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 هاپایان نامه 

 :دکتری

های طیف  های واقعی با استفاده از روشها در نمونههای نوری، ترکیبات فعال سطحی و نگهدارندهگیری کمی براق کنندهاندازه -1

 کروماتوگرافی مایع ب کارایی باال و کمومتریکس به همراه بررسی تخریب نور کاتالیزوری برخی از این اجزاسنجی فوتولومینسانس 

معدنی و استخراج    -های فلزی بوسیله نانومواد هیبریدی آلیگیری مقادیر بسیار کم یون شناسی و اندازهاستخراج، پیش تغلیظ، گونه -2

 سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی و فوتولومینسانس. یک طیفمایع پخشی تعلیقی جفت شده با تکن - مایع

اسانس  -3 پایداری  از روشبررسی  استفاده  با  بهداشتی  آرایشی و  فرموالسیون محصوالت  استفاده در  پیش تغلیظ  های مورد  های 

 سنجی جرمی و کمومتریکسطیف استخراج میکروی فضای فوقانی، کروماتوگرافی گازی/

تغلیظ استخراج میکروی فاز  سازی روش پیششناسایی سریع پروفایل اجزای شیمیایی فرار و معطر برنج ایرانی چمپا با بهینه  -4

 سنجی جرمی با کمک کمومتریکسجامد فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی / طیف

( به  Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn , M= Ca, Ba, Cd, Co,4MWOتنگستات )-تهیه و شناسایی برخی نانوساختارهای فلز -5

 های آلی صنعتی متیل اورانژ، متیلن بلو و اریوکروم بلک تی ها در تخریب رنگروش شیمی تر و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری آن

تغلیظ با نانوذرات لیناگلیپتین و متفورمین به کمک پیش  ،پروپرانولول  ،گیری مقادیر بسیار کم داروهای سالمترول زاینافواتاندازه  - 6

  HPLCمخلوط راسمیک پروپرانولول با استفاده از ستون  Sو    Rهای  مغناطیسی آهن اکساید و نانوگرافن اکساید و جداسازی گونه

 فعال نوری حاوی فاز ساکن آلومینای کایرال

 کارشناسی ارشد:

فاز معکوس و بررسی عوامل ایجاد کننده    HPLCجدا سازی اجزاء سورفکتنت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین با استفاده از    -1

 رنگ زرد در این سورفکتنت و مواد اولیه آن 

یک کروماتوگرافی  ها با استفاده از دو تکندر ماتریکس کرم ها و لوسیون  acetate  Eو     A palmitate اندازه گیری ویتامین های   -2

   (PL)و فوتو لومینسانس  (HPLC)مایع با عملکرد باال 

و    HPLCدی اکسان در برخی محصول های حاصل از واکنش با اتیلن اکسید با استفاده از دو روش     4،1اندازه گیری مقدار    -3

Headspace GC 



اندازه  -4 برای  جدید  رروشی  عوامل  حضور  در  رنگ  حمام  در  ایندیگو  سنجی گیری  طیف  از  استفاده  با  کننده  تداخل  نگزای 

 فتولومینسانس

 روشی جدید برای اندازه گیری برخی از ترکیبات فعال سطحی آنیونی در مخلوط آنها بااستفاده از تکنیک فتولومینسانس -5

  -ی استخراج میکروی مایعهاکلرو متا زایلنول در برخی محصوالت بهداشتی با استفاده از تکنیک–گیری پاراتغلیظ و اندازهیش-6

 مایع تعلیقی و کروماتوگرافی مایع با کارائی باال 

 دی اکسان در نمونه های شامپو با تکنیک کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی  1،4اندازه گیری  -7

 سنجی جرمی طیف -توصیف نیمرخ بویایی عطر تقویت شده سیب با روش کروماتوگرافی گازی -8

 های حقیقی پودرهای شوینده مصنوعی در پودر نمونه(STPP) فسفات پلی گیری سدیم تریای اندازهروشی اصالح شده بر -9

