
  پوسترها  ارائه بنديزمان
  مین کنفرانس شیمی کاربردي ایرانشش               

                      1401شهریور  7-6                                                                                                
           دانشگاه مالیر                                                                                                     

 
  10:30 -  11:30ساعت صبح  -  1401شهریور  6یکشنبه  - )A(بخش ارائه پوستر  ●

شماره 
  پوستر

  عنوان مقاله  کد مقاله  ارائه دهنده
A1  يورزصباح صالح  iacc6-00890276 رفالکس و حمام فراصوت طیتحت شرا نیکومار یدروکسیه -4 سنتز سهیمقا  
A2  جمشیدي علی  iacc6-01570272 سنتز نانو ذره  یبررسMXene  با استفاده ازTI3AlC2  
A3  يمهسا صفر  iacc6-01860221  يها تیسنتز سبز نانو کامپوز rGO/Ca1-xMnxFe2O4  آنها یسیو مغناط يخواص ساختار یدانه کرفس و بررس یآببا استفاده از عصاره  
A4  باللی معصومه  iacc6-02970218 شده بر   تیتثب بدنیمول يکمپلکسها ییسنتز و شناساFe3O4  :دهایسولف شیو کاربرد آنها در واکنش اکسا یسیمغناط يستهاینانوکاتال  
A5  استادمحمدي پرستو  iacc6-02760202  يسه گانه   تیپروسکا ییسنتز و شناسا Bi2Mo2O9 آنها دروژنیه يساز رهیذخ تیبهبود خاص یابیشده با گرافن و ارز دهییخالص و آال  
A6  دارابی احمدزاده نرجس  iacc6-01750189  يا هیدو ال دیدروکسیه تینانوکامپوز هیته CoNi  /شکافت آب ندیعملکرد آن در فرآ یو بررس یستیزغال ز  
A7  جبرائیلی علی  iacc6-02500180  دوکسوروبیسین شده کنترل رهش براي گلیکول اتیلن پلی و اسید آکریلیک پلی سیلیس، نانوذرات برپایه دارویی هاي نانوحامل سنتز  
A8 خلیلی مصطفی  iacc6-01050055  گرمایی عملیات روش به نقره اکسید ساختاري خواص بررسی و سنتز  
A9 هاشمی اعظم سیده  iacc6-01040050  نانو ذرات  الیباکتر یمطالعه خواص آنتZnO@Fe3O4  

A10 تیر علیزاده محبوبه  iacc6-02420275  حاصل از گونه  وسورفکتانتیعملکرد ب یو بررس دیتولPseudomonas aeruginosa یبرداشت نفت در مخازن نفت ادیجهت ازد  
A11 خاکی عاطفه  iacc6-02920259  یتیبا استفاده از جاذب کامپوز عیازسوخت ما وفنیبنزوت يحذف د یشگاهیآزما یبررسUiO-66/SA  



