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 ها پایرولوکینولینون ارتهیه و بررسی ساخت عنوان:

ها،  برموکتومتیل کینولین ـ  ها، آلفا کتون دیـ  ها، آلفا کینولین  کتومتیلـ2 های ویژگیهای تهیه و  عه، روشالدر این مط چکیده:

ها و  کینولین کتومتیلـ 2ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  ها و پایرولوکینولینون کینولین سیل متیلآهالو  ـ آلفا

کربانیون حاصل با استرهای لیتیم و واکنش  کینولین توسط فنیل متیل ـ 2ها در اثر حذف پروتون از  کینولین سیل متیلآهالوـ آلفا

ها با برم در  کتومتیل کینولینـ 2دار شدن  ها از برم کینولین برموکتومتیلـ ها و آلفا کتون دیـ  نظر تهیه شدند. آلفا مورد

 اثری مانند ها در حالل بی کینولین هالو آسیل متیلـ لفاآها حاصل حرارت دادن  تهیه شدند. پایرولوکینولینون یخیاسید  استیك

 بینی های طیف ها با استفاده از روش آن ارها و بررسی ساخت پایرولوکینولینون ی باشند. هدف اصلی این مطالعه، تهیه کلروبنزن می

های  باشد. این بررسی نشان داد که پایرولوکینولینون میهیدروژن و کربن ی  بنفش و رزونانس مغناطیسی هستهفرا، فروسرخ

 اند. ( را به خود اختصاص دادهAانامینون ) ارساختمورد بحث در حالل کلروفرم 

 دکتر حسین لقمانی، دکتر میرمحمد صادقیاساتید راهنما: 

 

 19ر7، معدل 13/4/1391اصفهان، دانشگاه اصفهان، شیمی آلی،  دکتری تخصصی: -2-4

لیت  و بررسی خواص کیهای کینالیدین  ی ساختار مشتق و مطالعه  های ساده و نوین برای تهیه ی روش ارایه عنوان:

 ها دهندگی آن

 اساتید راهنما: دکتر حسین لقمانی، دکتر میرمحمد صادقی

های کینالیدی، بر اساس اصول راهبردی منشور  ی مشتق های مینیاتوری موثر و کاراتری برای تهیه در این رساله روشچکیده: 

ها،  ها، پیرولوکینولینون ها، کیتوفتالون کتومتیل کینولینـ 2ها شامل  شود. این مشتق با بازده بسیار خوب ارایه می شیمی سبز

. طی باشد  ها می ها و آزین ها، پیرازولوکینولین کتومتیل کینولین اکسیم-2ها،  اکسال آلفافنیل هیدرازوکتومتیل کینولین گلی

های  ی بزرگ مشتق میان خانوادههای کینالدین توسعه یافته است. در  ی مشتق های گوناگونی برای تهیه های گذشته، روش دهه

را برای  نوینیهای مفید و  ، روشپژوهشها متمرکز شده است. در این  های متعددی روی کتومتیل کینولین کینالدین، تالش

 هایی سودمندیها دارای  دهیم. اعتقاد بر این است که این روش ها، مورد بررسی قرار می کتومتیل کینولینـ 2های  ی مشتق تهیه

ها در موارد گوناگون  کارگیری آن در ارزیابی و به کهباشند میواکنش ی آسان و شرایط مالیم  بیل سادگی، انتخابگری، تهیهاز ق

ی  ، تشدید مغناطیسی هستهفروسرخمریی،  –های فرابنفش  آوری با استفاده از فن ها مفید خواهد بود. هم چنین ساختار محصول

ها با توجه به نوع استخالف و گروه عاملی،  ی عنصری تعیین شده است. این ترکیب جزیهسنجی جرمی و ت پروتون و کربن، طیف

اند. واکنش  ها، کتیمین و ایمینول را به خود اختصاص داده برای رسیدن به پایدارترین ساختار، یکی از ساختارهای انامینون

با کمك موثر  زگراورت سیلیکاژل به عنوان یك کاتالیمتیل کینولین، در مجـ 2با  کلریدهای آروماتیك )آروییل کلریدها( آسیل

( از واکنش  ها )زرد کینولین سری از کینوفتالون انجامد. در این راستا یك ها می کتومتیل کینولینـ 2های  به مشتق موجامواج ریز

اند.  با موفقیت تهیه شده جمومعدنی سیلیکاژل در مجاورت امواج ریز زگرانیدریدها در بستر کاتالی دوجزیی کینالدین و فتالیك

شده، این روش در زمان کوتاه و بدون استفاده از حالل صورت گرفته و نتایج بسیار خوبی را داشته  های گزارش رغم واکنش علی

ای از واکنش  مرحله بسته( در یك روش نوین و تك  ی ها )انامینون با حلقه است. به منظور رسیدن به ساختار پیرولوکینولینون

در  موجهای خاک مونتموریلونیت و سیلیکاژل، تحت تابش امواج ریززگربرمواسترها در مجاورت کاتالیـ و آلفا  متیل کینولینـ 2
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های واکنش  ترین فرآورده شود. از طرف دیگر مهم ها می ی پیرولوکینولینون مدت چند دقیقه با بازده بسیار خوب منجر به تهیه

اکسال آلفافنیل هیدرازوکتومتیل  گلی ها، کتومتیل کینولینـ 2های آروماتیك با تعدادی از  آمینهای  های دونیتروژنی مشتق نمك

باشد. این واکنش در شرایط متفاوت از نظر زمان، غلظت و دما مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی بسیار ساده برای  ها می کینولین

کتومتیل ـ 2پذیری کم گروه کربونیل در آریل ایندها، به علت واکنشی فر ی محصول فراهم شده است. در تالش برای توسعه تهیه

ی واکنش فوق، از واکنش  امواج فراصوت با بازده بسیار خوب تهیه شد. در ادامهتحت تابش ها  ها، اکسیم این ترکیب کینولین

شود. به  ها منتهی می کینولیندهی فراصوت به پیرازولو آمین و تابش فنیل هیدروکسیلـ ارتودست آمده در مجاورت  اکسیم به

ها، در شرایط سایشی به همراه  ـ کتومتیل کینولین2های متقارن آریل ی آزین های جدید، تهیه ی روش ی اهمیت ارایه واسطه

