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 تحقيقاتي های زمينه
 

1) Nano Structure and Nanoporous Materials and Their Uses as Novel Adsorbents and Catalysts. 

2) Application of Nano Structure Materials for Use in Different Industrial Plants. 

3) Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Industrial Effluents. 
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 اجرايي های مسئوليت
 

 ايران صنعت و علم دانشگاه: الف

 خاتمه تاريخ شروع اريخت ها مسئوليت عناوين رديف

1 
 هيأت مميزه ، كشاورزی و صنایع غذاییپایه علوم تخصصی كميسيون عضو

 های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش
 ادامه دارد 05/02/1394

 ادامه دارد 26/04/1392 عضو كميته منتخب تحصيالت تکميلی دانشکده شيمی 2

 1393خرداد  09/04/1392 عضو هيأت مميزه دانشگاه علم و صنعت ایران 3

 1393خرداد  27/01/1391 ایران صنعت و علم دانشگاه پایه هيأت مميزه علوم تخصصی كميسيون عضو 4

 دارد ادامه 5/12/1388 دانشجویان انضباطی نظر تجدید كميته عضو 5

 1389 ماه مهر 16/9/1387 ایران صنعت و علم دانشگاه شيمی دانشکده رئيس 6

 25/6/1387 25/12/1386 دانشگاه دانشجویان انضباطی كميته رئيس 7

 24/4/1387 11/10/1386 خاص دانشگاه موارد كميسيون دبير 8

 24/4/1387 11/10/1386 دانشگاه فرهنگی و دانشجویی معاونت سرپرست 9

 1393سال  22/12/1385 امناء دانشگاه علم و صنعت ایران هيأت دائمی كميسيون عضو 10

 15/9/1387 5/9/1385 دانشگاه توسعه و طرح معاون 11

 5/9/1385 13/6/1385 دانشگاه بودجه و برنامه دفتر مدیر 12

 5/9/1385 19/4/1385 نفت صنعت در دانشگاه پژوهشی معاون مشاور 13

 1386 1385 خاتم جشنواره ششمين داوران هيأت عضو 14

 1389سال  1385 دانشگاه انرژی راهبردی كميته عضو 15

 1392سال  25/8/1384 دانشگاه دانشجویی نشریات بر نظارت كميته عضو 16

 1393اردیبهشت 13/7/1384 ایران صنعت و علم دانشگاه نور پردیس رئيس 17

 1/6/1385 1/12/1378 دانشگاه نفت صنعت با ارتباط دفتر مدیر 18

 13/7/1384 1378 ایران صنعت و علم دانشگاه نور پردیس اندازی راه مسئول 19

 1376 1375 ایران صنعت و علم دانشگاه بهشهر واحد دانشجویی، و پشتيبانی اداری، معاون 20

 14/9/1376 4/9/1374 دانشگاه انضباطی كميته عضو 21

 2/3/1376 25/4/1374 گزینش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه مركزی هيات نماینده 22

 1375 1373 اداری دانشگاه امور مدیر 23
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 ها مسئوليت ساير: ب 

 خاتمه تاريخ شروع تاريخ ها مسئوليت عناوين رديف

 ادامه دارد 16/6/1394 ریزی فرهنگی بنياد ملی نخبگان كشورمدیر كل دفتر برنامه 1

2 
عضو هيأت مميزی مستقل ششمين جشنواره پژوهش وفناوری صنعت نفت با حکم آقای 

 1393 1393 مقدم معاون پژوهش وفناوری وزارت نفتدكتر محمدرضا 

3 
      عضو كميته علمی همایش دهمين سالگرد تاسيس شورای عالی علوم، تحقيقات و 

 - 7/10/1393  فناوری )عتف(

 ادامه دارد 17/2/1393 های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش -نایب ریيس هيات عامل مركزآموزش بازرگانی 4

 1/11/1393 25/12/1392 دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیركل 5

6 
آیين نامه استخدامی اعضای هيأت علمی پژوهشگاه  109عضو كميسيون موضوع ماده 

 1393بهمن  26/12/1391 پليمر و پتروشيمی ایران

7 
 و پليمر هایپژوهشگاه مشترک مميزه هيأت پایه علوم تخصصی يونكميس رئيس

 و علوم پژوهشی مؤسسه و انرژی و مواد ایران، شيمی مهندسی و شيمی ایران، پتروشيمی
 رنگ فناوری

 1393بهمن  23/11/1391

8 
 صنعتی و علمی های پژوهش سازمان مميزه هيأت پایه علوم تخصصی كميسيون عضو

 ایران
 1393بهمن  02/10/1391

 1391بهمن  20/9/1391 جانبه همه دفاع ملی، دفاع همایش علمی كميته عضو 9

 1393سال  18/9/1391 نفت با حکم وزیر نفت صنعت فناوری توسعه و انتقال گذاری سياست شورای عضو 10

 1391دی ماه  28/8/1391 نفت وزارت فناوری و پژوهش جشنواره مستقل مميزی كميته عضو 11

 05/09/1392 16/8/1391 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بورس مركزی شورای عضو 12

 دارد ادامه 29/7/1391 دانشگاه گيالن Chemistry of Solid Materials مجله تحریریه هيات عضو 13

14 
كاتاليست با حکم معاون  سند اجرای بر عالی نظارت جهت مشاور كارگروه دبير و عضو

 1392دی ماه 30/3/1391 وزارت نفتپژوهش و فناوری 

15 
عضو كارگروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه فنی و مهندسی مركز جذب اعضای 

 1392 10/11/1390 هيأت علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

16 
 راهبردی نظارت و گذاریسياست شورای در فناوری و علوم، تحقيقات وزارت نماینده
 1393سال  08/9/1390 نفت با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت صنعت در فناوری و پژوهش

 دارد ادامه 1/6/1390 فناوری سازی تجاری فصلنامه تحریریه هيات عضو 17

18 
كشور )نهاد  پژوهشگران از حمایت صندوق زیستی علوم و علوم تخصصی كميته عضو

 ریاست جمهوری(
05/4/1390 1392 

 1393اسفند  1390 پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دو نطقهم امنای هيات عضو 19

 1393اسفند  1390 پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری دو منطقه امنای هيأت دائمی كميسيون عضو 20



5 
 

21 
 و انرژی و مواد ایران، پتروشيمی و پليمر هایپژوهشگاه مشترک مميزه هيات عضو

 گرن فناوری و علوم پژوهشکده
1389 1391 

 1391 29/10/1389  زنجان– پایه علوم تکميلی تحصيالت دانشگاه مميزه هيات عضو 22

 17/10/1392 4/7/1389 سيليکون و ارگانوسيليکون شيمی فناوری هماهنگی كانون رئيس 23

 1393خرداد 23/6/1389 نفت صنعت پژوهشگاه امناء هيات عضو 24

 17/10/1392 24/5/1389 ایران شيمی مهندسی و شيمی پژوهشگاه رئيس 25

 دارد ادامه 18/5/1389 اروند مجتمع پتروشيمی موظف غير مدیره هيأت عضو 26

 1373 1369 كشور استخدامی و اداری امور سازمان دولتی مدیریت آموزش مركز اداری امور كل مدیر 27

28 
سازمان امور اداری  -یدولت مدیریت آموزش مركز كشور مدیران اطالعاتی بانك پروژه مدیر

 1374 1373 و استخدامی كشور

 1371 1363 سابق( معلم تربيتمی )زخوار دانشگاه دانشگاهی جهاد معاون و علمی هيات عضو 29

 

 

 

 صنعتي تحقيقات و پژوهشي های فعاليت

 

 پژوهشي هایپروژه :الف

 

 قرارداد طرف پروژه عنوان رديف
  اجرای  مدت

 پروژه

 تاريخ

 قرارداد

 يتوضع

 پروژه

1 
 از استفاده با ایران معدنی های آب در رادون گيری اندازه

 مایع سوسوزن شمارشگر بوسيله آلفا نگاری  طيف
 - ماه 9 -

 یافته خاتمه

 است

2 
 و به ها جاذب از جدیدی نوع سنتز و تهيه

              هایماكرومولکول آنهادرجذب كارگيری

 صنعتی های فاضالب

 پژوهشی معاونت

 نشگاهدا
- - 

 یافته خاتمه

 است
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 صنعتي تحقيقات های پروژه: ب

 

 قرارداد طرف پروژه عنوان رديف
 اجرای  مدت

 پروژه 

 تاريخ

 قرارداد

 وضعيت

 پروژه

1 
 XD 4609یا  5075Aتدوین دانش فنی توليد رزین 

 آلمان Huntsman Rencastمحصول شركت 

مجتمع صنایع شهيد 

وزارت  -رحيمی طاری

 دفاع

 01/04/92 
 خاتمه

 است یافته

2 
 روشهای بوسيله فسفری هایلجن از فسفر استحصال

 جداسازی شيميایی و فيزیکی

مجتمع شهيد زین 

 وزارت دفاع-الدین
 3/10/91 

 خاتمه

 است یافته

3 
 شدن تجزیه از حاصل مشتقات ميزان و نوع تعيين

 اثر بر پایه دو جامد هایسوخت در پایداركننده تركيبات

 زمان گذشت

مجتمع صنایع شهيد 

وزارت  -رحيمی طاری

 دفاع

 22/09/91 
 خاتمه

 است یافته

4 

های فنولی با استفاده از جاذب های نانو حذف آالینده

متخلخل اصالح شده مغناظيسی از پساب صنایع با روش 

 جداسازی مغناطيسی

صندوق حمایت از 

 پژوهشگران
 13/09/91 ماه 14

 خاتمه

 است یافته

 13X لکوالرسيومو سنتز 5
 و پژوهش شركت

 فناوری پتروشيمی
 20/03/91 

 خاتمه

 است یافته

 13Xدهی زئوليت شکل 6
 و پژوهش شركت

 فناوری پتروشيمی
 20/03/91 

 خاتمه

 است یافته

7 
 و پركلرات آمونيوم واحد لجن از پالتين بازیابی و جداسازی

 پایلوت ایجاد

صنایع شهيد  -پارچين

 وزارت دفاع-زین الدین
 31/02/91 

خاتمه 

 یافته است

8 

 فنی دانش تدوین و جدید پروس نانو هایجاذب تهيه

 و معدنی صنایع خروجی گازهای از CO2 گاز جذب جهت

 محيطی زیست استاندارد حد در آن غلظت كنترل

 و گسترش سازمان

 ایران صنایع نوسازی
- 27/10/90 

 خاتمه

 است یافته

 سنج طوبتدستگاه ر یك جهت پژوهش و تحقيق 9
صنایع شيميایی 

 وزارت دفاع-پارچين
- 6/02/90 

خاتمه 

 یافته است

10 
 كاهش و حذف جهت جدید نانومتخلخل های جاذب سنتز

 معدنی صنایع هایپساب از سنگين فلزات
 28/12/89 - صنایع وزارت

خاتمه 

 یافته است

11 
 و  Engine Gas و  Fuel Gas سيستم هيدروژن جداسازی

 كاتاليستی تبدیل واحد  Recycle Gas در آن از استفاده
 1/10/88 ماه 12 كرمانشاه پاالیشگاه

خاتمه 

 یافته است

12 

-پيش منظور به مناسب پوششی های سيستم از استفاده

 مناطق در گاز انتقال لوله خطوط خوردگی از گيری

 باتالقی

 استان گاز شركت

 قزوین
 30/11/84 ماه 12

 خاتمه

 است یافته

13 
 پوششهای تعویض و زدایی زنگ در SARA تکنولوژی

 خوردگی براثر دیده صدمه
 1/11/84 ماه 6 جم فجر گاز پاالیشگاه

 خاتمه

 است یافته

14 

 مورد بوداركننده تركيبات مشکالت پيرامون جامع بررسی

 اجرای و مناسب جایگزین معرفی گاز، صنعت در استفاده

 مناطق از یکی در آن آزمایشی

 استان گاز شركت

 رانته
 1/11/84 ماه 9

 خاتمه

 است یافته

15 
 و زیست محيط و انسان روی بر مركاپتان تأثيرات بررسی

 مناسب جایگزینی معرفی

 تهران گاز شركت

 بزرگ
 1/10/84 ماه 12

 خاتمه

 است یافته
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 قرارداد طرف پروژه عنوان رديف
 اجرای  مدت

 پروژه 

 تاريخ

 قرارداد

 وضعيت

 پروژه

16 
 براثر دیده صدمه های پوشش تعویض و زداییرنگ

 خوردگی
 11/07/84 ماه 6 آبادان پاالیشگاه

 خاتمه

 است هیافت

17 

 سنگين برشهای از گوگردزدایی كاتاليست توليد روش

 در آن نتایج از استفاده و كوره نفت و گاز نفت مانند

 كرمانشاه پاالیشگاه

 22/12/83 ماه 9 كرمانشاه پاالیشگاه
 خاتمه

 است یافته

 1/08/83 ماه 12 قاره فالت شركت دریایی تأسيسات خوردگی از جلوگيری های روش بررسی 18
 خاتمه

 است یافته

19 
 و سود دورریز از ناشی محيطی زیست مشکالت بررسی

 زمينه این در مناسب هایحل راه ارائه

 گاز پاالیش شركت

 جم فجر
 1/04/83 هما 11

 خاتمه

 است یافته

20 
 واحد در عمليات شرایط و طراحی ایمشاوره خدمات انجام

LUBE با پایه روغن تهيه منظور به VI 100از بزرگتر 
 29/04/82 ماه 6 تهران پاالیشگاه

 خاتمه

 است یافته

21 
 گوگردی امالح عملی كاهش راهکارهای زمينه در پژوهش

 كرمانشاه پاالیشگاه در آن هایبرش و خام نفت در
 1/10/81 ماه 13 كرمانشاه پاالیشگاه

 خاتمه

 است یافته

22 
 كنترل عملی های روش راهکارها و زمينه در پژوهش

 كرمانشاه پاالیشگاه در محيطی زیست هایگیآلود وكاهش
 1/10/81 ماه 6 كرمانشاه پاالیشگاه

 خاتمه

 است یافته

23 
 جامد پسماندهای از ناشی محيطی زیست اثرات بررسی

 هاچاه حفاری ومایع

 مناطق ملی شركت

 جنوب خيز نفت
 9/07/81 ماه 9

 خاتمه

 است یافته

 نفتنيك خام نفت از ترانس روغن تهيه 24
 پاالیش ملی كتشر

 تهران نفت
 29/03/81 ماه 10

 خاتمه

 است یافته

 گوگردی بتن ساخت در گوگرد از استفاده 25
 نفت پاالیش شركت

 بندرعباس
 27/11/80 ماه11

 خاتمه

 است یافته

26 
 مجتمع هایدودكش از خروجی NOx گازهای از استفاده

 و آمونياكی هایآالینده حذف برای رازی پتروشيمی

 برعکس

 صنایع ملی ركتش

 پتروشيمی
 15/11/80 ماه 11

 خاتمه

 است یافته

 11/05/80 ماه 14 اراک پتروشيمی كلراید استيل كلرو از استات كلرو اتيل سنتز 27
 خاتمه

 است یافته

 14/04/80 - امام بندر  پتروشيمی بندرامام پتروشيمی SBRواحدپيشتاز  طراحی 28
 خاتمه

 است یافته

29 
 در جيوه محيطی زیست آلودگی كاهش راهکارهای بررسی

 امام بندر پتروشيمی
 14/09/79 ماه 10 امام بندر  پتروشيمی

 خاتمه

 است یافته

30 
 سازی بهينه در افزودنی مواد نقش و حفاری هایگل

 آنها كاربردی خواص
 - ماه 9 ایران نفت ملی شركت

 خاتمه

 است یافته

31 
     تغيير و تيلنا پلی شيرهای روی بر تخریبی اثرات بررسی

 PE مواد

 استان گاز شركت

 تهران
 - ماه 12

خاتمه 

 یافته است

32 

 روی دكسترین بتاسيکلو نانو های الیه تك نوین سنتز

 در آن كاربرد و( MNCNS) كربنی پروس نانو هایپایه

 و پتروشيمی نفت، صنایع هایآالینده از برخی حذف

 زیست محيط

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته
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 قرارداد طرف پروژه عنوان رديف
 اجرای  مدت

 پروژه 

 تاريخ

 قرارداد

 وضعيت

 پروژه

33 

 منظور به كربنی ساختار نانو جاذب بررسی و مطالعه

 پساب از( فنولی تركيبات) حلقوی آلی تركيبات استخراج

 تکنيك از استفاده با پتروشيمی گاز، نفت، صنعت های
SPME-GC 

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

34 

 گيری اندازه در جدید پروس نانو های جاذب كاربرد

 GC  SPE-هایتکنيك با آلی تركيبات

 پتروشيمی و گاز نفت، صنعت در UV  SPE-و 

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

35 
 ابعاد در متخلخل فسفاتی كلسيم پودرهای سنتز بررسی

 قالبهای از استفاده با( nano porous) نانومتری

 سورفکتانتی

 نفت یشگاهپاال

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

36 

 دار عامل و كربنی ساختار نانو تركيب شناسایی و سنتز

 جاذب یك عنوان به آن كاربرد و آلی عاملی گروه با شده

 فرایندهای از اسيدی تركيبات جذب و حذف برای جدید

 پتروشيمی و گاز نفت، صنعت

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 تمهخا

 است یافته

37 

 -آلی شبکه متخلخل نانو جدید تركيب شناسایی سنتزو

 منظور به مناسب كاتاليست توسط آن اصالح و فلزی

 و گاز نفت، صنعت در هيدروژن گاز سازی ذخيره و جذب

 پتروشيمی

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

38 

 پيش منظور به كربنی ساختار نانو جاذب بررسی و مطالعه

 و ها كلروفنل)حلقوی آلی تركيبات استخراج و تغليظ

PAHS )گاز و نفت، صنعت های فاضالب و ها پساب از 

 SPME- GC روش از استفاده با پتروشيمی

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

39 

 نانوپروس مواد از استفاده با رطوبت سنسور ساخت

TiO2/SnO2 این از استفاده و آن اصالح و پایه انعنوه ب 

 پتروشيمی و گاز نفت، صنعت فرآیندهای در سنسورها

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

40 

 – نانوسایز پودرهای فيزیکی خصوصيات بررسی و سنتز

 سيستم در كاربری با فسفات كلسيم تری متخلخل مزو

 دارو رهایش های

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

41 

 فلزات با شده دار عامل كربنی نانوپروس شناسایی و سنتز

 برای جدید جاذب یك عنوان به آن كاربرد و( مس آهن،)

 یندهایآفر از( PAH, BTX) الیندهآ آلی تركيبات حذف

 صنعتی های پساب و نفت صنعت

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

42 
 -آلی هایشبکه متخلخل نانو هایجاذب شناسایی و سنتز

 جهت آمينی پليمرهای با شده اصالح سيليکاتی و فلزی

 پتروشيمی و گاز نفت، صنعت در CO2 گاز جذب

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

43 

 فلزی آلی شبکه نانومتخلخل جاذب شناسایی و سنتز

 هاینانولوله با آن هيبرید و متان گاز زیساذخيره جهت

 .پتروشيمی و گاز ،نفت صنعت در آن كاربرد و كربنی

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته

44 
 عنوان به آن كاربرد و TiO2 نانوپروس شناسایی و سنتز

 گاز صنایع در رطوبت حسگر

 نفت پاالیشگاه

 كرمانشاه
 - ماه 12

 خاتمه

 است یافته
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 اختراع ثبت

 

 اسامي همكاران تاريخ ثبت موضوع رديف

1 
و استفاده از آن به  Zn3( BTC)2فلزی  -طراحی و ساخت جاذب نانو متخلخل آلی

 منظور ذخيره سازی گاز هيدروژن در دمای محيط
 مجتبی فریادرس 22/04/1393

2 
 سنتز و شناسایی جاذب های نانو متخلخل آلی فلزی

2(BTC)Li.Cu3 2و(BTC)Na.Cu3 سازی گاز ذخيره و استفاده از آن به منظور

 هيدروژن در دمای محيط

 مجتبی فریادرس 21/04/1393

3 
   به روش هيدروترمال با استفاده از NaXسنتز جاذب زئوليتی به وسيله  CO2جذب 

 آب شيشه
17/04/1393 

 منصور جهانگيری

عطيه اسکندری            

 فریبا محمدی نجاتی

4 
تهيه شده با اسيد  SBA-15ز جاذب پليمر نانو متخلخل كربن نيتریدی با پایه سنت

 فسفریك جهت استفاده برای حذف فلزات سنگين مس و سرب
21/09/1391 

  مژگان

 فر شناس حق

5 
 جهت  فسفریك اسيد از استفاده با SBA-15 متخلخل نانو تركيب شناسایی و سنتز

 فلزی سنگين توليدات برخی حذف
19/09/1391 

 مژگان

 فر شناس حق 

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

 دار برای جذب دی اكسيد كربنعامل دار شده با دندریمرهای آمين
 محمد جواد حبيبی 18/09/1391

