
ف
ردی

 تاریخ مقطع تحصیلی اد مشاوراست استاد راهنما نگارنده موضوع پایان نامه 

فاده از صالح شده چنددیواره و استاندازه گیری کاروادیلول با استفاده از الکترود کربن شیشه ای ا 1

 گیری کورکومیالکترود صفحه چاپی اصالح شده با پلیمر قالب مولکولی برای اندازه 

مهدی 

 پرماسی

دکتر محمود 

 روشنی

دکتر رضا 

 صحرایی

 شهریور کارشناسی ارشد

۱۳۹۶ 

دکتر رضا  شته نظریفر ینقاط کوانتومی کربن ای جدید فلوئورسانس بر پایهتعیین یونهای نیکل و سیانید توسط حسگره 2

 تبارکی

 شهریور کارشناسی ارشد -

۱۳۹۶ 

نول و دی ف ،هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ،اسیدهای آلی جامد نیکوتین،میکرو استخراج فاز مایع و  3

هیدروکسی بنزن ها با استفاده از نقاط کوانتومی کربن و نانو ذرات طال و آنالیز آن ها با کروماتو گرافی مایع با 

 کارایی باال

دکتر علی  طاهره خزلی

 دانشفر

دکتر رضا 

 صحرایی

اردیبهشت  دکتری

1395 

دکتر رضا  شهرام قمری نانو حسگرهای فلوئورسانس بر پایه نقاط کربنی برای آهن و مولیبدن 4

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -

1395 

مایع -عیمیکرو استخراج فاز جامد پخشی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده و میکرو استخراج ما 5

امولسیونی توسط حالل های اتکتیک عمیق به منظور استخراج تعدادی از ترکیبات آلی به وسیله ی سیستم 

 های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال

دکتر علی  فریده ملکی

 دانشفر

دکتر رضا 

 صحرایی

شهریور  کارشناسی ارشد

1395 

محسن  جذب سطحی مخلوط رنگ های متیلن بلو و فوشین اسید و رنگ تیتان یلو توسط جلبک سبز اولوا 6

 آزادبخت

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -

1395 

صدیقه  نانوسنسورهای فلئورسانسی برپایه نقاط کربنی برای قلع و کروم 7

 پوریوسفی 

دکتر رضا 

 تبارکی

 

- 

شهریور  کارشناسی  ارشد

1395 

فاطمه  حذف رنگ های متیلن بلو و نیوفوشین از محیط آبی با استفاده از حالل مایع یونی 8

 جعفری

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر محمود 

 روشنی

 1395مهر  کارشناسی  ارشد

ارگاسیوم س کریستال ویولت، متیلن بلو و متیل رد توسط جلبک قهوه ایجذب زیستی رنگ های سافرانین،  9

 گلوکاسنس

سحر یوسفی 

 کنگرشاهی

 1394بهمن  کارشناسی ارشد - رضا تبارکی

اصالح الکترود کربن شیشه ای با پلیمر قالب یونی النتان و نانو لوله های کربنب چند دیواره و کاربرد آن در  10  

گیری النتان در نمونه های حقیقی، اندازه گیری داروی بوپرنورفین با کمک الکترود اصالح شده کربن اندازه 

 نانو لوله های کربنی چند دیواره-شیشه ای به وسیله ی نانو ذرات طال

محمدرضا 

 زیززادهع

دکتر محمود 

 روشنی

 1394بهمن  کارشناسی ارشد -



مهرداد  NH2NO2…HNOی پیوندهای    هیدروژنی در کمپلکس های مطالعه محاسباتی جابجایی آب 11

 کمالوندی

دکتر شکوفه 

 مساحی

دکتر انسیه 

 قاسمیان

 1393بهمن  کارشناسی ارشد

بررسی حاللیت تار تاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره و حذف رنگ کونگورد از محلول آبی با استفاده  12

 از حالل مایع یونی

دکتر علی  پروین باپیری

 دانشفر

دکتر محمود 

 روشنی

 ۱۳۹۳دی  کارشناسی ارشد

اصالح الکترود کربن شیشه ای با نانو ذرات پاالدیم، فولرن، نانوتیوب، پالتین و کاربرد آنها در اندازه گیری  13

اصالح گر  به عنوان یک ترکیبات نیترو آروماتیک منفجره و پلیمر قالب مولکولی با هسته های مغناطیسی