های تشکیل کمپلکس  اند. در نهایت واکنش کلرید مد نظر قرار گرفته در مجاورت کلسیمریزموج آلومینا و استفاده از  زگرکاتالی

مریی مورد  –بینی فرابنفش  ( در مخلوط آب و متانول به روش طیفII( و نیکل )II(، کبالت )II(، مس )IIهای آهن ) یونکات

 اند.  تفاده از معادالت مناسب محاسبه شدهسمطالعه قرار گرفته است. ثابت تشکیل کمپلکس و نسبت مولی لیگاند به فلز با ا
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http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5323&Number=190&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5323&Number=190&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1490&Number=29&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1490&Number=29&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5091&Number=44&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5091&Number=44&Appendix=0
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 .1397نشر دعوت، ، "سالح پنهان )مرگ خاموش("بنی طبای کوپایی، سید حسین. صفری، جواد.  -13

نشر  ،")رمز پایداری طبیعت(های جادویی در شیمی  حلقه"زرنگار، زهره. لندرانی اصفهانی، امیر.  صفری، جواد. -11

 .1397دعوت، 

نشر  ،")هیجان را در شیمی تجربه کنید(های جذاب در شیمی  آزمایش"قانونی، فرزانه. زرنگار، زهره. صفری، جواد.  -12

 .1397دعوت، 

 .1399نشر دعوت،  ،"1آزمایشگاه شیمی آلی "صفری، جواد.  -13

 .1399نشر دعوت،  ،"2آزمایشگاه شیمی آلی "صفری، جواد.  -14

 .1399نشر دعوت،  ،"شیمی روش استفاده از متون علمی" صفری، جواد. -15

 .1399نشر دعوت،  ،"آزمایشگاه سبز؛ از آرزو تا عمل"شریفی جندانی، رمضان.  صفری، جواد. -16

 عضویت در مجامع علمی -4-2

 عضویت در انجمن شیمی ایران  -1

 آوری نانو ی فن عضویت ستاد توسعه -2

 عضویت در انجمن پلیمر ایران -3

 ایرانانجمن رنگ در عضویت  -4

 در مجالت معتبر علمیISI داوری مقاالت -4-3

 های: در دانشگاه کاشان با عنوان های علمی ی سخنرانی ارایه -4-4
 1391ها.  کتومتیل کینولین-2های  کتون تهیه و کاربرد دی -1

 . 1392های جهان آخرت.  ی آن با رنگ های دنیایی و مقایسه ها و رنگ رنگ دنیای -2

 .1393های آلی.  ی فراورده های جدید ریز موج و فراصوت در تهیه شیوه کاربرد -3

 .1395پیش رو و چند و چون پژوهش در کشور.  های چالش -4

واقعیت یا خیال )سخنرانی در جمع اساتید و دبیران شیمی دبیرستان  آوری نانو )مینیاتوری( و آموزش مجازی فن -5

 .1396های شهرستان کاشان(. 

 1396نو، شب قدر و نا -3
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 آموزشی های فعالیت  -5

 ی دانشجویان کارشناسی ارشد نامه راهنمایی پایان -5-1

  ی دانشجویان کارشناسی ارشد نامه راهنمایی پایان
ردی

 ف
دهنده ارایه نامه عنوان پایان   تاریخ ارایه 

تویین،  های فنی ساختار مشتقی  های موثر و جدید در تهیه و مطالعه توسعه و کاربرد روش محمد مهدی قنبری 1

اسید تویین و بنزیلیك تیوفنی  

91تیرماه   
 

ها و آریلیدن ایزوبنزوفورانون -3های جدیدی از     ی مشتق روشی ساده و موثر برای تهیه علی اکبر خاکپور 2

هاآریلیدن ایندان دی اون -2  

92مهرماه   

 

 ـ2-اکسیم -های جدید آلفا ی مشتق تهیههای مینیاتوری برای  ی روش ارایه فیروزه شیبانی 3

ها ها و بررسی ساختار آن کینولین کتومتیل  

93خردادماه  
 

-هیدرازون فنیل -های جدید آلفا ی مشتق های کالسیك و مدرن برای تهیه ی روش ارایه زهرا صادقی 4

ها ها و بررسی ساختار آن کینولین کتومتیلـ2  

93تیرماه   

انوشه رمضان  5

 اصفهانی

 -های متقارن و نامتقارن آلفا ی مشتق های جدید و سازگار با محیط زیست برای تهیه روش

 استفاده از فراصوت های آروماتیك با ها و هیدانتویین کتون دی -ها،آلفا هیدروکسی کتون

93ماه آبان  

رمضان شریفی  6

 جندانی

آریلیدن  -3کینوفتالون، های  ی مشتق های راهبردی و فرانوین برای تهیه ی شیوه ارایه

ها ها و بررسی ساختار آن کتومتیل کینولین -2ایزوبنزوفورانون و   

94تیرماه   

البنین سبزی  ام 7

 فینی

ها و بررسی  کینولین های کتومتیلی مشتق های جدید و کارا برای تهیه توسعه و کاربرد شیوه

 ساختار آن
94اسفند   

های  راهبردی و مینیاتوری برای تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتقرویکردهای  شیوا دهقان خلیلی 9

ها ها و پیروفتالون ها، کینوفتالون ایزوبنزوفورانون  

شهریورماه 

95 

های  های نو به منظور تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتق آورد و گسترش روش ره سپهر صادق سمیعی 1

 کینالدین

95اسفندماه   

سید حسین  13

 طبای کوپایی بنی

های کینوفتالون،  اندازی جدید و آمیخته با دانش برای تهیه و تعیین ساختار مشتق چشم

 های اسیدی کتومتیل کینولین -2ویژه  ایزوبنزوفورانون به

شهریورماه 

97 

کتومتیل  -2-آزونیوم  های آریل دی ی معماری مولکولی مشتق کنکاشی جدید در آینده امیر لندرانی 11

 های آلیفاتیك و آروماتیك با استفاده از راهبردهای تجربی و نظری کینولین

شهریورماه 

97 

 -2آلکیل -Nهای  آوری های سبز و فرانوین برای تهیه و تعیین ساختار مشتق کاربرد فن زاده حسن کرباسی 12