7 
 یسيليکات مزوپروس پایه بر معدنی -آلی كامپوزیت نانو جاذب ای مرحله چند ساخت

 كربن اكسيد دی جذب برای آمينی های دندریمر با شده دار عامل
 حبيبی جواد محمد 18/09/1391

8 
ساخت و كاربرد جاذب نانو متخلخل سيليکایی عامل دار شده با دندریمرهای مالمينی 

 به عنوان جاذب دی اكسيد كربن
 محمد جواد حبيبی 11/09/1391

 3/07/1391 سنگين فلزات حذف جهت شده دار مالمين نيتریدی كربن متخلخل نانو جاذب سنتز 9
  مژگان

 فر شناس حق

10 
 آن كاربرد و اسيد آمينو با شده دار عامل (CMK-3) كربنی مزوپروس شناسایی و سنتز

 يوممكاد و سرب فلزات جذب برای جدید جاذب یك عنوان به
 حبيبی علی 2/07/1391

11 

 های لوله نانو با شده هيبرید فلزی آلی شبکه متخلخل نانو جاذب شناسایی و سنتز

 صنعت در آن كاربرد و متان گاز سازی ذخيره جهت MWCNT@MIL-53-Cu كربنی

 پتروشيمی و گاز ،نفت

 شيخی سارا 7/12/1390

12 
 ميکرو جدید فيبر عنوان به شده اصالح سيليکاتی مزوپروس های جاذب كاربرد و سنتز

 آروماتيك تركيبات   تغليظ پيش و جداسازی جهت  جامد فاز با استخراج
 نژاد ایران ساناز 18/11/1390

13 

 های لوله نانو با شده هيبرید فلزی -آلی شبکه متخلخل نانو جاذب شناسایی و سنتز

 صنعت در آن كاربرد و متان گاز سازی ذخيره جهت MWCNT@MIL-101 كربنی

 پتروشيمی و گاز ،نفت

 شيخی سارا 17/10/1390

14 
 ذخيره جهت MIL-53- Cu فلزی -آلی شبکه متخلخل نانو جاذب ساییشنا و سنتز

 نفت صنعت در آن كاربرد و متان گاز سازی
 شيخی سارا 10/08/1390

15 

 های لوله نانو با شده هيبرید فلزی آلی شبکه متخلخل نانو جاذب شناسایی و سنتز

 صنعت در آن كاربرد و متان گاز سازی ذخيره جهت MWCNT@MIL-53-Cr كربنی

 پتروشيمی و گاز، نفت

 شيخی سارا 9/08/1390

16 

 آن كاربرد و (II)كبالت با شده دار عامل و كربنی پروس نانو تركيب شناسایی و سنتز

 و نفت صنعت های فرایند از آالینده آلی تركيبات حذف برای جدید جاذب عنوان به

 صنعتی های پساب

 درخشان منصوره 8/08/1390



10 
 

17 
 حذف برای آن از استفاده و كربنی پروس نانو های پایه روی طال یدجد ساختار نانو

 دار نيتروژن و گوگردی های آالینده
 ذوالفقاری قاسم 0/1390 10/7

18 
 كاتيونی الکتروليت پلی با شده دار عامل سيليکاتی های مزوپروس شناسایی و سنتز

 آنيونی دانهرنگ جذب برای
 صالحی سميرا 1390/ 6/7

19 
              و روی اكسيد با شده دار عامل CMK-3 كربنی پروس نانو جاذب انون ساخت

 جيوه و سرب آلودگی حذف فرایند سازی بهينه
 ذوالفقاری قاسم 0/1390 13/6

20 
 های گروه با شده دار عامل MCM-48 سيليکاتی مزوپروس تركيب شناسایی و سنتز

 اكسيد كربن دی گاز جدید جاذب یك عنوان به آن كاربرد و آمينی
 حسينی وحيد 6/04/1390

21 
 های گروه با شده دار عامل SBA-3 سيليکاتی نانوپروس جاذب شناسایی و سنتز

 اسيدی رنگهای جذب برای آمينی
 صالحی سميرا 30/01/1390

22 
 در هيدروژن مولکول جذب افزایش منظور به MIL-101 نانومتخلخل تركيب سنتز

 Fuel gas & Engine gas جریانات
 ماندگارزاد سکينه 5/09/1389

23 
 تركيبات جذب برای آلی عاملی گروه با شده دار عامل كربنی ساختار نانو تركيب سنتز

 پتروشيمی گاز، نفت، صنعت فرایندهای از اسيدی
 صالحی سميرا 26/07/1389

24 
          در لوله خطوط در رطوبت دفع منظور به مدرن پوششی های سيستم از استفاده

 باتالقی مناطق 
 گرشاسبی وحيد 2/06/1389

 15/04/1389 رطوبت حسگر 25
 بهنام رضا احمد

 صبا

26 
به  آن از استفاده و مس با شده دار عامل كربنی نانوساختار جاذب شناسایی و سنتز

 و صنعتی های پساب از پيریدین بای و اورتوفنانترولين تركيبات حذف منظور

 كشاورزی

 الوند وزر مه 8/12/1388

 گرشاسبی وحيد 20/11/1388 گوگردی بتن ساخت از استفاده منظور به ها پاالیشگاه در بتن گوگرد از استفاده 27

28 
 و كوره نفت و گاز نفت مانند سنگين های برش از زدایی گوگرد كاتاليست ساخت

 گاز و نفت های پاالیشگاه در آن از استفاده
 گرشاسبی وحيد 20/11/1388

29 
 به كارگيری و SBA-15 شده دارعامل سيليکاتی ساختار نانو تركيب شناسایی و زسنت

 نفت صنایع فرایندهای از هالوفنول تركيبات حذف برای جدید جاذب یك عنوان به آن
 محمودی امير شهرام 20/10/1388

30 
 یك عنوان به آن كاربرد و تيتانوسيليکات نانوپروس تركيب خواص بررسی و تهيه

 صنعتی های فاضالب از سنگين فلزات حذف رایب جاذب
 خسروی فائزه 10/08/1388

31 
 جاذب عنوان به آن كاربرد و سيليکات زیركونيوم ساختار نانو تركيب شناسایی و تهيه

 (مس -كادميم -سرب -نيکل) سنگين های كاتيون جذب برای موثر
 قاسميان زهره 10/08/1388

32 
 های آب از ها كلروفنول جذب و حذف منظور به نانو یفناور از استفاده با جاذب تهيه

 صنعتی های پساب و آلوده
 لشگری مریم 28/05/1388

33 
 گوگرددار تركيبات حذف منظور به نانو فناوری از استفاده با تركيب نو جاذب یك تهيه

 پتروشيمی و گاز نفت، صنایع از
 حریری اصل صبا 28/05/1388

34 
 یك عنوان به آن كاربرد و پليمر با شده اصالح كربنی پروس ونان ماده شناسایی و تهيه

 صنعتی پسابهای از فنولی تركيبات حذف برای موثر جاذب
 غفاری آرزو 5/03/1388

35 
 به آن به كارگيری و اسيد با شده اكسيد كربنی ساختار نانو تركيب شناسایی و سنتز

 نفتالين مشتقات حذف برای  جدید جاذب یك عنوان
 مرادی ارشاد سيد 26/12/1387

36 
 از استفاده و سيليکاتی های متخلخل نانو از استفاده با كربنی متخلخل نانو مواد سنتز

 داروسازی و نفت صنایع در جاذب عنوان به آنها شده دار عامل هایفرم
 پروین زهرا 17/12/1387

 



11 
 

 

 انتشارات

  كتب: الف

 و علم دانشگاه وحيدگرشاسبی، ،انبياء منصور صنعت، در یزدایرنگ نوین هایفناوری و هاپوشش خوردگی، -1

 .1389 تابستان ،ایران صنعت

 صنعت و علم دانشگاهنورعلی محمدی، كاوه محمدی، ، انبياء منصور ،(كاربردها و شناسایی سنتز،) پروس نانو مواد -2

 .1387 ایران،

 ماه آذر ، ایران صنعت و علم دانشگاه ،یداراب یعل ،اءيانب منصور ،(ميکسرها) دار همزن مخازن طراحی اصول -3

1384. 

 

 

  مقاالت: ب

 ارشد كارشناسي نامه پايان از حاصل مقاله(ISI) 

1. S.W. Husian, M.G. Maragheh, M. Anbia, “Radionuclides sorption on lanthanum silicate: a new ion 

exchanger”, Journal of Applied Radiation and Isotopes, 44 (1993) 745 -749. 

 

 دانشوری دوره از حاصل مقاله(ISI) 

 
2- M.G. Maragheh, S.W. Husain, Asgharizadeh, M. Anbia, Moosavi , “Determination of  

222
Rn In Iranian 

mineral  water using liquid scintillation alpha- spectrometry”, Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry, 2002. 

 

 دكتری رساله از حاصل مقاالت(ISI) 

 
3- M. Anbia, M. K. Rofouei, S.W. Husain, “ Mesoporous lanthanum tungstate as a novel sorbent for removal 

of heavy metal ions from aqueous media”, Asian Journal of Chemistry, 19 (2007) 3862-3868. 

 
4- M. Anbia, M. K. Rofouei, S.W. Husain, “ Synthesis of mesoporous lanthanum phosphate and its use as a 

novel sorbent”, Chinese Journal of Chemistry, 24 (2006) 1026-1030.  

 

5- M. J. Hudson, S.W. Husain, M. Anbia, “Development of new sorbents: i.Ordered porous phase of titanium 
phosphate”, Journal of the Iranian Chemical Society, 2 (2005) 54-59. 

  

6- M. Anbia, M. K. Rofouei, S.W. Husain, “ Development of new adsorbents: ii. Sorption of toxic metals on 
mesoporous lanthanum silicate”, Oriental Journal of Chemistry, 21 (2005) 199-206.  

 
 

 مقاالت ISI  

 

7- M. Anbia, M. Jahangiri, F. Mohammadi Nejati, “ Optimization of synthesis procedure for NaX zeolite by 

Taguchi experimental design and its application in CO2 adsorption”, Journal of Sciences Islamic Republic of 

Iran, has been accepted (2015).  

8- M. Anbia, F. Bandarchian, “Conventional hydrothermal synthesis of nanoporous molecular sieve 13X for 

selective adsorption of trace amount of hydrogen sulfide from mixture with propane”, Journal of Natural 

Gas Science & Engineering, 26 (2015) 1380-1387.  



12 
 

9- M. Anbia, M. Haqshenas, “Adsorption studies of Pb(II) and Cu(II) ions on mesoporous carbon nitride 

functionalized with melamine-based dendrimer amine”, International Journal of Environmental Science 

and Technology, 12 (2015) 2649-2664. 

10- M. Anbia, M. Derakhshan, R. Dehghan, F. Bandarchian, “Cobalt functionalized ordered mesoporous 

carbon as effective adsorbent for removal of organic pollutants from aqueous media”, 

International Journal of Environmental Research, 9 (2015) 649-656. 

11- A. Ghaffari, M. Anbia, “Preparation and chracterization of new hybrid organic-inorganic nanoporous silica 

for removal of Cu(II), Pb(II) and Cd(II) from aqueous media”, Journal of the Indian Chemical Society, 92 

(2015) 345-354. 

12- A. Ghaffari, S. W. Husain, M. S. Tehrani, M. Anbia, P. A. Azar, “Highly efficient adsorption of 

hexavalent chromium from the aqueous system using nanoporous carbon modified with 

tetraethylenepentamine”, International Journal of Environmental Science and Technology, 12 (2015) 1835-

1844. 

13- M. Anbia, K. Kargosha, S. Khoshbooi, Heavy metal ions removal from aqueous media by modified 

magnetic mesoporous silica MCM-48”, Chemical Engineering Research and Design, 93 (2015) 779-788. 

14- M. Anbia, M. Khazaei, “Ordered nanoporous carbon based solid- phase microextraction for the analysis of 

nitroaromatic compounds in aqueous samples”, Iranian Journal of Chemisctry and Chemical Engineering, 

33 (2014) 29-39. 

15- M. Anbia, V.Hoseini, S.Mandegarzade, E. Mataei, S.Sheikhi, “Synthesis of nanoporous metal organic 

framework MIL-53-Cu and its application for gas separation”, Iranian Journal of Chemical and Chemical 

Engineering, 33 (2014) 25-28. 

16- A. Moatti, J. Javadpour, M. Anbia, A. Badiei, “The correlation between aging time and pore charateristics 

in the synthesis of mesoporous Al2O3”, Ceramics International, 40 (2014) 10231-10236. 

17- M. Anbia, S. Salehi, “Adsorption of methyl- orange from aqaeous solution onto nanoporous silica 

materials”, Scientia Iranica, 21 (2014) 2036-2048. 

18- M. Anbia, M. Haqshenas, “Synthesis and characterization of functionalized ordered hexagonal nanoporous 

carbon nitride with melamine- based dendrimer amines”, Journal of the Iranian Chemical Society, 11 

(2014) 1537-1543. 

19- M. Anbia, R. Dehghan, “Functionalized CMK-3 mesoporous carbon with 2-amino-5-mercapto-1, 3, 4-

thiadiazole for Hg (II) removal from aqueous media”, Journal of Environmental Sciences, 26 (2014) 1541-

1548. 

20- M. Anbia, M. Neyzehdar, “Humidity sensitive behavior of Fe-doped mesoporous silica MCM-41”, 

Sensors & Actuators: B. Chemical, 193 (2014) 225-229. 

21- M. Anbia, A. Habibi, “Synthesis of L-cysteine grafted nanoporous carbon (CMK-3) and its use as a new 

cadmium sorbent”, Chemical Engineering Journal, 223 (2013) 899- 907. 

22- M. Anbia, S. Sheykhi, “Preparation of multi walled carbon nanotube incorporated MIL-53-Cu composite 

metal-organic framework with enhanced methane sorption”, Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry, 19 (2013) 1583-1586. 



13 
 

23- M. Anbia, S. Irannezhad, “Modified SBA-15 mesoporous silica as a novel fiber coating in solid-phase 

microextraction and determination of BTEX compounds in water samples using gas chromatography- 

flame ionization detection”, Analytical Methods, 5 (2013) 1596-1603. 

24- M. Anbia, G. Zolfaghari, “A zinc oxide-coated nanoporous carbon adsorbent for lead removal from water: 

optimization equilibrium modeling, and kinetics studies”, International Journal of Environmental Science 

and Technology, 10 (2013) 325- 340. 

25- M. Anbia, S. Sheykhi, “Synthesis of nanoporous copper terephthalate [MIL-53 (Cu)] as a novel methane- 

storage adsorbent”, Journal of Natural Gas Chemistry, 21 (2012) 680-684. 

26- M. Anbia, M.B. Ghasemian, S.Shariati, G.Zolfaghari, “Employing a new modified nanoporous carbon for 

extraction and determination of 1, 10-Phenanthroline and 2, 2-Bipyridine by SPE system and using taguchi 

optimization method”, Analytical Methods, 4 (2012) 4220- 4229. 

27- M. Anbia, N. Kakoli, “Ordered nanoporous carbon an effective adsorbent in solid-phase microextraction 

of toluene and chlorinated toluenes in water sample”, Journal of Saudi Chemical Society, in press (2012). 

28- M. Anbia, A. Haghi, S. Shariati, “Novel fiber coated with nanoporous carbons for headspace solid-phase 

microextraction of chlorophenols from aqueous media”, Analytical Methods, 4 (2012) 2555-2561. 

29- J.B. Raoof , F. Chekin, R. Ojani , S. Barari, M. Anbia, S. Mandegarzad , “Synthesis and characterization of 

ordered mesoporous carbon as electrocatalyst for simultaneous determination of epinephrine and 

acetaminophen”, Journal of Solid State Electrochemistry, 16 (2012) 3753-3760. 

30- M. Anbia, V. Hoseini, S. Mandegarzad, “Synthesis and characterization of nanocomposite MCM-48-

PEHA-DEA and its application as CO2 adsorbent”, The Korean journal of Chemical Engineering, 29 

(2012) 1776-1781. 

31- M. Anbia, S. Mandegarzad, “Enhanced hydrogen sorption on the modified MIL-101 with Pt/CMK-3 by 

hydrogen spillover effect”, Journal of Alloys and Compounds, 532 (2012) 61-67. 

32- M. Anbia, V. Hoseini, “Development of MWCNT@MIL-101 hybrid composite with enhanced adsorption 

capacity for carbon dioxide”, Chemical Engineering Journal, 191 (2012) 326-330. 

33- M. Anbia, V. Hoseini, S. Sheykhi, “Sorption of Methane, Hydrogen and Carbon dioxide on metal-organic 

framework, iron terephthalate (MOF-235)”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18 (2012) 

1149-1152. 

34- M. Anbia, S.E.Moosavi Fard, “A humidity sensor based on KCl–doped nanoporous Ti0.9Sn0.1O2 thin films 

prepared by sol-gel method”, Scientica Iranica C, 19 (2012) 546-550. 

35- M. Anbia, V. Hoseini, “Enhancement of CO2 adsorption on nanoporous chromium terephthalate (MIL-

101) by amine modification”, Journal of Natural Gas Chemistry, 21 (2012) 339-343. 

36- M. Anbia, S.E. Moosavi Fard, K. Shafiei, M. A. Hassanzadeh, A. Mayahipour, “Humidity sensing 

properties of the sensor based on V-doped nanoporous Ti0.9 Sn0.1O2 thin film”, Chinese Journal of 

Chemistry, 30 (2012) 842-846. 

37- M. Anbia, S. Salehi, “Removal of acid dyes from aqueous media by adsorption onto amino-functionalized 

nanoporous silica SBA-3”, Dyes and Pigments, 94 (2012) 1-9. Hot Paper (2012, 2013). 

38- M. Anbia, S. Salehi, “Synthesis of polyelectrolyte – modified ordered mesoporous carbon for removal of 

aromatic organic acids from purified terephthalic acid wastewater”, Chemical Engineering Research and 

Design, 90 (2012) 975-983.  



14 
 

39- M. Anbia, S. E. Moradi, “The examination of surface chemistry and porosity of carbon nanostructured 

adsorbents on 1-naphthol removal from petrochemical wastewater streams”, Korean Journal of Chemical 

Engineering, 29 (2012) 743-749. 

40- M.Anbia, S.E.Moosavi Fard, “Humidity sensing properties of Ce-doped nanoporous ZnO thin film 

prepared by sol –gel method”, Journal of Rare Earths, 30 (2012) 38-42. 

41- M.Anbia, S.E.Moosavi Fard, “Improving humidity sensing properties of nanoporous TiO2-10mol% SnO2 

thin films by co-doping with La
3+

 and K
+
”, Sensors & Actuators: B.Chemical, 160 (2011) 215-221. 

42- Gh. Zolfaghari, M. Anbia, A. Esmaili-Sari, H. Younesi, Sh. Amirmahmoodi, A. Ghafari-Nazari, “Taguchi 

optimization approach for Pb(II) and Hg(II) removal from aqueous solutions using modified mesoporous 

carbon”, Journal of Hazardous materials, 192 (2011) 1046-1055. 

43- M. Anbia, Z. Ghasemian, “Removal of Cd (II) and Cu (II) from aqueous solutions using mesoporous 

silicate containing zirconium and iron”, Chemical Engineering Research and Design, 89 (2011) 2770- 

2775. 

44- M. Anbia, S.E.Moosavi Fard, “Humidity sensing properties of La
3+

 and K
+
 Co-doped Ti0.9Sn0.1O2 thin 

films”, Journal of Rare Earths, 29 (2011) 668-672. 

45- M. Anbia, Sh.Amirmahhmodi, “Removal of Hg (II) and Mn (II) from aqueous solution using nanoporous 

carbon impregnated with surfactants”, Arabian Journal of Chemistry, in press (2011). 

46- M. Anbia, Z.Parvin, "Desulfurization of fuels by means of a nanoporous carbon adsorbent”, Chemical 

Engineering Research and Design, 89 (2011) 641-647. 

47- M. Anbia, M.Khazaei, “Ordered nanoporous carbon based solid- phase microextraction and determination 

by gas chromatography”, Journal of Chromatography A, 73 (2011) 379-384. 