A12 لزگى زهرا  iacc6-02930204 زور یونى در حضور کاتالیداسیاکس ییردزداوفن از سوخت مدل با استفاده از روش گوگیشگاهى حذف دىبنزوتیبررسى آزماUiO-66  
A13 اغتنایی اسماء  iacc6-00990149 ی و ماده فعال سطح یومیدازولیمیا يدوقلو یونی عیما ییاثر هم افزا یابیارزSDBS آب-نفت خام ستمیس یو ترشوندگ ونیامولس لیتشک ،یسطح نیبر کشش ب  
A14 کرامتی نرجس  iacc6-01880131 بررسی تاثیر روش سنتز فریت نیکل )NiFe2O4 (بر عملکرد فوتوکاتالیستی آن  
A15 دستجردي شفیعی لیال  iacc6-02390130 دندان خالل دارویی گیاه بذر هاي عصاره فیتوشیمیایی ارزیابی و آزاد رادیکال مهارکنندگی فعالیت بررسی  
A16 شیرشاهی آرش  iacc6-02370127 خورشیدي هاي سلول در کاربرد براي متغییر ضخامت با بازتاب ضد نازك هاي الیه طراحی  
A17 مرشدي مرضیه  iacc6-01290126 قلیایی نمک افزودن با دوبعدي- بعدي سه پروسکایتی خورشیدي سلول پایداري و عملکرد بهبود  
A18 لوي حمزه علی  iacc6-02350124 يدیسرب اس يها يدر عملکرد باتر یبه صفحه منف یکربن یافزودن یبررس  
A19 نژاد ارداقی زهرا  iacc6-01420059 عدي سه هندسه با محاسباتی سیاالت دینامیک از استفاده با شوینده پودر دار همزن مخزن سازي شبیهب  
A20 محمدي مرضیه  iacc6-01210062 يها توسط اتم) 4و4( دیتریدوپ شدن نانولوله بورن يمطالعه نظر K ،Ca  وGa  
A21 پور اسمعیل سیما  iacc6-01440150 طیف و الکترونی ساختاري، خواص مطالعه UV-Vis  کرونا درمان در موثر گیاهی داروي عنوان به کوردیسپین ترکیب  
A22 زاده مهري حبیب  iacc6-02300152 تینانوکامپوز تیتثبZnO-TiO2 رنگزا یآل  ندهیآال يزوریو کاربرد آنها در حذف فتوکاتال یومینیبستر آلوم  يبر رو  
A23 جعفري پویا  iacc6-02440153 ها آن يها یژگیخواص و و یمجنون و بررس دیسنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ درخت ب  
A24 سیددراجی میرسعید  iacc6-01960158 اکسید نیکل نانوذرات از استفاده با یورتان پلی هاي پوشش خوردگی ضد عملکرد بهبود و سنتز  
A25 اسدي طاهره  iacc6-01870170 با استفاده از نرم افزار  وفنیبنزوت يجداساز يبرا یبسترثابت جذب سطح يساز هیشبCOMSOL  
A26 شکی هانیه  iacc6-02800206 آبی هاي محلول از گرین ماالکیت رنگزاي ماده حذف براي آمید آکریل پلی پایه بر هیدروژلی نانوکامپوزیت از استفاده  
A27 ویسی پیام  iacc6-02660214 لیتریلونیآکر یپل- دیفلورا نیدیلینیو یپل یبیترک يغشا یو ضد گرفتگ یآبدوست ،ییدر خواص تراوا تیاثر نانوکامپوز  
A28 نجات راضیه  iacc6-02950220 کنگورد رنگ  تخریب در موثر کاتالیزوري عنوان به گرافن پایه بر مغناطیسی فلزي آلی هیبرید نانو  
A29 پورعطا اله رحمت  iacc6-03020249 پنبه الیاف از استفاده با آلبومین پروتئین براي مولکولی قالب پلیمر تهیه  
A30 پورعطا اله رحمت  iacc6-03020246 قلع با یافته پوشش مس پودر حاوي متاکریالت متیل پلی رزین پایه بر الکتریکی رساناي هاي چسب تهیه  
A31 یمائده شاهکومحل  iacc6-02890254 نسانسیلومیقرص به روش سونوکم يدر نمونه ها نیمقدار بوپرنورف نییتع  
A32 فصیحی مریم  iacc6-01690273 آب يها ندهیحذف آال يبرا یسیمغناط تینانولوله هالوسا-توسانیک-الکل لینیو یپل دروژلیسنتز ه  
A33 پور سعیدي زینب  iacc6-02550270 با استفاده از محاسبات  ونی-ومیتیقابل شارژ ل يها  يدر باتر يمواد الکترود یکیزیمطالعه خواص فDFT  
A34 يزیسما عز  iacc6-02640269 یجهت حذف مس سولفات از محلول آب دیشده توسط گلوتارالدئ نکیکراسل دیاکسا لنیات یو پل توسانیک یتیکامپوز افینانوال هیته  
A35 ينور رایحم  iacc6-01190265 یونیامولس نیواکس پاراف ونیفرموالس يساز نهیسنتز و به  
A36 موحد درضایحم  iacc6-01900261 ضدشعله يها نیخواص رز يبر رو یطیمح طیشرا ریتاث  