 ها های آزوی آن ها و فرآورده کتومتیل کینولین

97مهرماه   

ها توسط واکنش  آزول آزولوتری گشا برای تهیه و تعین ساختار هیدروتری رشی برتر و راهنگ نژاد مرضیه قطبی 13

 دوقطبی )افزایش حلقوی متقاطع( -1،3افزایی  حلقه

99مردادماه   

سهیال گندمی  14

 راوندی

99مهرماه  های متقارن و نامتقارن های سازنده و کارامد برای تهیه و تعیین ساختار آزین کاربرد روش  
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استخالفی  از روش آلکیل -Nهای  ساختار مشتقنقش معماری مولکولی در تهیه و تعیین  نعیمه مشتعل آرانی 15

 های سازگار با محیط زیست تویین با استفاده از روش تویین و تیوفنی فنی

99دی ماه   

های  ساختار مشتقهای بنیادی و راهبردی در تهیه و تعیین  نگرشی نو در اجرای شاخص لیال جوادیان 16

 هیدانتویین متقارن و نامتقارن

91آذرماه   

های کارامد در راستای تهیه و تعیین ساختار  ی هدف گامی فراتر از قلمروهای سنتی؛ ارایه فاطمه رحیمی 17

 های بنزیل متقارن و نامتقارن مشتق

91بهمن ماه   

بر مهارت برای تهیه و تعیین ساختار های مبتنی  های نوین با محوریت اوری نقش فن معصومه احمدی 19

 های بنزویین متقارن و نامتقارن مشتق

91بهمن ماه   

های چنداستخالفی با استفاده از نانوبلور  ی ایمیدازول روشی کارامد و موثر برای تهیه زهرا اکبری 11

MgAl2O4 به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حالل 

شهریور ماه 

13 

در شرایط بدون  SbCl3.SiO2های چنداستخالفی در حضور کاتالیزگر  جای ایمیدازول ی یك تهیه سیمین ناصح 23

 حالل
شهریور ماه 

13 

دار با استفاده از  عضوی اکسیژن ی شش های ناجورحلقه ظرف مشتق ی تك تهیه مرضیه حیدریان 21

 در شرایط بدون حاللاکسید  نانومنیزیم

شهریور ماه 

13 

محمود برجیان  22

 بروجنی

های سه استخالفی پیریدین با  ظرف مشتق ی تك ی روشی جدید و کاربردی برای تهیه ارایه

 در شرایط بدون حالل MgAl2O4های  استفاده از نانوکریستال

13آذرماه   

آزاده عنایتی  23

 آبادی نجف

 کاربرد و دوست دوگانه بسپارهای هم از استفاده با نقره نانوذرات ی بهینه ی تهیه

 نیترودار آلی های ترکیب از برخی احیا در ها آن کاتالیزگری

1311شهریور   

شبنم فرخنده  24

 ماسوله

 دوست دوگانه بسپارهای هم از استفاده با آب در محلول مغناطیسی نانوذرات ی تهیه

 آلی های مولکول ی پذیرنده عنوان به

1311شهریور   

زهرا منصوری  25

 کفرودی

 سیانوریك های مشتق با چنددیواره کربنی های نانولوله کردن دار عامل متنوع های جنبه بررسی

 کلرید
1311شهریور   

  های بیجینلی و شبه شده روی واکنش اکسید سولفونه بررسی اثر کاتالیزگری گرافن سمیرا عشیری 26

 بیجینلی

1312شهریور   

1312شهریور  ن در واکنش هانشآای و کاربرد  ی نانوذرات کیتوسان با روش ژله تهیه فاطمه عزیزی 27  

عنوان کاتالیزگر  شده با اسید به بنزوزانتن در حضور نانوذرات نشاسته اصالح های دی ی مشتق تهیه پگاه آفتابی 29

 زیست سازگار
1312شهریور   

1312مهر  ها ی آزین موریلونیت کاتالیزگری سبز در تهیه مونت-هگزاکلرید تنگستن سعیده شریعت 29  

بسپاری؛ مسیری نوین در احیای های مغناطیسی  تثبیت نانوذرات فلزی بر نانوچندسازه حقیقی زهرا 33

 های نیتروآروماتیك ترکیبسبز 

1312شهریور   
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 ی دانشجویان کارشناسی ارشد نامه ی پایان مشاوره -5-2

 

 ی دانشجویان دکتری راهنمایی رساله -5-3

 ی دانشجویان کارشناسی ارشد  نامه ی پایان مشاوره
نامه عنوان پایان نام دانشجو ردیف  تاریخ ارایه 

رضا محمد 1

 منصورنیا

 (III)ی کمپلکس منگنز وسیله ههای آلی ب اکسایش برخی از ترکیب

 سولفات دی پراکسی

23/7/76  

24/11/79 ی مولیبدن فتالوسیانین ها به وسیله : اکسایش کاتالیتیکی آمین احمد دیانت 2  

های  با استفاده از کمپلکسها  ها و مرکاپتان اکسایش کاتالیتیکی آمین حیدر معینی 3

 اکسومتاالت پلی

21/3/71  

ها با استفاده از روش نیمه  ها و مونوترپن ی مکانیك کوانتومی برخی از انامینمطالعه صمد مینایی 4

 تجربی
19/4/93  

ابوالقاسم شاملی  5

 آکندی

سنتز برخی از بازهای شیف جدید با استفاده از مشتق های کروزول و کاربرد 

 ی اپوکسید به عنوان کاتالیزگر در واکنش باز شدن حلقهها  آن

23/4/93  

عبدالحمید  6

 یسییر

ها و بررسی های باز شیف نفتالنی جدید و کمپلکس آن سنتز تعدادی از ترکیب

 ها ی بوروهیدرین ها در تهیه نقش کاتالیزگری آن

9/5/93  

فاطمه حاجی  7

 نوروزی
26/6/93 ها سنتز برخی از نیتروماسك  

محمد علی  9

 مطلبی

1/5/92 پارها های مختلف افزایش مایکل و کاربرد آن در سنتز درخت ی روش مطالعه  

های فرمیله شده  ی مشتق ی تعدادی از بازهای شیف جدید بر پایه تهیه آرش حیدرنژاد 1

 های گوناگون آمین کروزول، با استفاده از دی

9/7/92  

اون و سنتز  دی ایندان -1,3ها در حضور  الکتروشیمیایی کتکولی رفتار مطالعه نسترن شکرلب 13

