حامد صالحي

تهيه غشاهای نانوکامپوزيتي پليمری برای پيل
های سوختي دمای پايين

افسانه عليزاده
اعظم امراه نژاد
خليل فرهادي

سنتز ترکيبات آزولي با استفاده از کاتاليزور

الهام زارع نژاد

کمپليکس شيف باز مس ()II

iacc4-04130377_190530144612

بررسي کاربرد فناوری نانو در شيمي صنايع
غذايي

iacc4-04180399_190531211735

بررسي نظری جذب فرمالدهيد برروی نانو
صفحه های آلومينيوم نيتريد برمبنای روش
های DFTو مطالع اثر دوپه کردن عناصر Bو
Ga

iacc4-04310408_FT_190615145100

پریسا نصر آزاداني،
بهاره کامياب مقدس

مریم جلالي
ابراهيم نعمتي کنده
یاسر محسني بدل آبادي

سنتز نانوکامپوزيت g-
C3N4/CoFe2O4/ZnSاز طريق رويکرد
هم رسوبي و رفلاکس به عنوان جاذب امواج
الکترومغناطيس
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عليرضا عبدي قرجه قيه
فاطمه داور

کد مقاله

عنوان مقاله

نويسندگان

iacc4-04380421_190601125806

بررسي نظری تاثير نقص دوگانه بر روی بهبود
حساسيت پذيزی نانولوله های بورنيتريدی

آیدین بهرامي

نسبت به جذب  HCNبا استفاده از روش های
DFT
iacc4-03520264_190522223727

اثر افزودن ارتقادهنده پتاسيم به روش تلقيح
همزمان بر فعاليت کاتاليستي

عطيه رنجبر ،عبداله ایران خواه،سيد فواد
آقاميري

نانوکاتاليستنيکل آلومينادر واکنش معکوس
انتقال آب -گاز

iacc4-03520282_FT_190612010212

بررسي عملکرد نانوکاتاليست های نيکل بر
پايه آلومينات منيزيم در واکنش معکوس

عطيه رنجبر ،سيد فواد آقاميري،عبداله
ایران خواه

انتقال-آب گاز

iacc4-04460445_190611012859

کاربرد نانوکامپوزيتهای پلييورتان گرمانرم/
رس در ساخت فيلمهای منعطف نفوذناپذير در

iacc4-03560390_190531143911

برابر گازها

حسن فتاحي ،مریم السادات احدينژاد،
مهرزاد مرتضایي

تهيه)Zr (UiO-66-NH2مغناطيسي و

مریم کيميا ،کورش راد مقدم

کاربرد آن در کاتاليز کارآمد سنتز رنگ
نفتوکينون][2,3-bفوران

iacc4-03760361_190526020055

بهينه سازی شرايط عملياتي فرآيند توليد

احسان اسماعيلي ،سونيا مالکيان

استايرن مونومر در راکتورد وبستريبا استفاده
از کاتاليست احياشده ی اکسيداسيون

iacc4-04030364_190526044843

تهيهی کامپوزيت  TiO2/CNTبه روش سل-

اعظم سيفي ،عليقلي نيایي،داریوش سالاري

ژل/ديپ کوتينگ به عنوان پوشش خودتميز
شونده سطح پنلهای خورشيدی

iacc4-04300402_190531231959

اثر روش سنتز بر کاتاليزورهای پايه کبالت در
سنتز فيشر -تروپش
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عليرضا رضواني،سانيا ساحلي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00690175_190505112542

بررسي خواص جذب ماکروويو کامپوزيتهای

عليرضا زارعي  ،مهدي مظفرزاده ،نرگس
زهري،
کبري مردي

حاوی نانو لوله کربن ( )CNTو کربونيل آهن (
 )CIدر باند X
iacc4-00990177_190505120318

بررسي طيف جذبي رزونانس پلاسمون سطح
نانوذرات هسته-پوسته طلا

عليرضا زارعي  ،کبري مردي  ،فائزه
جوکار

در ناحيه مرئي

iacc4-01820066_190420102356

اندازه گيری هيدروژن پراکسيد ،گلوکز و
زانتين براساس کمي لومينسانس ردامين B

الهام مختارزاده ،جعفر ابوالحسني  ،جواد
حسن زاده

بهبود يافته توسط نانوکلاستر الياژی طلا-مس
iacc4-01970109_190422145741

طراحي و سنتز حسگر شيميايي نوری با

اسداله محمدي  ،زینب قاسمي

گزينش پذيری بالا برای تشخيص و اندازه
گيری مقادير کم يون های مس و سيانيد

iacc4-02740174_190505102955

بررسي عملکرد نانو کامپوزيت اکسيد روی-

عبدالله فلاح شجاعي  ،مهتاب سنایي

پلي اتيلن اکسايد به عنوان سنسور جهت
سنجش استالدئيد

iacc4-02980208_190612235253

تهيهالکترود کربن شيشهای اصلاحشده با نقاط

کریم اسدپور زینالي  ،خدیجه بيگدلو

کوانتومي گرافن/کيتوسان و کاربردآن
دراندازهگيری الکتروکاتاليستي استامينوفن

iacc4-03410258_190520204800

سنتز نانو کامپوزيت بر پايه الکترود پليمر

کوثر شریفي  ،موسي اسحقي

قالب مولکولي اصلاح شده توسط نانو ذرات
طلا و گرافن اکسيد برای تهيه حسگر
الکتروشيميايي حساس به سم ديازينون

iacc4-03690341_190525232054

استفاده از بايوسنسور برپايه  Ni/NiOجهت

رویا یعقوبي ،حوریه محمدزاده

تشخيص اتانول در محيط قليايي

iacc4-03730353_190526000951

سنتزنانوخوشه های اکسيد مس/اکسيد روی
برپايه فوم مس آب بند با استفاده از روش های
هيدروترمال وآنودايزينگ
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ساناز محمدنژاد ،فرشاد خيري ،محمد
سيروس آذر ،زینب حسيني

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-03990407_190615124135

استفاده از هيبريد نانو صفحات کربن نيتريد

سليمه چناقلو ،عليرضا ختائي ،محمدرضا
رشيدي ،رقيه جليلي

گرافيتي و نانو ستارههای طلا برای اندازه-
گيری CD133

iacc4-03990413_FT_190613234909

اندازه گيری پروتيين تائو با استفاده از هيبريد
نانو صفحات کربن نيتريد گرافيتي و نانو

سليمه چناقلو  ،عليرضا ختائي  ،محمدرضا
رشيدي ،رقيه جليلي

ستارههای طلا

iacc4-04010338_190525231315

ساخت زيست حسگر بدون آنزيم اوره بر پايه
نانو کامپوزيت کاتاليستي متشکل از نانو ذرات

سعيد ملکي نيا  ،فرشاد خيري  ،محمد
سيروس آذر ،الهام جنت دوست

دو فلزی نيکل – منگنز بر روی گرافن اکسيد
کاهيده با الکتروپليمريزاسيون آنيلين
روی الکترود چاپ سطحي
iacc4-04110372_190529114816