A37 یاتیح الیدان  iacc6-00860258 یآل-و چهارچوب فلز دیگرافن اکس تیبا استفاده از نانوکامپوز یپوشش ضد خوردگ تیتقو  
A38 يمحمود دیمهش  iacc6-01320257 پرسولفات اکسنده حضور در سیپروفلوکساسین آالینده کاتالیزوري اکسیداسیون در فریت هاي اسپینل عملکرد بررسی  
A39 شمس الناز  iacc6-02180256 يتهایمطالعه عملکرد نانوکامپوز MgO /یونیآن یرنگ یندهیآال یجذب سطح ندیدر فرآ تیلولینوپتیکل  
A40 پور یزهرا عل  iacc6-00930251 با نانوحسگر  نیکلوزاپ يدارو يزوریالکتروکاتال شیاکساPd/g-C3N4/CPE  
A41 رانوندیب یمصطف  iacc6-02810250 یشده از مواد سفت شونده برش هیته يمرهایو پل یکونیلیس يمریپل يپدها سهیمقا  
A42 يناصر یداعنیمحمد ام دیس  iacc6-01610240 کلیکلرامفن نییتع يبرا يفلز -یمشتق شده از چارچوب  آل دسولفی مسکبالت  تینانوکامپوز هیبرپا ییایمیحسگر الکتروش  
A43 بهاري فاطمه  iacc6-02220238 نیسلولز و صمغ روز لیمت هیبر پا یتینانوکامپوز دروژلیه هیبلوط و کاربرد آن در ته وهیسنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره م  
A44 اکبرزاده مینا  iacc6-00950236 يآهن و مس در صنعت کشاورز يها يمغذ زیآهسته ر شیسلولز و استفاده از آن در رها لیمت یکربوکس هیبر پا یتینانوکامپوز دروژلیسنتز ه  
A45 هزاري سپیده  iacc6-01360235 آن هاي ویژگی بررسی و فلزي آلی چارچوب و شده اصالح ژالتین پایه بر نانوکامپوزیتی هیدروژل تهیه  
A46 خسروزاده فاطمه  iacc6-02170234 یدرمان یمیش عنوان عوامل بالقوه  به  یآزول يتر- چالکون لینیکافئ- 8 دیجد يدیبریاز مشتقات ه يسنتز تعداد  
A47 شیواجوهري  iacc6-01980233 روي تیوسیانات و آزید قارچ/ضدباکتري کمپلکس دو ساختار روي بر تئوري محاسبات  
A48 يمهسا اله قدر  iacc6-01820232 درمانی  بالقوه عوامل عنوان  به فنول آمینو آلکیل کافئینیل- 8 جدید هیبریدي مشتقات از تعدادي سنتز  
A49 ملکی عباس  iacc6-02980224 ها دروکربنیکربن و ه دیمنواکس شیاکسا يبرا ستینانو ذرات به عنوان کاتال هیفلزات واسطه بر پا دیاکس  
A50 يثمر ایمح  iacc6-02870193 آب از روغن جداسازي براي فلزي-آلی چارچوب پایه بر گرفتگی ضد اولترافیلتراسیون غشاي کاربرد  

 

  

  

  

  

  

  

 



  16:30 -  17:30 ساعت عصر -  1401شهریور  6یکشنبه  - )B(بخش ارائه پوستر  ●
شماره 
  پوستر