48- M. Anbia, A.Ghaffari, “Removal of malachite green from dye wastewater using mesoporous carbon”, 

Journal of Iranian Chemical Society, 8 (2011) 567-576. 

49- M. Anbia, N.Mohammadi, “A fast and efficient method for the removal of hexavalent chromium from 

aqueous solutions”, Journal of Porous Materials, 18 (2011) 13–21. 

50- M. Anbia, S.Asl Hariri, “Removal of methylene blue from aqueous solution using nanoporous SBA-3”, 

Desalination, 261 (2010) 61-66. 

51- R. Rahimi, M. Anbia, G.H.Mohammad nezhad, M.Rabani, “Synthesis of mesoporous silicate molecular 

sive”, Asian Journal of Chemistry, 22 (2010) 6961-6976. 

52- M. Anbia, S. E. Moradi, “CTBA modified nanoporous carbon for the adsorption of chromate ion from 

industrial wastewater”, Desalination and Water Treatment, 21 (2010) 44-52. 

53- M. Anbia, N.Mohammadi, K. Mohammadi “Fast and efficient nanoporous adsorbent for separation of 

toxic compounds from aqueous solutions”, Journal of Hazardous Material, 176 (2010) 965-972. 

54- M. Anbia, S.Asl Harirri, “Adsorptive removal of anioic dyes modified nanoporous silica SBA-3”, Journal 

of Applied Surface Science, 256 (2010) 3228-3233. 

55- M. Anbia, S.N.Ashrafizadeh, “Nanoporous lanthanum tungstate: a viable adsorbent for heavy metal and 

organic pollutants”, Chinese Journal of chemistry, 28 (2010) 1147-1152.  

56- M. Anbia, N.Mohammadi, “A nanoporous adsorbent for removal of furfural from aqueous solutions”, 

Desalination, 249 (2009) 150-153. 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77958047020&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=anbia&sid=be_xH9ObYdCF6DYER4_HRPl%3a30&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28anbia%29&relpos=0&relpos=0
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77958047020&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=anbia&sid=be_xH9ObYdCF6DYER4_HRPl%3a30&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28anbia%29&relpos=0&relpos=0


15 
 

57- M. Anbia, A. Ghaffari, “Adsorption of phenolic compounds from aqueous solution using carbon 

nanoporous adsorbent coated with polymer”, Applied Surface Science, 255 (2009) 9487-9492. 

58- M. Anbia, F. Khosravi, “Synthesis of nanoporous TiO2 materials using a doubly surfactant system and 

applying them as useful adsorbent”, Radiation Effects & Defects in solids, (2009)1-10. 

59- M. Anbia, S. E. Moradi, “Adsorption of  naphtalene-derived compounds from water by chemically 

oxidized nanoporous carbon”, Chemical Engineering Journal, 148 (2009) 452-458. 

60- M. Anbia, S. E. Moradi, “Removal of  naphtalene from petrochemical wastewater streams using carbon 

nanoporous adsorbents”, Applied Surface Science, 255 (2009) 5041-5048. 

61- M. Anbia, M. Lashgri, “Synthesis of amino-modified ordered mesouporous silica as a new nano sorbent 

for the removal of chlorophenols from aqueous media”, Chemical Engineering Journal, 150 (2009) 555-

560. 

62- M. Anbia, K. Mohammadi, “An effective method for removal of dichromate ion and furfural from aqueous 

solutions using a nanoporous adsorbent”, Asian Journal of Chemistry, 21 (2009) 3347-3354. 

63- M. Anbia, Z. Ghassemian, “Preparation, characterization, and heavy metals adsorption behavior of 

unmodified Zr-MCM41 and Zr-Fe-MCM41”, Journal of Environmental Protection Science, 3 (2009) 163-

169. 

64- M. Anbia, K. Mohammadi, “Removal of copper-phthalocyanine from aqueous solution by cationically 

templated MCM-41 and MCM-48 nanoporous adsorbents”, Chinese journal of Chemistry, 26 (2008) 2051-

2055. 

65- Berijani, Assadi, M. Anbia, Milani Hosseini, Aghaee, “Dispersive liquid-liquid microextraction combined 

with gas chromatography-flame photometric detection Very simple, rapid and sensitive method for the 

determination of organophosphorus pesticides in water”, Journal of Chromatogrphy A, 1123 (2006) 1-9. 

 

 مقاالتISC    

66- M. Anbia, F. Bandarchian, “Optimization of nanocrystals nax zeolite synthesis with different silica 

sources”, Journal of Applied Chemical Research,  has been accepted (2015). 

67- M. Anbia, M. Faryadras, “In situ Na.Cu3(BTC)2 and Li.Cu3(BTC)2 nanoporous MOFs synthesis for 

enhancing H2 storage at ambient temperature”, Journal of Nanostructure in Chemistry, has been accepted 

(2015). 

68- M. Anbia, R. Mehrizi, “Separation and recovery of platinum by magnetic core-shell nano structures 

modified with N-(2-aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane”, Journal of Applied Chemical Research,  

has been accepted (2015). 

69- M. Jahangiri, M. Anbia, A. Eskandari, “The effect of nanoparticle size on gas adsorption”, International 

Journal of Engineering, has been accepted (2015).  

70- S. Salehi, M. Anbia, “Investigation of carbon dioxide adsorption on amino-functionalized mesoporous 

silica”, International Journal of Engineering, 28 (2015) 848-854. 

71-  M. Anbia, M. Faryadras, A. Ghaffarinejad, “Synthesis and characterization of Zn3(BTC)2 nanoporous 

sorbent and its application for hydrogen storage at ambient temperature”, Journal of Applied Chemical 

Research, 9 (2015) 41-45. 



16 
 

72- M. Anbia, S. Khoshbooei, “Functionalized magnetic MCM-48 nanoporous silica by cyanuric chloride for 

removal of chlorophenol and bromophenol from aqueous media”, Journal of Nanostructure in Chemistry, 5 

(2015) 139–146. 

73- M. Anbia, S. Karami, “Desulfurization of gasoline using novel mesoporous carbon adsorbents”, Journal of 

Nanostructure in Chemistry, 5 (2015) 131–137. 

74- M. Anbia, H. Pazoki, “Enhancement of methane adsorption by lithium doping into metal-organic 

framework Cu-BDC”, Journal of Applied Chemical Research, 9 (2015) 73-81. 

75- A.Ghaffari, M.S. Tehrani, S. W. Husain, M. Anbia, P. Aberoomand Azar, “Adsorption of chlorophenols 

from aqueous solution over amino- modified ordered nanoporous silica materials”, Journal of 

Nanostructure in Chemistry, 4 (2014) 114-123. 

76- M. Anbia, A.H.Davijani, “Synthesis of ethylenediamine modified ordered mesoporous carbon as a new 

nanoporous adsorbent for removal of Cu (II) and Pb (II) ions from aqueous media”, International Journal of 

Engineering , 27 (2014) 1415-1422. 

77- M. Anbia, M. Babaei, “Novel amine modified nanoporous SBA-I5 sorbent for the removal of H2S from 

gas steams in the presence of CH4”, International Journal of Engineering, 27 (2014) 1697-1704. 

78- M. Anbia, F. Ghorbani, “Aqueous cadmium ions removal by adsorption on APTMS grafted mesoporous 

silica MCM-41 in batch and fixed bed column systems”, International Journal of Engineering, 26 (2013) 

473- 488. 

79- M. Anbia, A. Ghaffari, “Modified nanoporous carbon material for anionic dye removal from aqueous 

solution”, International Journal of Engineering, 25 (2012) 259-268. 

80- M. Anbia, M. Alvand, “Fast and efficient removal of Orthophenanthroline and 2, 2-Bipyridine from 

aqueous solutions by adsorption on modified nanoporous carbon”, Scientica Iranica C, 19 (2012) 1573-

1579. 

81- M. Anbia, Sh.Amirmahhmodi, “Adsorption of phenolic compounds from aqueous solutions using 

functionalized SBA-15 as a nano-sorbent”, Scientia Iranica C, 18 (2011) 446-452. 

 

  پژوهشي –مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 

 

 Determination of N,N dimethylurea (methyl centralite)،، رسول اميرخانیمنصور انبياءژیال صفری،   -22

derivatives in solid propellants using GC/MS method،  /نشریه علوم و فناوری پيشرفته دفاعی/ سال پنجم

 .1394شماره اول/ بهار 

 

 Determination of the residual amount of methyl centralite in propellants using،منصور انبياءال صفری، ژی -23

gas- chromatography ، 1394نشریه علوم و فناوری پيشرفته دفاعی/ سال پنجم/ شماره اول/ بهار. 

 

دوپ شده با كاتيون  MOF-199لی فلزی سنتز و شناسایی شبکه آ"، مجتبی فریادرس، علی غفاری نژاد،منصور انبياء -28

پژوهش شيمی كاربردی دانشگاه سمنان/  -مجله علمی "،های سدیم به منظور ذخيره سازی هيدروژن در دمای محيط

 .1393/ بهار 30شماره  سال نهم/
 



17 
 

ا استفاده از ای مردبور بتاثير نوع حالل برسنتز آلومين"، عادله معطی، جعفر جوادپور، عليرضا بدیعی، منصور انبياء -28

 .1392بهار  /1شماره  /2جلد /مجله علمی و پژوهشی علم و مهندسی سراميك "،P123بلوكی پالرونيك  -سه كوپليمر

 

 CMK-1/SDS-Feسنتز و شناسایی جاذب نانو متخلخل جدید "شهاب شریعتی،  ،منصور انبياءمحمد باقر قاسميان،  -28

مجله  "،در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی SPE-UVيك با تکن PANHجهت اندازه گيری و حذف تركيبات آلی 

 .94-81صفحه / 1392/ 73پژوهش نفت/ سال بيست و سوم/ شماره 

 
87- M.Anbia, S.E.Moosavi Fard, “A humidity sensor based on Nb-doped nanoporous TiO2 thin film”, 

Sensors & Transducers, 134 (2011) 56-64. 
 

 PEG1000 و  H2Oدیاگرام های دوفازی سه جزئی شامل " ،احمد نصيری ،منصورانبياء، سيدابوالفضل سيد سجادی -22

مجله علمی پژوهشی اميركبير/ سال  "،)سولفيت سدیم(Na2SO3 ( و 1000)پلی اتيلن گليکول به جرم مولکولی 

 .1382بهار / چهاردهم/ شماره ج )مهندسی شيمی(

 

ليگندهای  مطالعه ترمودیناميکی بر همکنش مواد سطح فعال با"ر، ، حسن غالمی، حجت اهلل كریم پومنصور انبياء  -28

 .90-75صفحه / 1380سال  / شماره سوم  /جلد دوازدهم/ المللی علوم مهندسی مجله بين "،ماكروسيکليك

 

های ماده سطح فعال هگزادسيل پيریدینيم برماید و دی  اثر سينرژیسم در مخلوط "، حسن غالمی،  منصور انبياء -89

زمستان  / 49شماره  / سال سيزدهم / دانشگاه صنعتی اميركبير، مجله اميركبير "،اتر 6-كراون18هگزیل  سيکلو

 .8-1صفحه / 1380

 

  ترويجي –مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 
 

دار شده با مالمين در اندازه گيری فلز كاربرد جاذب جدید نانوپروس عامل " ،مژگان حق شناس فر ،منصور انبياء -81

ترویجی انجمن نانو فناوری  –دنيای نانو، فصلنامه علمی  "،( با استفاده از دستگاه جذب اتمیIIكادميوم ) سنگين

 .1391زمستان / 29شماره  /سال هشتم /ایران

-MCMوپروس سيليکاتی مزبهبود ظرفيت جذب سطحی دی اكسيد كربن بر روی  " ،وحيد حسينی ،منصور انبياء -82

شماره  /سال هشتم/ ترویجی انجمن نانو فناوری ایران –دنيای نانو، فصلنامه علمی  "،بوسيله گروه هيدروكسيل 48

 .1391پایيز  /28

اتيل  اتن( عامل دار شده با پCMK-3سنتز و كاربرد ساختار نانو پروس كربنی ) " ،علی حبيبی داویجانی ،منصور انبياء -83

سال  /ترویجی انجمن نانو فناوری ایران –لنامه علمی دنيای نانو، فص "،هگزا آمين به عنوان جاذب فلزات سرب و كادیم

 .1391تابستان /27شماره  /هشتم

سنتز و شناسایی نانو متخلخل سيليکاتی عامل دار شده با تركيب  " ،محمد جواد حبيبی، مهدی بابایی ،منصور انبياء -88

ترویجی انجمن نانو فناوری  –علمی دنيای نانو، فصلنامه  "،هگزامتيلن تتراآمين و كاربرد آن در جذب دی اكسيد كربن

 .1391بهار  /26شماره  /سال هشتم /ایران

دوپ شده با  SnO2-TiO2سنسور رطوبت بر پایه ی سراميك نانو متخلخل  "،، سيد ابراهيم موسوی فردمنصور انبياء -88

تابستان  /23اره شم /سال هفتم /ترویجی انجمن نانو فناوری ایران –دنيای نانو، فصلنامه علمی "،پتاسيم و سریم

1390. 

 /سال دهم /ماهنامه فناوری نانو "،سولفورزدایی بهتر سوخت ها به كمك مواد نانوپروس " ،، زهرا پروینمنصور انبياء -88

 .1390مرداد /5شماره 



18 
 

و ارایه راه كارهای   NOXعوامل موثر بر توليد  بررسی "زاداكبر،  وحيد گرشاسبی، علی وطنی، اميد  ،منصور انبياء -89

مرداد ـ شهریور / 9شماره  /سال دوم /ماهنامه تخصصی فرآیند نو "،ش آن در طراحی كوره های پاالیشگاهیكاه

1386. 

و روش سندبالست در رنگ  SARAمعرفی فناوری"حميد رضا تركی،  ،، اميدزاداكبر، وحيد گرشاسبیمنصور انبياء -82

خرداد ـ  /8شماره  /سال دوم /امه تخصصی فرآیند نوماهن "،زدایی از تجهيزات مورد استفاده در پاالیشگاه نفت آبادان

 .1386تير 

بهبود عملکرد كاتاليست فرایند گوگردزدایی  "، حميدرضا كاویان پور، فرشيد دشتی ، وحيد گرشاسبی ،منصور انبياء -88

 .1385شهریور  /علمی و ترویجی فرایند نو ماهنامه تخصصی "،هيدروژنی نفت خام

سنتز و بررسی "، سيدابوالفضل سيد سجادی، منصور انبياء، رحمت اله رحيمی، غالمحسين محمد نژاد شيرازی -199

 .1385تابستان  /60شماره  /( JSIAUمجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی )  "،نانو ساختار تيتانيوم سيليکات

 

صنعت مجله تخصصی  "،كربن، ویژگی ها و زمينه های كاربردی پيشروی آن"، حسن غالمی،  منصور انبياء -191

 .1384فروردین  /1شماره  /سال اول /كربن ایران

لدهيد و ااتواكسيداسيون بنز "حسين آقائی،  ،منصور انبياءسيد ابوالفضل سيد سجادی، عليرضا گودرزی،  -192

 /فصلنامه تحقيق "، آن ها اتيل استات و مخلوطی از  بوتيرالدهيد در حالل های خالص بنزن، اسيد استيك ، كلروفرم ،

 . 1381پائيز  /42شماره 

سنتز و مطالعه برخی خواص فيزیکی و شيميایی یك جاذب هيدروكسيدی  "، حسن غالمی،  منصور انبياء -193

 .1380پائيز و زمستان   /2شماره / سال نهم /مجله بلورشناسی و كانی شناسی ایران "،جدید

ا ستون های ساخت یك جاذب هيدروكسيدی جدید ب"سيد واقف حسين،  ،،حسن غالمی منصور انبياء -198

 .1379زمستان  / 39شماره  /سال دهم /فصلنامه پژوهشگاه صنعت نفت "،پاراتولوئن سولفورنيك اسيد

 
105- M. Anbia, F. Dashti, “Selective Adhesion Release Agent (SARA) Technology”, Iran Surface 

Coatings. 

 
106- M. Anbia, “The Examination of Achievements of the New Mathod on Determination of 

222
 Rn in 

Iranian Mineral using liquid scintillation alpha- spectrometry ."  

 .1380تيرماه  /فصلنامه تحقيق پژوهشگاه صنعت نفت

 

 (خارجي) بين الملليو سمينار های  مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها 

 

107- ZH. Safari, M. Anbia, GH. Kouzegari, R. Amirkhani, "Dinitrotoluene and trinitrotoluene measuring 
in double-base solid propellants", International Conference on Applied Chemistry and Chemical 

Enginering (ICACCE), New Delhi, India, February 7-8, 2015. 
 

108- Gh. Zolfaghari, A. Esmaili-Sari, M. Anbia, H. Younesi, R. Rajabi, " Surface modification of ordered 

nanoporous carbons CMK-3 via a chemical oxidation approach and its application in removal of Lead 
pollution from water", 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 

IPCBEE, Singapore, 2011. 

 
109- M. Anbia, A.Ghaffari, "Adsorption of anionic dye from dye wastewater using modified carbon 

mesoporous", Slovak Society of Chemical Engineering, September 10, 2010.  

 

110- M. Anbia, A.Ghaffari, "Removal of phenol from aqueous solution using carbon nanoporous    
modified with polymer", Slovak Society of Chemical Engineering, September 10, 2010.  

 



19 
 

111- M. Anbia, M.Lashghari, S.N.Ashrafizadeh, " Adsorption of 2,4-Dicholorophenol on nanoporous 
MCM-41 from aqueous solution", 5

th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), University 

of Sindh, Jamshoro, Pakistan, October 4-7, 2009. 

 

112- M. Anbia, M.Alvand, " Adsorption of phenanthroline from waste water using modified nanoporous 
adsorbent", 5

th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), University of Sindh, Jamshoro, 

Pakistan, October 4-7, 2009. 

 

113- M. Anbia, S. Amirmahmoodi, A.Shiri Garakani, " Adsorption of naproxen by mesoporous carbon 
CMK-3 molecular sieves", 5

th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), University of 

Sindh, Jamshoro, Pakistan, October 4-7, 2009. 

 
114- M. Anbia, S. Asl Hariri, S.N. Ashrafizadeh, " Adsorption of dibenzothiophene by nanoporous silica 

Cu-SBA-3", 5
th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), University of Sindh, Jamshoro, 

Pakistan, October 4-7, 2009. 
 

115- M. Anbia, A.Ghaffari, S.N.Ashrafizadeh, "Adsorption of resorcinol from aqueous solution by 

polymer-coated nanoporous carbon", 5
th

 International Symposium on Biotechnology (ISB09), 

University of Sindh, Jamshoro, Pakistan,October 4-7, 2009. 
116- M. Anbia, A.Ghaffari, S.N.Ashrafizadeh, " Adsorption of methyl red from dye effluent using 

modified mesoporous carbon", 5
th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), University of 

Sindh, Jamshoro, Pakistan, October 4-7, 2009. 
 

117- M. Anbia, A.Ghaffari, S.N.Ashrafizadeh, " Mesoporous carbon as an adsorbent for the removal of 

malachite green from dye wastewater", 5
th
 International Symposium on Biotechnology (ISB09), 

University of Sindh, Jamshoro, Pakistan,October 4-7, 2009. 
 

118- M. Anbia, Z.parvin, M.jafari, "Adsorption of ascorbic acid by silica nanoporous", 5
th
 International 

Symposium on Biotechnology (ISB09), University of Sindh, Jamshoro, Pakistan, October 4-7, 2009. 
 

119- M. Anbia, A. Garakani, S. E. Moradi, Z. Parvin, “Alpha-naphtole removal from water by carboxy 

mesoporous carbon", (CHISA 2008) 18
TH

 International Congress of Chemical and Process 
Engineering, Prague, Czech Republic, August 24

 
–28, 2008. 

 

120- M. Anbia, A. Garakani, S.E.Moradi, S.Asl Hariri, M. Lashgari, " Pb
+2

 adsrption from water by 

carboxy mesoporous carbon in acide in acidic condition", (CHISA 2008) 18
th
 International Congress 

of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 

121- M. Anbia, A.S. Garakani, S.E. Moradi, S. Asl Hariri, M. Lashgari, Z. Parvin, " Chromium Ion 
adsorption on the iron-containing ordered mesoporous carbon", (CHISA 2008) 18

th
 International 

Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 
122- M. Anbia, M.R. Milani Hosseini, K. Mohammadi, "A new method to separation of toxic compounds 

from aqueous solutions using a nanoporous adsorbent", (CHISA 2008) 18
th
 International Congress of 

Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 
123- M. Anbia, Z. Ghasemian, F. khosravi, "A simple hydrothermal route for synthesis Zr-MCM41 and 

ZrFe-MCM41 and their characterization", (CHISA 2008) 18
th
 International Congress of Chemical 

and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008.  