استفاده از يک چارچوب فلز آلي عامل دار

وحيد صفري فرد  ،یگانه داودآبادي فراهاني

شده به عنوان يک حسگر فلوئورسانس برای
شناسايي يون های آهن
iacc4-01290065_190420124002

بررسي مقاومت به خوردگي پوشش های پلي
اورتان در حضور نانوذرات آهن اکسيد و

ندا عباسي ،عبدالحسين مسعودي ،نوید
رمضانيان

نانولوله کربني

iacc4-02380292_190613124921

بررسي و مشخصه يابي مقاومت به خوردگي

یحيي جمال صادقي ،مهناز رنجبر

پوشش های داکرومت و گالوانيزه
( گرم و سرد ) تحت آزمون پاشش مه نمکي

iacc4-03350242_190525000511

يک روش ساده ،موثر و عملي برای تبديل

محمد سليمان بيگي ،صدیقه مرادنجاتي

آمين های آروماتيک به آزوبنزن های متقارن
در حضور مس ()ɪيديد

iacc4-04340416_190601005952

تهيه پوششهای سبز پلياورتاني با استفاده از

ميرسعيد سيد دراجي ،محمدحسين
رسوليفرد ،محمود بيکدلي ،اسماعيل
حاجيميري ،عليرضا اماني قدیم

سنتز ماده اوليه دارويي لووفلوکساسين تحت

مجيد مکبر اصفهاني ،مرضيه اکبرزاده

پلياُل تهيه شده از روغن سويا با قابليت
جذب امواج رادار

iacc4-00530037_190617134624

امواج مايکروويو
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کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00530271_FT_190617121936

سنتز و بررسي خواص آنتي باکتريال

مجيد مکبر اصفهاني ،مرضيه اکبرزاده

لووفلوکساسين استات
iacc4-00530318_190525170435

iacc4-00660008_FT_190613021618

سنتز انروفلوکساسين توسط کاتاليزور FHS

مجيد مکبر اصفهاني ،مرضيه اکبرزاده

بررسي تاثير صفرا و ترکيب نيترات نقره

فرشيد الازمني نوده  ،علي قطفان  ،فاطمه
تازیکي بالاجليني  ،زهره صمدي

درگلوکز هيپرتونيک در محيط  Invitroبر
پروتواسکولکسهای کيست هيداتيد
iacc4-01370241_190521155031

طراحي و سنتز هيبريدهای جديد -8

صالح آقاجاني ،محمد نوید سلطاني راد

آلکوکسي کافئين و 1و2و-6تری آزول به
عنوان عوامل بالقوه درماني
iacc4-01470291_190523132722

سنتز سه جزئي مشتقات جديدی از پروپارژيل

نيلوفر رستگارپناه  ،سميه بهروز

آمينهای دارای هسته اوژنول به عنوان عوامل
بالقوهی درماني
iacc4-01480245_190518185826

سنتز مشتقات جديد بتاهيدروکسي استر
ايبوپروفن بهعنوان پيش داروهای جديد

اسماعيل آتش بسته  ،محمد نوید سلطاني
راد

ايبوپروفن با استفاده از نانو کاتاليزور جديد
بوتيل متيل ايميدازوليوم سيليکا سولفات

iacc4-01580159_190504163643

تریکلروايزوسيانوريک اسيد/تری فنيل
فسفين به عنوان يک معرف بسيار کارآمد

رضا ميرمحمدولي ،سميه بهروز ،محمدنوید
سلطاني راد

جهت -Nآلکيله کردن تک ظرفي نوکلئوبازها
و ديگر -Nهتروسيکل ها با استفاده از الکلها

iacc4-01590253_FT_190612173733

يک روش آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات

نرگس بيگي ،سميه بهروز

بنزايميدازول ،بنزاکسازول و بنزوتيازول با
استفاده از امواج فراصوت

سنتز مشتقات جديد بنزايميدازول دارای
iacc4-01600244_FT_190611123154

گروه 1و2و-6تری آزولي با استفاده از
نانوهيبريد کاتاليزور جديد سنتز شده بر
اساس هيدروکسي آپاتيت استخراج شده از
پولک ماهي
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مهدي محمد جوادي  ،محمد نوید سلطاني
راد

کد مقاله
iacc4-01640259_190520195840

عنوان مقاله

نويسندگان

سنتز مشتقات -2آمينو -6سيانو پيريدين در

رضا خليفه ،یاسمن سلامات ،مریم رجب
زاده

حضور ذرات توخالي  CoFe2O4به عنوان
يک کاتاليزورناهمگن

iacc4-01870449_190611142850

سنتز مشتقات جديد -βهيدروکسي استر
تعدادی از اسيدهای مهارکننده  COXبا

پرستو رکاب ،محمد نوید سلطاني راد،
مهدي محمد جوادي

استفاده از نانوهيبريد کاتاليزور جديد مشتق
شده از پولک ماهي
iacc4-02110110_190422152028

بهبود تخمين اثر بيولوژيکي ترکيبات کرومني

رویا آرین ،فهيمه قاسمي

ضد پلاسموديوم فالسيپاروم با استفاده از
روش الگوريتم ژنتيک

iacc4-04500464_190624125137

سنتز پليمر آنتي باکتريال بر پايه پلي اتيلن

عليرضا پورعلي
مهرنوش دوریش منش
مهدي خورشيدي

مطالعه خواص اپتيکي  -4برمو– 6 -

رضا گلستاني ،بهنام مهدوي  ،علياصغر
رهنماي عليآباد

گلايکول

iacc4-02400166_190612225459

کلروفنول و  - 6کلرو –  - 4يدوفنول با
استفاده از نظريه تابع چگالي

iacc4-04790467_FT_190701161555

ساخت ابرخازن حالت جامد انعطاف پذيری با
ولتاژ عملياتي بالا براساس بستر سلفون

رضوان رستمي
مسعود فرجي

تجاری
iacc4-02930199_190505214554

نانوهيدروکسيدهای دولايه ای منيزيم

سيدعلي حسيني  ،سيده شادي حسيني

آلومينيوم :نانوحامل مناسب برای جذب
ورهايش ناپروکسن
iacc4-03630273_190522172512

بررسي فعاليت ضد سرطاني ليگاند شيف باز بر
پايه ی تيوسمي کاربازون و کمپلکس های آن

سيد ابوالفضل حسيني یزدي ،سهيلا
جنابي سردرود

با برخي از فلزات واسطه
iacc4-03630276_190522172202

مطالعه ی خواص ضد سرطاني يک ليگاند
تيوسمي کاربازون محلول در آب و کمپلکس

سيد ابوالفضل حسيني یزدي  ،آزاده
ميرزااحمدي ،سهيلا جنابي

های آن
iacc4-03920337_190525234042

بررسي برهم کنش کمپلکس جديد محلول در
آب روی-ايبوپروفن با  DNAتيموس گوساله
به روش طيف سنجي جذبي فرابنفش-مرئي و
اندازهگيری ويسکومتری
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زینب ميرزایي کالار  ،زهرا کياني نژاد
،ابوالقاسم جویبان  ،علي اکبر خاندار