 الکترود خمیر کربن برای اندازه گیری آر دی ایکس

دکتر محمود  امین شنبه

 روشنی

 

- 

شهریور  کارشناسی ارشد

1394 

تعیین ساده و حساس هیستامین با استفاده از حسگرهای نانو ذرات نقره توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب  14

برای اندازه گیری حساس و گزینش پذیر  SPANDS شیمیایی اپتیکی با لیگاند مولکولی و ساخت حسگرهای

 یون مس

سکینه 

 ورناصری

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر علی 

 دانشفر

شهریور  کارشناسی ارشد

1393 

ی راندازه گیری آنتی بیوتیک آموکسی سیلین در نمونه داروئی کوآموکسب کالو و نمونه ادرار و اندازه گی 15

 داروی ضد التهاب فنوپروفن در نمونه های ادرار پالسمای انسان به روش ولتامتری عاری سازی جذبی

سعید 

 زادخواست

دکتر شهریار 

 عباس

 ۱۳۹۲شهریور  کارشناسی ارشد -

ات رحدف رنگ های آزوکارمین جی و آنیلین بلو از محلول آبی توسط آلومینای فعال اصالح شده با نانو ذ 16

 نقره و روش استخراج نقطه ابری برای جداسازی و پی تغلیظ رنگ سانست یلو در نمونه های غذایی

 

دکتر علی  طاهره نوری

 دانشفر

دکتر رضا 

 صحرایی

 1393دی  کارشناسی ارشد

جذب زیستی سرب از محلول آبی توسط جلبک قهوه ای امگوستیفولیوم و جذب رنگ های متیلن بلو و  17

 نیچرال رد از محلول آبی توسط کاله بلوط

محترم 

 آبرودی

دکتر رضا 

 تبارکی

دکتر سلمان 

احمدی اسب 

 چین

شهریور  کارشناسی ارشد

1393 

گراسیالریا و جذب رنگ های ایندیگوکارمین و جذب زیستی سرب از محلول های آبی توسط جلبک قرمز  18

 ست فندققمتیل اورانژ از محلول های آبی توسط پو

هایده 

 پورعجم

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -

1393 

اربرد آن ها در چیتوسان و کاصالح الکترود کربن شیشه ای با نانو ذرات ایریدیم اکسید نقاط کوانتومی کربن، 19

 اندازه گیری ترکیبات بیولوژیکی

معصومه 

 سارابیگی

دکتر محمود 

 روشنی

دکتر علی 

 فردانش

شهریور  کارشناسی ارشد

1392 

اندازه گیری اسپکتر و فتومتری همزمان دورزوالمید و تیمولول، پاراستامول و دیفن هیدرامین و سود وافدرین  20

 با روش های کمومتریکس

دکتر مسعود  مریم کریمی

شریعتی راد و 

دکتر رضا 

 تبارکی

 1392بهمن  کارشناسی ارشد -



یده مایع پاش-اندازه گیری سینامالدهید در نمونه های حاوی دارچین با استفاده از روش میکرو استخراج مایع 21

 شده و بررسی حاللیت اگزالیک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره

فرشته 

 مرادوند

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر محمود 

 روشنی

شهریور  کارشناسی ارشد

1392 

استین، دی استین و مونواستین از نمونه بنزین با استفاده از روش مایسل معکوس و آنالیز آن ها  تعیین تری 22

توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز شعله یونش و اندازه گیری فرمالدهید در نمونه های 

 بنفشفرا-آب به صورت غیر مستقیم توسط نانو ذرات نقره به روش اسپکتروفوتومتری مرئی

دکتر علی  فاطمه اروانه

 دانشفر

شهریور  کارشناسی ارشد -

1392 

عمران عبدی  جذب زیستی برخی کاتیون ها از محلول آبی با جلبک سارگاسیوم ایلیسیفولیوم و باکتری اسینتوباکترلوفی 23

 سرتنگ

دکتر رضا 

 تبارکی

دکتر سلمان 

احمدی اسب 

 چین

دیبهشت ار کارشناسی ارشد

1392 

اندازه گیری اوریک اسید به روش ولتامتری عاری سازی جذبی و اندازه گیری هم زمان سرب و کادمیوم به  24