  عنوان مقاله  کد مقاله  ارائه دهنده
B1 شوکتی علی  iacc6-02900195 هیتبادل پروتون بر پا يساخت غشا SPES یکروبیم یسوخت يها لیبه منظور استفاده در پ  
B2  وارسته محمد  iacc6-02860191 از پساب با   نیسیترومایآز یحذف جذبZIF-67 حالل يساز نهیبه: مختلف يسنتز شده با حالل ها  
B3  برزگرزاده مهدي  iacc6-02790186 گلیکول اتیلن پلی -اکسید گرافن مغناطیسی کامپوزیت از استفاده با آبی هاي محلول از دوکسوروبیسین داروي حذف  
B4  المعی الناز  iacc6-02830185 زخم پوشش در استفاده منظور به میکرومتخلخل فلزي آلی چارچوب حاوي کازئین نانولیفی داربست خواص ارزیابی و تولید  
B5  نیا بهشتی زکیه  iacc6-02230184 کنندگی احیاء قدرت روش به تلو سیاه گیاه اکسیدانت آنتی اثر بررسی  
B6  رفیعی زینب  iacc6-02780178 پراکسید هیدرژن زیستی حسگر یک عنوان به هماتوکسیلین و اسید بورونیک از متشکل ماکروسیکل یک سنتز  
B7  فرد رسولی محمدحسین  iacc6-02740175 آبی هاي محیط از 14 قرمز اسید رنگ حذف جهت  اکساید تیتانیم-اگزاالت نقره نانوکامپوزیت فتوکاتالیستی عملکرد بررسی  
B8 اسدي طاهره  iacc6-01870167 با نرم افزار  اكیسنتز آمون ندیفرآ يساز هیشبASPEN HYSYS  
B9 دواریام میمر  iacc6-00550160 متخلخل طیدر مح تیمتان با حضور محلول الکترول دراتیه لیدر تشک یطیمح ستیز يها اثر سورفکتانت یبررس  
B10 تیر علیزاده محبوبه  iacc6-02420274 میکروبی روش به نفت برداشت ازدیاد فرایند حین در خام نفت سطحی خواص بر موثر پارامترهاي سازي بهینه  
B11 شاهکومحلی مائده  iacc6-02890253 صوت مافوق شیمیایی نورتابی روش از استفاده با دارویی هاي نمونه در سولفات مورفین غلظت تعیین  
B12 شیري اعظم  iacc6-01230248 مس تیفر يزگریکاتال-ها با استفاده از نور میها و کتواکس میآلدوکس ییزدا میاکس  
B13 کیانی یاشار  iacc6-01530230 آبی محیط در پارانیتروآنیلین فتوشیمیایی تخریب بر اسیدیته و اکسنده میزان اثر  
B14 نجات راضیه  iacc6-02950217 زوریبلو توسط کاتال لنیرنگ مت بیتخر H3PW6Mo6O40/g-C3N4 یتحت تابش نورمرئ  
B15 ویسی پیام  iacc6-02660212 سولفید کادمیوم ساختار نانو فتوکاتالیستی خواص در اچ پی اثر  
B16 شکی هانیه  iacc6-02800203 کربنی هاي نانولوله حاوي کامپوزیتی جاذب یک از استفاده با آبی محلول از کاتیونی رنگزاي ماده حذف بررسی  
B17 یددراجیس دیرسعیم  iacc6-01960156 با استفاده از نانوذرات  یاپوکس یهینورپخت بر پا يپوشش ها ویکرویجذب امواج ما يها یژگیبهبود وSr2FeMoO6  
B18 ثانی شهدوستی پروین  iacc6-02490155 آزمایش طراحی از استفاده با صنعتی پسابهاي از رنگ الکتروشیمیایی حذف سازي بهینه  
B19 جعفري پویا  iacc6-02440143 سنجد درخت برگ عصاره توسط اکسید مس ذرات نانو سبز سنتز  
B20 زاده مهري حبیب  iacc6-02300145 آلومینیومی بستر روي بر اکسیدروي نانوذرات تثبیت در موثر پارامترهاي بررسی  
B21 زاده مهري حبیب  iacc6-02300142 یتیگراف دیتریکربن ن يسنتز و اصالح نانوبلورها )g-C3N4 (ییدارو ندهیآال يزوریو کاربرد آن در حذف فتوکاتال  