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-03920346_190525234400

بررسي اسپکتروسکوپي و مدلسازی مولکولي

زینب ميرزایي کالار  ،زهرا کياني نژاد
،ابوالقاسم جویبان  ،علي اکبر خاندار

برهمکنش داروی بوسنتان با  DNAتيموس
گوساله
iacc4-04280406_190604000559

تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت

سيد مهدي رضوي  ،الهام قربانيان  ،اصغر
عبادي
،عليرضا قاسميان

ساخت نانو سيم های  ZnOساخته شده از

رویا خليل زاده سطان احمدي
مسعود فرجي

تنش خشکي

iacc4-04800470_FT_190701161023

طريق آندايزينگ ورقه های  Znبرای کاربد به
عنوان آند در باطری ليتيومي
iacc4-01520043_FT_190616124317

عمليات بيوهيپ ليچينگ کانسنگ کم عيار
کالکوپيريتي در ستون هوشمند :شبيه سازی

علي بهراد وکيل آباد  ،زهرا منافي  ،مهين
شفيعي  ،محمد رنجبر

عملياتي
iacc4-01520044_FT_190616131216

استحصال ارزش افزوده نانو پودر اکسيد مس
از کانسنگ های کم عيار کالکوپيريتي

iacc4-04910475

سنتز و شناسايي کمپلکس باز شيف پليمری

علي بهراد وکيل آباد  ،زهرا منافي  ،مهين
شفيعي  ،محمد رنجبر
زهره سادات قوامي
غلامحسين گریواني

جديد روی) (IIبرپايه بي پيريدينيوم و بررسي
پايداری حرارتي آن
iacc4-02010186_190616131646

بررسي امکان کاهش اندازه ذرات قارچکش
مس ()ǁاکسي کلرايد بدون استفاده از

مسعود صفاري  ،زینب مرادي شوئيلي  ،ناز
چائي بخش لنگرودي

روشهای معمول مکانيکي
iacc4-02330127_FT_190630123311

iacc4-00690169_FT_190612144326

اثر جاذبهای مختلف بر حذف ترکيبات

مهسا باقرلو,ارزو عبدالي,مهدي

گوگرددار

محمودیان,سميه محمودي

جداسازی و تبديل فسفات به دی کلسيم

عليرضا زارعي  ،کبري مردي  ،مهناز اژدري
 ،محمد علي ذرعي

فسفات در پساب فرآيند توليد ماده منفجره
نيتر آميني HMX

iacc4-01430385_190531081914

پيش تغليظ و استخراج يون کروم به روش
ريزاستخراج جريان پيوسته قطره نمونه همراه
طيف سنجي جذب اتمي کوره گرافيتي
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سميه فولادلو  ،حکيم فرجي  ،حميدرضا
شهبازي
علي مقيمي  ،فریبرز عزیزي نژاد

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-01440034_FT_190612213358

ريزاستخراج جريان پيوسته نمونه براساس

سميه فولادلو  ،حکيم فرجي  ،حميدرضا
شهبازي  ،علي مقيمي  ،فریبرز عزیزي نژاد

حلال يوتکتيک عميق و کاربرد آن در سنجش
گونه شناسي يون کروم در نمونه آبي
بهينه سازی شرايط جداسازی اسکانديم در
iacc4-01790068_190420134506

محيط سولفاتي توسط رزين تبادل يوني با

حميد حاجمحمدي ،عبدالحميد جعفري،
محمود اسکندري نسب

بکارگيری روش تاگوچي

iacc4-01790072_190420135042

بررسي ايزوترم ،سينيتيک و ترموديناميک
جذب اسکانديم در محيط سولفاتي به وسيله

حميد حاجمحمدي  ،عبدالحميد جعفري ،
محمود اسکندري نسب

رزين Purolite C100
iacc4-02000092_FT_190620002545

شناسايي سويه هايي از  Firmicutesدر
معدن مس (مطالعه موردی در معدن مس

مهدي صادقي پور مروي  ،احمد علي
پوربابایي  ،زهرا منافي

سرچشمه ايران)

iacc4-02070097_190421014520

خالص سازی و شناسايي باکتری های ترموفيل

ریحانه تبریزي مصفي ،اشرف کریمي نيک

جدا شده از معدن مس سرچشمه در محيط
جامد و مايع

iacc4-02290123_190501181115

بررسي مواد غشائي و غشاهای فرآيند تراوش

حميدرضا اردشيري لردجاني  ،اميرحيدري

تبخيری
iacc4-02580157_190504133841

بررسي تاثير دانسيته جريان و زمان انعقاد در

سيدمجيد عبدلي  ،علي اکبري

فرآيند انعقاد الکتريکي برای حذف سرب
iacc4-02660463_190623124605

اندازه گيری فلوکستين در آب فاضلاب و
آبهای طبيعي با استفاده از استخراج در

زهرا ایازي  ،پرستو متين  ،کاظم جمشيدي
قلعه

سرنگ پرشده-اسپکتروفلوريمتری بر پايه
نانوکامپوزيت جديد مونتموريلونيت-پلي
استايرن-سلولز
iacc4-03180226_190511130842

اصلاح سطح غشاهای پلياترسولفون به منظور

مهدیه صفرپور  ،یونس حيدري  ،سميرا
عارفي اسکوئي

حذف آنتيموان از الکتروليت پالايشگاه مس

معصومه ترابي پاریزي  ،مهري شاهحسيني
 ،علي شهابي آذر

بهبود عملکرد نمکزدايي در فشارهای پايين

iacc4-03270260_FT_190618084621

سرچشمه در مقياس آزمايشگاهي با استفاده
از رزينهای تبادلگر يون
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کد مقاله
iacc4-03400272_190524120306

عنوان مقاله

نویسندگان

دادههای تعادلي مايع-مايع سامانه سه تايي

فرزانه شامي زاد  ،سينا شکارسرایي

(آب  +اسيد لاکتيک  +دی متيل سوکسينات)
و مدل های ترموديناميکي در دمای 296/2 K

iacc4-03640314_190612103225

انواع روشهای اصلاح بنتونيت برای افزايش

ناهيد حاجيپور  ،محمد قربانپور

جذب سطحي

iacc4-02330474_190715095338

پوشش های آبگريز و خود تميز شونده با بستر

مهسا باقرلو ,بهنام حسينقلي لو,مهدي
محمودیانسميه محمودي,آرزو عبدالي

مدل سازی و بهينه سازی عملکرد زئوليت

مليحه سرآبادان  ،سيد مهدي موسوي ،
حدیث بشيري

پليمری و نانو ذره سيليکا

iacc4-01110124_190505104917

کلينوپيتوليلايت اصلاح شده در جذب رنگ
کريستال بنفش

iacc4-01520060_FT_190616131126

مقايسه عملکرد شبيه سازی بيوهيپ ليچينگ
کانسنگ کالکوپيريتي با استفاده از سيستم

علي بهراد وکيل آباد  ،زهرا منافي  ،مهين
شفيعي  ،محمد رنجبر

های خبره در مقايسه با شبيه سازی آماری
رگرسيون چندگانه

iacc4-01670101_FT_190614112753

مطالعه قطپش پذيری مشتق های کَمپتوتسين

ندا احمدي نژاد ،فاطمه شفيعي

به عنوان داروهای ضد تومور و مدل سازی
 QSARبا استفاده از روشهای رگرسيون
های  MLRو PLS