 سازی جذبیروش ولتامتری عاری 

معصومه 

 رستم نیا 

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر علی 

 دانشفر

شهریور  کارشناسی ارشد

1392 

مونه های عسل توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز شعله تعیین فنول و کارواکرول در ن 25

ایزوبوتیل متیل کتون،سیکلوهگزان،نرمال یونش و بررسی انحالل پذیری کورکومین در حالل های 

 کلوین 15/332تا  15/303هگزان،استونیتریل،اتانول،پروپانول و آب از 

رعنا 

 خداکرمی

دکتر علی 

دانشفر و دکتر 

 رکیرضا تبا

دکتر محمود 

 روشنی

 1391بهمن  کارشناسی ارشد

سنتز نانوذرات طال با اندازه کنترل شده و اندازه گیری گلوکز،کلسترول،ساکارز،ساخارین و دوپامین به روش  26

 حرنگ سنجی با نانوذرات طال و اندازه گیری همزمان تیمول و فنول با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصال

 SDS-شده با گرافن و گرافن

دکتر علی  طیبه اکبری

دانشفر و دکتر 

 محمود روشنی

دکتر رضا 

 صحرایی

 1391بهمن  کارشناسی ارشد

مقایسه استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست پسته با کمک امواج مایکروویو و فراصوت و اندازه گیری  27

 ظرفیت آنتی اکسیدانی خردل و آوندول

انه فرز

 غدیری

دکتر رضا 

 تبارکی

 1391بهمن  کارشناسی ارشد -

اندازه گیری دی متیل سولفوکساید در آب به کمک نانو ذره نقره و دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب و اندازه  28

 گیری نیکوتین سیگاربه کمک جاذب نانوذره طال و دستگاه کروماتوگرافی گازی

احسان 

 تفرجی یگانه

لی دکتر ع

دانشفر و دکتر 

 شهریار عباسی

دکتر رضا 

 صحرایی

 1391بهمن  کارشناسی ارشد

-CH3-OH-NH2-NO2-CF3F-CI-Br– بررسی اثر گروه های الکترون دهنده و الکترون کشنده از قبیل 29

H-  بر روی پایداری انرژی حالت یکتایی و سه تایی کاربن ناجور حلقه سه عضوی دارای C,Si,Ge 

حمدجواد م

 قدیمی

دکتر محسن 

نیکورزم و 

دکتر اسماعیل 

 وصالی

دکتر حمید 

 گودرزی افشار

 1390بهمن  کارشناسی ارشد



به عنوان نانو مواد جدید و موثر برای تخریب رنگ های نیوفوشین، سلستین  CdTeاستفاده از نقاط کوانتومی 30

 وانتومی گرافن به عنوان نانو مواد جدید و موثر برای تخریببلو و تیونین تحت نور مرئی و استفاده از نقاط ک

رنگ های نیوفوشین، سلستین بلو و تیونین تحت نور مرئی و کاربرد روش استخراج فاز جامد با استفاده از 

 جهت پیش تغلیظ، تعیین و استخراج فلزات سنگین (EANIMNO)آلومینای اصالح شده توسط باز شیف

مریم 

السادات 

 مأوانی

کتر محمود د

روشنی و دکتر 

 علی دانشفر

پکتر حمیدرضا 

 رجبی

 1392بهمن  کارشناسی ارشد

سیستئین و کولچیسین در محلول های آبی به کمک الکترود اصالح شده با نانو هیبرید -اندازه گیری ال 31

 >>و اکسید آهن پالتینگرافن،>>

دکتر محمود  میترا آزادپور

روشنی و دکتر 

 شفرعلی دان

شهریور  کارشناسی ارشد -

1392 

استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست گردو به کمک امواج فراصوت و تعیین ثابت های تفکیک اسیدی  32

 مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید با استفاده از روش طیف سنجی طول موج چندگانه

شهریار 

 راستگو

دکتر رضا 

 تبارکی و دکتر

 شهریار عباسی

بهمن  کارشناسی ارشد -

اندازه 1390

 گیری مال

اندازه گیری مالمین در نمونه های حقیقی شیر و شیرخشک با استفاده از استخراج مایع سه فازی با قطره  33

و اندازه گیری کتکول آمین ها )دوپامین،اپی نفرینو  UVو آشکارساز HPLCآویزان و آنالیز آن با دستگاه  