 های جدید کتکول الکتروشیمیایی مشتق
33/6/93  

33/6/93 گزین تیوسیانات، کرومات و سالیسیالت ی الکترودهای غشایی یون تهیه اعظم صادقی 11  

33/6/93 ها های تورنومنت گروه اتومورفیسم مجتبی قربانی 12  

 ی دانشجویان دکتری  راهنمایی رساله

رسالهعنوان  ارایه دهنده ردیف تاریخ  

 ارایه
های خالق و مدرن در راستای تهیه  نگاهی هوشمندانه و سازنده همراه با دیدگاه شیوا دهقان خلیلی 1

های گوناگون ایمیدازول و تعیین ساختار مشتق  

13تیرماه   

طبای  حسین بنیسید 2

 کوپایی

ی  ها در تهیه ی نانوذرات فلزی به روش شیمیایی و کاربرد آن ی بهینه تهیه

های چندجزیی دار با روش ی اکسیژن دار و نیتروژن های ناجورحلقه ترکیب  

شهریورماه 

13 
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 سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد -5-4

 سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد
ارایهتاریخ   ردیف ارایه دهنده گرایش عنوان سمینار 

 1 محمد مهدی فنبری آلی های آلی درآب معمولی وآب ابرگرم ی فراورده تهیه 21/11/93

 2 علی اکبر خاکپور آلی ها نگاهی تازه به شیمی خوشبوکننده 13/3/91

 3 فیروزه شیبانی آلی ها و محیط پیامدها و جدال موجود پالستیك 7/7/92

 4 انوشه رمضان اصفهانی آلی فروسای در پزشکی   رهای زیستکاربردبسپا 9/13/92

 5 یقزهرا صاد آلی ای ها یا پژوهشی درحقیقت بین ستاره بال باکی 17/1/92

 6 البنین سبزی فینی ام آلی نگرشی نو برای شناسایی هیدروژن سرگردان در ترکیب های آلی 7/2/93

 7 رمضان شریفی جندانی آلی ضایعات شیمیایی از آرزو تا عمل آزمایشگاه سبز دفع 14/2/93

 9 شیوا دهقان خلیلی آلی وری نانوآ های راهبردی و فرانوین ریزموج در فن کاربردشیوه 24/9/94

 1 سپهر صادق سمیعی آلی ی فراصوتآوری در سیطره فنفریادعلم مواد و نانو 6/2/95

 13 لندرانیامیر  آلی های جادویی حلقه 21/2/96

 11 سید حسین بنی طبا آلی سالح پنهان 26/2/96

 12 حسن کرباسی زاده آلی سراب 1/3/96

های  ها در سامانه اکسید و کاربرد آن ی نانوساختارهای مغناطیسی آهن تهیه زهره زرنگار 3

های شیمی آلی میزبان و برخی از واکنش -مهمان   

 

های کربنی چنددیواره و  تثبیت فلزها و اکسیدهای فلزی واسطه بر روی نانولوله سهیال گندمی راوندی 4

های پیریمدینون و  ی مشتق عنوان کاتالیزگر ناهمگن در تهیه کاربرد آن به

 کینازولین

 

 کاربرد و اکسید آهن مغناطیسی نانوساختارهای و هیدانتویین هایمشتق ی تهیه لیال جوادیان 5

 آلی های ترکیب از برخی ی تهیه در کاتالیزگر عنوان به ها آن

 

   شبنم فرخنده ماسوله 6

   مسعود صادقی 7

   مجید احمدزاده 9
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 13 یاننعیمه مشتعل آر آلی ی سوم همراه با کارآگاهان شیمی در هزاره 2/2/97

 14 نژاد قطبی رضیهم آلی محیط زیست های دوستدار ها و پوشش نانوپوشش 5/2/96

1/3/96 سازگار زیستدنیای مواد    15 سهیال گندمی راوندی آلی 

21/2/96  16 معصومه احمدی آلی یك قطره آب، یك دریا سراب 

29/2/99  17 فاطمه رحیمی آلی سلوک آب از درون تا خدا 

29/2/99  19 لیال جوادیان آلی دست از سر نانو بردارید 

21/2/91 آوری پزشکی نظیر در نانوفن های بی تبلور شگفتی   11 سیمین ناصح آلی 

21/2/91 آوری نانو ی فن صنایع غذایی در سیطره   23 زهرا اکبری آلی 

3/3/91 آموزان آوری نانو به دانش ضرورت آموزش فن   21 محمود برجیان بروجنی آلی 

5/3/91 های گویا و شنوا فرآورده   22 مرضیه حیدریان آلی 

7/3/13 ی قرن ای بر نانوذرات نقره معجزه چکامه  آبادی آزاده عنایتی نجف آلی   23 

7/3/13 های هوشمند نگرشی بر عملکرد نانوغالف   24 شبنم فرخنده ماسوله آلی 

1/7/13 ی سبز طبیعت سبز، آب پاک، تصفیه   25 زهرا منصوری کفرودی آلی 

24/9/11 پاالیی در تصفیه فاضالبهای بیوفن آوری و گیاهبررسی ظرفیت   26 سمیرا عشیری آلی 

26/9/11 ی نانوذرات آهن وسیله حذف آلودگی نیتراتی از آب به   27 فاطمه عزیزی آلی 

24/9/113 ها در کنترل بحران آب نقش نانو صافی   29 پگاه آفتابی آلی 

24/9/113 های بسپاری پا در کفش لوله   21 سعیده شریعت آلی 

29/9/113 ی فرایندهای جذبی ی سوم و توسعه هزاره   33 زهرا حقیقی آلی 

 

 

 

 