iacc4-01670170_190505011556

بررسي پايداری نسبي و فرکانس های NQR

ندا احمدي نژاد ،فاطمه شفيعي

بر روی داروی ضد تومور کَمپتوتسين
iacc4-01750339_190623103810

بررسي نظری اثر کوپلاژوايبرونيک در

گلرخ محمودزاده
غزاله کوچک زاد

بررسي جذب گاز CO2به روش فرايندهای

حسين عبودي،مجيد سعيدي

پايداری سيستم های مولکولي
)GeX2 (X=F, Cl and Br

iacc4-01780061_190420010732

غشايي توسط حلال  DEAفعال شده توسط
K2CO3
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کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-01780088_190420215931

تعيين ضريب انتقال جرم در فرايند جذب

فاطمه اميري مزرائي  ،مجيد سعيدي

 CO2توسط حلال  MDEAفعال شده با PZ
iacc4-02560222_190612093548

تبديل اکسايشي بنزيل الکلها به بنزآلدهيدها

محمد سليمان بيگي ،مهساعباسي

در حضور پتاسيم هيدروکسيد در دی اکسان
iacc4-02580144_190503174157

بررسي اثر دبي جريان آب گرم برای گرمايش
هوای مورد استفاده در خشک کنها با

مهسا کياني نيا  ،سيدمجيد عبدلي ،علي
اکبري

استفاده از نرم افزار
Aspen HYSYS
iacc4-04180382_190531043843

محاسبه انرژی پتانسيل بين مولکولي
کمپلکس واندروالسي Ar-HCl

iacc4-04260392_190531183231

بررسي پارامترهای مؤثر در ترسيب

سالار صادقي  ،ابراهيم نعمتي کنده
یاسر محسني بدل آبادي
مسعود عبرتخواهان  ،حبيب مهريزاده

الکتروشيميايي نانوذرات  TiO2به روش
پوشش دهي الکتروفورتيک به روش رويه
پاسخ
iacc4-04260393_190531184035

بهينه سازی ترسيب الکتروشيميايي نانوذرات

حبيب مهريزاده  ،مسعود عبرتخواهان

 ZnOبر روی بستر آلومنيومي به روش
الکتروفورتيک
iacc4-04440440_190608180840

شبيه سازی برشهای خروجي از برج تقطير

اسداله کریمي  ،آرش صادقي

اتمسفريک نفت خام با استفاده از نرم افزار
Petro Sim
iacc4-04580456_190617135133

بررسي تاثير الکترونگاتيوی ليگاند های
هالوژندار در کمپلکسهای معدني بر کاهش

سحر حسينقلي زاده  ،علي رضا دادرس ،
آیدین بهرامي

سختي کمپلکس ها با استفاده از نرم افزار
محاسباتي گوسين
iacc4-00050387_FT_190618101118

مروری بر روشهای خالصسازی سوخت

سيد علي حسيني ،ساناز پناه نژاد

بيوديزل توليد شده از روغنهای کارکرده

iacc4-00630025_FT_190611120920

حذف بخارات اسيد و مخاطرات زيست
محيطي روش اندازهگيری مس
با استفاده از طيفسنج فلوئورسانس پرتو
ايکس
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مهران اسپهبدي ،محمدکاظم قائيني
شهربابکي ،حسين پورمحيآبادي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00710085_190427141539

تخريب همزمان رنگهای متيلن بلو و

حميد عباسي اصل  ،مهراورنگ قائدي ،
زهره مرادي  ،محمد مهدي سبزه ميداني

رودامين بي توسط نانوکامپوزيت Fe2O3 /
 Ni-Fe LDHتحت تابش نور خورشيد
iacc4-01110125_190428134106

زنگ زدايي بطری های پلي اتيلن ترفتالات

سيد مهدي موسوي  ،زهرا حيدریان

رنگي با استفاده از اکسنده های متنوع

استراتژی برای توليد کارآمد  PHAتوسط
iacc4-01710055_190419200833

کشت مخلوط در غني سازی کوتاه مدت و
بررسي تاثير نسبت خوارک به ميکروارگانيسم

فریناز فعله احمدي  ،علي اکبر زینتي زاده
،
آذر اسدي

) (F/Mدر تجمع آن توسط کشت مخلوط
iacc4-01710055_FT_190622222540

توليد پلي هيدروکسي آلکانوات )(PHA
توسط کشت مخلوط با غني سازی کوتاه مدت
و بررسي تاثير نسبت خوارک به

فریناز فعله احمدي  ،علي اکبر زینتي زاده
،
آذر اسدي

ميکروارگانيسم ) (F/Mدر تجمع بيوپليمر
iacc4-01900076_190420153550

بهينه سازی فرآيند سونوبيوليچينگ به منظور
استخراج فلزات گرانبها از باتریهای فرسوده

مهدي اسمعيلي ،سيد اميد رستگار ،رضا
بيگ زاده

ليتيم-يوني
iacc4-01900077_190420160117

بهينه سازی استخراج واناديم و نيکل از
پسماند کوره های نيروگاهي با استفاده از

گلاویژ رحيمي  ،سيد اميد رستگار  ،فرهاد
رحماني

فرايند سونوبيوليچينگ
iacc4-02000094_FT_190618002238

فرآيندهای صنعتي بيولوژيکي جهت

وحيد اصلاني  ،مهدي قراباغي  ،زهرا منافي
،شهرام ابراهيمپور

مروری بر توليد مس با روش سازگار با محيط

شهرام ابراهيمپور  ،هادي عبداللهي  ،وحيد
اصلاني  ،زهرا منافي

يک روش آسان و کارآمد برای سنتز

مهلا عبدالله زاده  ،سميه بهروز

استحصال مس(مقاله مروری)

iacc4-02020095_FT_190617002957

زيست
iacc4-02030251_190521230206

ايميدازول های 2و4و-5سه استخلافي به
عنوان عوامل بالقوه دارويي
iacc4-02460153_190504141753

دستگاه طيف سنج تحرک يوني و کاربرد آن
در اندازهگيری ترکيبات شيميايي
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محمد رضا رضایت  ،الهام جازان  ،محمد
تقي جعفري