 

124- M. Anbia,  F. khosravi, Z. Ghasemian, "A new route for hydrothermal and non-hydrothermal 

synthesis of mesoporous titanium dioxide materials", (CHISA 2008) 18
th 

International Congress of 

Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008.  

 

125- M. Anbia, A. Garakanib, S. E. Moradi, Z. Parvin, “Carbon mesoporous as a good adsorbent for 

phenanthrene removal from n-hexane solution", (CHISA 2008) 18
th
 International Congress of 

Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 



20 
 

126- M. Anbia, N. Mohammadi, K. Mohammadi, " A fast and efficient method for removal of furfural from 
aqueous solutions", (CHISA 2008) 18

th
 International Congress of Chemical and Process Engineering, 

Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 

127- M. Anbia, A. Garakani, M. Lashgari, S. E. Moradi, S. Hariri, “Synthesis and characterization of 

amino-organo-silica nanoporous as a sorbent”, (CHISA 2008) 18
th
 International Congress of 

Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 

128- M. Anbia, Z. Ghassemian, F.Khosravi, "Preparation characterization, and heavy metals adsorption 
behavior of unmodified Zr-MCM41 and Zr-Fe-MCM41", (CHISA 2008) 18

th
 International Congress 

of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 
129- M. Anbia, Z. Ghasemian, F. khosravi , "A hydrothermal low-cost synthetic route to obtain 

nanoporous ZrO2", (CHISA 2008) 18
th

 International Congress of Chemical and Process Engineering, 

Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008. 

 
130- M. Anbia, M. R. Milani Hosseini, K. Mohammadi, N. Mohammadi, “Synthesis and characterization 

of new bimetallic nanoporous catalyst”, (CHISA 2008) 18
th
 International Congress of Chemical and 

Process Engineering, Prague, Czech Republic, August 24
 
–28, 2008.  

 

131- M. Anbia, V. Garshasbi, O. Zadakbar, “Choosing best perforation method for reduction of completion 

costs”, 57
th
 Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 

 

132- M. Anbia, V. Garshasbi, A. Vatani, O. Zadakbar, “Wellhead separation equipment for parsian gas 

field, selection and design”, 57
th
 Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 

2007. 
 

133- M. Anbia, V. Garshasbi, A. Vatani, O. Zadakbar, “Flaring and flare gas recovery in Iran”, 57
th
 

Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 
 

134- M. Anbia, V. Garshasbi, O. Zadakbar, “Environmental effect of sodium hydroxide”, 57
th
 Canadian 

Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 

 
135- M. Anbia, V. Garshasbi, A. Vatani, O.Zadakbar, “Get electricity form the flare by flare gas recovery, 

"57
th
 Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007.  

136- M. Anbia,V. Garshasbi  A. Vatani, O. Zadakbar, "Study on the effect of using liquid/gas coalescer 
cartridge surface treatment on separation efficiency”, 57

th
 Canadian Chemical Engineering Conference, 

Alberta, Canada, 2007. 

 
137- M. Anbia, V. Garshasbi, A. Vatani, O. Zadakbar, “Increase EOR by flare gas recovery”, 57

th
 

Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 

 

138- M. Anbia, V. Garshasbi, O. Zadakbar, “Environmental effects of solid and liquid wastes of oil wells ", 
57

th
 Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 

 

139- M. Anbia, V. Garshasbi, A. Vatani, O. Zadakbar, “Get fuel gas from the flare by flare gas recovery 

System, "57
th
 Canadian Chemical Engineering Conference, Alberta, Canada, 2007. 

 

  (داخلي)بين المللي  و سمينار های كنفرانس هامقاالت ارائه شده در 
 

140-  M. Jahangiri, M. Anbia, F. Mohammadi Nejati, A. Eskandari, V. Garshasbi, Preparation of zeolite 

(NaX,Faujasite) for adsorption of CO2, The 8
th

 International Chemical Engineering Congress & 
Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, February 24-27, 2014. 

 

141- M. Anbia, R.Amirkhani, Zh.safari, Characterization and development of technical Knowledge 
producing polyurethane 5073A resin, 11

th
 International Seminar on Polymer Science & Technology 

(ISPST2014), Tehran, Iran, October 6-9, 2014. 

  



21 
 

142- S. Kadkhodazade, M .Anbia, S. Mandegarzad, Study on humidity sensing properties of K-doped 
mesoporous silica SBA-15, 3

th
 Iran International Zeolite Conferences( IIZC 2012), Arak University, 

June 6-7, 2012.  

 

143- R. Dehghan, M .Anbia, S. Mandegarzad, Preparation of iminodiacetice acid functionalized 
mesoporous carbone and its application as sorbent for removal of As (III), Pb(II), Cd(II) from waste 

water, 3
th
 Iran International Zeolite Conferences( IIZC 2012), Arak University, June 6-7, 2012.  

 

144- S. Mandegarzad, M. Anbia, E. Motaee, Synthesis of Pt/CMK-3 catalysts for enhanced hydrogen 
storage in MIL-101 by hydrogen spillover effect, ICNS4, Sharif University, Kish Island, March 12-14, 

2012. 

 
145- S. Sheykhi, M. Anbia, A.M. Rashidi, A.R. Shiri Garakani, S. Mandegarzad, Preparation and enhanced 

methane storage capacity of CNT@MIL-53 hybrid composite ,ICNS4, Sharif University, Kish Island, 

March 12-14, 2012. 
 

146- S. Sheykhi, M. Anbia, Synthesis and methane storage on the nanoporous metal–organic framework 

compound MIL-53 (Cu), 3
th
 International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured 

Materials, University of Tehran, November 2-3, 2011. 
147- M. B. Gasemian, M. Anbia, Sh. Shariati, Synthesis of modified nanoporous carbon as a new solid 

phase extraction adsorbent for determination and removal of PANH organic compounds from aqueous 

media, 3
th
 International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, University of 

Tehran, November 2-3, 2011. 

148- Gh. Zolfaghari, M. Anbia, Sh. Amirmahmoodi, A. Esmaili-Sari, H. R. Kavianpour,A.B. Rostami, 

A.R. Shiri Garakani, Synthesis of a new nanoadsorbent for remaval of dibenzothiophene from oils: Au 

particles on ordered mesoporous carbon, 2
th
 Iran International Zeolite Conferences,Tehran, April 29-

30, 2010. 

149- M. Anbia,M. Khazaei, Sh. Amirmahmoodi, H. R. Kavianpour,A. B. Rostami, Shiri Garakani, 

Adsorption of dinitrotoluene using carbon nanoporous adsorbent from aqueous solutions, 2
th
 Iran 

International Zeolite Conferences,Tehran, April 29-30, 2010. 

 

150- M. Anbia, S. Mandegarzad, H. R. Kavianpour, A.B. Rostami, Shiri Garakani, Effect of two isomeric 
benzene dicarboxylic acid ligands on the synthesis of metal organic frameworks (MOFs), 2

th
 Iran 

International Zeolite Conferences,Tehran, April 29-30, 2010. 

151- M.Anbia, M. Alvand, H.R. Kavianpour, A.B. Rostami, A. Shiri Garakani, Synthesis and 

characterization of Cu
2+

-modified ordered mesoporous carbon prepared from SBA-3 as a silica 
template, 2

th
 Iran International Zeolite Conferences, Tehran, April 29-30, 2010. 

 

152- M. Anbia, J. Javadpour, E. Salimi, H. R. Kavianpour, A. B. Rostami, Shiri Garakani, Synthesis of 
mesoporous structured calcium phosphate particle, 2

th
 Iran International Zeolite Conferences, Tehran, 

April 29-30, 2010. 

 
153- M. Anbia, A. Ghafari, S. N. Ashrafizadeh, A. Shiri Garakani, Adsorption of phenanthrene on carbon 

nanoporous adsorbent, International Conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse, 

AWTR2009, Tehran, Iran, November 10-12, 2009. 

 
154- M. Anbia,M. Alvand, S. N. Ashrafizadeh, A. Shiri Garakani, Removal of 1,10-o-phenanthroline from 

industrial wastewater using mesoporous adsorbent, International Conference on Advances in 

Wastewater Treatment and Reuse, AWTR2009, Tehran, Iran, November 10-12, 2009. 
 

155- M. Anbia, A. Ghafari, S. N. Ashrafizadeh, A. Shiri Garakani, Removal of dibenzofurn from n-heptane 

solution using polymer-coated nanoporous carbon, International Conference on Advances in 

Wastewater Treatment and Reuse, AWTR2009, Tehran, Iran, November 10-12, 2009. 
 

156- M. Anbia, Sh. Amir mahmoodi, A. Shiri Garakani, Preparation of Fe-doped mesoporous silica SBA-

15 for adsorption of carbazole, International Conference on Advances in Wastewater Treatment and 
Reuse, AWTR2009, Tehran, Iran, November 10-12, 2009. 

 

 



22 
 

157- M. Anbia, Sh. Amir mahmoodi,A.Shiri Garakani, Preparation and characterization of surfactant 
modified mesoporous SBA-15 silica molecular sieves for the adsorption of chromate ion from 
wastewater, International Conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse, AWTR2009, 

Tehran, Iran, November 10-12, 2009. 

 
158- M. Anbia, Sh. Amir mahmoodi, Synthesis of functionalized SBA-15 as a nano sorbent for the 

removal of halophenols from aqueous media, NS 2010, Sharif University, Kish Island, December 14, 

2009. 

159- M. Anbia, M. Alvand, Removal of 2,2-bipyridine from wastwater using modified nanoporous 
adsorbent, NS 2010, Sharif  University, Kish Island, December 14, 2009. 

 

160- M. Anbia, A. Ghafari, Adsorption of phenol from aqueous solution by carbon nanoporous coated with 
polymer, NS 2010, Sharif University, Kish Island, December 14, 2009. 

 

161- M. Anbia, K. Mohammadi, N. Mohammdi, Preparation and applying Mn-MCM-41 nanoporous 
material as a novel adsorbent for selective removal of toxic cations, Iran International Zeolite 

Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008. 

 

162- M. Anbia, N. Mohammdi, K. Mohammadi, Removal of arsenate from aqueous solutions using MCM-
48 as a nanoporous adsorbent, Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, April 29, 

May 1, 2008. 

 
163- M. Anbia, Z. Ghasemian, F. Khosravi, A hydrothermal low-cost synthetic route to obtain nanoporous 

zirconium” Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008. 

 

164- M. Anbia, Z. Ghassemian, F. Khosravi, Synthesis and characterization of MCM-41 mesoporous 
molecular sieves containing zirconium and iron” Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), 

Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008. 

 
165- M. Anbia, A. Garakani, S. K. Torkestani, S. E. Moradi, Z. Parvin, Synthesis of ordered nanoporous 

carbon molecular sieve by nanocasting pathway, Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), 

Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008. 
 

166- M.Anbia, A.Garakani, S. K. Torkestani,
 

S. E. Moradi, Z. Parvin, PAHs removal by carbon 

nanostructure compound designated as CMK-1,  Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), 

Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008. 
 

167- M. Anbia, F. Khosravi, Z. Ghassemian, Synthesis and characterization of hydrothermal treated 

nanoporous TiO2 using a new sol-gel method and applying it as a new adsorbent” Iran International 
Zeolite Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, April 29, May1, 2008.  

 

168- M. Anbia, F. Khosravi, Z. Ghassemian, Synthesis and characterization of nanoporous TiO2 using 
mixed cationic and anionic surfactants as molecular templates and its application for adsorbing copper 

phthalocyanine from aqueous media, Iran International Zeolite Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, 

April 29, May 1, 2008. 

 
169- M. Anbia, M. R. Milani Hosseini, K. Mohammadi, N. Mohammadi, An effective nanoporous 

adsorbent for removal of copper phthalocyanine from aqueous solution, Iran International Zeolite 

Conference (IIZC’08), Tehran, Iran, April 29, May 1, 2008.  

 

170- M. Anbia, A.S. Garakani, S.E. Moradi, S. Asl Hariri, M. Lashgari, Z. Parvin, Chromium ion 

adsorption on the iron-containing ordered mesoporous carbon, (ICNN2008) 2
nd

 International Congress 

on Nanoscience & Nanotechnology,  University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 28-30, 2008.  

 

171- M. Anbia,  A. S. Garakani, S.N. Ashrafizadeh,  S. E. Moradi, S. Asl Hariri ,M. Lashgari, Z. Parvin, 

Pb
+2 

adsorption from water by carboxy mesoporous carbon in acidic condition, (ICNN2008) 2
nd

 
International Congress on Nanoscience & Nanotechnology,  University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 

28-30, 2008.  

 



23 
 

172- M. Anbia, A. S. Garakani, 
 
S.E. Moradi, S. A. Mahmoodi, M. Khazaei, Synthesis and characterization 

of Ce-MCM-48 nanocomposite, (ICNN2008) 2
nd

 International Congress on Nanoscience & 
Nanotechnology,  University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 28-30, 2008.  

 

173- M. Anbia, A. S.  Garakani, S. E. Moradi, S. A. Mahmoodi,  M. Khazaei, A. Ghaffari, M. Alvand, 
Synthesis and characterization of Fe-CMK-1 Nanocomposite, (ICNN2008) 2

nd
 International Congress 

on Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 28-30, 2008. 

 

174- M. Anbia, F. Khosravi ,S.N. Ashrafizadeh, A. Shiri Garakani, S.K. Torkestani, Synthesis and 
characterization of nanoporous TiO2 material and applying it as a new and useful adsorbent,  

(ICNN2008) 2
nd

 International Congress on Nanoscience & Nanotechnology,  University of Tabriz, 

Tabriz, Iran, October 28-30, 2008. 
 

175- M. Anbia, F. Khosravi, A. Shiri Garakani, S.K. Torkestani, Synthesis and characterization of 

nanoporous TiO2 material using mixed cationic and anionic surfactants and its application for 
adsorbing of copper phthalocyanine from aqueous media,  (ICNN2008) 2

nd
 International Congress on 

Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 28-30, 2008. 

 

176- M. Anbia, A. S. Garakani, S. N. Ashrafizadeh, S. K.Torkestani, Z. Parvin, S. E. Moradi, A procedure 
for the synthesis of  aluminum-substituted nanoporous silica molecular sieve, (ICNN2008) 2

nd
 

International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 

28-30, 2008. 
 

177- M. Anbia, Z. Ghasemian, Prepration, characterization and heavy metal adsorption behavior or Zn-

MCM-41 and ZrFe-MCM41, (ICNN2008) 2
nd

 International Congress on Nanoscience & 

Nanotechnology, University of Tabriz, Tabriz, Iran, October 28-30, 2008. 

 

 (داخلي) مليو سمينار های  مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها 

 
178- M. Anbia, S. Salehi, Enhancement CO2 adsorption on nanoporous carbon by polymer modification, 

2
nd

 Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May 27-28, 2015. 

 

179- M. Anbia, S. Salehi, Synthesis and characterization of amine-modified mesoporous silica SBA-3 and 

its application as CO2 adsorbent, 2
nd

 Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May 27-28, 
2015. 

 
180- F. Aghadookht, M. Anbia, Synthesis and characterization of low- cost silicon nanowires supported Ag 

nanoparticles from silicon powder and their photo-catalytic activity for degradation of Rhodamine B, 

2
nd

 Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May 27-28, 2015. 
 

181- M. Anbia, M. Rezaie, Synthesis and characterization of alumina-Bentonit clay mesoporous as 

supported for catalytic application, 2
nd

 Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May     
27-28, 2015. 

 
182- M. Anbia, M. Rezaie, Synthesis of magnetic Fe3O4@nSiO2@Silica mesoporous as supported for 

catalytic application, 2
nd

 Iran National Zeolite Conference, IUST, Tehran, Iran, May 27-28, 2015. 

 

183- F. Mohammadi Nejati, M. Anbia, M. Jahangiri, Determining the selectivity of zeolite molecular 
sieves in CO2/ CH4 adsorption by volumetric method, 1

th 
National Conference of Chemical and 

Petrochemical, Tehran, Iran, March, 2014. 

 

جاذب نانو متخلخل  نیآبرومند آذر، سنتز نو زیپرو اء،يمنصور انب ،یر تهرانمحمد صاب ن،يحس دواقفيس ،یآرزو غفار -128

و  یمل شیهما نيدوم ،ی( از محلول آبVIكروم ) ونیبه منظور خذف  ینياصالح شده با گروه آم یكربن

 .1394 ،ینانو، دانشگاه خوارزم یعلوم و فناور یتخصص های¬كارگاه

 



24 
 

ی متيل سنتراليت گری، تعيين نيمه كمی مشتقات حاصل از پایداركنندهه، ژیال صفری، غالمرضا كوزمنصور انبياء -128

های جامد دوپایه، اولين همایش سراسری ایمنی مواد پرانرژی، دانشگاه صنعتی مالك اشتر، اسفند در پيشرانه

1393. 

 

از تری بالک كوپليمر آلومينای مردبور با استفاده سنتز ، عادله معطی، جعفر جوادپور، عليرضا بدیعی، منصور انبياء -128

 .1393سراميك ایران، (، نهمين كنگره P123)پالرونيك 

 
187- M. Anbia, F. Razavi, Adsorption characteristics of carbon dioxide on calix[4]arene based on 

nanoporous SBA-15, 16
th
 Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September 7-9, 2013. 

 

188- M. Anbia, S. Karami, Synthesis of nanoporous carbon (OMC) and its application for adsorption of 
dibenzothiophene, 16

th
 Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September 7-9, 2013. 

 

189- M. Anbia, A. A. Mousavi, K. Shafiei, Gas separation using nanoporous ANA zeolite membrane, 

16
th
 Iranian Chemistry Congress, Yazd University, September 7-9, 2013. 

 

190- M. Anbia, S. Gholizadeh, K. Shafiei, Synthesis of polyether sulfon nano metal organic framework 

(MOF) mixed matrix membrane for gas separation, 16
th
 Iranian Chemistry Congress, Yazd 

University, September 7-9, 2013. 

 

191- M. Derakhshan, M. Anbia, Adsorption of phenanthrene and bipyridine on carbon nanoporous 
adsorbent, 14

th
 Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif University, Tehran, August 28-29, 

2012. 

 

192- V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi,  Synthesis of amine modified nanoporous MIL-101 and its 
application as carbon dioxide adsorbent, 14

th
 Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif 

University, Tehran, August 28-29, 2012. 

 
193- V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi, Synthesis, characterization and carbon dioxide adsorption on 

MWCNT@MIL-101 hybride nanocomposite, 14
th
 Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif 

University, Tehran, August 28-29, 2012. 
 

194- S. Sheykhi, M. Anbia, V. Hoseini, Preparation and enhanced methane storage capasity of 

MWCNT@MIL-101 hybrid composite, 14
th
 Iranian Inorganic Chemistry Conference, Sharif 

University, Tehran, August 28-29, 2012. 
 

195- S. Sheykhi, M. Anbia, A.M. Rashidi, A.R. Shiri Garakani, Synthesis and methane storage on the 

nanoporous metal-organic framework compound MIL-53 (Pd), 15
th

 Iranian Chemistry Congress 
(ICC 2011), Bu-Ali Sina University Hamedan, September 4- 6, 2011. 

 

196- S. Sheykhi, M. Anbia, A.M. Rashidi, A.R. Shiri Garakani, Synthesis, structure determination and 

methane–storage on the nanoporous copper terephthalate [MIL-53(Cu)], 15
th
 Iranian Chemistry 

Congress (ICC 2011), Bu-Ali Sina University Hamedan, September 4- 6, 2011. 

 

197- S. Sheykhi, M. Anbia, V. Hoseini, Synthesis and methane-storage on the nanoporous Pd-based 
solids: MIL-53, 1

th
 National Iranian New Chemistry Congress, Islamic University of Firozabad, May 

4-5, 2011. 

 
198- V. Hoseini, M. Anbia, S. Sheykhi , Enhancement of CO2 adsorption capacity onto metal organic 

framework MIL-101 by amine modification, 1
th
 National Iranian New Chemistry Congress, Islamic 

University of Firozabad, May 4-5, 2011. 

 
199- M. Anbia, S. Salehi, Synthesis of amino-functionalized nanoporous silica SBA-3 for adsorption of 

acid dyes from aqueous media, 18
th
 Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan 

University, May 19-20, 2011. 
 



25 
 

200- M. Anbia, V. Hoseini, CO2 adsorption on to nanoporous silica MCM-48 modified by PEHA, 18
th

 
Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May 19-20, 2011. 