 سمینار دانشجویان دکتری -5-5

 سمینار دانشجویان دکتری
 ردیف ارایه دهنده گرایش عنوان سمینار تاریخ ارایه

 1 شیوا دهقان خلیلی آلی NMRتوانایی و هوش  1/4/97

 2 سید حسین بنی طبا آلی شود کیمیا افالکی می 5/3/99

 3 زهره زرنگار آلی ی دنیایی کوچك رمزیابی جهانی بزرگ در سیطره 2/3/91

 4 سهیال گندمی راوندی آلی ها دیروز امروز فردا آزین 23/4/91

 5 لیال جوادیان آلی تجارت در چالش تا اصالت شگفتی از دندریمر، 16/1/11

9/7/12 بسپاریهای  نانوکامپوزیت   6 شبنم فرخنده ماسوله آلی 

23/12/11  7 صادقیمسعود  آلی مولکول آلی که جهان را متحول کرد 13  
 نوین هایآموزش در گمشده یحلقه :ی مجازی دانشکده 

 شیمی

 9 مجید احمدزاده آلی
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 راهنمایی تمرین و پژوهش دانشجویان کارشناسی -5-6

 

 

 

 سمینار موضوع روز دانشجویان کارشناسی -5-7

  راهنمایی تمرین و پژوهش دانشجویان کارشناسی
 تاریخ ارایه  عنوان پروژه نام دانشجو ردیف

76تابستان  تهیه فورفورال محمدرضا محمدی 1  

های تعدادی از استایریل کینولین تهیه مریم حیدرزاده 2 76زمستان    

چینسیمه ابریشم 3 کتومتیل کینولین-2ی مشتق بنزیل  تهیه  76زمستان    

هاکتومتیل کینولین-2ی تعدادی از  تهیه فاطمه سرکار 4 76زمستان    

ی سیترال تهیه محمدحسین فرهادی 5 77بهمن    

ی ترکیبات فتوکرمیسم تهیه مهدی خیرمند 6 77بهمن    

صدیقه السادات  7

 سجادی

سازی استرها تهیه و خالص 77خرداد   

ی وانیلین تهیه مسعود حیدری  9 79تابستان    

ی ایندول  تهیه بهنام رحیمی 1 79تابستان    

امیرحسین روح  13

 االمینی

ها ی کینوفتالون تهیه 71خرداد   

محمدصادق  11

 عبدالرضایی

لیفاتیكآ های ی آزین تهیه 71خرداد   

ماتیكآروی ها ی آزین تهیه مسعود جعفرپیشه 12 71خرداد   

موجستات سلولز از کاه گندم توسط ریزی ا تهیه سمیرا انصاری  13 93بهار    

رضا فالحتی علی 14 93خرداد  واکنش کانیزارو در حالت جامد   

ها در شرایط بدون حالل ی آزین تهیه منصور سلیمانی 15 93خرداد    

ها کننده ی فلورسان تهیه مهدی خیرمند 16 93زمستان    

ها  کربازون های گوناگون بنزیل سمی ی مشتق تهیه نفیسه عبدالحسینی 17 91بهار    

فسفات های کلسیم دی ی نمك تهیه علیرضا حاتمی 19 91تابستان    

آزولون آزولوتری فنیل تری های دی ی مشتق تهیه زهره زرنگار 11 91تابستان    

های کینالدین براساس سیستم  ی برخی از مشتق روش جدید برای تهیه محمدرضا معمارزاده 23

 زوج حالل

95شهریور   

های کینوفتالون و  ی مشتق های نوین و راهبردی برای تهیه کارگیری پدیده به حمیدرضا کریمی نژاد 21

 پیروفتالون
95شهریور   

کانابینوییدهابینی  طیف مریم حالج مفرد 22 96تیر    
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 آزمایشگاه کارهای دستور ی تهیه  -5-9

 2و 1 عمومی شیمی آزمایشگاه کار دستور ی تهیه-1

 1آلی شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -2

 2 آلی شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -3

  آلی مواد شناسایی و جداسازی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -4

 مهندسی آلی شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -5

  آلی های ترکیب سنتز آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -6

 رنگ آوری فن و شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -7

 سمینار موضوع روز دانشجویان کارشناسی
 تاریخ ارایه عنوان سمینار نام دانشجو ردیف

 1379 کیمیاگران نامدار جهان اسالم و ایران مصطفی رضوانی 1

 1379 کنترل کیفی شیمی مواد غذایی سید حسین جهانمیر 2

 1393 شیمی شیر و پنیر الهام السادات رضوی 3

 1393 های شیمی  شیرینی نرگس پیران 4

 1393 ها و گندزداها در پزشکی کننده ضدعفونی کبریا چوپا 5

 1393 شیمی محصوالت آرایشی محمد رضا احسانی نیا 6

ی دفن  و توسعههای شیمی  محیطی ضایعات شیمیایی در آزمایشگاه بررسی خطرهای زیست رمضان شریفی 7

 ها مناسب آن
1393 

 1393 تأثیر استنشاق گازهای سمی در دستگاه تنفسی و مسمومیت مواد شیمیایی فرزانه پیرمرادیان 9

 1391 آسا آسپیرین داروی معجزه مینا دباغ 1

 1391 هوای پاک –سوخت پاک  طاهره محمد قصابی 13

 1392 های آن فراوردهمبانی کنترل کیفیت شیر و  فهیمه باغبانی 11

رضا مومنی محمد 12

 طاهری

 1395 بنیهای کر تیوب؛ نانوی سوم ی هزاره پدیده

 1395 دنیای نانو شیمی امین آشتیانی 13

 1395 های عسل گفتهنا اسحاق احمدی 14

 1395 های مواد غذایی ها وافزودنی دهندهطعم زهره منصوری آرانی 15

 1396 هوشمند شیمی)سراب یا واقعیت(فراگیری  زهرا عسگری فرد 16

 1396 )کدام یك( آموزش مجازی یا هوشمند مریم مردانی 17

 1396 آوری نانو الجزایر فن سفر به مجمع فاطمه رضوانی 19

 1397 گیری های گوناگون اسانس ی روش مقایسه مونا محبوبی 11

 1397 شیمی و تقلب در مواد غذایی سمیه عباسی 23

مستاجرانالهه  21  1397 شیمی و فراصوت 

 1391 آب مجازی زهرا سادات اجتهد 22
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  غذایی مواد آوری فن و شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -9

 نفت شیمی آزمایشگاه کار ی دستور تهیه -1

 

 شده  های ارایه درس -5-1

، شیمی آلی 3، شیمی آلی 2، شیمی آلی 1، شیمی آلی 2، شیمی عمومی 1شیمی عمومی  مقطع کارشناسی: -3-5-1