B22 پور اسمعیل سیما  iacc6-01440101 کوردیسپین ترکیب ایمینوي–آمینو توتومري فرایند ترمودینامیکی خواص محاسبه  
B23 اغتنایی اسماء  iacc6-00990148 آب -  خام نفت سطحی بین کشش بر سولفات دودسیل سدیم و سطحی فعال دوقلوي یونی مایع همزمان اثر  
B24 قربانی جواد  iacc6-01630146 مواد منفجره  تیحالل یابیو ارز يمدل سازHMX  وRDX قیعم کیدر حالل اوتکت )DES  (استات يو رو کولیگال لنیات يد هیبر پا  
B25 نیکوفرد حسین  iacc6-02480140 ترکیبکوردیسپین ایمینوي–آمینو توتومري فرایند ترمودینامیکی خواص محاسبه  
B26 بهارانچی عباسی مرجان  iacc6-02470138 سطحی فعال مواد کاتانیونیکی مخلوط حضور در ایبوپروفن حاللیت بررسی  
B27 تبازاده علیرضا  iacc6-02400136 مصنوعی هوش از استفاده با بهداشتی صنایع در متانول شناسایی حسگر ساخت و طراحی  
B28 سبحانی مهدي  iacc6-02150134  یمزوفاز کربن يها زدانهیر یابیسنتز و مشخصه )MCMB(  
B29 مکاري زهرا  iacc6-02430132 شده اصالح کربن خمیر الکترود از استفاده با کپسیتابین سرطان ضد داروي الکتروشیمیایی رفتار بررسی  
B30 کرامتی نرجس  iacc6-01880078 11- زئولیتی ایمیدازوالت چارچوب فوتوکاتالیستی عملکرد بررسی و یابی مشخصه و سنتز  
B31 کرامتی نرجس  iacc6-01880076 با استفاده از نانوذرات  نیکلیتتراسا یستیفوتوکاتال بیتخرCdS  
B32 دارابی بهاره  iacc6-02270122 71 مستقیم آبی رنگ آالینده تخریب در فوتوکاتالیزوري ازوناسیون ترکیبی کاربردروش  
B33 رودباري جمشیدي نیلوفر  iacc6-01200119 اسید فرمیک اکسایش در آن الکتروکاتالیزوري عملکرد بررسی و نیکل-پاالدیوم/آنیلین پلی-اکسید گرافن نانوکامپوزیت تهیه  
B34 اشرفطباطبائی الساداتالهام  iacc6-02280115 آبی محیط در 19 واکنشی آبی رنگ آالینده سونوفوتوکاتالیزوري تخریب فرآیند سازي بهینه  
B35 کار صیفی فاطمه  iacc6-00360113 گرما به نور انرژي تبدیل در سدیم سولفونات لیگنو نانوسیال کارگیري به  
B36 مصطفی خلیلی   iacc6-01050297 گرافن اکسید پوشش با نقره اکسید ذرات نانو ساختاري خواص بررسی و سنتز  
B37 يمحمد هیمرض  iacc6-01210051 اون -2 -بنزو اکسازول) لیا - 4 -نیدیریپر فلوئورو پ(-3در  یمولکول درون یهالوژن وندیاثر استخالف بر قدرت پ یبررس  
B38 نژاد ارداقی زهرا  iacc6-01420057 عد یمحاسبات االتیس کینامیبا استفاده از د ندهیمخزن همزن دار پودر شو يساز هیشبيبا هندسه دو ب  
B39 هاشمی اعظم سیده  iacc6-01040053 نور تابش تحت بلو متیلن رنگ جاذب عنوان به پتاسیم فرات عملکرد مکانیسم و فیزیکی، خواص ارزیابی UV    
B40 ينوروز يمهد  iacc6-01090042 کربن  دیاکس يجذب د يساز نهیبه)CDA (یسطح شیو فرسا )SE (یبا استفاده از روش تاگوچ میپتاس دیسوپراکس يقرص ها  
B41 ينوروز يمهد  iacc6-01090039 یروش تاگوچ هیجامد مرکب مستهلک بر پا يها شرانهیپرکلرات از پ ومیآمون افتیباز يساز نهیبه  
B42 وحیدیان رضایی هادي  iacc6-01390099 یورتان پلی پایه بر الکتریکی عایق پوشش تهیه  
B43 سمیه لشگري   iacc6-01170290 متاکریالتی پوسته با هگزادکان/ مگنتیت هاي میکروکپسول مورفولوژي مطالعه و سنتز: دوکاره هاي میکروکپسول  
B44 سعیده قائمی   iacc6-00940307 حالل بدون شرایط تحت ایمیدازول مشتقات سنتز در فریت بیسموت مغناطیسی نانوکاتالیزور اثر بررسی  
B45 امیرحسین امیري   iacc6-02990318 سریوم بازترکیبی اثر بررسی و آلومینیوم نیکل، سریم، اي الیه دوتایی هیدرواکسید سنتز  