های میکرو  اکسین( در مخلوط مواد فعال سطحی با استفاده از تکنیکاکسان )دیدی  -4،1گیری  تغلیظ و اندازهجداسازی، پیش -10

 .کارایی باالمایع پخشی و کروماتوگرافی مایع با  -استخراج مایع

سنجی های داخلی و وارداتی بوسیله تکنیک طیفبرنج  گیری مقادیر بسیار کم متالوئیدهای قلع، سرب و آرسنیک در نمونهاندازه  -11

 جذب اتمی بخار هیدرید 

مایع با عملکرد    های کروماتوگرافیهای میوه با روشبرخی نمونه در  "قند کل"قندهای فروکتوز، گلوکز، ساکارز و  گیری  اندازه  -12

 ای حاصل از سه روش سنجی و مقایسه نتایج تجزیهسنجی و بریکسباال، شکست

های  ست، قرمز پانسوآ و نارنجی متیل در نمونه های خوراکی تارترازین، زرد کوئینولین، زرد سانگیری رنگشناسایی و اندازه  -13

 (RP-MLC)زعفران به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی فاز معکوس 

های خوراکی آبیاری شده با آب چاه و فاضالب  سبزی  های فلزات سمی سرب، کادمیم، کروم و مس در نمونهتغلیظ یونپیش-14

سنجی جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی و مقایسه نتایج بدست  ها به روش طیفگیری آنگر یونی و اندازههای تبادلبوسیله رزین

 آمده 

برخی    "فرونشانی فلوئورسانس"های اتوکسیالسیون با استفاده از خاصیت  اکسان حاصل از واکنشدی-4،1کم    گیری مقادیراندازه  -15

 های آلی  از رنگ

ایران با استفاده از    های فلزی موجود در فسفریک اسید تولید شده توسط صنایع نظامیگیری و تصفیه یونشناسی، اندازهگونه  -16

 گر های تبادلسنجی نشراتمی پالسمای جفت شده القایی و رزینهای الکتروشیمیایی، طیفروش

 ایسنج جذب اتمی شعلههای آبی با هدایت مستقیم آن به طیفگیری غلظت نانوذرات طال و نقره در سیستماندازه  -17



روش  ها بهو سایر افزودنی سطحی، اسانس فعالی اصلی در برخی محصوالت حاوی مواد  عنوان جزء سازندهگیری اتانول بهاندازه -18

 ای متداولهای تجزیه دست آمده با سایر روشی نتایج بهسنجی و مقایسهشکست 

های کمومتریک سه راهه از  نورسنجی درجه دوم به کمک روشهای طیفهای زعفران با استفاده از دادهارزیابی کیفیت نمونه   -19

 های مصنوعی در زعفران تقلبیطریق تجزیه کمی رنگ

درصد وزنی سدیم    5آمین اکساید در محیط اکسنده قوی حاوی  متیلبررسی میزان پایداری سورفکتانت غیریونی میریستیل دی  -20

 گیری سرعت تجزیه آن با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال و تیتراسیون دو فازیهیپوکلریت، از طریق اندازه

درصد وزنی سدیم    5جزیه سورفکتانت سدیم لوریل اتر سولفات در محیط اکسنده قوی حاوی  گیری سرعت تمطالعه و اندازه  -21

 های کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال و تیتراسیون دوفازیهیپو کلریت، با استفاده از روش

شده از روغن نارگیل با  گیری خلوص سورفکتانت آمفوتر کوکامیدوپروپیل هیدروکسی سولتین سنتز  روشی جدید برای اندازه  -22

 فرابنفش–بینی مرئیاستفاده از جابجایی طیف جذبی شناساگر متیل اورانژ و طیف

و    Zn  ،2+Cu+2های آبی  در مقایسه با محلول  MgOو    ZnO  ،CuOهای آبی حاوی نانوذرات  شدن تعلیقمطالعه رفتار اتمی  -23
2+Mg ایسنجی جذب اتمی شعلهدر طیف 

و  پیش  -24 کرومگونهتغلیظ  بسیار کم  مقادیر  نمونه  (VI)و کروم    (III)شناسی  از روش میکرو  در  استفاده  با  تنباکو  و  آب  های 

 سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی شده با روش طیفاستخراج فاز مایع با فیبر توخالی ترکیب

گیری مقادیر کم عناصر سرب و کروم با  ازهگر شیمیایی مؤثر در اندذرات نیکل اکسید به عنوان یک اصالحمطالعه رفتار نانو  -25

 گرافیتی سنجی جذب اتمی کورهاستفاده از طیف

عنوان یک لیگاند  به  "الدی-2و1-ایمینو(متیل( بنزن))فنیل-3"های یون سرب با استفاده از بازشیف جدید  گیری گونهاندازه  - 26

 فرابنفش -جی مرئیسنروش طیفبه  های آنبرای تشکیل کمپلکس سرب و مطالعه ویژگی 

-بیس)سالیسیلیدن(اتیلن دی-N',Nبا استفاده از تشکیل کمپلکس به وسیله باز شیف    (III)و کبالت  (II)شناسی کبالتگونه  -27

 فرابنفش- سنجی جذب مولکولی مرئیمین و رنگ سنجی با استفاده از طیفآ

یمر قالب مولکولی مغناطیسی و بررسی تجربی راندمان، ایزوترم  پل پذیر کروسین از زعفران با استفاده از نانوذراتاستخراج گزینش  -28

 سنجی مرئی/ فرابنفش و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  فرایند جذب و واجذب با استفاده از طیف و سینتیک

سطحی   -29 فعال  ماده  نامتعارف  برهمکنش  تجربی  به-بررسی  برموفنول  اندازهآبی  ستیلمنظور  مونیوم  آمتیل تریگیری 

 در حضور و عدم حضور سایر مواد فعال سطحی با استفاده از جابجایی طیف مرئی/فرابنفش شناساگر  CTAC))کلراید

 های مغناطیسی و کمک امواج فراصوت گیری گونه اورانیل با استفاده از حاللتغلیظ و اندازهریزاستخراج، پیش -30



ای مانند خیار با استفاده از انواع های گلخانهش ماالتیون از سطح برخی میوهکی آفت بررسی تجربی فرایند واجذب باقیمانده  -31

 سنجی فوتولومینسانس مولکولی و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال های طیفسطحی و تکنیک فعال مواد

 

 سوابق آموزشی 

 دانشگاه کاشان  •

 1391و  1388،  1386 یدر سالها ینمونه آموزش

 : یشده در دوره کارشناس سیدروس تدر

 هیتجز یمی، ش2 هیتجز ی میش ،یمیش یمهندس  هیتجز یمی، ش1 هیتجز یمی، ش2  ی عموم یمی، ش1 یعموم یمیش -

،  1 هیتجز یمی آز ش ،ی معدن یقیحق ینمونه ها هیتجز ،یفلز یآب و فاضالب، اصول خوردگ هیاصول تصف ،ی دستگاه

های جداسازی در شیمی  ، روشو پژوهش نی تمر ،ی دستگاه هیتجز ی میش شگاهیآزما ،یمهندس هیتجز یمیآز ش

 تجزیه 

 ارشد:  یشده در دوره کارشناس سیدروس تدر

  یمیموضوعات خاص در شگیری مقادیر بسیار کم، اندازه ،یاتم ایهیتجز یاسپکتروسکوپ  شرفته،یپ  هیتجز یمیش -

 ، آشنایی با صنایع شیمیایی ایران هیتجز

 :دروس تدریس شده دوره دکتری

 .یسمینار دکترروشهای نوین در تجزیه دستگاهی، مباحث نوین در شیمی تجزیه،  -

 ( 1384- 1382دانشگاه امام حسين )تهران   •

 شیمی تجزیه پیشرفته دوره کارشناسی ارشد -

 کرج - موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران •

 1389استخدامی موسسه بهمن دوره تخصصی کروماتوگرافی گازی برای کارشناسان و محققین   -

 اسفند –دوره تخصصی طیف سنجی جذب اتمی و کاربردهای آن برای کارشناسان و محققین استخدامی موسسه   -