ه مایع پخشی براساس جامدسازی قطر-ین( در نمونه های ادرار و پالسما با استفاده از استخراج مایعنورایی نفر

 UVو آشکارساز HPLCآلی و آنالیز آن با دستگاه 

نسرین اهلل 

 مرادی

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر شهریار 

 عباسی

 1390بهمن  کارشناسی ارشد

نه روغن با استفاده از روش میکرو استخراج امولسیون به کمک امواج استخراج هگزانال و هپتانال از نمو 34

 مایع پاشیده شده-فراصوت و اندازه گیری فنیل اتانول در نمونه گالب با روش میکرو استخراج مایع

دکتر علی  شیرین بابایی

 دانشفر 

دکتر رضا 

 صحرایی

 1390بهمن  کارشناسی ارشد

ت ها از پوست گردو به کمک امواج فراصوت و تعیین ثابت های تفکیک اسیدی استخراج آنتی اکسیدان 35

 مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید با استفاده از روش طیف سنجی طول موج چندگانه

شهربانو 

 راستگو

دکتر رضا 

 تبارکی و دکتر

 شهریار عباسی

 1390بهمن  کارشناسی ارشد 

و  PCAیدانی عرقیات معروف ایران و دسته بندی آن ها با روش کمومتریکساندازه گیری ظرفیت آنتی اکس 36

HCA  و استخراج آنتی اکسیدانت ها از عسل های گیاهی ایران 

نگار صادقی 

 نژاد

دکتر رضا 

 تبارکی

دکتر شهریار 

 عباسی

 1390بهمن  کارشناسی ارشد

 

عرفان  ی با استفاده از جاذب طبیعی )برگ بلوط(حذف رنگدانه های نیوفوچسین و کنگورد از محلول آب 37

 مسعودی

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر رضا 

 صحرایی

شهریور  کارشناسی ارشد

1390 

با استفاده از رگرسیون  CO2,C2H6,CHF3ترکیب جامد آلی در سیال فوق بحرانی  14پیش بینی حاللیت  38

ربی بیان حاللیت و ارائه یک مدل جدید برای پیش بینی خطی چندگانه و شبکه عصبی و مقایسه مدل های تج

 CO2,C2H6,CHF3ترکیب در سیال فوق بحرانی  275حاللیت 

عارف 

 طوالبی

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -

1389 



تعیین ثابت های اسیدی کافئیک اسید در آب با استفاده از داده های اسپکتر و فتومتری با روش طول موج 

 چندگانه

اندازه گیری هم زمان سرب و کادمیوم به روش ولتامتری عاری سازی جذبی و اندازه گیری آنتی بیوتیک پنی  39

 سیلین به روش ولتامتری عاری سازی جذبی

کبری 

 خدارحمیان

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد

1389 

-در نمونه بنه با روش پاشندگی نمونه در فاز جامد، استری کردن با واکنشگر بورون تعیین اسیدهای چرب 40

فلوئورید متانول و اندازه گیری با دستگاه کروماتوگرافی گازی و استخراج وین پالستین با روش میکرو 

فی مایع اآلی شناور و اندازه گیری با دستگاه کروماتوگرمایع پخشی براساس جامدسازی قطره -استخراج مایع

 UVبا عملکرد باال مجهز به آشکارساز 

سمیه کیان 

 مهر

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر شهریار 

 عباسی

شهریور  کارشناسی ارشد

1389 

خانه فاضالب شهر ایالم و تغییرات آن در مسیر رودخانه  بررسی برخی فلزات سنگین در پساب تصفیه 41

 گدارخوش

نوری 

 رحمانی

دکتر شهریار 

 سیعبا

دکتر حاجی 

 کریمی

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

بهینه سازی شرایط استخراج آنتی اکسیدان های طبیعی از سبوس برنج با روش سطح پاسخ و تعیین فعالیت  42

 آنتی اکسیدانی برخی از گیاهان خوراکی غرب ایران

دکتر رضا  اشرف ناطقی

 تبارکی 

دکتر علی 

 دانشفر

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

در محیط مایسلی و بهینه   Hبا روش افزایش استاندارد نقطهعیین اسپکتروفتومتری هم زمان آهن و وانادیوم ت 43

 سازی شرایط استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست اناربه کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ

الهام حیدری 

 زادی

دکتر رضا 

 تبارکی

دکتر شهریار 

 عباسی

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

اسماعیل  سیون و یون مس به روش استخراج کمپلک-به روش استخر زوجومتری بر کلرات فتاندازه گیری اسپکترو  44

 خالدیان

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر علی 

 دانشفر

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

آلی امتزاج  مایع با حالل های-سان ست بلو به روش استخراج مایعاندازه گیری اسپکتروفتومتری متیلن بلو و  45

 8/333تا  8/292اتانول از دمای -متانول و آب-پذیر با آب و بررسی حاللیت کولر ستین در مخلوط آب

آبی با استفاده از تری بوتیل فسفات به عنوان استخراج کننده در  کلوین و استخراج اسید فرمیک از محلول

 های امتزاج پذیر و امتزاج ناپذیر با آبرقیق کننده 

سید رضا 

 رزم آرا

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر رضا 

 صحرایی

شهریور  کارشناسی ارشد
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46 

 

تعیین همزمان مس و کادمیم به روش ولتامتری عاری سازی جذبی و تعیین کروم در حضور روبنیک اسید و 

 نه های حقیقی به روش ولتامتری عاری سازی جذبینیترات و اندازه گیری آلومینیوم در نمو

آتوسا 

 بحیرانی

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد
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مقایسه ی دو روش استخراجی، میکرو استخراج فاز مایع و میکرو استخراج امولسیون به کمک امواج  47

 روماتیک چند حلقه ایفراصوت برای استخراج هیدرو کربن های آ

زینب 

 محمدی

دکتر علی 

 دانشفر 

دکتر رضا 

 صحرایی

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

استخراج ترکیبات مونوترپنی در روغن اسانس آویشن و عصاره میوه ها با استفاده از روش میکرو استخراج فاز  48

از نمونه های زیستی به روش میکرو استخراج فتوده ای و استخراک همزمان نیکوتین،آناباسین و کوتینین از 

فاطمه 

 گردانی

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  ی ارشدکارشناس
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ل معکوس و مایسمایع و تعیین سیتواسترول و کلسترول در نمونه ی روغن های گیاهی با استفاده از استخراج 

 آنالیز آنها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی و آشکارسازی یونش شعله ای

اندازه گیری همزمان سرب و کادمیوم به روش ولتامتری عاری سازی جذبی و اندازه گیری آنتی بیوتیک پنی  49

 سیلین به روش ولتامتری عاری سازی جذبی

کبری 

 خدارحمیان

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد
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ندازه گیری گالیک اسید در نمونه های غذایی و بیولوژیکی و اندازه گیری قلع به روش ولتامتری عاری ا 50

 سازی جذبی

سمیه 

 حمدقداره

دکتر شهریار 

 عباسی

دکتر علی 

 دانشفر

 1389بهمن  کارشناسی ارشد

-تری کردن با واکنشگر بورونتعیین اسیدهای چرب در نمونه بنه با روش پاشندگی نمونه در فاز جامد، اس 51

فلوئورید متانول و اندازه گیری با دستگاه کروماتوگرافی گازی و استخراج وین بالسین با روش میکرو 

آلی شناور و اندازه گیری با دستگاه کروماتوگرافی مایع مایع پخشی براساس جامدسازی قطره -استخراج مایع

 UVبا عملکرد باال مجهز به آشکارساز 

یان سمیه ک

 مهر

دکتر علی 

 دانشفر

دکتر شهریار 

 عباسی

شهریور  کارشناسی ارشد
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دکتر رضا  مطالعه رابطه ساختار و باز داری مشتقات پتریدین ها بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز 52

 تبارکی

 1389بهار  - - -

 میکرو استخراج فاز مایع سه فازی با قطره آویزان و آنالیزتعیین هیپوریک اسید در نمونه های زیستی با روش  53

و استخراج تانیک اسید و گالیک اسید از نمونه های آبی با روش   UVو آشکارساز HPLCآن با دستگاه 

   UVو آشکارساز HPLC مایع القاء شده با نمک زنی و آنالیز آن با دستگاه-استخراج مایع

پروین 

 طوالبی

دکتر علی 

 دانشفر

کتر رضا د

 صحرایی

شهریور  کارشناسی ارشد

1389 

اندازه گیری تیو اوره به روش سینیتیکی در محیط مایسلی و اندازه گیری همزمان سرب و وانادیوم به روش  54