 

 



 

 10:00 -  11:00ساعت صبح  - 1401شهریور  7دوشنبه  -) C(بخش ارائه پوستر  ●

شماره 
  عنوان مقاله  کد مقاله  ارائه دهنده  پوستر

C1 يباقر یعل  iacc6-01300061 ویکروویما ماریت شیاستخراج شده با پ موترشیهسته ل نیپروتئ زولهیا يعملکرد اتیخصوص  
C2  ينرگس قباد  iacc6-01240045  تعاملpH پازیفعال ل میآنز دیتول يبرا جرینا لوسیآسپرژ ریانگور در تخم رهیو دما با غلظت ش  
C3  داود محمدزاده  iacc6-00840044 از مدل سوخت وفنیبنزوت يد ییگوگردزدا يبرا دیجد ستیفوتوکال: دیاس کیترفتال-نکیز يفلز یآل يچهارچوب ها  
C4  ابوالفضل زکاوت مغانلو  iacc6-01100037 دانه و استفاده از آن در حذف رنگ قرمز کنگو اهیس يبا استفاده از عصاره  يرو دیسنتز سبز نانوذرات اکس  
C5  یجان يدر تیهدا  iacc6-00690035  روش رنگ سنجیاندازه گیري مقدار سولفات نمونه هاي غبار کارخانه ذوب به  
C6  نژاد يموسو درضایس  iacc6-00830028 یکربن ینقاط کوانتوم يحاو يمریپل يها تیشعله نانوکامپوز یخواص بازدارندگ  
C7  مهدوي محمد  iacc6-01850085 بر نانوذرات  یساخت حسگر مبتنLiSrVO4: Eu3+ لوادوپا يدارو صیبه منظور تشخ  
C8 فعلی دنیا  iacc6-01340083  جاکوبسن  ونیدا يدو بعد تیپروسکا هیالسنتز)DJ (یتیپروسکا يدیخورش يدر سلول ها يکاربرد  
C9 يریمد رضایعل  iacc6-01920082 دیاکس مس/ مس یساخت اتصال شاتک: ییایقل طیفلز در مح نگیزیآندا/ یخوردگ قیاز طر رسانا مین نازك هیالکتروسنتز ال  