 

201- M. Anbia, V. Hoseini, CO2 adsorption on to amine modified MIL-101, 18
th
 Iranian Analytical 

Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May 19-20, 2011. 

 

202- M. Anbia, S. E. Moosavi Fard, Humidity sensing properties of La
+3

 and K
+
 Co-doped Ti0.9 Sn0.1O2 

thin films, 18
th
 Iranian Analytical Chemistry Conference, Sistan & Baluchestan University, May 19-

20, 2011. 

 

203- M. B. Ghasemian, M. Anbia, Sh. Shariati, Adsorption of phenanthroline from aqueous solution onto 
CMK-1 nanoporous sorbent by SPE method, 14

th
 Iran National Physical Chemistry, Tehran 

University, Kish Island, February 26-29, 2011. 

 
204- M. Anbia, S. Mandegarzad, Preparation of Pt/CMK-3  for hydrogen storage using sodium 

borohydride as reducing agent, The 9
th

 Iranian Biennial Electrochemistry Conference, Yazd 

University, January 22-24, 2011. 

 
205- M. Anbia, Gh. Zolfaghari, A. Esmaili-Sari, Sh. Amirmahmoodi, Au-doped CMK-3 for removal of 

carbazole: a nitrogen pollutant in oil industry and environment,  4
th
 National Seminar on Chemistry 

and Environment Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Bandar Abbass,  Aprill 

27-29, 2010. 

 
206- M. Anbia, V. Garshasbi, Non-process environmental information in refining industry” 1

st
 Iran Oil 

Refining Forum, Tehran, February 17-19, 2007. 

  
207- M. Anbia, V. Garshasbi, Developing of oil refining products, 1

st
 Iran Oil Refining Forum, Tehran, 

February 17-19, 2007. 

 
208- E. Zeini, S. Samadi, E. Aghaee, S. Berijani, R. Rahnama, F. Ahmadi, M. Rezaei, M. R. Jamali, M. 

Anbia, Y. Assadi, Dispersive liquid- liquid microextraction as novel sample prepration technique,  
15

th
 Iranian Seminar Analytical Chemistry, Shiraz University, February 27, March 1, 2007.  

 
209- M. Anbia, O. Zadakbar, V. Garshasbi, Effect of modified nanocatalysts on RON enhancement olefin 

content reduction of FCC gasoline, The Proceedings of The First Congress Nanotechnology and Its 
Application in Petroleum, Gas and Petrochemical Industries, March 7-8, 2007. 

 

210- M. Anbia, V. Garshasbi, Review of computational nanotechnology, Nano Technology in Gas   

Industry, Qazvin, November, 2006. 
 

211- M. Anbia, V. Garshasbi, M. khosravi, R.taherzadegan, 100% Solids polyurethanes as protective 

coatings to prevention of external surfaces corrosion of  underground gas transportation  pipelines, 
Chemical Conference, Esfahan, August 29-30, 2006. 

 

212- M. Anbia, F. Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, Iran Surface Coatings, 
March 31-37,  2006. 

 

213- M. Anbia, V. Garshasbi, Additives role in improvement of oil-base mud properties, Chemical 

Conference, Esfahan, August 29-30, 2006.  

 
214- M. Anbia, F.Dashti, Selective adhesion release agent (SARA) technology, 1

st
 International 2

nd
 

National Conference on Color Science and Technology, January 3-5, 2006. 

 
215- S. Berijani, Y. Asadi, M. R. Milani Hosseini, E. Aghaee, M. Anbia, Determination of 

organophosphorus pesticides in water using homogeneous liquid-liquid extraction followed by gas 

chromatography with flame photometric detector, Iran, 14
th
 Seminar of Analytical Chemistry, 

August 29-31, 2005. 

 



26 
 

216- Gh. Mohammad Nezhad, R. Rahimi, M. Anbia, Synthesis and characterization of mesoporous 
silicate and probing proposed mechanisms, 2

nd
 Iranian National Congress on chemistry Islamic 

Azad, University, Varamin-Pishva Branch, December 19-20, 2004. 

 
217- M. Anbia, M. R. M. Hosseine, Z. Alipour, Consideration of drilling layers roles in mercury pollution 

of drilling mud of National Iranian South oil Company, 14
th
 Iranian Chemistry & Chemical 

Engineering Congress, Tarbiat Moalem University, February 17-19, 2004. 

 
218- M. Anbia, F. Dashti, Optimization of production yield & quality (VI) of Tehran Refinery Co.Lube 

Oil unit by chemical active agents (surfactants), 14
th
 Iranian Chemistry & Chemical Engineering 

Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February 17-19, 2004.  
 

219- M. Anbia, H.Gholami, Intercalation of C.I.Pigment Red 48:4 between the layers of Mg/Al layered 
double hydroxides, 14

th
 Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tehran, Tarbiat 

Moallem University, February 17-19, 2004. 

 
220- M. Anbia, H. A. Karimpoor, F. Dashti, Consideration of methods to reduction or elimination of 

foaming phenomena in Co2  production process in ZamZam Co,  14
th
 Iranian Chemistry & Chemical 

Engineering Congress, Tehran, Tarbiat Moallem University, February 17-19, 2004.  
 

221- M. Anbia, A. Dehesht, Production of zinc-aluminum based layered double hydroxide, Zanjan 
University, February 26-27, 2003. 

 

222- M. Anbia, A. Dehesht, New route to layered double hydroxides intercalated by organic anions, 

Zanjan University, February 26-27, 2003. 
 

دار شده با مس به  ، محمد جواد حبيبی، سنتز و شناسایی تركيب نانو متخلخل سيليکاتی عاملمنصور انبياء -223

 .های تخصصی علوم و فناوری نانوبن، اولين همایش ملی و كارگاهدی اكسيد كر منظور جذب گاز

 

، ذخيره سازی گاز هيدروژن بوسيله جاذب نانو متخلخل به عنوان سوخت پاک منصور انبياءسکينه ماندگارزاد،  -228

 8-7 ست، دانشگاه سبزوار،اولين همایش فناوری های نوین در علوم و محيط زیبرای كاهش آلودگی محيط زیست، 

 . 1391د داخر

 

( به عنوان II)، سنتز و شناسایی تركيب نانو پروس كربنی عامل دار شده با كبالت منصور انبياءمنصوره درخشان،   -228

یك جاذب جدید برای حذف تركيبات آلی آالینده پساب های صنعتی، اولين همایش فناوری های نوین در علوم و 

 . 1391 خرداد 8 - 7 دانشگاه سبزوار، محيط زیست،

 

، به عنوان جاذب جدید گاز دی اكسيد كربن MIL-101كاربرد شبکه آلی فلزی  ،، وحيد حسينیمنصور انبياء -228

 .1390خرداد  5-3شریف،  یاولين همایش فناوری های پاالیش در محيط زیست، دانشگاه صنعت

 

ن به روش استخراج با فاز اندازه گيری فنانترولي ،، سميرا صالحی، شهاب شریعتیمنصور انبياءمحمد باقر قاسميان،  -229

اولين كنفرانس  ،SDSاصالح شده با سورفکتانت آنيونی  CMK-1جامد با استفاده از جاذب نانو متخلخل كربنی 

 .1389بهمن  29-27علوم و فناوری نانو، دانشگاه پيام نور استان یزد، 

 

نو ساختار كربنی و عامل دار شده با سنتز و شناسایی تركيب نا ، محمد باقر قاسميان،منصور انبياءسميرا صالحی،  -222

یندهای صنعت آی حذف و جذب تركيبات اسيدی از فرگروه عاملی آلی و كاربرد ان به عنوان یك جاذب جدید برا

 .1389بهمن  29-27اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پيام نور استان یزد،  ،نفت، گاز، پتروشيمی
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روی مزوپروس سيليکاتی ر جذب سطحی دی اكسيد كربن ب ،سکينه ماندگارزاد، منصور انبياءوحيد حسينی،  -228

MCM-48 اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پيام نور استان یزد،   ،عامل دار شده با پنتا اتيلن هگزا آمين

 .1389بهمن  27-29

 

  Ti 0.9 Sn0.1 O2سراميکی نانوپروس  بهبود خواص حسگری رطوبت سنسور ،منصور انبياءسيد ابراهيم موسوی فرد،  -239

Laبا استفاده از 
3+

بهمن  29-27اولين كنفرانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه پيام نور استان یزد،   ،دوپ شده   

1389. 

 

به روش  MIL-101بهينه سازی سنتز تركيب نانومتخلخل شبکه آلی فلزی   ،، سکينه ماندگارزادمنصور انبياء -231

نهمين همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه تربيت   ،افزایش جذب سطحی گاز هيدروژن تاگوچی به منظور

 .1389سفند ا 12-11 مدرس،

 

سنتز جاذب ميکرو  ،، سکينه ماندگارزاد،  عليرضا شيری گركانی،  حميد كاویانپور، اله بخش رستمیمنصور انبياء -232

چهارمين نمایشگاه و همایش  ،ذب گاز هيدروژنبه منظور ج La(NO3)3- H2BDCمتخلخل آلی فلزی با تركيب 

 .1389آبان  12-10دانشگاه تهران،  ، محيط زیست

 

فنا  استخراج ،، محمدباقر قاسميان، عليرضا شيری گركانی،  حميد كاویانپور، اله بخش رستمی منصور انبياء -233

چهارمين  ، (SPEفاز جامد ) به روش استخراج باCMK-1نترولين از محيط آبی با استفاده از جاذب نانو متخلخل 

 .1389آبان  12-10نمایشگاه و همایش محيط زیست دانشگاه تهران، 

 

سنتز و شناسایی تركيب  ،سميرا صالحی، عليرضا شيری گركانی،  حميد كاویانپور، اله بخش رستمی ،منصور انبياء -238

عنوان یك جاذب جدید برای حذف و نانو ساختار كربنی و عامل دار شده با گروه های عاملی آلی و كاربرد آن به 

چهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست  ،جذب تركيبات اسيدی از فرایند های صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

 .1389آبان  12-10دانشگاه تهران، 

 

 حذف كلروبنزن از پساب ،، مه روز الوند، عليرضا شيری گركانی،  حميد كاویانپور، اله بخش رستمیمنصور انبياء -238

چهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست   ،(OMCكربنی منظم) با استفاده از جاذب نانو ساختار های صنعتی

 .1389آبان  12-10 دانشگاه تهران،

 

ازه گيری  تركيبات اند ،، علی حقی، عليرضا شيری گركانی،  حميد كاویانپور، اله بخش رستمیمنصور انبياء -238

چهارمين نمایشگاه و همایش محيط  ،(SPME) تفاده از ميکرواستخراج فاز جامدمحيط های آبی با اس كلروفنولها در

 .1389آبان  12-10زیست دانشگاه تهران، 

 

اندازه گيری تركيبات كلروبنزن در محيط  ،، ناصر كاكلی، شهاب شریعتی، مرتضی خزایی، علی حقیمنصور انبياء -239

چهارمين نمایشگاه و همایش محيط زیست  (،SPME) های آبی با استفاده از روش ميکرو استخراج فاز جامد

 .1389آبان  12-10دانشگاه تهران، 

 

، قاسم ذوالفقاری، عباس اسماعيلی ساری، شهرام اميرمحمودی، مرتضی خزایی، حسين ایجاد پناه منصور انبياء -232

ران، چهارمين المللی هامون و صابوری ایبررسی آلودگی سرب در رسوبات و برخی از ماهيان تاالب بين ،ساروی

 .1389خرداد  20-18كنفرانس روز محيط زیست، دانشگاه تهران، 
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( به عنوان آالینده IIو  I) بررسی حذف جيوه ،، مرتضی خزایی، شهرام امير محمودی، قاسم ذوالفقاریمنصور انبياء -238

یست، ، چهارمين كنفرانس روز محيط زSDS-CMK-3محيط زیست از محيط آبی توسط ساختار نانو مهندسی 

 .1389خرداد  20-18دانشگاه تهران، 

 

جذب فنول از محيط آبی به كمك ذرات پيروفسفات كلسيم،  ،، اسماعيل سليمی، جعفر جوادپورمنصور انبياء -289

 .1389خرداد  20-18چهارمين كنفرانس روز محيط زیست، دانشگاه تهران، 

 

شده با پليمر به عنوان یك جاذب جدید برای حذف سنتز ماده نانوساختار كربنی اصالح  ،، آرزو غفاریمنصور انبياء -281

 .1389خرداد  7-5، هفتمين همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه تربيت مدرس ،تركيبات فنولی از محيط آبی

 

 ،CMK-1 جذب پارازایلن از متانول توسط جاذب نانو پروس ،منصور انبياءليال عرب، سيد نظام الدین اشرفی زاده،  -282

 .1389اردیبهشت  16-14نس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دومين كنفرا

 

عنوان یك جاذب موثر برای حذف رنگدانه كاتيونی ه سنتز جاذب نانوساختار كربنی ب ،، آرزو غفاریمنصور انبياء -283

 امام خمينی)ره( لمللیاماالكيت سبز از محيط آبی ، همایش كاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، دانشگاه بين

 .1389اردیبهشت  22 - 21قزوین، 

 

جذب تركيبات فنولی از محيط آبی با استفاده از جاذب نانوساختار كربنی اصالح شده  ،، آرزو غفاریمنصور انبياء -288

 22 - 21، امام خمينی)ره( قزوین  المللیدانشگاه بينبا پليمر، همایش كاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، 

 .1389اردیبهشت 

 

عامل دار  SBA-15سنتز  شرفی زاده، عليرضا شيری گركانی، ، شهرام امير محمودی، سيد نظام الدین امنصورانبياء -288

یه عنوان جاذب نانو ساختار برای جذب تركيبات فنولی از محيط آبی، اولين همایش سراسری نقش علوم پاه شده ب

 .1388آذرماه  19 - 18دانشگاه امام حسين )ع(،  در فناوری نانو،

 

سنتز و شناسایی تركيب نانو متخلخل كربنی اصالح شده با  ی، سيد نظام الدین اشرفی زاده،،آرزو غفارمنصورانبياء -288

 .1388آذرماه  19 - 18، اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسين )ع(، پليمر

 

ا شيری گركانی، حذف رنگدانه آنيونی متيل رد از محيط آبی با استفاده از جاذب آرزو غفاری، عليرض ،منصورانبياء -289

 .1388آذرماه  19 - 18، اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسين )ع(، نانوپروس

 

دی  -2و1نظم جهت حذف و شناسایی نانو جاذب كربنی م،مه روز الوند، عليرضا شيری گركانی،  سنتز منصورانبياء -282

كلرو بنزن از پساب های صنعتی، اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاه امام حسين )ع(، 

 .1388آذرماه  19 -18

 

عنوان یك فيبر جدید ه ب CMK-1و كاربرد جاذب نانو ساختار سنتز  ، شهاب شریعتی، مرتضی خزایی،منصورانبياء -288

               خراج با فاز جامد، اولين همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو، دانشگاهدر روش ميکرو است

 .1388آذرماه  19 -18 امام حسين )ع(،
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، مه روز الوند، سنتز، شناسایی و عامل دار كردن مزوپروس كربنی منظم تهيه شده از قالب سيليکاتی منصورانبياء -289

SBA-3، 1388آبان  21-19و بيو فناوری، دانشگاه باهنر كرمان،  اولين كنفرانس ملی نانو. 

 

سومين  ،CTABدی كلرو فنول روی مزوپروس سيليکاتی منظم  -4و2جذب سطحی  ، مریم لشکری ، منصورانبياء -281

 .1388مهر ماه  29-25 ،همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محيط زیست، دانشگاه تهران

 

بررسی خواص تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربرد آن به عنوان یك  سنتز و ،، فائزه خسرویمنصور انبياء -282

 .1387مهرماه  ،جاذب جدید

 

صبا اصل حریری،  بررسی جذب فنول و اورتو كلرو فنول  سيدنظام الدین اشرفی زاده، مریم لشگری، ،منصور انبياء -283

 .1387مهر  28 - 27مركز ابهر، ششمين همایش شيمی، دانشگاه پيام نور  ، MCM-41بر روی جاذب مزو پروس 

 

، سيد نظام الدین اشرفی زاده، صبا اصل حریری، مریم لشگری، سنتز و شناسایی مزوپروس سيليکاتی منصور انبياء -288

SBA-3 ،  ،1387مهر  28 - 27ششمين همایش شيمی، دانشگاه پيام نور مركز ابهر. 

 

ت به عنوان یك جاذب جدید در پروس النتانيوم سيليکاانو سنتز و شناسایی ماده ن سيدواقف حسين، ،منصور انبياء -288

 . 1387 ی نانو ، دانشگاه رازی كرمانشاه،همایش دانشجویی فناورچهارمين  ،جذب كاتيون های سمی

 

شده آن با فلزات  های الحاقو گونه MCM-41روس پسنتز و بررسی خواص مواد نانو ، كاوه محمدی،منصور انبياء -288

همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه رازی چهارمين  ،ری آنها به عنوان جاذب جدیده كارگيبآهن و منگنز و 

 .1387كرمانشاه، 

 

 ،SBA-3، سيد نظام الدین اشرفی زاده، صبا اصل حریری، سنتز و شناسایی نانو پروس سيليکاتی منصور انبياء -289

 .1387همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه رازی كرمانشاه، چهارمين 

 

 ،Nanocastingسنتز تركيب نانوپروس كربنی با استفاده از روش  ، زهرا پروین، عليرضا تركستانی،ءمنصور انبيا  -282

 .1387همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه رازی كرمانشاه ، چهارمين 

 

هارمين چ ،MCM-41، مریم لشکری، بررسی جذب فنول و اورتوكلروفنول بر روی جاذب مزوپروس منصور انبياء -288

 .1387، ری نانو ، دانشگاه رازی كرمانشاههمایش دانشجویی فناو

 

، زهرا پروین، عليرضا تركستانی، سنتز و بررسی تركيب نانوپروس تيتانوسيليکات و كاربرد آن به منصور انبياء  -289

 .1387 شگاه رازی كرمانشاه،همایش دانشجویی فناوری نانو ، دانچهارمين  ،عنوان یك جاذب جدید

 

سنتز و شناسائی ساختمان یك نوع جدیدی از هيدروكسيدهای دو الیه ، سيد ابوالفضل سيد سجادی، صور انبياءمن -281

 .1386، اولين همایش تخصصی ترمودیناميك ایران، دانشگاه اصفهان، آبان روی -آلومينيوم 

 

ر پيشگيری از های موجود به منظو ، وحيد گرشاسبی، منصور خسروی، رضا طاهرزادگان، روشمنصور انبياء -282

آذر  2-1سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان،  ،خوردگی خطوط لوله زیرزمينی

1385. 
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 ،های صنعتی و تکنولوژی مدیریت آنهای زیست محيطی ناشی از پسابآلودگی ، وحيد گرشاسبی،منصور انبياء -283

 .1385آذر  2-1فنی، آبادان،سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی 

 

سومين  ،بررسی تأثيرات نامطلوب زیست محيطی ناشی از اجزاء گل حفاریسبی، ، وحيد گرشامنصور انبياء -288

 .1385آذر  2-1همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان، 

 

ی و تعویض پوشش های تجهيزات بررسی انواع تکنولوژی های شيميایی در رنگبر سبی،، وحيد گرشامنصور انبياء -288

 2-1سومين همایش ملی دانشجویی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، آبادان،  ،یندی و انتخاب بهترین تکنولوژیآفر

 .1385آذر 

 

اولين همایش فناوری نانو در  ،مروری بر فناوری نانو، كاربردها و آینده پيش رو ، وحيد گرشاسبی،منصور انبياء -288

 .1385آبان  17صنعت گاز، قزوین، 

 

امکان استفاده از مناسب ترین سيستم  ، رضا طاهرزادگان، وحيد گرشاسبی،خسروی  منصور ، منصور انبياء -289

یازدهمين كنگره ملی مهندسی  ،پوششی در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق باتالقی )شركت گاز استان قزوین(

 .1385آذر  9 - 7شيمی ایران، دانشگاه تربيت مدرس، 

 

رضا طاهرزادگان، بررسی انواع سيستم های پوششی به منظور  منصور خسروی، وحيد گرشاسبی،، ور انبياءمنص -282

ششمين همایش ملی دانشجویی مهندسی شيمی  ،پيش گيری از خوردگی خطوط لوله فوالدی انتقال گاز زیرزمينی

 .1385و پنجمين همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، دانشگاه اصفهان، شهریور 

 

افزایش عدد اكتان و كاهش تركيبات الفينی بنزین حاصل از فرایند  ،  وحيد گرشاسبی  ،، اميدزاداكبرنصور انبياءم -288

FCC ر صنایع نفت، گاز و نخستين كنگره  نانو فناوری و كاربرد آن د ،های تقویت شدهبه كمك نانو كاتاليست

 .1385اسفندماه  18-17پتروشيمی، 

 

اولين كنگره بين اللملی  ،GTLسبی، اميد زاداكبر، استفاده از نانوكاتاليست ها در فرایند ، وحيد گرشامنصور انبياء -299

 .1385اسفند  17-16كاربردهای نانو فناوری در صنایع نفت و گاز و پتروشيمی، تهران، 

 

 ، وحيد گرشاسبی، منصور خسروی، رضا طاهرزادگان، بررسی انواع خوردگی های بوجود آمده درمنصور انبياء -291

ششمين همایش ملی دانشجویی مهندسی شيمی و پنجمين همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت،  ،خطوط لوله

 .1385دانشگاه اصفهان، شهریور 

 

ترین سيستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز در مناطق ، وحيد گرشاسبی، امکان استفاده از مناسبمنصور انبياء -292

  .1385يمی ایران، تهران، آبان یازدهمين كنگره ملی مهندسی ش ،باتالقی

 

به عنوان روشی نوین و پيشرفته و  SARA، حميدرضا تركی، وحيد گرشاسبی، معرفی تکنولوژی منصور انبياء -293

مطابق با استانداردهای زیست محيطی در رنگبری و تعویض پوشش ها از ادوات و تجهيزات پاالیشگاهی )شركت 

 .1385 خرداد 10-9تهران،  ،پاالیش نفت آبادان(
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،  بهنام تاكی، بررسی روش های كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا به منظور ایمنی و منصور انبياءوحيد گرشاسبی،  -298

های فلزی دریایی در مقابل خوردگی شركت نفت فالت قاره ایران، اولين همایش ملی مهندسی حفاظت از سازه

 .1384ماه اسفند 11-9 ،دانشگاه صنعتی شریف ،HSEایمنی و مدیریت 

 

سازی شركت ( روغن موتور در واحد روغنVI، فرشيد دشتی، رضا عليجانی، افزایش شاخص گرانروی )منصور انبياء -298

آبان  26-24دهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ایران، دانشگاه سيستان و بلوچستان،  ،ملی پاالیش نفت تهران

1384. 