1389 

 (1380- 1372دانشگاه صنعتی شریف ) •

 1شیمی تجزیه مهندسی شیمی، آزمایشگاه شیمی تجزیه    - 

 (1391- 1386دانشگاه علمی کاربردی گلرنگ ) •

 ، شیمی تجزیه، اصول تصفیه آب و فاضالب، اصول خوردگی فلزی1شیمی عمومی   -

 

 سوابق اجرایی 



 

  1388الی مرداد   1386معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه کاشان از مرداد 

  1395الی مهر  1390مدیر گروه شیمی تجزیه از مهر 

 عضو کارگروه تخصصی شیمی تجزیه 

 عضو کارگروه تخصصی شیمی کاربردی 

 

 زمينه های تحقيقاتی مورد عالقه 

  های معدنی آنالیز نمونه های واقعی بویژه نمونه 

 های فلزی با حاالت اکسایش متفاوت گونه شناسی ترکیبات معدنی بویژه یو ن 

  ای های جدید تجزیه اصالح، بهبود و ارائه روش 

  تولید بخار سرد و تولید بخار هیدرید، کوره گرافیتی، سنجی اتمی بویژه تکنیکهای جذب اتمی شعلهطیف 

 طیف سنجی فلوئورسانس اتمی و مولکولی 

 های کروماتوگرافی بویژه کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد، جداسازی با تکنیک 

 دهنده اسانسهای مصنوعی و صنعتی با تکنیک کروماتوگرافیهای تشکیل گونه گیری   شناسایی و اندازه 

 ی سنجی جرم گازی و طیف 

  ها آنالیز سورفکتانت 

  های آلی و معدنی با روشهای جدید استخراج فاز جامد پیش تغلیظ گونه 

 

 سوابق صنعتی 

 1366 –ساوه  -شرکت چینی گل نما   - تکنسین آزمایشگاه تجزیه خاك 

  1367 –ساوه  - سرپرست کوره های صنعتی شرکت چینی گل نما 

  شهر صنعتی ساوه،   -تولید کننده چینی ساختمانی و بهداشتی - آرمیتاژ ایرانکارشناس آزمایشگاه تجزیه خاك، شرکت

1367-1366 

  1371 -1375 -مدیر آزمایشگاه تحقیق و توسعه، شرکت آرمیتاژ ایران، شهر صتعتی ساوه 

  1374- 1375 -شهر صنعتی ساوه   -مدیر تولید کارخانه چینی آرمیتاژ ایران 

  1375 –اصفهان  -داشتی و صنعتی در اردستان راه اندازی کارخانه تولید چینی به 

  1376 اصفهان - راه اندازی خط تولید شیشه های نشکن حبابی 

 1376 –تبریز  - اجرای پروژه تولید رنگ متال کمپلکس مشکی در شرکت تولید رنگ بویاخ ساز 

 (1377-1375مشاور بخش شیمیایی شرکت تولیدی جوراب استارالیت )اسیا 



  1377 –زنجان  -پرجین ایندیگو کارخانه تولید جین شرکت راه اندازی خط رنگ 

  1378  –کرج  - کمالشهر - مشاور و ناظر طرح تصفیه خانه شرکت پاکشو 

  1380-1378تهران  -  2مشاور و محقق واحد تحقیق و توسعه شرکت پاکشو 

  1384  –اجرای طرح تولید محلول خنک کننده )کوالنت( شفاف و امولسیونی در کارخانه پدیده شیمی نیلی 

   1385-1380 اشتهارد -مشاور بخش شیمیایی شرکت پدیده شیمی نیلی 

 تولید کننده محصوالت بهداشتی و شوینده از سال   - محقق ارشد واحد تحقیق و توسعه شرکت پدیده شیمی پایدار

 تا کنون 1385

   تا کنون 1385 – اشتهارد -مشاور بخش شیمیایی شرکت پدیده شیمی نیلی 

  تولید کننده محصوالت بهداشتی و شوینده از سال   -  پدیده شیمیگروه صنعتی  محقق ارشد واحد تحقیق و توسعه

 تا کنون 1385