C10 شعبانی مهیار  iacc6-01180079 يروش کارآمد برا کیN-کربن دیترین ينوکلئوبازها با استفاده از مس دوپ شده رو ونیالسیآر  
C11 مهیار شعبانی   iacc6-01180312 دارویی بالقوه عوامل عنوان به استخالفی سه-5،4،2 هاي ایمیدازول سنتز براي کارامد و جدید ناهمگن نانوکاتالیزور یک: کربن نیترید روي بر شده دوپ مس  
C12 ضیائی رضا  iacc6-00460112 حذف هاي روش بر کوتاه مروري: زیستی جذب تکنیک از استفاده با آبی هاي محیط از سنگین فلزات حذف در موثر عوامل بررسی  
C13 سماکوش تبار شفیع نیما  iacc6-01110106  تهیه نانو حسگر الکتروشیمیاییAg@ZIF/CPE داروي کاهنده فشار خون براي اندازه گیري آملودیپین به عنوان  
C14 حجامی مریم  iacc6-02090102 ينانو حفره زوریکاتال ییسنتز و شناساMCM-41 -ومیپاالد- N,N" -کربن- جفت شدن کربن يکاربرد آن در واکنش هاو  دیمیا يکربود لیکلوهگزیس يد  
C15 مهسا سدیدي   iacc6-00720315 اتریمید پلی/سولفون اتر پلی پلیمري غشا شناسایی و ساخت  
C16 سفلی نصرآباد عارف یوسفی   iacc6-00910283 مدلسازي: متان رفرمر از خروجی گاز مخلوط از هیدروژن جداسازي بر پاالدیومی غشاي آجدار کانال تأثیر CFD سازي شبیه و  
C17 فریبا فتوکی   iacc6-01620292 روي باتري در اکسیژن رهایش واکنش براي آلی-فلزي چارچوب از شده مشتق سولفید مس -  کبالت نانوکامپوزیت تهیه  
C18 صدف سنجابی   iacc6-01280310 کلیندامایسین با شده بارگذاري موریلونیت مونت-ژالتین- الکل وینیل پلی نانوکامپوزیتی زیست هیدروژلی دارورسانی هاي سامانه در دارو رهایش مطالعه  
C19 کیمیا رستمی   iacc6-02310300 کامپوزیتی غشاي کاربرد و ساختβ/SPES - میکروبی سوختی پیل در پروتون تبادل غشاي عنوان به سیکلودکسترین  
C20 فواد غالمی   iacc6-02850308 آمینواسید/اکساید دي تیتانیوم توسط شده اصالح نانوفیلتراسیون غشاي با بیان شیرین عصاره تولید پساب تصفیه  