 

رسنيك آصفاریان، بررسی اثرات زیست محيطی جيوه و ، احمد عطایی، وحيد گرشاسبی، محسن منصور انبياء -298

، دانشگاه صنعتی HSEاولين همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  ،ناشی از پسماندهای حفاری چاه های نفت

 .1384اسفندماه  11-9شریف، 

 

از  ، احمد عطایی، حميد سپهریان، وحيد گرشاسبی، بررسی روش های مدیریت پسماندهای ناشیمنصور انبياء -299

اولين همایش ملی  ،های نفت در جهت كاهش اثرات زیست محيطی آنها در مناطق نفتی جنوب حفاری چاه

 .1384اسفندماه  11-9، دانشگاه صنعتی شریف، HSEمهندسی ایمنی و مدیریت 

 

اولين  ،های حفاری و اثرات زیست محيطی آنسازی گل، محمد رضایی، نقش مواد افزودنی در بهينهمنصور انبياء -292

 .1384اسفندماه  11-9، دانشگاه صنعتی شریف، HSEهمایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت 

 

به منظور بررسی روش های كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا  ، وحيد گرشاسبی، بهنام تاكی،منصور انبياء -298

، دانشگاه صنعتی HSE اولين همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت ،های فلزی دریاییجلوگيری از خوردگی سازه

 .1384اسفندماه  11-9شریف، 

 

، فرشيد دشتی، حميدرضا كاویان پور، بهبود عملکرد كاتاليست فرایند گوگرد زدایی هيدروژنی نفت منصور انبياء -229

 .1384آبان  26-24دهمين كنگره ملی مهندسی شيمی ایران، دانشگاه سيستان و بلوچستان،  ،خام

 

بی، بهنام تاكی، بررسی روشهای كاربردی نوین و پيشرفته در دنيا به منظور جلوگيری ، وحيد گرشاسمنصور انبياء -221

ش ملی علوم و فناوری رنگ، از خوردگی سازه های فلزی دریایی، اولين همایش بين المللی و دومين همای

 .1384دی ماه  15-13تهران،

 

یسل در حضور كراون اتر دی سيکلو هگزیل ، حسن غالمی، مطالعه الکتروشيميایی فرآیند تشکيل مامنصور انبياء -222

  .1382آبان  1 -مهر 29هشتمين كنگره مهندسی شيمی، دانشگاه فردوسی مشهد،  ،6 -كراون -18

 

، عبدالستار دهشت، سيدابوالفضل سيدسجادی، سنتز و شناسائی ساختمان  یك نوع جدیدی از منصور انبياء -223

 1-مهر 29ن كنگره مهندسی شيمی، دانشگاه فردوسی مشهد، هشتمي ،روی –هيدروكسيدهای دو الیه آلومينيوم 

 .1382آبان 

 

هشتمين كنگره مهندسی شيمی،  ،بررسی فنی و اقتصادی گوگرد زدایی از نفت خام ،، پرویز شيریمنصور انبياء -228

 .1382آبان  1-مهر 29دانشگاه فردوسی مشهد، 
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 منيزیم نيترات به عنوان -ومينيومروكسيدهای آلعبدالستاردهشت، سنتز و شناسایی ساختمان هيد  ،منصورانبياء -228

اولين سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سراميك، پژوهشکده صنایع  ،های رنگ آنيونیجاذب

 .1382اسفند سال 14 -13رنگ، 

 

يزیم من -جای نيترات در هيدروكسی آلومينيومه دهشت، جایگزینی آنيون بوتيرات ب عبدالستار  ،منصورانبياء -228

اولين   ،های سراميكنيترات به عنوان الگویی از جذب آنيون، اولين سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش

 .1382اسفند سال 14 -13سمينار تخصصی رنگدانه های معدنی و پوشش های سراميك، پژوهشکده صنایع رنگ، 

 

ترین روش بررسی و انتخاب مناسب ،عليپورحسام صالحی، سيد محمدرضا ميالنی حسينی، زهرا   ،منصور انبياء -229

موجود به منظور كاهش یا حذف آالینده های شيميایی هوا از گازهای خروجی با رویکردی ویژه به صنایع باالدستی 

ی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی یچهارمين همایش دانشجوئی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجو ،نفت

 .1382مهر ماه  18-16شریف، 

 

 NOxترین روش كاهش تركيبات  مرجان هاشميان فرد، بررسی و انتخاب مناسب  ، پيمان عليزاده اقدم  ، نصور انبياءم -222

ی مهندسی شيمی و دومين همایش یچهارمين همایش دانشجو ،مجتمع  پتروشيمی رازی  خروجی از دودكش های

 .1382مهر ماه  18-16دانشجوئی مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، 

 

كننده ذرات معلق سيستم های جمعحسام صالحی، سيد محمدرضا ميالنی حسينی، زهرا عليپور ،   ،منصور انبياء -228

ی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجوئی مهندسی یچهارمين همایش دانشجو ،در گازهای خروجی از نفت

 .1382مهر ماه  18-16نفت، دانشگاه صنعتی شریف، 

 

روی به عنوان الگویی از  -آلومينيوم LDHهشت، بررسی جذب آنيون بوتيرات توسط عبدالستارد ، منصورانبياء -289

ی مهندسی شيمی و دومين همایش دانشجوئی مهندسی نفت، یچهارمين همایش دانشجو  ،های آنيونیجذب رنگ

 .1382مهر ماه  18-16دانشگاه صنعتی شریف، 

 

 ،ز همزن مورد استفاده در كارخانجات سوسيسطراحی یك نوع جدیدی ا ، حميدرضا مهدی پور،منصور انبياء -281

 .1381آبان  9-6هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 

 

مر از طریق تحليل راميد شمسی، بررسی عيوب روغن ترانسفو ، حجت اهلل كریم پور، گيتی ابوالحمد، منصور انبياء -282

هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه  (،Key Gas) گازهای توليد شده با روش گاز كليدی

 .1381آبان  9-6تهران، 

 

 PEG1000 و H2Oفازی سه جزئی شامل  ، احمد نصيری، دیاگرام های دومنصورانبياء سيدابوالفضل سيد سجادی، -283

، ندسی شيمی ایرانهفتمين كنگره مه ،) سولفيت سدیم(Na2SO3 ( و 1000پلی اتيلن گليکول به جرم مولکولی )

 .1381آبان  9-6دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 

 

 ،یند توليد گاز دی اكسيدكربنآزاده، سعيد اكبرزاده، بررسی پدیده كف كردن در فر، نظام الدین اشرفیمنصورانبياء -288

 .1381آبان  9-6هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 
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هفتمين ، كاشی های پرسالنی نفلين سيفيت در ، استفاده ازمنصور انبياءی،  اميررضا مستعان، حميد جزایر سيد -288

 .1381آبان  9-6كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 

 

، ارائه روش عملی برای جدا سازی حداكثر آب همراه نفت توليدی  فرجيها، رضا حق شنو، حميدرضا منصور انبياء -288

 .1381آبان  9-6هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران،  ، ها چاه

 

علی دارابی ، ، حجت اله كریم پور، تخریب عایق های سلولزی و روغن درترانسفورماتورهای قدرتمنصورانبياء -289

 .1381آبان  9-6هفتمين كنگره مهندسی شيمی ایران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 

 

، حجت اهلل كریم پور، مطالعه روی ساخت عایق كابل های منصور انبياءعود فروغی، علی اكبر سيف كردی، مس -282

 .1380اردیبهشت  ششمين كنگره ملی مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی اصفهان،  ،فشار قوی

 

های نفت و  پرویز شيری، حامد نادری، بررسی و بهينه سازی تفکيك كننده، ، سيد حميد جزایریمنصور انبياء -288

 .1380اردیبهشت  نگره ملی مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، كششمين  ، گاز
 

سنتز و به كارگيری نوع جدیدی از جاذب ئيدروكسيدی با الیه  ، حسن غالمی، حجت اهلل كریم پور،منصور انبياء -399

آذر  3- 2اه آزاد اسالمی، دومين كنگره شيمی دانشگ ، مضاعف برای حذف ماكرو مولکول های فاضالبهای صنعتی

1379. 

 

وغن های اميد شمسی، تحليل حرارت و ارائه مدل حرارتی در ر ، حجت اهلل كریم پور، گيتی ابوالحمد، منصور انبياء -391

 .1379آذر  3- 2دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسالمی،  ترانسفرمر )حالت پایدار(، 

 

     تعيين مقدار  ،فرید اصغری زاده  ،منصور انبياء  اهلل موسوی، مير فضل محمد قنادی مراغه، سيد واقف حسين،  -392

Rn 222 سيزدهمين كنگره شيمی و ، آلفا به روش سنتيالسيون مایع -در آب های معدنی با استفاده از طيف سنجی

 .1377بهمن  29-27مهندسی شيمی ایران، دانشگاه تربيت مدرس، 

 

قالب گيری شده با سنتز و كاربردهای غربال های مولکولی مزوپروس     ی،، زهره قاسميان، فائزه خسرومنصور انبياء -393

 .ملکول های بزرگ
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 های دانشجوييها و رساله هدايت پايان نامه 
 

 های مقطع دكتری رساله -الف

 رسالهعنوان  رديف
پيشرفت وضعيت 

 رساله 
 نام دانشگاه نام دانشجو

نام اساتيد راهنما يا 

 مشاور

 حله تعيين موضوع رسالهدر مر 1
 در مرحله

 پروپوزالنوشتن 

 مریم 

 ورپخبازی 

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

 در مرحله تعيين موضوع رساله 2
 در مرحله

 پروپوزالنوشتن 
 هقان درقيه 

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

3 

   یسنتز هایحذف تركيبات گوگردی از نمونه

 و هابا استفاده از نانوجاذب ینفت هایبرش

        تیزئولي هاینانوكاتاليست

در مرحله 

 تصویب پروپوزال

عصمت 

 كوهساریان

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

4 

های بر پایه سيليکون سنتز و شناسایی كامپوزیت

متخلخل و بررسی كاربردهای كاتاليستی آنها در 

فرآیندهای حذف گوگرد از تركيبات نفتی و حذف 

 نيترات از آب

 ليال كامل در حال انجام
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء

 )استاد راهنما(

5 
جداسازی گاز دی اكسيد كربن به روش غشایی و 

 شبيه سازی پارامترهای دخيل بر عملکرد غشاء
 در حال انجام

وحيد 

 گرشاسبی
 دانشگاه سمنان

دكتر منصور جهانگيری                      

 )استاد راهنما(

 نصور انبياءدكتر م

 )استاد راهنما(

 در حال انجام جداسازی گازها با استفاده از جاذب های نانو پروس 6
مجيده 

 بابایی

آزاد  دانشگاه

اسالمی واحد 

 كرمان

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

 پوركاظمیدكتر 

 )استاد راهنما( 

7 
تهيه كاتاليست با كارایی باالی كالوس برپایه 

 اكسيد جهت بازیابی گوگردتيتانيوم دی 
 در حال انجام

 دا وی

 نوروزی راد

دانشگاه آزاد 

اسالمی )واحد 

 علوم و تحقيقات(

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

8 
سنتز و شناسایی نانو كاتاليست های اكسيد فلزی 

 پایه دار برای حذف آالینده های فنلی
 انجامدر حال 

مرضيه 

 رضایی

علم و دانشگاه 

 یرانصنعت ا

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

9 

ها و نانو مواد سنتز و شناسایی نانوكامپوزیت

های آمينی و كاربرد متخلخل  اصالح شده با گروه

 آنها در جذب و جداسازی كربن دی اكسيد

 انجامدر حال 
سميرا 

 صالحی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(
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 رسالهعنوان  رديف
پيشرفت وضعيت 

 رساله 
 نام دانشگاه نام دانشجو

نام اساتيد راهنما يا 

 مشاور

10 

با هدف  13Xز، شناسایی و شکل دهی زئوليت سنت

به كار گيری آن به عنوان نانوكاتاليست و غربال گر 

 مولکولی در صنعت پتروشيمی

 دفاعيه 

 30/06/94در 

 انجام شد

فریده 

 بندرچيان

پژوهشگاه شيمی و 

مهندسی شيمی 

 ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

11 

از مواد پایدار  تعيين نوع و ميزان مشتقات حاصل

كننده سوخت پيشرانه های دو پایه در گذر زمان 

 توسط روش های مدرن تجزیه ای

 دفاعيه 

 21/05/94در 

 انجام شد

 ژیال صفری

پژوهشگاه شيمی و 

مهندسی شيمی 

 ایران

دكتر منصور انبياء 

 )استاد راهنما(

12 

سنتز و شناسایی تركيبات نانو ساختار سيليکاتی و 

ه با تركيبات آلی برای حذف كربنی اصالح شد

محيط  ینده های شيميایی و فلزات سمی ازآال

 زیست و صنایع

در دفاعيه 

سال زمستان 

 دانجام ش 93

 غفاری آرزو

دانشگاه آزاد 

اسالمی )واحد 

 علوم و تحقيقات(

دكتر منصور انبياء 

 )استاد مشاور(

13 

( به Carex Ripariaاستفاده از خاكستر گياه جگن )

ع سيليس جهت سنتز ميان حفره عامل عنوان منب

و كاربرد آن جهت حذف  HMS دار شده

از محلولهای آبی درسيستم   Cd(II) Cr(VI)عناصر

 ناپيوسته و پيوسته

 دفاعيه

ی ماه سال در د 

 انجام شد  91

فرشيد 

 قربانی
 تربيت مدرس

                                        دكتر منصور انبياء

 وم()استاد مشاور د

14 

حذف همزمان كربن، نيتروژن و فسفر از فاضالب 

با استفاده  UAASBصنایع لبنی در یك بيوراكتور 

 انوكسيك از لجن لخته ای هوازی/

 دفاعيه

ماه  بانآدر  

انجام  91سال 

 شد

 تربيت مدرس مليحه امينی
دكتر منصور انبياء 

 )استاد مشاور اول(

15 

لو دكسترین سنتز نوین تك الیه های نانو بتاسيک

( و MNCNSروی پایه های نانو پروس كربنی )

ن در حذف برخی از آالینده های صنایع آكاربرد

 نفت، پتروشيمی و محيط زیست

 دفاعيه

 10/08/90در  

 انجام شد

قاسم 

 ذوالفقاری
 تربيت مدرس

دكتر عباس اسماعيلی 

 )راهنما(

دكتر منصور انبياء 

 )راهنما(

دكتر حبيب اله یونسی 

 )مشاور(
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 ارشناسي ارشدمقطع كهای پايان نامه -ب

 نام اساتيد راهنما يا مشاور نام دانشگاه نام دانشجو وضعيت پيشرفت عنوان پايان نامه رديف

 در مرحله تعيين موضوع 1
نوشتن در مرحله 

 پروپوزال

زینب السادات 

 خداشناس

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

 رحله تعيين موضوعدر م 2
در مرحله نوشتن 

 پروپوزال
 یاندفاطمه احم

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

 در مرحله تعيين موضوع 3
در مرحله نوشتن 

 پروپوزال
 سيه برهانیآ

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 راهنما()دكتر منصور انبياء

4 
تجزیه فتوكاتاليستی فنول با سيليکون 

تخلخل و اصالح آن به وسيله نانوذرات م

 آهن

 در حال انجام
فرشته 

 آقادوخت

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

5 
و اصالح  MOF-199سنتز و شناسایی 

های آمينی و فلزات به آن توسط گروه

 اكسيد كربن منظور جذب گاز دی

 فائزه اشراقی در حال انجام
دانشگاه علم و 

 عت ایرانصن
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

6 

 A 5075تدوین دانش فنی سنتز رزین 

محصول  4609XDو هاردنر  A5073یا 

 آلمان Hantsman Rencastشركت 

 دفاعيه

  18/12/93 در 

 انجام شد

 رسول اميرخانی

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

7 
لومين در ٱس و سازی عيار سيليبهينه

كائولن به هدف تهيه زئوليت نانوساختار 
NaX 

 در دفاعيه

28/11/93  

 انجام شد

سحرالسادات 

 پيرخدری

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

دكتر رحمت اله رحيمی 

 )راهنما(

 (اهنمادكتر منصور انبياء )ر

8 

  13Xشکل دهی زئوليت نانو ساختار 

پودری با استفاده از بایندرهای آلی و 

 ررسی خواص جذب آنهاب

 دفاعيه در

26/8/93 

 انجام شد

 مهسا آقایی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

9 

جداسازی و بازیافت پالتين توسط نانو 

ساختار مغناطيسی سلولز عامل دار شده 

 با گروه های عاملی 

 دفاعيه در

25/8/93 

 انجام شد

 فاطمه رحيمی
دانشگاه علم و 

 ت ایرانصنع
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

10 
با هدف  13Xاصالح زئوليت نانو ساختار 

 افزایش جذب كربن دی اكسيد

 دفاعيه در

4/8/93 

 انجام شد

اميرحسين 

 حسينی

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

11 

سنتز و شناسایی جاذب نانو ساختار 

وبت زئوليتی مناسب به منظور جذب رط

از جریان گاز و كاربرد آن در صنایع 

 نفت، گاز و پتروشيمی

 دفاعيه در

12/7/93 

 انجام شد

 دكتر منصور انبياء)راهنما( دانشگاه سمنان عطيه اسکندری

12 
سنتز و شناسایی نانو ساختارهای 

زئوليتی جهت جداسازی مخلوط های 

 گازی

 دفاعيه در

12/7/93 

 انجام شد

فریبا محمدی 

 نجاتی
 دكتر منصور انبياء)راهنما( گاه سمناندانش

13 
حذف گاز متان با استفاده از جاذب نانو 

 اصالح شده 13Xساختار

 دفاعيه در

8/7/93 

 انجام شد

 آرمان صدیقی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

14 

های سنتز و شناسایی نانو كاتاليست

 ناهمگن بر پایه كلسيم اكسيد با هدف

 كاردبرد در جهت توليد بيودیزل

 دفاعيه در

29/6/93 

 انجام شد

 شعله معصومی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(
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15 