 ولتامتری عاری سازی جذبی

دکتر شهریار  حسین خانی

 عباسی

اردیبهشت  کارشناسی ارشد -

1388 

ی ژنوتیپ های مختلف اسفناج و برنج ایرانی بر اساس پارامترهای مورفولوژیکی و شیمیایی با استفاده طبقه بند 55

 از روش های تحلیل اجزای اصلی، تجزیه خوشه ای و تحلیل ممیزی خطی

فاطمه 

 سجادی

دکتر رضا 

 تبارکی و دکتر

 شهریار عباسی

 1388بهمن  کارشناسی ارشد -

ساختار بر بازدارندگی فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز و ثابت اسیدی ترکیبات دارویی با  مطالعه کمی اثر 56

یدانی شرایط استخراج آنتی اکس استفاده از مدل های رگراسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی و بهینه سازی

 های طبیعی از پسماندهای گالبی در کارخانجات آبمیوه

شهین سلیم 

 پور

دکتر رضا 

 تبارکی

 1388بهمن  کارشناسی ارشد -

های غذایی به روش سینیتیکی اسپکتروفتومتری و اندازه گیری همزمان روی و  اندازه گیری آلومینیوم در نمونه 57

 کادمیم در نمونه های غذایی و داروئی به روش ولتامتری عاری سازی جذبی کاتدی

دکتر شهریار  عباس فرمانی

 عباسی

اردیبهشت  کارشناسی ارشد -

1388 



اندازه گیری میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و ظرفیت فنولی ژنوتیپ های مختلف اسفناج بومی ایران و تعیین  58

ترکیب شیمیایی گیاه پنیرک و بهینه سازی شرایط استخراج آنتی اکسیدان های طبیعی از پسماندهای هلو در 

 کارخانجات آبمیوه

 دکتر رضا زینب یوسفی

 تبارکی

 1388بهمن  کارشناسی ارشد -

اه مایع پاشیده شده و آنالیز آن با دستگ-تعیین کلسترول در نمونه های غذایی با روش میکرو استخراج مایع 59

HPLC و آشکارسازUV  میرسن از -پینن و بتا-و استخراج ترکیبات فنولی از نونه های آبی و استخراج آلفا

 استفاده از میکرو استخراج امولسیون توازن دانسیته نمونه های سقز با

دکتر علی  طاهره خزلی

 دانشفر

 1388تیر  کارشناسی ارشد -

 مایع همزمان با یک-آسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با استفاده از استخراج مایع تعیین 60

یکرو ید در نمونه های دارویی و زیستی با روش مواکنش اکسایشی و تعیین آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اس

 مایع پاشیده شده و انالیز به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بال-استخراج مایع

حکیمه لطفی 

 جو جاده

دکتر علی 

 دانشفر

 1388تیر  کارشناسی ارشد -

ا استفاده مترهای مورفولوژیکی و شیمیایی بطبقه بندی ژنوتیپ های مختلف اسفناج و برنج ایرانی بر اساس پارا 61

 از روش های تحلیل اجزای اصلی، تجزیه خوشه ای و تحلیل ممیزی خطی

فاطمه 

 سجادی

دکتر رضا 

 تبارکی و دکتر

 شهریار عباسی

 1388بهمن  کارشناسی ارشد -

وش ازه گیری سیانید به راند یون و-اندازه گیری اسپکتروفوتومتری تیوسیانات به روش استخراج زوج 62

 اسپکتروفوتومتری-سینیتیکی

روح اهلل ولی 

 نژاد

دکتر شهریار 

 عباسی

 1388بهمن  کارشناسی ارشد -

ترکیب در سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن در گسترده فشار  146مدل برای پیش بینی  8طراحی  63

MPa13-20  و دمایK308 ی مصنوعی و با استفاده از شبکه های عصبGA-MLR 

غالمرضا 

 مظفری

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -
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( در 111پیش بینی پتانسیل استاندارد فرمال و چگالی انباشتگی مشتقات هیدروکینون جذب شده بر سطح ) 64

-GAو مدلهای  QSARوQSPRالکتروشیمی الیه نازک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها با استفاده از روش های 