آوری  سنجی در شیمی آلی، شیمی و فن مهندسی، شیمی فیزیك آلی، شیمی محیط زیست، شیمی پلیمر، کاربرد طیف

، آزمایشگاه شیمی آلی 1شناسایی مواد آلی، روش استفاده از متون شیمی، آزمایشگاه شیمی آلی رنگ، جداسازی و 

آوری رنگ، آزمایشگاه  ، آزمایشگاه آلی مهندسی، آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد آلی، آزمایشگاه شیمی و فن2

 های آلی آوری مواد غذایی، آزمایشگاه سنتز ترکیب شیمی و فن

بینی در شیمی آلی  آلی پیشرفته، شیمی فیزیك آلی پیشرفته، طیف کارشناسی ارشد شیمی:مقطع  -3-5-2

 پیشرفته

 ، موضوعات خاصان ام آر پیشرفته: شیمی آلی مقطع دکتری -3-5-3
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 اجرایی های فعالیت  -6

 .76-73های  های شیمی دانشگاه کاشان در سال آزمایشگاهسرپرست  -1

 79-76های  در سالمدیر کل آموزشی دانشگاه کاشان  -2

 93-91های  مدیر بخش شیمی دانشگاه کاشان در سال -3

 95-91های  رییس دانشگاه پیام نور کاشان در سال -4

 1392ی دانشگاه مجازی در اردیبهشت  دبیرهمایش اولین همایش ملی توسعه -5

 1371ی علمی هشتمین سمینار شیمی آلی ایران اردیبهشت  عضو کمیته -6

 1371ن سمینار شیمی آلی ایران اردیبهشتی اجرایی هشتمی عضو کمیته -7

 1394اردیبهشت ی علمی سومین همایش شیمی دانشگاه پیام نور اصفهان عضو کمیته -9

 عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان -1

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان -13

 ی علوم دانشگاه کاشان عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده -11

 تحصیالت تکمیلی بخش شیمی دانشگاه کاشانعضو شورای آموزشی و پژوهشی  -12

 های شیمی دانشگاه کاشان اندازی آزمایشگاه همکاری مستمر در راه -13

 آوری رنگ در دانشگاه کاشان ی مواد آلی، شیمی و فن های مواد غذایی، تهیه اندازی آزمایشگاه راه -14

 گری دانشگاه کاشان اندازی کارگاه شیشه همکاری در راه -15

 اندازی مرکز اسانس دانشگاه کاشان راهی  عضویت در کمیته -16

 های شیمی دانشگاه پیام نور دلیجان اندازی آزمایشگاه همکاری در راه -17

 اندازی آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه کاشان همکاری در راه -19

 ی شیمی و مهندسی شیمی ایران ی علوم جمهوری اسالمی و نشریه داوری مقاالت مجله -11

 ان در صنایع دفاع )پارچین(ی دانشجوی ماهه حضور در طرح شش -23

 های آموزشی شیمی در مجتمع رزمندگان شهرستان کاشان تدریس دوره -21

 های اداری گوناگون روز ماموریت به سفرهای خارجی و ماموریت 73 -22

 های پژوهشی دانشگاه کاشان داوری طرح -23

 91 و 77، 76، 74های  همکاری در طراحی سواالت کارشناسی ارشد سال -24

 ی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان نامه انپای 25داور داخل  -25

 ی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان نامه پایان 19ناظر  -26

از مواد قابل بازیافت در سال اصالح الگوی مصرف،   ی شیمی سازی آزمایشگاه پژوهشی شیمی در دانشکده آماده -27

1399 

 1399اصالح الگوی مصرف، آالت در سال  سازی انبار مواد شیمیایی و انبار شیشه انتقال و آماده -29

 ی راوند های مجموعه اندازی آزمایشگاه ی راه عضویت در کمیته -21

 تا کنون 1313مدیریت شرکت نانو محك بهبود  از سال  -33
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 کارآفرینی های فعالیت  -7

 ی شیخ بهایی جشنوارهشرکت در  -7-1
137رادیوسزیوم )حذف جواد صفری، سمیرا عشیری،  -1

Cs) 90رادیو استرانسیم )و
Sr )ای با های هستهاز پساب

 1312ی کارآفرینی شیخ بهایی   جشنواره ،پاالیی های گیاهاستفاده از پتانسیل

های آلوده و همچنین کاربرد چاه ی حذف نیترات از آبطراحی سامانه اسماعیل سعیدی راد،جواد صفری، فاطمه عزیزی،  -2

 .1312کارآفرینی شیخ بهایی ی   جشنواره ها، خانه این سامانه در تصفیه

طراحی صفحات پلیمری مغناطیسی به منظور حذف آلودگی های نفتی  اسماعیل سعیدی راد،جواد صفری، فاطمه عزیزی،  -3

 .1312ی کارآفرینی شیخ بهایی   جشنواره ،ی فاضالب صنایع نساجی آب و تصفیه

ی آب آشامیدنی از  کننده کلریدی  توزیع های پلی وینیل لولههای آلی موجود در  حذف آالیندهسعیده شریعت،  جواد صفری، -4

 .1312ی کارآفرینی شیخ بهایی   جشنواره ،شده کلرید اصالح طریق سنتز پلی وینیل

ی کارآفرینی شیخ بهایی   جشنواره ،بندی مواد غذایی ای نو در بستههای نانو ایده پوششپگاه آفتابی،  جواد صفری، -5

1312. 