سنتز و شناسایی نانو كاتاليست های 

منيزیم  -اكسيد مختلط فلزی آلومينيوم

حاوی كلسيم یا روی و مقایسه آنها در 

 فرآیند تهيه بيودیزل

 دفاعيه در

29/6/93 

 انجام شد

ستوده صداقت 

 حور

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

16 
مطالعه و بررسی جداسازی گاز با 

استفاده از غشاء زئوليتی حاصله از نانو 

 آنالشيمكریستال های 

 دفاعيه در

9/11/92 

 انجام شد

عطيه السادات 

 موسوی

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

17 
مطالعه و بررسی جذب متان توسط مواد 

 نانو متخلخل

 دفاعيه در

23/09/92 

 انجام شد

 سارا قلی زاده

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

18 
مطالعه و بررسی جذب و واجذب كربن 

 دی اكسيد توسط جاذب های نانو پروس

 ردفاعيه د

28/07/92 

 انجام شد

 فاطمه رضوی

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

19 
شيرین  یمطالعه و بررسی انواع روش ها

 سازی گاز

 دفاعيه در

28/07/92 

 انجام شد

 ساجده كرمی
پژوهشگاه شيمی 
و مهندسی شيمی 

 ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

20 

تركيبات نانو متخلخل  سنتز و شناسایی

آلی فلزی دوپ شده با فلزات قليایی 

جهت جداسازی هيدروژن از مخلوط 

 H2/CH4دوتایی 

 دفاعيه در

17/07/92 

 انجام شد

مجتبی فریاد 

 رس

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

21 

جداسازی و بازیافت پالتين توسط نانو 

سته ساختارهای مغناطيسی هسته پو

متخلخل بهينه با گروه عاملی تيول و 

 آمين

 دفاعيه در

17/07/92 

 انجام شد

 روح اله مهریزی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

22 

سنتز و شناسایی تركيبات نانو متخلخل 

آلی جدید و اصالح آنها  -شبکه فلز

منظور جذب گاز ه توسط فلزات قليایی ب

 متان

 ردفاعيه د

17/07/92  

 انجام شد

 حسين پازوكی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء) راهنما(

23 

سنتز و شناسایی تركيبات نانو متخلخل 

 سيليکاتی

 MCM-48  دوپ شده با فلزاتLi ،K  و

Mg  رطوبتبه عنوان سنسور 

 دفاعيه در

 92شهریور ماه 

 انجام شد

سعيد كدخدا 

 زاده خراسانی

شيمی پژوهشگاه 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

24 
سنتز آلومينای مزوپور جهت فلوئور 

 زدایی آب آشاميدنی

 دفاعيه در

14/12/91  

 انجام شد

 عادله معطی
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

 دكتر جوادپور)راهنما(

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

25 

 سنتز و شناسایی نانو متخلخل سيليکاتی

و اصالح آنها با گروه های آمينی و 

 CO2اكسيد های فلزی برای جداسازی

 CO2/CH4ازمخلوط های گازی 

 دفاعيه در

29/11/91  

 انجام شد

محمد جواد 

 حبيبی

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

26 
سنتز و شناسایی تركيب مزومتخلخل 

 عنوانه سيليکاتی دوپ شده با فلزات  ب

 حسگر رطوبت

 دفاعيه در

19/10/91  

 انجام شد

 محسن نيزه دار
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(
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27 

حذف فلزات سنگين ارسنيك، كادميوم، 

جيوه و سرب به روش استخراج فاز جامد 

با استفاده از مزو متخلخل كربنی اصالح 

 شده توسط عاملهای كی ليت ساز

 دفاعيه در

18/10/91  

 انجام شد

 رقيه دهقان

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

28 

سنتز و شناسایی مزومتخلخل های 

 MCM-41و MCM-48سيليکاتی 

مغناطيسی عامل دار شده با تركيب 

مالمين جهت حذف و جداسازی 

مغناطيسی برخی از فلزات سنگين سمی 

 از پساب صنایع

 دفاعيه در

13/10/91  

 انجام شد

ساناز خوش 

 بویی

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء)راهنما(

 دكتر كاظم كارگشا )راهنما(

29 

سنتز و شناسایی تركيب نانومتخلخل 
كربنی عاملدار شده با مالمين و استفاده 
از آن برای حذف برخی فلزات سنگين 

 سمی از پساب

 دفاعيه در

06/10/91 

 انجام شد

                     مژگان 

 حق شناس فر

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

30 

سنتز، شناسایی و كاربرد نانو متخلخل 
سيستئين  -Lكربنی عامل دار شده با 

برای جداسازی برخی از فلزات سنگين 
 (SPE) با تکنيك استخراج فاز جامد

 دفاعيه در

21/09/91  

 انجام شد

علی حبيبی 

 داویجانی

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

31 

سنتز و شناسایی تركيبات نانو متخلخل 

آلی و اصالح  -سيليکاتی و شبکه فلزی

آنها با گروه های آمينی و اكسيدهای 

منظور حذف گاز هيدروژن ه فلزی  ب

 سولفيد

 دفاعيه در

29/08/91  

 انجام شد

 دی باباییمه
دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

32 
اصالح  TiO2سنتز و شناسایی مزوپور 

 شده با وانادیوم و هالوژن و تركيبات آلی

 دفاعيه در

22/08/91  

 انجام شد

معصومه 

 محجوب مقدس

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

دكتر رحمت اله رحيمی 

 )راهنما(

 )مشاور(دكتر منصور انبياء 

 )مشاور(  دكتر روح اله زارع

33 

سنتز و بررسی خصوصيات فيزیکی 

مزو متخلخل تری  –پودرهای نانوسایز

كلسيم فسفات با كاربری در سيستم 

 های رهایش دارو

 دفاعيه در

31/04/91  

 انجام شد

 جواد مرادیان
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر جوادپور)راهنما(

 ما(دكتر منصور انبياء)راهن

34 

 سنتز و كاربرد جاذبهای مزوپروس

سيليکاتی اصالح شده به عنوان فيبر 

جدید ميکرواستخراج با فاز جامد جهت 

جداسازی و پيش تغليظ تركيباتی مانند 

تولوئيدین ها،   آنيلين، نيتروفنول ها،

 فنول ها و هالوفنول ها

 دفاعيه در

10/12/90  

 انجام شد

 ساناز ایران نژاد
و  علمدانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء)راهنما(

35 

سنتز و شناسایی نانوپروس كربنی عامل 

دار شده با فلزات )آهن، مس( و كاربرد 

آن به عنوان یك جاذب جدید برای 

 ,PAHحذف تركيبات آلی االینده )

BTXیندهای صنعت نفت وآ( از فر 

 پساب های صنعتی

 دفاعيه در

30/11/90 

 انجام شد

منصوره 

 خشاندر

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 ساوه

 دكتر منصور انبياء)راهنما(
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36 

سنتز و شناسایی جاذب نانومتخلخل 

فلزی جهت ذخيره سازی  -شبکه آلی

نانولوله های  گاز متان و هيبرید آن با 

كربنی و كاربرد آن در صنعت نفت گاز و 

 پتروشيمی

 دفاعيه در

23/08/90 

 انجام شد

 سارا شيخی
لم و عدانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )مشاور(

             دكتر عليمراد رشيدی

 مشاور()

37 

سنتز و شناسایی جاذب های نانو 

فلزی و  -شبکه های آلی  متخلخل

سيليکاتی اصالح شده با پليمرهای 

در صنعت  CO2آمينی جهت جذب گاز 

 نفت، گاز و پتروشيمی

 دفاعيه در

16/06/90 

 انجام شد

 وحيد حسينی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )مشاور(

دكتر كامران 

 تركستانی)مشاور(

38 

ساخت سنسور رطوبت با استفاده از مواد 

عنوان پایه و ه ب TiO2/SnO2نانوپروس 

ورها در اصالح آن و استفاده از این سنس

فرآیندهای صنعت نفت، گاز و 

 پتروشيمی

 دفاعيه در

06/06/90 

 انجام شد

سيد ابراهيم 

 موسوی فرد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )راهنما(

39 

ناسایی تركيب نانو ساختار سنتز و ش

عامل دار شده با گروه عاملی آلی  كربنی

ن به عنوان یك جاذب جدید آو كاربرد 

ی حذف و جذب تركيبات اسيدی از برا

 یندهای صنعت نفت، گاز، پتروشيمیآفر

 دفاعيه در

3/03/90 

 انجام شد

 سميرا صالحی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )مشاور(

دكتر محمد رضا نعيمی 

 )مشاور( جمال

40 

          كاربرد جاذب های نانو پروس جدید در

اندازه گيری تركيبات آلی با تکنيك 

در صنعت  SPE-UVو  SPE-GC های 

 پتروشيمی و نفت، گاز

 دفاعيه در

24/02/90 

 انجام شد

محمد باقر 

 قاسميان

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر شهاب شریعتی 

 )مشاور(

 دكتر محمد قربان دكامين

 )مشاور(

41 

سنتز پودرهای كلسيم فسفاتی بررسی 

           متخلخل در ابعاد نانومتری

(nano porous با استفاده از قالب های )

 سورفکتانتی

 دفاعيه در

25/12/89 

 انجام شد

اسماعيل 

 سليمی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 )راهنما( دكتر جوادپور

 )راهنما( دكتر منصور انبياء

42 

تيکی يمطالعه و بررسی اكسایش كاتال

الکن ها توسط پورفرین ها و 

نانوپورفيرین های مستقر در حفرات 

 مزوپروس

 دفاعيه در

14/12/89 

 انجام شد

نفيسه رحمانی 

 خليلی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر رحمت اله 

 رحيمی)راهنما(

 دكتر منصور انبياء)مشاور(

43 

 بهره گيری از نانوكاتاليزورهای

 B-MCM-41, Fe-MCM-41  و

بریدهای آلی آنها در واكنش استركر و هي

 نوآرایی فریز فنيل استرها

 دفاعيه در

25/11/89 

 انجام شد

 زهرا مختاری
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر محمد قربان 

 دكامين)راهنما(

 دكتر منصور انبياء ) مشاور(

44 

مطالعه و بررسی جاذب نانو ساختار 
كربنی به منظور پيش تغليظ و استخراج 

)كلروفنل ها و  كيبات آلی حلقویتر
PAHSهای ( از پساب ها و فاضالب

پتروشيمی با استفاده  و صنعت نفت، گاز
  SPME-GC از روش

 دفاعيه در

16/11/89 

 انجام شد

ناصر كاكلی 

 خطائی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر شهاب شریعتی 

 )مشاور(



40 
 

45 

ب نانو ساختار مطالعه و بررسی جاذ

كربنی به منظور استخراج تركيبات آلی 

حلقوی )تركيبات فنولی( از پساب های 

پتروشيمی با استفاده  و صنعت نفت، گاز

 SPME-GCاز تکنيك 

 دفاعيه در

16/11/89 

 انجام شد

علی حقی 

 نصرت آبادی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر شهاب شریعتی 

 ور()مشا

46 

سنتزو شناسایی تركيب جدید نانو 
فلزی و اصالح آن  -متخلخل شبکه آلی

توسط كاتاليست مناسب به منظور جذب 
و ذخيره سازی گاز هيدروژن در صنعت 

 پتروشيمی و نفت، گاز

 دفاعيه در
28/10/89 

 انجام شد

سکينه 
 ماندگارزاد

علم و دانشگاه 
 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(
تر عليرضا شيری گركانی دك

 )مشاور(

47 

و  TiO2سنتز و شناسایی نانوپروس 

كاربرد آن به عنوان حسگر رطوبت در 

 صنایع گاز

 دفاعيه در

20/06/89 

 انجام شد

 احمد رضا صبا
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 (راهنما) دكتر منصور انبياء

48 

سنتز و به كارگيری جاذب های 
ورفکتانت به مزوپروس عامل دارشده با س

وجود منظور حذف تركيبات آالینده ی م
 و در فرایندهای صنعت نفت، گاز

 و ... PANHs, PAHsپتروشيمی از قبيل 

 دفاعيه در
29/04/89 

 انجام شد
علم و دانشگاه  مه روز الوند

 صنعت ایران

 )راهنما( دكتر منصور انبياء
 دكتر عليرضا شيری گركانی

 )مشاور(

49 

ختار كربنی عامل دار تهيه جاذب نانو سا

شده و استفاده از آن به عنوان یك فيبر 

 دجدید در روش ميکرواستخراج جام

برای جداسازی و شناسایی تركيبات 

 و آروماتيك در فرایند صنعت نفت، گاز

 پتروشيمی

 دفاعيه در

23/04/89 

 انجام شد

 مرتضی خزائی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 )راهنما( دكتر منصور انبياء

تر شهاب شریعتی فيض دك

 )مشاور( آبادی

 دكتر عليرضا شيری گركانی

 )مشاور(

50 

تهيه جاذب نانو ساختار كربنی عامل 

به  Cu, Ag, Feدارشده با فلزاتی از قبيل 

عنوان یك جاذب جدید برای حذف 

تركيبات كاتيونی، آنيونی و تركيبات آلی 

 از صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

 دفاعيه در

18/03/89 

 جام شدان

شهرام 

 اميرمحمودی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 )راهنما( دكتر منصور انبياء

 دكتر عليرضا شيری گركانی

 )مشاور(

51 
ساخت و تعيين مشخصات یك نوع 

 جاذب برای جذب پارازایلن

 دفاعيه در

28/01/89 

 انجام شد

 ليال عرب
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر نظام الدین اشرفی زاده

 نما()راه

 )مشاور( دكتر منصور انبياء

52 

سنتز و شناسایی تركيب نانو ساختاری 

كربنی و عامل دار شده با تركيبات 

پليمری و كاربرد آن به عنوان یك جاذب 

آلی از  جدید برای حذف تركيبات

 وپتروشيمی فرایندهای صنعت نفت، گاز

 دفاعيه در

10/08/88  

 انجام شد

 آرزو غفاری
علم و دانشگاه 

 عت ایرانصن

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )راهنما(

53 

تركيبات نانوپروس سنتز و شناسایی 

اصالح شده با گروه عاملی آلی و كاربرد 

آن در حذف و جذب كلروفنل ها از 

 محيط های آبی

 دفاعيه در

20/12/87 

 انجام شد

 مریم لشکری
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 صور انبياء )راهنما(دكتر من

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )راهنما(

دكتر شهرزاد جوانشير 

 )مشاور(
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54 

 جاذب جدید نانوپروسسنتز و شناسایی 
 SBA-3/Cu  و بررسی عملکرد آن در

حذف تركيبات گوگرددار از فرآیندهای 
صنعت نفت و جداسازی آالینده های 

 سمی در محيط آبی

 دفاعيه در
18/12/87 

 انجام شد

صبا اصل 
 حریری

علم و دانشگاه 
 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(
دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )راهنما(
دكتر سيد نظام الدین اشرفی 

 زاده )مشاور(

55 

تهيه و عامل دار كردن جاذب جدید 

ماده نانو ساختار كربنی به منظور حذف 

ند تركيبات آالینده صنایع نفت مان

 مشتقات نفتالين و یون كربنات

 دفاعيه در

12/12/87 

 انجام شد

سيد ارشاد 

 مرادی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر عليرضا شيری گركانی 

 )مشاور(

56 

سنتز ماده نانوپروس كربن با استفاده از 

به عنوان   Al-SBAنانوپروس سيليکایی 

م های عامل دار قالب و استفاده از فر

شده آن به عنوان جاذب در صنایع 

 داروسازی

 دفاعيه در

5/12/87 

 انجام شد

 زهرا پروین
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر كامران تركستانی 

 )مشاور(

57 

سنتز و بررسی خواص تركيب نانوپروس 

تيتانوسيليکات و كاربرد آن به عنوان یك 

 دجاذب جدی

 دفاعيه در

25/6/87 

 انجام شد

 فائزه خسروی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )مشاور(

58 
سنتز و بررسی خواص تركيب نانوپروس 

زیركونيوم سيليکات و كاربردآن به عنوان 

 یك جاذب جدید

 دفاعيه در

25/6/87 

 انجام شد

 انزهره قاسمي
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )مشاور(

59 

سنتز و بررسی خواص ماده نانوپروس 
MCM-48  الحاق شده با یونهای فلزی

Fe3+   وLa3+ كارگيری آن به عنوان ه و ب
 یك جاذب جدید

 دفاعيه در

17/12/86 

 انجام شد

نورعلی محمدی 

 كندیكرد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

 دكتر یعقوب اسدی )مشاور(

60 

سنتز و بررسی خواص ماده نانوپروس 

MCM-41  الحاق شده با آهن در منگنز

كارگيری آن به عنوان یك جاذب ه و ب

 جدید

 دفاعيه در

13/11/86 

 انجام شد

 كاوه محمدی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 منصور انبياء )راهنما( دكتر

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )مشاور(

61 
اندازه گيری جيوه در آب به روش ميکرو 

مایع پخشی و پالسمای  –استخراج مایع

 كوپل شده القایی

 دفاعيه در

24/11/85 

 انجام شد

 آرمين كيانی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر یعقوب اسدی )راهنما(

 اء )راهنما(دكتر منصور انبي

دكتر محمدرضا نعيمی 

 جمال )مشاور(

62 

اندزه گيری الکان ها و الکن های موجود 

 –در آب به روش ميکرو استخراج مایع 

مایع همگن و كروماتوگرافی گازی با 

 ایآشکار ساز یونيزاسيون شعله

 دفاعيه در

28/9/84 

 انجام شد

 الهام آقایی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 اسدی)راهنما(دكتر یعقوب 

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )مشاور(

63 

اندازه گيری آفت كش های ارگانوفسفر 

مایع  –در آب به روش استخراج مایع

هموژن و كروماتوگرافی گازی با دتکتور  
FPD 

 دفاعيه در

 1384سال 

 انجام شد

 ثنا بریجانی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 تر یعقوب اسدی )راهنما(دك

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )مشاور(

64 
سنتز مزوپروس تيتانيوم سيليکات، 

 مطالعه و بررسی ساختار

 دفاعيه در

11/11/83 

 انجام شد

غالمحسين 

محمد نژاد 

 شيرازی

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر رحمت اله رحيمی 

 )راهنما(

 ر منصور انبياء )راهنما(دكت
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65 

( به عنوان ماده فعال FeS2سنتز پيریت )

كاتدی در انواع باطری ها به خصوص 

 باطری حرارتی

 دفاعيه در

19/12/82 

 انجام شد

غالمرضا 

 دانشجو

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

 سدی )مشاور(دكتر یعقوب ا

66 
تهيه الکترود یون گزین یونهای فلزات 

و با استفاده از غشاء  +Pb2سنگين مانند 

 ليگندهای آلی بلند زنجيره از تهيه شده

 دفاعيه در

18/11/82 

 انجام شد

 علی براندف
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر سيد محمدرضا ميالنی 

 حسينی )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )مشاور(

67 

آناليز برخی عناصر و تركيبات مهم 

آالینده محيط زیست موجود در 

 پسماندهای حفاری چاه های نفت

 دفاعيه در

18/11/82 

 انجام شد

 زهرا علی پور
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

دكتر سيدمحمدرضا ميالنی 

 حسينی )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

 دكتر یعقوب اسدی )مشاور(

68 
روی –دروكسيد دوالیه آلومينيومتهيه هي

 با خاصيت ضدميکروبی

 دفاعيه در

19/11/1381 

 انجام شد

عبدالستار 

 دهشت

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء )راهنما(

دكتر سيد ابوالفضل 

 سيدسجادی )مشاور(

 گرانيت های سنتزی 69

 دفاعيه در

 80سال آذرماه 

 انجام شد

امير رضا 

 مستعان

علم و ه دانشگا

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )مشاور(

70 

بررسی آناليز كانفورماسيونی، ممان 

دوقطبی، اندازه گيری اندازه حفره، انرژی 

پاید حاصل از جذب كاتيون در 

ماكروسيکل های حاوی اكسيژن و 

 نيتروژن به روش مکانيك كوانتوم

 دفاعيه در

21/3/1380 

 انجام شد

رضا زمان 

 فشمی

علم و  دانشگاه

 صنعت ایران

دكتر حجت اله كریم پور 

 )راهنما(

 دكتر آزاده تجردی )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )مشاور(

 عایق بندی ترانسفورماتورهای قدرت 71

 دفاعيه در

 79سال زمستان 

 انجام شد

 علی دارابی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )مشاور(

72 

های دوفازی، سه بحث و بررسی دیاگرام 

و سولفيت  PEG1000، آبجزئی شامل 

 سدیم

 دفاعيه در

 79سالآبان ماه 

 انجام شد

 احمد نصيری
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )مشاور(

73 
تعيين ویژگی های روغن های 

ترانسفورمر و ولتاژ باال و مشخصات دی 

 الکتریکی به منظور بازیافت این روغن ها

 در دفاعيه

 79سال

 انجام شد

 اميد شمسی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )مشاور(

74 
ه روی ساخت عایق پليمری كابل مطالع

 فشار قوی های

 دفاعيه در

 شهریورماه

 79سال

  انجام شد

 افشين موحدنيا
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء )مشاور(

75 
ر همکنش مواد مطالعه ترمودیناميکی ب

 سطح فعال با ليگندهای ماكروسيکليك

 دفاعيه در

 78سال  آذرماه

 انجام شد

 حسن غالمی
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر نادر عليزاده )راهنما(