C21 فاطمه کیاپاشا   iacc6-02710299 مضاعف پروسکایت در هیدروژن سازي ذخیره بهبود و بررسی La2CoMnO6 ژل-سل روش به گرافن با شده آالییده  
C22 ایوب کنجوریان   iacc6-02910306 دار شاخه هاي پلیمر با شده اصالح سولفونی اتر پلی نانوفیلتراسیون غشاي از استفاده با رنگ حذف  
C23 هوالسو فرحناز حمدي   iacc6-02130305 الکل وینیل پلی از استفاده مقایسه)PVA  (سلولز متیل کربوکسی طبیعی پلیمر و )CMC (کلزا بذر پوشش در  
C24 مونا دیوبندي   iacc6-02720296 بحرانی فوق متانول محیط در تر سبک هاي هیدروکربن به آسفالتین ارتقا  
C25 علی رامین شاه   iacc6-02700280 کامپوزیت غشا ساخت بررسی PES / TiO2  فرابنفش اشعه از استفاده با  
C26 لیال پورخلیل   iacc6-02200288 آلی- فلزي چارچوب از استفاده با  آبی هاي محیط از گلیکول مونواتیلن آلی آالینده حذف Cr-BDC  
C27 پانیذ بختیاري   iacc6-02240304 آنها اي شیشه انتقال دماي و کوپلیمر ترکیب بررسی اکریلیک، هاي رزین شناسایی و سنتز  
C28 هانیه سلیمانی   iacc6-02560316 ارزان افزودنی ي ماده یک عنوان به کلرال جلبک پودر از استفاده با رسوبی میکروبی سوختی پیل توان عملکرد بهبود  
C29 دهی حاجی محمد فکوري   iacc6-00560287 فکتانت سور از استفاده با الکترولیتی محلول و متخلخل محیط در موجود متان هیدرات در کربن اکسید دي جایگزینی آزمایشگاهی بررسی  
C30 پور فرج پریا مالرضا   iacc6-02030298 تیتانات استرانسیم پروسکایتی فوتوکاتالیست از استفاده با آب آلودگی حذف  
C31 امین ارایش محمد   iacc6-02510301 مس کمپلکس از استفاده با نیتروفنول- پارا کاهش)II  (اکسید دي تیتانیوم هاي نانوذره روي بر شده تثبیت  
C32 نصیر چاه فاطمه صادقی   iacc6-01140302 و کربنی نقاط از استفاده با کامپوزیت سنتز MOF_199 اسید آسکوربیک گیري اندازه و تشخیص براي فلورسانس حسگر عنوان به  
C33 اکرم حسینیان   iacc6-02140282 استایرن پلی کاتالیستی تجزیه در کربنات باریم ساختارهاي نانو کاربرد  
C34 اکرم حسینیان   iacc6-02140285 نیکل کوئوردیناسیونی پلیمر کاربرد)II (اکسید نیکل ساختار نانو سنتز و طراحی در تیازول بی پایه بر  
C35 نوروزآباد احمد رحیمی   iacc6-02050281 درمانی بالقوه عوامل عنوان به ایندول بیس مشتقات سنتز جهت کارآمد کاتالیزور یک:  سیلیکا برپایه اسیدي کاتالیزور  
C36 پور ارسالن قلی   iacc6-01060284 سدیم دیکلوفناك شناسایی جهت حسگر ساخت منظور به مایکروویو فرایند طریق از کربن نقاط سنتز  
C37 منا خرازي   iacc6-02070314 جدید پایه سه یونی مایع نانو حضور در سطح ترشوندگی افزایش و آب در خام نفت پایدار امولسیون تشکیل  
C38 منا خرازي   iacc6-02070313 آب-خام نفت سیستم سطحی بین کشش کاهش منظور   به نوین پایه سه یونی مایع نانو کارگیري به  
C39 فائزه بکتاش   iacc6-02010311 پروسکایتی خورشیدي هاي سلول در استفاده مورد آمینوبنزنی آلی حجیم کاتیون سنتز  
C40 امیر همتی   iacc6-01930289 لوودوپا داروي تشخیص براي حسگري تهیه منظور به  ماکروویو تابش کمک با کربن کوانتومی نقاط  سنتز  
C41 زاده کاظم طاهره اخوان   iacc6-01580293 پیزوالکتریک رفتار بر فلوراید وینیلیدن پلی شده الکتروریسی نانوالیاف راستائی هم تاثیر بررسی  
C42 حدیثه اکبري   iacc6-00970291 پروسکایت نانوذرات شناسایی و سنتز La2ZnTiO6 هیدروژن سازي ذخیره زمینه در آن کاربرد بررسی و نورشیمیایی احیاء بروش سطح روي نقره با شده ناخالص  
C43 شاهسوار مهسا محمودي   iacc6-01700294 فعال کربن/آهن فریت نانوکامپوزیت از استفاده با سطحی جذب هاي ایزوترم و سرب هاي یون حذف میزان بررسی  
C44 شاهسوار محمودي مهسا  iacc6-01700098 یسیمغناط تیاثر نانوکامپوزFe3O4/C حذف کروم زانیم يرو  
C45  محمدي بیگفوزیه   iacc6-02960222 سنگین فلزات زیستی دستیابی گیري اندازه براي زیستی حسگرهاي از استفاده اساسی هاي چالش  
C46 سیدعبداله شجاعی  iacc6-02190100 مایع سوختهاي گوگردي نسوز ترکیبات حذف در زئولیتی ایمیدازوالت هاي چارچوب هیبریدي نانوجاذبهاي امیدوارکننده انداز چشم  
C47 کیمیا فتوت   iacc6-01600071 پلیمري زیست و پلیمري نانوفیلترهاي توسط هوا معلق ذرات حذف  
C48 مریم سوري   iacc6-01310047 دانشگاهها تا مدارس از سبز شیمی آموزش توسعه  

  