ی سوم  رتبه ،کارگیری مواد دورریز کشاورزی هسازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با ب هینهبزهرا حقیقی،  صفری،جواد  -6

 .1312ی کارآفرینی شیخ بهایی   جشنواره

 ها کارگاه -7-2

 1379  کاشان، دانشگاه پژوهش، های روش آموزشی کارگاه در شرکت -1

 1371 کاشان، دانشگاه آزمون، های روش انواع آموزشی کارگاه در شرکت -2

1 در نوین آوری فن کارگاه در شرکت -3
HNMR  13و

CNMR  ،1371 

 1393،کاشان دانشگاه تدریس، در توانمندی کارگاه در شرکت -4

 1392 کاشان، دانشگاه نانو، آوری فن و نانوعلم کارگاه در شرکت -5

 1394 تهران، دانشگاه پژوهش، های روش آموزشی کارگاه در شرکت -6

 1394 تدریس، روش آموزشی کارگاه در شرکت -7

 1394 ،تدریس در اخالق آموزشی کارگاه در شرکت -9

 1395 سازی، آزمون روش آموزش کارگاه در شرکت -1

 1396 ، طبیعی های ترکیب و اسانس آموزشی کارگاه در شرکت -13

 1396 پژوهش، روش کارگاه در شرکت -11

 1313 آبان 33 کاشان، دانشگاه پژوهشی معاونت پتنت، ثبت آموزشی کارگاه در شرکت -12

 ماه خرداد 11 و 13 کاشان، دانشگاه علمی، منابع وجوی جست پیشرفته های روش آموزشی کارگاه در شرکت -13

1313 
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  ماه خرداد 33 کاشان، دانشگاه علمی، منابع وجوی جست پیشرفته های روش آموزشی کارگاه در شرکت -14

1313 

 1313  مرداد علمی، هیات اعضای ی اندیشه ضیافت طرح ی دوره در شرکت -15

 کنون تا 1313 مهرماه از علمی، هیات اعضای ی اندیشه ضیافت امتداد ی دوره در شرکت -16

 1313  آذرماه کاشان، دانشگاه عامل، غیر پدافند اصول و مبانی آموزشی ی دوره در شرکت - -17

 1313 تهران نانو، آوری فن آموزش کارگاه در شرکت -19

 .1311  خردادماه کاشان، دانشگاه آزمایشگاه، در ایمنی آموزشی کارگاه ی برگزارکننده و دهنده ارایه -11

 .1311 کسب گواهی از کار گاه آموزشی آشنایی با حقوق مالکیت فکری برای شرکت های دانش بنیان -23

 .1311 ختراعات بین المللی و تحلیل پتنتکسب گواهی از کارگاه جستجوی ا -21

 .1311 در سال 1331کسب گواهی از کار گاه استاندارد ایزو -22

 .1311،کسب گواهی از کارگاه نانو توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر -23

 .1311 ،شرکت درکارگاه من و محیط زیست دردرانشگاه کاشان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان -24

 .1311، شرکت در کارگاه مدیریت بازاریابی توسط مرکز رشد دانشگاه کاشان -25

 .1311 ،کاشان زیست محیط ی اداره توسط(  فام نیل مهندسی شرکت) فاضالب ی تصفیه کارگاه در شرکت -26

 های تشکیل شده در دانشگاه توسط دفتر نظارت و ارزیابی. ی کارگاهشرکت در کلیه -27

 های پژوهشی طرح -7-3
های توجیهی ایجاد مرکز نگهداری عقرب و استحصال زهر آن برای مصارف پزشکی، طرح  مطالعه جواد صفری، -4 -1

 (.15/7/1373تا  15/7/1372)از ی رازی کرج،  پژوهشی مشترک با موسسه

تویین با استفاده از اجاق ریزموج و روش  های فنی ی مشتق تهیهالبنین سبزی، محمدمهدی قنبری،  جواد صفری، ام. 2

 (.15/7/1393تا  15/3/1392معاونت پژوهشی، )از سایش در فاز جامد )دانشگاه کاشان(، 

ی کاشان )دانشگاه کاشان(،  دار در منطقه فیتوشیمی چهار گونه گیاه اسانس جواد صفری، مهندس دستمالچی، -3

 (.33/13/1395تا  19/12/1393)از دانشگاه کاشان، 

)از گیری )دانشگاه کاشان(، دانشگاه کاشان،  سازی روش گالب بهینه دکتر حسین لقمانی )مجری(، جواد صفری، -4

 (.1/1/1395تا  22/2/1391

 نانو محك بهبود بنیان تاسیس شرکت دانش -7-4
 وفاضالب. ی آب های تصفیه ی مشاوره به صنایع گوناگون در ارتباط با سامانه ارایه -1

 ی محیط زیست. ی فاضالب صنایع آالینده های جدید برای تصفیه ی روش ارایه -2

 فاضالب. ی آب و های آب و فاضالب برای تشخیص و رفع مشکالت موجود در تصفیه انجام آزمایش -3

 ویژه در بخش صنعت. سنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه به ی امکان مطالعه -4

 فاضالب. ی آب و  انهخ رفع کمبودهای موجود در تصفیه -5
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 ی آب و پساب. تولید بسترهای نانویی برای تصفیه -6

 های ریسندگی و بافندگی. آالت چاپ و تکمیل واحد کارخانه بررسی میزان آلودگی پساب تولید ماشین -7

 ها. خانه های آلوده و کاربرد این سامانه در تصفیه ی حذف نیترات از آب چاه طراحی سامانه -9

 های نفتی آب و فاضالب صنایع نساجی. منظور حذف آلودگی اری مغناطیسی بههای بسپ طراحی صفحه -1

کلرید  ی آب آشامیدنی از طریق سنتز پلی وینیل کننده کلریدی توزیع های پلی وینیل های آلی موجود در لوله حذف آالینده -13

 شده. اصالح

 کشاورزی.کارگیری مواد دورریز  سازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با به بهینه -11

137رادیوسزیوم )حذف  -12
Cs) 90رادیو استرانسیم )و

Sr )های  ای با استفاده از پتانسیل های هستهاز پساب

 پاالیی. گیاه
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 ها توانمندی -9

کاری برای ارتباط صنعت با  )راه تاسیس شرکت دانش بنیان نانو محك بهبود -9-1

 دانشگاه(

 علوم، وزارت تایید مورد پژوهشی های ارگان و ها دانشگاه در موجود های توانایی و ها ظرفیت از تر بیش هرچه ی استفاده منظور به

 به یابی دست و دانشگاه بستر در پژوهش فرهنگ پویاسازی به کشور مبرم نیاز و ها آن علمی هیات اعضای و آوری فن و تحقیقات

 آموختگان دانش ارتباط و (چهارم ی برنامه قانون ی ماده و 94 ی ماده الف بند) اقتصادی ی توسعه چهارم ی برنامه های هدف

 بنیان دانش های شرکت اهداف راستای در بهبود محك نانو شرکت .شوند می ایجاد بنیان دانش های شرکت صنعت با دانشگاهی