 دكتر منصور انبياء )مشاور(
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 هدايت سمينارهای دانشجويي
 

 دكتریمقطع  سمينارهای -الف

 استاد راهنما محل تحصيل مقطع دانشجو كار پيشرفت عنوان رديف

حذف  هایروشمطالعه و بررسی  1

 های گازهاتركيبات گوگردی از مخلوط
 حال انجامدر 

مریم 

 رپوخبازی
 دكتری

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

2 
های سنتز، مطالعه و بررسی روش

ذرات شناسایی و كاربردهای نانو 

 LTAهای زئوليت

 رارائه سمينار د

05/07/94 

 انجام شد

 دكتری رقيه دهقان
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

3 
های سنتز و شناسایی بررسی روش

 هازئوليت

 ارائه سمينار در

18/08/93 

 انجام شد

فریده 

 بندرچيان
 دكتری

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

4  

نتز و مطالعه و بررسی روشهای س

نانو زئوليت ها در نانو كاربرد 

 هاكاتاليست

 ارائه سمينار در

24/04/93 

 انجام شد

عصمت 

 كوهساریان
 دكتری

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

5 
مطالعه و بررسی مواد نانو متخلخل در 

 CO2جذب گاز 

 ارائه سمينار در

10/04/93 

 انجام شد

سميرا 

 صالحی
 دكتری

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

6 

مطالعه و بررسی روشهای سنتز و 

كاربردهای انواع مواد سيليکونی 

 متخلخل

 ارائه سمينار در

29/02/93 

 انجام شد

 دكتری ليال كامل
علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

7 
مطالعه انواع نانو كاتاليست های بدون 

 شهای سنتز آنهاپایه و پایه دار و رو

 ارائه سمينار در

 92بهمن ماه 

 انجام شد

مرضيه 

 رضایی
 دكتری

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

8 
استخراج فلزات گرانبها از كاتاليست 

 های مستعمل صنعت نفت

 ارائه سمينار در

26/08/92 

 انجام شد

حميدرضا 

 احمد پور
 دكتری

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 منصور انبياء دكتر
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9 

 زئوليت و شکل دهی ، شناساییسنتز

13X  با هدف به كار گيری آن به

عنوان نانوكاتاليست و غربال گر 

 مولکولی در صنعت پتروشيمی

 ارائه سمينار در

27/06/92 

 انجام شد

فریده 

 بندرچيان
 دكتری

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

10 

يزان مشتقات حاصل از تعيين نوع و م

مواد پایدار كننده سوخت پيشرانه های 

دو پایه در گذر زمان توسط روش های 

 مدرن تجزیه ای

 ارائه سمينار در

12/06/92 

 انجام شد

 دكتری ژیال صفری

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

 

 سمينارهای مقطع كارشناسي ارشد -ب

 

 استاد راهنما محل تحصيل مقطع دانشجو كار پيشرفت عنوان رديف

1 
مطالعه و بررسی روشهای سنتز و 

 اكسيدكاربردهای نانومواد تيتانيوم دی

 ارائه سمينار در

اردیبهشت ماه سال 

 انجام شد 94

فاطمه 

 یانداحم

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

2 
یه مطالعه و بررسی حسگرهای بر پا

 سيليکون متخلخل

 ارائه سمينار در

اردیبهشت ماه سال 

 انجام شد 94

 سيه برهانیآ
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

3 
مروری بر نقش فناوری های نانو در 

 عمليات ازدیاد برداشت نفت

 ارائه سمينار در

سال  اردیبهشت ماه

 انجام شد 93

فرشته 

 آقادوخت

اسی كارشن

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

4 

بررسی روشهای سنتز نانو لوله های 

كربنی و كاربرد آنها به منظور حذف 

گازهای دی اكسيدكربن و 

 مونواكسيدكربن

 ارائه سمينار در

اردیبهشت ماه سال 

 انجام شد 93

زینب 

السادات 

 خداشناس

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 یرانصنعت ا
 دكتر منصور انبياء

5 
های مطالعه و بررسی عملکرد شبکه

 CO2فلزی آلی در جذب 

 ارائه سمينار در

اردیبهشت ماه سال 

 انجام شد 93

 ه اشراقیزفائ
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

6 

مطالعه و بررسی عملکرد زئوليت های 

ات در جذب و جداسازی تركيب Xنوع 

 اكسيژن دار

 ارائه سمينار در

08/03/92 

 انجام شد

شعله 

 معصومی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

7 
مطالعه و بررسی اصالح ساختار زئوليت 

به منظور جذب تركيبات  Xهای نوع 

 مختلف

 ارائه سمينار در

08/03/92 

 انجام شد

ستوده 

 صداقت حور

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء
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8 

 13Xشکل دهی زئوليت نانو ساختار 

پودری با استفاده از بایندرهای آلی و 

 بررسی خواص جذب آنها

 ارائه سمينار در

01/03/92 

 انجام شد

 مهسا آقایی
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

9 
کرد زئوليت نوع مطالعه و بررسی عمل

X در حذف مركاپتان 

 ارائه سمينار در

01/03/ 92  

 انجام شد

فاطمه 

 رحيمی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

10 
مطالعه و بررسی عملکرد زئوليت نوع 

X در تصفيه پساب های صنعتی 

 ارائه سمينار در

01/03/92 

 انجام شد

اميرحسين 

 حسينی

سی كارشنا

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

11 
بررسی و مقایسه عملکرد زئوليت های 

 در جذب گازها Xو  A ،Yنوع 

 ارائه سمينار در

01/03/92 

 انجام شد

آرمان 

 صدیقی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

 نحوه شکل دهی زئوليت ها 12

 در ارائه سمينار

11/02/92 

 انجام شد

سحرالسادات 

 پيرخدری

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

13 
مطالعه و بررسی انواع روش ها شيرین 

 سازی گاز

 ارائه سمينار در

19/07/91 

 انجام شد

ساجده 

 كرمی

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

14 
مطالعه و بررسی جذب متان توسط 

 مواد نانو متخلخل

 ارائه سمينار در

19/07/91 

 انجام شد

سارا قلی 

 زاده

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

15 
مطالعه و بررسی جذب و واجذب كربن 

دی اكسيد توسط جاذب های نانو 

 پروس

 ارائه سمينار در

15/07/91 

 انجام شد

فاطمه 

 رضوی

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

 

16 
مطالعه و بررسی فرایندهای جداسازی 

 گازی توسط تکنولوژی غشایی

 ارائه سمينار در

12/07/91 

 انجام شد

عطيه 

السادات 

 موسوی

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 منصور انبياء دكتر

17 
عنوان حسگر ه كاربرد مواد مزوپروس ب

 رطوبت

 ارائه سمينار در

01/05/91 

 انجام شد

سيد سعيد 

 زاده كدخدا

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

18 
مطالعه كاربرد مواد نانو متخلخل در 

 NOXجذب و جداسازی تركيبات 

 رارائه سمينار د

13/02/91 

 انجام شد

مجتبی 

 فریادرس

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

19 

مطالعه روش های جداسازی 

مغناطيسی با استفاده از نانو ساختارها 

در سيستم تصفيه پساب برای حذف 

 آالینده ها

 ارائه سمينار در

13/02/91 

 انجام شد

روح اله 

 مهریزی

كارشناسی 

 دارش

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

20 
مطالعه كاربرد  مواد نانومتخلخل در 

 SOXجذب تركيبات  

 ارائه سمينار در

 شدانجام13/02/91

حسين 

 پازوكی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

21 

كاربرد جداسازی مغناطيسی در جاذب 

    حذف  های نانو متخلخل در

 های صنعتیآالینده

 ارائه سمينار در

7/10/90 

 انجام شد

      ساناز 

 خوش بویی

كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

دكتر كاظم 

 كارگشا
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22 

مطالعه و بررسی جاذب های نانو 

متخلخل جهت حذف و جداسازی 

 فلزات سنگين از پساب های صنعتی

 ه سمينار درارائ

7/10/90 

 انجام شد

 رقيه دهقان
كارشناسی 

 ارشد

پژوهشگاه شيمی 

و مهندسی شيمی 

 ایران

 دكتر منصور انبياء

23 
                مطالعه روش های نوین برای تهيه 

 سنسورهای گازی

 ارائه سمينار در

3/3/90 

 انجام شد

          محسن 

 نيزه دار

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 عت ایرانصن
 دكتر منصور انبياء

24 

بررسی كاربرد نانوكامپوزیت ها و نانو 

پوشش ها در صنایع نفت، گاز و 

 پتروشيمی

 ارائه سمينار در

25/2/90 

 انجام شد

مژگان حق 

 شناس فر

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

25 

مرور و بررسی فيبرهای پوششی برای 

ده های محيط زیست به حذف آالین

 روش ميکرو استخراج فاز جامد

 ارائه سمينار در

19/2/90 

 انجام شد

علی حبيبی 

 داویجانی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

26 
مطالعه و بررسی انواع روشهای 

جداسازی )تکنولوژی غشاء، جذب و 

 گاز طبيعی ...( به منظور تصفيه

 ينار درارائه سم

10/2/90 

 انجام شد

محمد جواد 

 حبيبی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران

 دكتر منصور انبياء

دكتر محمدرضا 

 ميالنی حسينی

27 

مطالعه روشهای نوین ) جذب، غشا و 

بایو( جهت حذف آالینده های 

گوگردی محيطی از صنایع نفت، گاز و 

 پتروشيمی

 ارائه سمينار در

16/12/89 

 ام شدانج

 مهدی بابایی
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

28 
پيشرفت های اخير در پوشش های 

ميکرواستخراج فاز جامد و تکنيك 

 های مربوط به آن

 ارائه سمينار در

8/7/89 

 انجام شد

ساناز ایران 

 نژاد

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 اءدكتر منصور انبي

29 
بررسی روش های سنتز و شناسایی 

مواد نانوپروس به منظور استفاده آنها 

 در جذب گاز هيدروژن در صنایع

 ارائه سمينار در

8/7/ 89 

 انجام شد

 سارا شيخی
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

30 
بررسی خواص حسگری گاز ماده 

 TiO2نانوپروس 

 در ارائه سمينار

 انجام شد 6/4/89

وحيد 

 حسينی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

31 
مطالعه و بررسی مواد نانوپروس به 

 عنوان حسگر رطوبت

 ارائه سمينار در

 انجام شد 6/4/89

سيد ابراهيم 

 موسوی فرد

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

32 

كاربردهای جدید تركيبات نانو 

متخلخل در ميکرو استخراج فاز جامد 

 (SPMEای )تجزیه

 ارائه سمينار در

 88سال آبان ماه 

 انجام شد

محمد باقر 

 قاسميان

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

33 
كاربردهای جدید مواد نانو پروس در 

 جذب و ذخيره سازی گازها

 ئه سمينار درارا

 88سال آبان ماه 

 انجام شد

سکينه 

 ماندگارزاد

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

34 

معرفی و بررسی مواد نانو پروس با 

خاصيت آبدوستی و قابليت جذب آب 

 باال

 ارائه سمينار در

 88سال آبان ماه 

 انجام شد

سميرا 

 صالحی

كارشناسی 

 ارشد

علم و ه دانشگا

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

35 
معرفی و بيان كاربردهای جدید كربن 

 فعال در صنایع

 ارائه سمينار در
 88سال آبان ماه 

 انجام شد

علی حقی 

 نصرت آباد

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء
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36 
كاربردهای جدید ميکرواستخراج با فاز 

 (SPMEجامد  )

 ارائه سمينار در

 88سال آبان ماه 

 انجام شد

ناصر كاكلی 

 خطایی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

 سنسورهای نانو پروس 37

 ارائه سمينار در

 87سال آذرماه 

 انجام شد

مرتضی 

 خزایی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

38 
روشهای تهيه و كاربرد نانو بررسی 

 كامپوزیت مزوپروس

 ارائه سمينار در

 87سال آذرماه 

 انجام شد

شهرام امير 

 محمودی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

 بررسی كاربردهای غشاء نانو پروس 39

 ارائه سمينار در

 87سال آذرماه 

 انجام شد

 آرزو غفاری
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

40 
بررسی روشهای تهيه غشاهای 

 نانوپروس

 ارائه سمينار در

 87سال آذرماه 

 انجام شد

 مه روز الوند
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

41 
رزونانس پالسمون سطحی در طيف 

 ی و كابردهای آنجسن

 ارائه سمينار در

 86سال دی ماه 

 انجام شد

صبا اصل 

 حریری

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

42 Field Flow Fractionation (FFF) 

 ارائه سمينار در

 86سال دی ماه 

 انجام شد

مریم 

 لشگری

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

43 
تزی جدید مواد بررسی روشهای سن

نانو پروس )مواد مزوپروس( و 

 كاربردهای آن در صنایع

 ارائه سمينار در

 86سال آذرماه 

 انجام شد

سيد ارشاد 

 مرادی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

44 

بررسی روشهای سنتز و شناسایی و 

كاربردهای صنعتی مواد نانو ساختار 

 كربنی

 ينار درارائه سم

 86سال آذرماه 

 انجام شد

 زهرا پروین
كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

45 
تركيبات نانو پروس و بررسی روشهای 

 مختلف برای شناسایی آنها

 ارائه سمينار در

 85سال آذرماه 

 انجام شد

كاوه 

 محمدی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 صور انبياءدكتر من

46 

نانو پروس ها به ویژه غربال های 

مولکولی مزوپروس و كاربردهای آن در 

 ی جداسازی و كاتاليستیافراینده

 ارائه سمينار در

 85سال آذرماه 

 انجام شد

فائزه 

 خسروی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

47 

بررسی روشهای سنتز مواد متخلخل به 

یژه غربالهای مولکولی مزوپروس قالب و

 شده با ابرمولکول ها

 ارائه سمينار در

 85سال آذرماه 

 انجام شد

زهره 

 قاسميان

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء

48 
بررسی جامع انواع مواد نانو پروس و 

 مزیت های آنها بيان

 ارائه سمينار در

 85سال آذرماه 

 شدانجام 

نورعلی 

 محمدی

كارشناسی 

 ارشد

علم و دانشگاه 

 صنعت ایران
 دكتر منصور انبياء
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 )دانشجويان رشته مهندسي شيمي( پايان نامه های مقطع كارشناسي 

 تاريخ دفاع دانشجو عنوان پايان نامه رديف

 مباحث زیست محيطی مرتبط به عمليات حفاری 1
 حسام صالحی

 عليرضا كيانی
 1382تير ماه 

 1381مهر ماه  غریب رضا نجاری بندرامام SBRبازیافت مونومرهای واحد توليد  2

 طراحی كارخانه توليد سوسيس و ارزیابی فنی و اقتصادی آن 3
 حميدرضا

 پورمهدی
 1381بهار 

 فرموالسيون و طراحی فرآیند توليد آجرنسوز شاموتی 4
 فرزاد شجاعی

 مجيد ميرزایی
 1381خرداد ماه 

 كلرو آلکالی و رفع مشکل نشت جيوه از راكتور تبدیلطراحی واحد 5
 گيانمحمد فرهن

 علی اكبر سليمی
 1380بهمن ماه 

 1380تابستان  مهدی همازاده ابيانه بررسی مشکل انتقال حرارت در اكسترودر الستيك 6

 1380تيرماه  سعيد اكبرزاده CO2بررسی پدیده كف كردن در فرآیند توليد گاز  7

8 
های                  احد تصفيه برای استفاده مجدد از پساب كارخانهطراحی یك و

 نوشابه سازی
 1380بهار  گانالهام شای

 - - انتقال حرارت در اكسترودر دوبلکس 9

 هاارائه روش عملی برای جداسازی حداكثر آب همراه نفت توليد چاه 10
 رضا حق شنو

 حميد فرجيها
 1379پائيز 

 (TSPصادی توليد تریپل سوپر فسفات )بررسی فنی و اقت 11
 آرش لرزفرخی

 مهدی پازوكی
 1379آبان ماه 

 بهينه سازی تفکيك نفت و گاز در تفکيك كننده های نفت و گاز 12
 حامد نادری

 پرویز شيری
 1379مهر ماه 

13 
های                            ارائه طرح و روش عملی برای جداسازی تركيبات مركاپتان

 خام توليدی نفت

 حسين عزیز طائمه

 محمدعلی شعبانی
 1379مهر ماه 

14 
اری پالستيك ها و طراحی قطعه بررسی جنبه های تئوری و عملی فرآیند آبک

 آبکاری جهت
 1379مهر ماه  عباسعلی طالع زاری

 1379تيرماه  عليرضا ميالدی روغن ها و كاربرد آن در ولتاژهای باال 15

 1379بهار  عليرضا یوسفی پنير و جداسازی پروتئينهای آن به روش اولترافيلتراسيونتوليد پنير از آب  16

 1379بهار  بهروز انصاری CO2بررسی تغيير مبرد در سيکل سردكن  17
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 طراحی واحد خشك كن پاشنده برای صنایع پودر شوینده 18
 مساواتی سادات مرجان

 مهسا عسگری
 1379 خرداد ماه 

19 
ی، سالم سازی واصالح شيرمورد مصرف آن به روش فرآورده های لبن

 پاستوریزاسيون

 بوربوراژدریافشين 

 مجيد خوانساری
 1379اردیبهشت ماه 

 1378زمستان  محمود مومنی و جایگزینی آن با موادی كه بر محيط زیست تأثير ندارند C.F.Cحذف  20

21 
باروش آبکاری  ها و مقایسه آناصول عمليات آبکاری درخالء بر روی پالستيك

 الکترو شيميایی
 1378پائيز  ژادبهروز نادری ن

 1378آبان ماه  مرتضی نيکخواه بررسی منابع مختلف سلولزی غير چوبی قابل استفاده در توليد كاغذ 22

 پوشش های جدید سراميکی و مقایسه آنها با روشهای كالسيك آبکاری 23
 محمد ملك پور

 ایوب خيراللهی
 1378بهار

24 
رسی و مقایسه انواع افزودنيهای آميزه پی وی سی و مقایسه تركيبات هر یك بر

 از الیه های چرم مصنوعی پی وی سی در روش پوشش دهی انتقالی

 جواد نظری

 علی تراب احمدی
 1377 زمستان

 1377پائيز  محمدتقی محمدی استبرق تکنولوژی توليد خمير كاغذ و ساخت كاغذ اسکناس و اوراق بهادار 25

 1377مهرماه زرندینی ذبيحی رضا تهيه خمير كاغذ از لينتر پنبه 26

 بررسی مواد اوليه، فرآیند توليد و طراحی یك واحد پودرهای شوینده 27
 ميرزایی محمدزمان

 شاهين نوری زاد
 1377تابستان 

 بررسی امکان جایگزینی خمير كاغذ الدار به جای خمير پایه بلند وارداتی 28
 ارآبادیسو اكبر فرجی

 محمدرضا عسکری
 1376زمستان 

 بررسی و كاربرد گرانول در داروسازی و طراحی دستگاههای مربوطه 29
 محمد عالقه بندان

 علی دارابی
 1376زمستان 

30 
 بررسی فرآیند بازیافت پساب قليایی )ليکور سياه( درصنایع كاغذ

 تحليل رایانه ای -بهينه سازی انرژی

 رضا چنانی افشار

 مولودی مهرداد
 1376آبان ماه  

 بررسی، طراحی و تهيه انواع لعابهای راكتيو 31
 حميدرضا واحدیان

 اسماعيل اصغرنيا
 1376مهرماه 

 طراحی واحد توليد رزینهای فنلی ترموست 32
 سيد مجتبی زكی

 محمود رضوی زاده
 1376مهرماه 

 1376شهریورماه  رمیعلی ك بررسی فرآیند توليد خمير كاغذ از باگاس )تفاله نيشکر( 33

34 
فرآیند توليد خمير كاغذازساقه پنبه وبررسی تصفيه آب وپساب كارخانه 

 كاغذسازی

 محمدحسين حسين پور

 التفات فاتحی
 1375آبان ماه 

 طراحی واحد توليد اسيد سولفوریك و بهينه سازی آن 35
 احمد عبداللهی نژاد

 محسن لسانی
 1375تابستان 

 