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-02570146_FT_190614125808

سنتز سبز نانودرات نقره به وسيله عصاره

الهام زارع نژاد

آبي انغوزه و بررسي خواص آنتي باکتريال

iacc4-02750178_190614013921

پارا تولوئن سولفونيک اسيد ( )P-TSAبه

سميه اصلي  ،سيد مهدي سعادتي

عنوان يک کاتاليزور اسيدی جديد و مقرون به
صرفه برای سنتز يک مرحله ای مشتقات-4-
آريل-2،3-دی(تيوفن 2-ايل)پيريدين و -4
آريل-2،3-دی فنيل پيريدين

iacc4-02860183_190518122450

حذف فلزات سنگين از محيط های آبي به
کمک ساختارهای هسته-پوسته با فضای

علي مهدي نيا  ،رامين نيرومند  ،علي
جباري

دروني خالي (يولک-شل)
سنتز تکمرحلهای مشتقات بيسايميدازول
iacc4-02900190_190505185113

در حضور تنگستو فسفريک اسيد تثبيت شده
برروی سيليکاژل به عنوان کاتاليزور ناهمگن و

زهره حریري باخدا  ،سيد مهدي سعادتي

قابلبازيابي در شرايط با حلال و بدون حلال

iacc4-00600473_FT_190707182303

بررسي پتانسيل جذب سطحي جاذب معدني

حبيب مهري زاده ,پویا عابدي,محيا کراري

پرليت خام جهت حذف آلاينده رنگي
Solvent Yellow23
iacc4-03190227_190511180957

مطالعه حذف رنگزای مستقيم قرمز  81از

پروین غرباني

محلولهای آبي توسط نانو اکسيد منيزيم به
روش سطح پاسخ
iacc4-03190228_190511181301

بررسي کارائي نانو کامپوزيت پلي آنيلين

پروین غرباني

قلع( ) ǁموليبدو فسفات در حذف رنگزا
راکتيو زرد 145

iacc4-03230232_190513005525

بيوسنسور مبتني بر لاکاز برای تشخيص

سهيلا کاشانيان  ،نسيم ملکي  ،مریم نظري

کاتکول در نمونه آب
iacc4-00600473_FT_190707182303

بررسي پتانسيل جذب سطحي جاذب معدني
پرليت خام جهت حذف آلاينده رنگي
Solvent Yellow23
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حبيب مهري زاده ,پویا عابدي,محيا کراري

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-03310313_FT_190625094345

بررسي اثر قدرت و دوره تابش دهي

زینب آباد  ،افشين سروري  ،عليرضا بنان

التراسنيک در سنتز ترکيبات هتروسيکلي

iacc4-03480342_190525232537

تهيه و بکارگيری نقاط کوانتومي کربن دوپ
شده با نيتروژن و گوگرد برای حذف رنگ

فرهاد اخگري وایقان  ،ناصر صمدي ،
پریسا پدرود  ،مهرداد اخگري وایقان

متيل اورانژ تحت نور مرئي
iacc4-01840079_190420170219

سنتز پلي بتا آمينو استر با پلي اتيلن ايمين و

آتنا فرح پور ،نوید رمضانيان ،رضا کاظمي
اسکویي،سعيده عسکریان ،آرشام بني صدر

بررسي تحليلي انواع سيستم پخت بر روی

فرشته مطيعي  ،فهيمه سادات مصطفوي
نيشابوري

شناسايي آن با استفاده از طيف سنجي FT-
IR

iacc4-03610269_190522132121

خواص مکانيکي برپايه لاستيک طبيعي /پودر
لاستيکي ضايعاتي
iacc4-03830309_190525102018

نانو کامپوزيت مغناطيسي –ZrO2–Al2O3

محبوبه شيراني  ،علي اکبري

 Fe3O4به عنوان جاذبي کارا در گوگردزدايي
جذب سطحي از نمونه سوخت
iacc4-03860312_190525134521

توليد بيوديزل گريد  1و  2با بهينهسازی
پارامترهای فرآيند ترانس استريفکاسيون و

فتح الله بحریني  ،رضا راشدي  ،امير
اميدوار

آزمايش احتراق آن

iacc4-03880322_190525193736

تهيه ،بررسي و فعاليت ضد باکتريايي چند

زهره شقاقي  ،حبيبه تاجدار

کمپلکس جديد آهن -سالوفن

iacc4-03940398_190531211754

حذف آلاينده تانيک اسيد از محيط آبي با
استفاده از

رامين حيدري  ،آرش افغان  ،رضا رفيعي و
محمد قدیري

نانوکامپوزيت جاذب پلي-
آنيلين/کلينوپتيلوليت

iacc4-03940414_190601001059

سنتز و شناسايي نانوتيتانوسيليکات با ساختار

رویا خيرخواه ،آرش افغان  ،محمد قدیري

 ZSM-5و استفاده از آن برای حذف آلاينده
متيلن آبي
iacc4-04060404_190531232443

مروری بر منابع و راهکارهای توليد اتانول
زيستي (بيواتانول)
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مریم خواجه نوري

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-00130366_FT_190625152249

اندازهگيری درصد تخلخل نسبي و اندازه

نویسندگان

منافذ پارچههای حلقوی تاری سوراخدار
پليپروپيلن مورداستفاده در مش جراحي به
کمک فناوری نانو
iacc4-00480161_190505122745

تاثير پارامترهای انکپسولاسيون بر روی
ويسکوزيته و کدورت اسانس کاکوتي

iacc4-00670111_190422172716

پليمری پيل سوختي

iacc4-01750452_FT_190617111715

آیلين احمدي نيا  ،فهيمه فرشي ازهر

تهيه و شناسايي گونههای جديدی از پلي
سولفونها با قابليت کاربردی بهعنوان غشای

iacc4-00870018_190408154109

محمود حسين نيا ،محمد عليزاده خالدآباد،
هادي الماسي ،سجاد پيرسا

تهيه ميکروکپسول بر پايه کامپوزيت پليمری
با کاربرد خود ترميم شوندگي

iacc4-00770328_190525205413

مرتضي ابراهيم نژاد مهيار کریمي

زهرا سلحشوري ،شهرام مهدي پور
عطایي ،سامال بابان زاده

بررسي ميکروامولسيونها به عنوان
سيستمهای رهايش دارو

عاطفه پورجاهد ,حبيب اله عباسي

بررسي تأثير زمان اولتراسونيک در

گلرخ محمودزاده

تهيه،کنترل و بهينه سازی اندازه نانو ذرات
اسپينل فريت روی
iacc4-01170119_190501111900

مروری بر ويژگيهای نانوذرات دارای خاصيت
ضدميکروبي و کاربرد آنها در بسته بندی فعال
مواد غذايي

iacc4-01420052_190419153455

سعيده عزیزي ،هادي الماسي

ميکرواستخراج مايع – مايع به کمک امواج
فراصوت براساس نانو پليمر برای اندازهگيری
فروليک،گاليک ،سيناميک اسيد و روتين از
روغن زيتون،خوراکي،بادام ،کنجد و فندوق به
وسيله HPLC

iacc4-01540122_190427055608

غلام بساطي ،صباح شيري ،کمال
عليزاده،ناصر عباسي

پوشش نانو کامپوزيتي جاذب امواج
الکترومغناطيسي بر پايه گرافن اکسيد وپليمر
ابررسانا ()YBCO / PANI

iacc4-01570105_190421215742

مرتضي قرباني بلوک آباد ،یداله احمدي
زاده ،سپيده پاک نياکان،سجاد کشي پور

ساخت سلول خورشيدی هيبريدی حالت
جامد با ساختار دو لايه از نانو فيبرهای پلي-
آنيلين و نانوذرات دی اکسيد تيتانيوم
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نوید زماني ،عليرضا مدرسي عالم ،مظاهر
یارمحمدي واصل