 فاضالب و آب ی تصفیه ی زمینه در را خود کار 1313 سال اردیبهشت در شادی ی هسته عنوان با ابتدا در شرکت این. شد تشکیل

 طی موفقیت با ،باشد می آموزش و فراگیری کهرا  بنیان دانش شرکت یك ی اولیه مراحل و نمود آغاز شیمیایی پسماند بازیافت و

 علمی دانشگاه هیات عضو نفر یك دارای شرکتاین . شد تبدیل شرکت به دانشگاه رشد مرکز ارزیابی با 1313 ماه دی در و نمود

 جهت در و است نموده اشتغال ایجاد مستقیم غیر طور به نفر یك و مستقیم طور به نفر دو برای و باشد می عامل مدیر عنوان به

 که است داده تشکیل این دانشجویان از پژوهشی گروه یك ارشد و دکتری مقطع دانشجویان برای کارآفرینی و خالقیت و رشد

 است زنده موجودات ی همه حق سالم که آب شرکت رسالت به باتوجه.. باشند می پژوهش به مشغول موضوع و محور یك در مورد

 )کیفیت( نامطلوب وضعیت پساب، از مجدد ی استفادهبه  ،نیاز کشور و منطقه در آبی کم بحران چون هم هایی فرصت به توجه با و

 چونهم تهدیدهایی ها فرصت این کنار در بازار تصفیه در به وابسته ها محصول باالی های هزینه و معایب و درمنطقه آب

 به علم که شرکت قوت نقاط کنار در و دارد وجود تر بیش کاری های تجربه با هایی شرکت چنینهم و کشور در ناسالم های رقابت

 )این SWOT سبب شده که بتوان تحلیل ،باشد می نیروی متخصص داشتن و فاضالب و آب ی تصفیه ی زمینه در نوین های روش

 برای مفید ابزاری و شود می نوشته بیرون محیط وتهدیدهای ها فرصت و شرکت داخلی ضعف و قوت نقاط ی وسیله هتحلیل ب

 ی استفاده برای راهبردهایی که گرفت نظر در SO راهبرد محك بهبود نانو شرکت برای را باشد( می مدیریت آن و وکار کسب

 زیر شرح به دارد خود ی آینده از شرکت که توصیفی .باشد می سازمانقوت  نقاط کارگیری هب با محیطی های فرصت از حداکثری

 است:

 فاضالب آب و ی تصفیه به مشابه های شرکت با سالم رقابت یك در گسترده سطح در بتواند جدید های آوری فن از استفاده با 

 یابد. دست

 نماید تبدیل شرب به را شرب غیر های آب بتواند مواد بهترین و هزینه رینت کم با. 

 نماید. تولید را شیمیایی و میکروبی های آلودگی سریع تشخیص برای کوچك)کیت( های بندی بسته 

 شرکت های فعالیت ترین مهم-9-1-1

 ی آب وفاضالب. های تصفیه ی مشاوره به صنایع گوناگون در ارتباط با سامانه ارایه -1

 محیط زیست.ی  ی فاضالب صنایع آالینده های جدید برای تصفیه ی روش ارایه -2

 ی آب وفاضالب. های آب و فاضالب برای تشخیص و رفع مشکالت موجود در تصفیه انجام آزمایش -3

 ویژه در بخش صنعت. سنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه به ی امکان مطالعه -4

 ی آب وفاضالب.  خانه رفع کمبودهای موجود در تصفیه -5

 ی آب و پساب. تولید بسترهای نانویی برای تصفیه -6
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 های ریسندگی و بافندگی. آالت چاپ و تکمیل واحد کارخانه ی میزان آلودگی پساب تولید ماشینبررس -7

 ها. خانه های آلوده و کاربرد این سامانه در تصفیه ی حذف نیترات از آب چاه طراحی سامانه -9

 های نفتی آب و فاضالب صنایع نساجی. منظور حذف آلودگی های بسپاری مغناطیسی به طراحی صفحه -1

پلی  ی تهیهی آب آشامیدنی از طریق  کننده کلریدی توزیع های پلی وینیل های آلی موجود در لوله ف آالیندهحذ -13

 شده. کلرید اصالح وینیل

 کارگیری مواد دورریز کشاورزی. سازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با به بهینه -11

137رادیوسزیوم )حذف  -12
Cs) 90رادیو استرانسیم )و

Sr )پاالیی های گیاه ای با استفاده از پتانسیل هستههای  از پساب 

 

 ها  برتری -1

 دانشگاه کاشان، Carbon کمیکار تیم راهنمای استاد کمیکار، کشوری مسابقات ی دوره پنجمین برتر ی رتبه -1

 1391 کرمانشاه، رازی،اجراشده در دانشگاه 

 AdvancedCarbon کمیکار تیم راهنمای استاد کمیکار، کشوری مسابقات ی دور مینشش برتر ی رتبه -2

 1313 تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه در جراشدها دانشگاه کاشان،

 شیمی ی دانشکده کاشان، دانشگاه 1313 سال ی نمونه پژوهشگر -3

 پژوهشی شرکت نانو محك بهبود در سال گروهی برتر در جشنواره کسب و کار استان اصفهان توسط  رتبه -4

تولید کربن فعال مورد نیاز صنعت تصفیه با استفاده از پسماندهای "ی طرحی با عنوان  با ارایه .1311

 "کشاورزی

 عالقه مورد پژوهشی های زمینه -13

 ها ها و آزین ی انواع رنگ تهیه -1

 ی انواع کاتالیزگرهای ناهمگن بر روی بسترهای گوناگون تهیه -2

 های شیمی آلی آن در واکنش ی نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی و کاربرد تهیه -3

 های بسپاری مغناطیسی  ی نانوچندسازه تهیه -4

 های کربنی و گرافن در فرایندهای شیمیایی کاربرد نانولوله -5

 های صنعتی های آلوده و پساب ی آب تصفیه -6

 های زیستی و صنعتی شیمی سبز و کاربرد آن در حذف آالینده -7

 دار محیط زیست های دوست روشی هیدانتویین به  شیمی دارویی مانند تهیه -9

 ها در شیمی ی انواع ناجورحلقه تهیه -1

 های شیمیایی آوری نانو در واکنش کاربرد فن -13
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