MLR,GA-PLS,ANN 

هادی 

 نوروزی زاده

دکتر رضا 

 تبارکی

 1387اسفند  کارشناسی ارشد -

مطالعه رابطه کمی ساختار مولکولی و غلظت بحرانی تشکیل مایسل سورفکتانت های دوقلوی آنیونی با  64

  GA-MLR,GA-PLS,Kernel-PLS,ANNاستفاده از مدل های

دکتر رضا  قاسم فتاحی

 تبارکی

اسفند  کارشناسی ارشد -

138765 

با روش استخراج  با فاز جامد توسط رزین آمبرلیت  ئی کاتیون های فلزی آهن، مس و سربتعیین مقادیر جز 65

IR-120  هیدرکسی کینولین و اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله و بررسی حاللیت کلر و -8اصالح شده با

دی کلر و کینولین در آب، اتانول، استونیتریل و تتراهیدروفوران در محدوده -7،4کین دی فسفات و

 درجه کلوین 6/333تا  1/298دمایی

دکتر علی  صابر وفافرد

 دانشفر

 1387اسفند کارشناسی ارشد -



ایی با های شیمیطبقه بندی آب های معدنی تولیدشده در ایران و منابع آب شرب استان ایالم براساس پارامتر 66

  HCAو  PCAاستفاده از روش های کمومتریکس

کلثوم 

یکدلی 

 کرمانشاهی

دکتر رضا 

 تبارکی و دکتر

 شهریار عباسی

 1387بهمن  کارشناسی ارشد -

استخراج اسید گالیک از بلوط به روش استخراج با حالل شتاب داده شده اندازه گیری حاللیت اسید گالیک  67

 درجه کلوین  15/333تا  15/298ای آب، اتیل استات، اتانول و متانول از دمای در حالل ه

نصراهلل 

 همایون 

دکتر علی 

 دانشفر

 1386تیر  کارشناسی ارشد -

الله حسین  تعیین سرب و اورانیوم توسط روش ولتامتری عاری سازی جذبی در سطح الکترود جیوه 68

 زاده

دکتر شهریار 

 عباسی

 1386تابستان  شناسی ارشدکار -

تعیین کبالت در حضور نیتریت و اندازه گیری همزمان نیکل و کادمیم توسط روش ولتامتری عاری سازی  69

 جذبی

سعیده 

 بهرامی

دکتر شهریار 

عباسی و دکتر 

محمدباقر 

 قلیوند

 1385تیر  کارشناسی ارشد -

لیک اسید با فتومتری براساس اکسایش کالکون کربوکسی-ید به روش کاتالیتکیاندازه گیری نیتریت و فرمالده 70

 برمات

عصمت 

 قیاسی

دکتر شهریار 

عباسی و دکتر 

علی اصغر 

 انصافی

 1385تابستان  کارشناسی ارشد -

رمات به و اندازه گیری ب Gاسپکتروفتومتری توسط معرف آزوکارمین-اندازه گیری نقره به روش کاتالیتیکی 71

 روش اسپکتروفتومتری توسط متیل اورانژ

هادی برزگر 

 امیری

دکتر شهریار 

عباسی و دکتر 

 عباس افخمی

 1385تابستان  کارشناسی ارشد -

دکتر شهریار  علی سهرابی اندازه گیری یون های اورانیوم و مس به روش الکتروشیمیایی ولتامتری عاری سازی جذبی 72

عباسی و دکتر 

محمدباقر 

 قلیوند

 1385تیر  کارشناسی ارشد -

جذب زیستی رنگ آنیونی تیتان زرد از محلول های آبی با جلبک قهوه ای سارگاسیوم گلوکاسنس و رنگ  73

زدایی تیتان زرد از محلول های آبی توسط فرایند فنتون و فنتون/ التراسونیک با استفاده از آهن صفر ظرفیتی به 

 تالیزورعنوان کا

سیده زهرا 

 عابدینی

دکتر رضا 

 تبارکی

شهریور  کارشناسی ارشد -
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سنتز کاربرد پلیمر قالب یونی آهن برای استخراج و پیش تغلیظ یون آهن در نمونه های محیط زیست، آب و  74

 آلی -لزغذا پ حذف رنگ های آلی از محلول های آبی با استفاده از چارچوب های نانو متخلخل ف

طاهره موسی 

 بیگی

دکتر محمود 

 روشنی

دکتر زهرا 

 ساعدی
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