کد مقاله
iacc4-01780179_190505121057

عنوان مقاله
بهبود کيفيت زيست سوخت انيسول طي
فرآيند هيدرودیاکسيژناسيون کاتاليستي

iacc4-01860075_190420151947

پانتهآ مرادي ،مجيد سعيدي

پليمريزاسيون متيل متاکريلات با استفاده از
کاتاليست بر پايه فلز واسطه نيکل و

محدثه باقرآبادي ،غلامحسين ظهوري،
نوید رمضانيان ،مهسا کيميا قلم

ساخت الکترود  PANI/Co3O4-CuOبا

نوید زماني ،عليرضا مدرسي عالم ،مظاهر
یارمحمدي واصل

محاسبهی نظم فضايي
iacc4-01550036_190421221803

نويسندگان

آرايه ايي الهام گرفته از تمشک به عنوان ماده
آندی در باتری های ليتيم يوني
iacc4-02300184_190505155758

سنتز نانو ذرات مس با استفاده از روش پليول

نرجستنگکي  ,بهنام خوشاندام

ساخت فيلم های هادی الکتريکي از پلي

سيد سجاد اشرف ،مسعود فرونچي،
سوسن دادبين

iacc4-02420299_190524145635

لاکتيک اسيد و نانو پلي آنيلين

iacc4-02600154_190504131926

بررسي استخراج بتانين از چغندر قرمز با
کمک امواج فراصوت و کاربرد آن در مدلهای

iacc4-02720235_190515084437

iacc4-02970201_FT_190616204050

غذايي

ساجد امجدي ،سجاد پيرسا

بررسي خواص مکانيکي آلياژهای سه تايي
PP/HDPE/LLDPE

عماد محمدیان باغي  ،غلامحسين ظهوري

بررسي خواص ضدباکتری کامپوزيت
اپوکسي/نانوذرهی مساکسيد عليه باکتری
استرپتوکوکوس اينيايي به روش تست
ماکرودايلوشن

iacc4-03160294_190523221858

مهناز چناراني ،نوید رمضانيان ،ظهير شکوه
سلجوقي ،معصومه مهربان سنگ آتش

بررسي کارايي غشاهای پلي اتيلني پوشش
داده شده با لايه  ZnOدر فيلتراسيون آلاينده
های رنگي

iacc4-03360243_190519100546

وحيد وطن پور ،غلامحسين نظري

اثر تابش نور مرئي بر روی عملکرد پيل
سوختي ميکروبي حاوی  ZnOدوپه شده با
نيتروژن به عنوان فوتوکاتاليست کاتدی

iacc4-03570265_190521195630

طيبه احمدپور ،سهيل عابر

کاهش الکتروشيميايي کربندیاکسيد
بوسيلهی نانوکامپوزيت Pt/GC-TRGO-
PMF

29

حسين علي نجفي ،علي اصغر انصافي،
بهزاد رضایي

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-03840326_190612233124

تشخيص زعفران و تارترازين به عنوان رنگ
غذايي با استفاده از روش های رنگ سنجي و
اسپکتروفتومتری

iacc4-03890320_190525180631

نازنين حسين مردي ،احمد ماني
ورنوسفادراني  ،نادر عليزاده مطلق

تخريب هيدروليتيکي پلييورتانهای حاوی
گليسريل منوريسينواولئات

iacc4-03980332_190525232904

نویسندگان

حامد صالحي

مطالعه فتورسانايي پلي پيرول سنتز شده به
روش الکتروشيميايي در ناحيه مادون قرمز
نزديک

iacc4-04130443_190610012713

iacc4-01540032_190424222310

مهسا اميري ،نادر عليزاده مطلق

بررسي کاربرد نانوذرات مختلف در صنايع
غذايي،صنعت بستهبندی و تصفيه آب

فاطمه فيروزي ،بهاره کامياب مقدس

سنتز،سناسايي وبررسي عملکرد نانو

مرتضي قرباني ،سپيده پاک نياکان ،حسن
صدقي،سجاد کشي پور،یاسر ابراهيمي

کامپوزيت ابررسانای جاذب  96درصدی امواج
الکترومغناطيسي
iacc4-04320410_190531235708

توليد زيستي نانوذرات سوپر پارامغناطيس

مجيد دانشور ،سيد محمد رئوف حسيني،
آزاده دانشور

تهيه چسب رسانای الکتريکي بر پايه رزين

مریم رضایي ،رحمت اله پورعطا ،محمد
حسين رسولي فرد

توسط باکتریهای تجزيه کننده اوره
iacc4-04400433_190618103441

سيانو آکريلاتي و برنج
iacc4-04560455_190615131003

سنتز بيوشيميايي نانوذرات نقره و کاربردهای
آن

iacc4-00420133_190430163643

دکتر ليلا خوشمرام ،مریم محمدي

سنتز مشتقات پيريميدين اون با استفاده از
نانو کاتاليست دندريمريک مغناطيسي سوپر
اسيدی تحت شرايط بدون حلال

فوزیه ملازهي

بررسي استخراج بتانين از چغندر قرمز با
iacc4-00480327_190525204744

کمک امواج فراصوت و کاربرد آن در مدلهای
غذايي

iacc4-00760194_190505195550

ساجد امجدي ،محمود حسين نيا  ،سجاد
پيرسا

تهيه پوشش های دولايه زيست فعال بر پايه
کامپوزيت های پليمری در کاربردهای ترميم
زخم

iacc4-00770330_190525220709

پریا رستم زاده باسمنج  ،فهيمه فرشي ازهر

تهيه ،شناسايي و بررسي خواص غشاهای پلي
(آريلن اتر سولفوني) جهت کاربرد در نمک
زدايي از آب
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زهرا استوار ،سامال بابانزاده  ،شهرام
مهديپور عطایي

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-00950134_190502104409

ترکيبات ضدميکروبي طبيعي و روشهای

نویسندگان

افزايش پايداری و عملکرد آنها در نگهداری
مواد غذايي
iacc4-01060425_FT_190621192139

سنتز و اثبات ساختار يک بيو نانو کامپوزيت
جديد نانو اکسيد آهن /مونت موريلونيت/
بالنگو وکاربرد آن در حذف يون های  +Fe3از
محلول های آبي

iacc4-01170120_FT_190611235209

فرین همتخواه ،هادي الماسي

ساميه فزوني ، ,سبحان شمسي  ،سيد
مرتضي موسوي راد ،مریم کلانتري ،
هوشنگ حميدیان

آنزيم ترانس گلوتاميناز و کاربرد آن در صنايع
غذايي

سعيده عزیزي ،هادي الماسي ،صابر اميري

تعيين همزمان داروهای اسيدی و بازی با
iacc4-01420303_FT_190612235657

استفاده از تکنيک جديد استخراج فازجامد
ميکرو پخشي به کمک ورتکس برپايه نانو
ذرات مغناطيسي از نمونه های مايعات
بيولوژيکي و فاضلاب

iacc4-00810023_FT_190611122255

مروری بر کاربرد نانوکامپوزيت های

کورش اق بلاغ شریفي ،سجاد پيرسا،
جمال محمودمينه

اندازهگيری غلظت يونهای سولفات ،کلرايد و

راضيه اکبرزاده ،مهدي اميریان ،سيامک
نصيري کوخدان

هيدروکلوئيدی در صنعت غذا
iacc4-00960049_190419115359

صباح شيري ،کمال عليزاده ،ناصر عباسي

فلورايد در منابع آب آشاميدني استان
کهگيلويه و بويراحمد با روشهای
کدورتسنجي ،تيترسنجي و
اسپکتروفتومتری
iacc4-01500031_190417154628

طراحي روش تشخيص آنتيبيوتيک پني
سيلين در شير گاو با استفاده از آپتامر متصل
به نانو ذره طلا

iacc4-01540249_FT_190612052757

معصومه طائي  ،حسين طغياني

سنتز،شناسايي و بررسي عملکرد نانو
کامپوزيت جاذب امواج الکترومغناطيسي
برپايه نانو مواد گرافن وکربني وپليمر پلي
آنيلين
مرتضي قرباني ،سپيده پاک نياکان ،حسن
صدقي،سجاد کشي پور

iacc4-01630042_190418205841

بررسي سينتيک و رفتار بلورينگي آلياژهای
دوتايي پلي(وينيليدين فلوريد)/پلي(اتيلن
اکسيد) در حضور نانوصفحات گرافن
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محبوبه محمدي نصرآبادي ،حميد گرمابي

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00770172_FT_190611190700

تهيه و بررسي خواص پلي (سولفون-آميد-

عاطفه هدایتي زفرقندي ،شهرام مهدي
پور عطایي

شکافت فوتوالکتروشيميايي آب با استفاده از

ميرقاسم حسيني ،هانيه مشهدي ،هاله
رسولي

بستهبندی فعال و هوشمند مواد غذايي با

مهدي محمودیان ،سميه محمودي
اسکندرآبادي ،کاوه رحماني فرح،آرزو
عبدالي ،مهسا باقرلو

ايميد) های پايدار حرارتي نوين
iacc4-02100108_190422130220

فوتوالکترودامرالدين پليآنيلين

iacc4-02330128_190428132632

بکارگيری عوامل آنتيباکتريال و شناساگر با
منشأ طبيعي

iacc4-02500240_190517115855

بررسي فعاليت شيميايي ترکيبات
هتروسيکلي نيتروژن دار بروشDFT
درسطح نظریB3LYP/6-31G

iacc4-02690167_190505005439

بررسي طيف های اپتيکي نانو لوله متخلخل
 C8H7AgN4O3بااستفاده ازنظريهی

حسين اصغر رهنماي علي آباد ،هادي
خسروجردي

اصلاح و بهبود روش های سنتز نانوکامپوزيت

سيد عليرضا حسيني لواساني ،نرجس
کرامتي ،رضوان ترکمان

تابعي چگالي
iacc4-02820197_190505220639

زئوليت  LTAمغناطسيي شده
iacc4-02970203_190505221207

سيما ورمزیاري  ،رحيم اسم خاني

تاثير نانوذرات مساکسيد در شبکه پليمری
اپوکسي و بررسي خواص ضدباکتری آن با

iacc4-03170229_190511193653

روش ديسکي

مهناز چناراني ،نوید رمضانيان ،ظهير شکوه
سلجوقي ،معصومه مهربان سنگ آتش

بررسي تغييرات طول نانوکامپوزيتهای

اکبر تکري ،مسعود همدانيان ،مرضيه
سرافرازي

اپوکسي با افزودن نانوذرات  SiO2و TiO2
iacc4-03440255_190520141055

تعيين کسر فنولي و فعاليت آنتي اکسيداني
آن در ميوه رسيده درخت گردو رقم پکان
خوزستان

iacc4-03680280_FT_190615135448

محبوبه سادات علي رحمي ،ژیلا صفري

جذب فسفات از آبهای طبيعي با استفاده از
نانو کامپوزيت Cu(II)-chitosan/ nano-
CuO
سيامک زواره ،زیبا جمشيدي

iacc4-03850370_190619225143

بررسي تأثير گرافن اکسايد اصلاح شده بر
خواص هيدروژل مورد استفاده در فرايند اسمز
مستقيم
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زهرا پيرعلي ،حسين ميقانيو عليرضا
شاکري

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-03910349_190525234539

ساخت غشاهای نانوکامپوزيتي مبادله کننده
پروتون برای کاربرد در پيل های سوختي
پليمری

نویسندگان
اعظم امراهنژاد ،افسانه عليزاده ،خليل
فرهادي

معرفي و بررسي روشهای اندازهگيری
iacc4-04050391_190531153227

پارامترهای ريزساختاری رزين پليبوتادين
خاتمهيافته با گروه هيدروکسيل

iacc4-04140378_190530180801

ابوالفضل دیلمي ،عباس کبریتچي

بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو پوشش ضد
رسوب در صفحات مبدلهای حرارتي واحد

iacc4-00650189_190505173859

احياء مستقيم مجتمع فولاد مبارکه

سعيد بکراني ،آرزو خسروي

سنتز چسب حساس به فشار آکريليکي،

مهدي همتيان دامغاني  ،غلامحسين
ظهوري ،مهران غلامي ،پدرام حسين پور

مطالعه مورفولوژی ،تاثير روش اولتراسونيک
iacc4-04340439_190608140434

بررسي کارايي نانوالياف پلياورتاني حاوی
نانوذرات پلياکسومتالات]H3[PW12O40
در حذف آلاينده از آب

iacc4-04460441_190609012729

کاربرد نانوکامپوزيتهای پليمری در جذب
امواج رادار

iacc4-00450087_FT_190611134108

اتصالات عرضي چند عاملي ()TMPTA

های مقاوم حرارتي با پيش ساختار سولفون-

مهرنوش ماکنالي ،شهرام مهدي پور
عطایي

قوانين حاکم بر پليمرهای حافظه دار و بهبود

زهره زنگيآبادي ،رضا فرجي،محمدجعفر
هادیان فرد

خواص آنها توسط کامپوزيت سازی
iacc4-00950165_FT_190612135002

مروری بر بسته بندی های هوشمند در صنايع
غذايي :انواع ،ويژگي ها و کاربردها

iacc4-01060427_190602230833

مهدي همتيان دامغاني ،غلامحسين
ظهوري ،مهران غلامي

سنتز و شناسايي نسل جديدی از پلي آراميد
آميدی

iacc4-00780014_190423103745

فاطمه قنبري ،شهریار سلطاني

سنتز چسب حساس به فشار با مورفولوژی
هسته-پوسته ،تاثير عامل ايجاد کننده

iacc4-00770160_190504223246

حسن فتاحي ،مسعود محمدي نيک،
مهرزاد مرتضائي

سنتزنانو ذرات زيرکونيم دی اکسيدو بررسي
کارايي آن در حذف -4نيتروفنل

iacc4-00650080_190420170652

ساویز شفيعي کامل ،هدا دانشور،
ميرسعيد سيد دراجي ،محمدحسين
رسوليفرد

فرین همتخواه ،هادي الماسي

حذف يون ها ی Fe+3از محلول های آبي
توسط يک نانو کامپوزيت جديد اصلاح شده ی
پايه پليمری در شرايط مختلف زمان PH ،و
غلظت
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ساميه فزوني ،سبحان شمسي ،سيد
مرتضي موسوي راد ،مریم کلانتري ،
هوشنگ حميدیان

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسندگان

iacc4-00470010_190326195400

بررسي کدورت پساب صنعتي با استفاده از

سيدجعفرموسوي  ,محمدحسين نصير
تبریزي

کوپليمر اصلاح شده انيدريد مالئيک
iacc4-01450158_190504162055

سنتز هيدروژل های نانوکامپوزيتي برپايه پلي
ساکاريد طبيعي مستخرج از ريحان با افزودني
گرافن اکسيد و بررسي خواص آنها

iacc4-01500126_190504150136

اندازه گيری کابرگلين با استفاده نانولوله های
کربني چند ديواره ای آراسته شده با DNA
دو رشته ای بر روی الکترود گرافيت مغز مداد

iacc4-01540250_FT_190612050731

پوشش نانو جاذب امواج الکترومغناطيسي
بوسيله نانو ذرات گرافني و کربني وپلي
کريستال ابررسانای ()YBCO

iacc4-01720131_190430163529

زهرا گنجه کویري ،فاطمه صابر ماهاني

پلي بتا آمينو استر سنتز شده با گروههای

آتنا فرحپور ،نوید رمضانيان ،رضا کاظمي
اسکویي ،سعيده عسکریان ،آرشام بني صدر

بررسي گندم توليدی کشور ايران از نظر ميزان

کبرا سادات هاشمي نسب ،کریم شهبازي،
کامبيز بازرگان

فلزات سنگين
iacc4-02150163_190504225927

مرتضي قرباني بلوک آباد،یداله احمدي
زاده ،سپيده پاک نياکان،حسن
صدقي،سجاد کشي پور

به کارگيری طيف سنجي  FTIRدر شناسايي
انتهايي اسپرمين

iacc4-01920182_190505131718

معصومه طائي  ،نسرین سهرابي  ،حسين
طغياني

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره
برگ شمشاد

iacc4-01840078_190420165523

علي اولاد ،رقيه گرداني ،مراد اسلام زاده

بررسي تاثير عامل پوششي پلي وينيل الکل بر
اندازه و کيفيت ساختاری و اپتيکي نانو ذرات
 KTP KTiOPO4سنتز شده به روش هم
رسوبي

iacc4-02390137_190503091946

بررسي طيف های اپتيکي نانولوله کربني
 C81H19Nبا استفاده از تقريبهای GGA
و mBJ

iacc4-02500293_190523145921

الهه غریب شاهيان ،مجيد جعفر تفرشي

رضا کارگر قریه صفا،حسيناصغر رهنماي
عليآباد

بررسي فعاليت شيميايي ساختارهای کربني
پلي سيکلي کورانولن و مشتقات آن
بروش DFTدرسطح نظریB3LYP/6-31G

iacc4-02710171_190505041833

سعيد عبادي  ،رحيم اسم خاني

تهيه پليمرهای رزيني کمپلکسهای فلزات
واسطه بر پايه ترکيبات سالني به روش استوبر

34

عليرضا خورشيدي ،طاهره حسين زاده
صنعت کار

کد مقاله

عنوان مقاله

iacc4-02920219_190506110821

مطالعه خواص اپتيکي نانولوله آلي فلزی
 C20H10CdN6O8.5با استفاده از روش
FP-LAPW

iacc4-03010204_190505224251

نویسندگان
وحيدي،حسين؛ رهنماي
عليآباد،حسيناصغر

سنتز ميکرو گلهای اکسيد روی و بررسي
خواص نوری و ضد باکتری کامپوزيت پلي
وينيل کلرايد /اکسيد روی

سهيل ازنير  ،عليرضا گودرزي ،امير بابایي،
محسن شهروسوند ،راضيه پرتوي

ساخت نانوذرات  TiO2،SiO2و
iacc4-03170230_190511195407

 TiO2/SiO2در دماهای بالا و تاثير بر روی
خواص مکانيکي نانوکامپوزيت اپوکسي

iacc4-03540310_FT_190618154333

اکبر تکري ،مسعود همدانيان ،سعيد
ميرصفایي ،سيد عليرضا موسوي

ساخت غشاهای نانوکامپوزيت
 BPA/PAN/GOو استفاده از آنها در
جداسازی  Cl-VOCsاز آب با استفاده از
فرآيند تراوش

iacc4-03700281_190615123733

جذب گلايفوزيت از آبهای طبيعي با استفاده
از نانوکامپوزيت اصلاح شده با کاتيون روی

iacc4-03870317_190525165613

پليمری برای تشخيص pHدر محيط های

رضا احمدي ،نيلوفر شریفي ،فرشاد
خيري،مجتبي نصيري نژاد

سنتز و شناسايي نانو کامپوزيت پلي وينيل

شيما محمدلو ،آرش افغان و محمد
سيروس آذر

الکل گرفت شده به کلويزيتA22
iacc4-04080438_190608115215

سيامک زواره  ،معصومه غلامشاهي برنطين

ارائه يک روش نوری نوين بر پايه غشاءهای
مختلف

iacc4-03940343_190525232831

شفق مختارزاده ،یعقوب منصورپناه

تهيه و شناسايي غشای نانو فيلتراسيون
گرافن اکسايد هيدروکسي آپاتيت برای
جداسازی آلودگي های محيط زيست

iacc4-04150412_190601000249

سنتز و مشخصه يابي پلي پيرول محلول در
آب برپايه آنيون دوپان سيترات

iacc4-04460445_190611012859

ميرمهدي ابوالقاسمي ،فاطمه خاني،
فاطمه محمودي

ترانه کجينه باف ،نادر عليزاده مطلق

کاربرد نانوکامپوزيتهای پلييورتان گرمانرم/
رس در ساخت فيلمهای منعطف نفوذناپذير در
برابر گازها
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حسن فتاحي ،مریم السادات احدينژاد،
مهرزاد مرتضایي

