
 

 ردیف
 تاریخ تهیه کننده استاد مشاور استاد راهنما موضوع

1 
سنتز مشتقات تتراهیدرو بنزوپیران در آب در شرایط بدون کاتالیزور و تهیه آلکیل فرمات و استاتها در 

 برمومالمین به عنوان کاتالیزگرحضور تری

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریور  شاهیزهرا کرم دکتر مریم حجامی

2 

های متوالی جفت شدن آریل )آلکیل( هالیدها به تیواستامید سولفیدهای متقارن از طریق واکنشسنتز دی

الیدها دار با آلکیل ههای نیتروژنها از طریق واکنش هتروسیکلسنتز دی تیوکار بامات CuCIدر حضور 

 2SCو 

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1392شهریور  مریم همتی مهندس لطفی شیری

3 
 MCM-48و  MCM-41های اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدها در حضور نانو حفره

 دار شده به عنوان کاتالیزگرعامل
 1393مهرماه  صفورا روشنی دکتر فرشید قربانی دکتر مریم حجامی

4 
و  4O3Fe-Zr(IV)اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها با استفاده از کاتالیزگرهای نانومغناطیسی 

4O3Fe-Imine-Cu(II) 
 دکتر مریم حجامی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1393ماه شهریور  وندسمیه کلی

5 
و کاربرد آن به  4O3Feتثبیت شده بر روی  Shife Base-Cu(II)ساخت نانوکمپلکس مغناطیسی 

 هاعنوان کاتالیزگر برای جفت شدن اکسایشی تیول

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1393ماه شهریور  زهره صفری دکتر مریم حجامی

6 
دی متیل هدانتویین به عنوان یک معرف جدید برای سنتز سولفیدها و  -5، 5دی برمو  -3، 1

 سولفوکسیدها
 1392ماه یهمن نسبوحید مهدی - دکتر لطفی شیری

7 
دی متیل هدانتویین/ تری فنیل فسفین به عنوان سیستم مؤثر برای سنتز آلکیل  -5،5 -دی هالو -3، 1

 هالیدها
 1392ماه بهمن سمیه صمدی - دکتر لطفی شیری

8 
 های نوینروشاستخالفه با استفاده از  4، 3سنتز ایمیدازولیوم های 

 

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

دکتر فرید قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریورماه  وندزکیه یوسف

9 
 دی متیل هدانتویین به عنوان یک معرف جدید برای سنتز سولفیدها و -5، 5دی برمو،  -3، 1

 سولفوکسیدها
 1392ماه بهمن نسبوحید مهدی - دکتر لطفی شیری

10 
سولفیدها با استفاده از کاتالیزگر نیترات مس در محیط آبی و سنتز ها به دیجفت شدن اکسایشی تیول

 دازولایمیسولفید کربن با استفاده از واکنشگر ها متقارن از آلکیل هالیدها و دیتیو کربناتدی

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریورماه  نیازهرا طاهری



 دکتر مریم حجامی نفتول با استفاده از کاتالیزگرهای ناهمگن -2-آمیدوآلکیل -1سنتز مشتقات  11
دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریورماه  فریبا بختی

12 
ها، در شرایط بدون کاتالیزگر و بدون حالل و ها/ تیوناون -(1H) -2-هیدروپیریمیدیندی -4، 3سنتز 

 ها، با استفاده از گلیسیرولاون -(1H) -4-دی هیدروکینازولین -3، 2سنتز 
 دکتر مریم حجامی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریورماه  بیگیالهه غیاث

 هالو -Nهای ها با استفاده از معرفنفتول -2-آمیدو )تیوآمیدو(آلکیل -1سنتز 13
دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1392شهریورماه  مقدمشیما رشیدی -

 آغاز های محاسباتی ازپیریدین با استفاده از روشتحلیل تغییرات کنفورماسیونی ترکیبات پی 14
دکترمحمد 

 بیگیسلیمان
 1392ماه بهمن محمد علیدوستی -

15 

دار نمودن گروه عاملی هیدروکسی با استفاده از استیک انهیدروید و پلی وینیل پلی پیرولیدونیوم استیل

استخالفه در شرایط بدون  4و  3همچنین سنتز تگ ظرفی ایمیدازولهای  -تری برمید به عنوان کاتالیزگر

 حالل

 دکتر آرش قربانی

 چقامارانی
 1391شهریورماه  نسرین پوربهار لطفی شیری

16 
دار کردن الکلها، فنلها و آمینها در مجاورت یک کاتالیزور اسیدی جدید و سنتز تک ظرفی و چند استیل

 جزیی ایمیدازولها در شرایط بدون حالل

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1391شهریورماه  زهرا خانی خرابانه دکتر مریم حجامی

17 
 های متوالی جفت شدن آریل هالیدها باسولفیدهای متقارن از طریق واکنشسنتز دی آریل سولفید و دی

 تیول -2-اکسادیازول -4، 3، 1-متیل -5تیوسمی کاربازید و نیز 

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر محمدعلی 

 کرمی
 1391شهریور ماه  فریبا محمدی

18 
های متوالی جفت شدن آرین هالیدها سنتز دی آریل سولفیدها و دی سولفیدهای متقارن از طریق واکنش

 با تیواوره و نیز آنیون تری تیوکربنات

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر محمدعلی 

 کرمی
 1391شهریور ماه  آزاده ایزدی

19 
تری متیل آمونیوم تری برمید به عنوان دار کردن الکلها با استفاده از استیک انیدرید و فنیلآسیل

 نفتولها با استفاده از کاتالیزگرهای اسیدی -2آمیدوآلکیل  -1چنین سنتزهم -کاتالیزگر

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1391شهریورماه  آرزو رستمی لطفی شیری

20 

تیادیازول با -4، 3، 1-آلکیل تیو -5-فنیل آمینو -2ای مشتقات جدیدسنتز شیمی گزین و تک مرحله

، یک محیط مناسب برای شکستن THE/Naسولفید کربن فنیل تیوسمی کاربازید و دی -4استفاده از 

 -2، 1یدروکسی سولفیدها )سلنیدها( از ه -Bسلنید و در ادامه سنتز سولفید و دیپیوندهای دی

 اپوکسیدها

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر محمد 

 کرمیعلی
 1390ماه بهمن هما کهزادی



22 
هیدرو دی -4و  1های عاملی آلی، سنتز کاربرد کاتالیزورهای جدید برای محافظت برخی گروه

 های چند جزییها با استفاده از طریق واکنشپیریدین

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1390شهریورماه  معصومه نوروزی دکتر مریم حجامی

23 

هیدروژن سولفات تصبیت شده بر روی سیلیکاژل و  -4-کربوکسیلیک اسید -2-پیرولیدین -Lتهیه 

به  3Br-PVPمتیل سایلیل اتر با استفاده از کاربرد آن در سنتز آلی، همچنین تهیه آلکیل فرمات و تری

 عنوان کاتالیزور

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

دکتر حمید گودرزی 

 افشار
 1390شهریورماه  پریسا زمانی

24 
نفتولها در حضور کاتالیزگرهای  -2آمیدوآلکیل  -1ساخت تک ظرفی و چندجزئی ایمیدازولها و 

 همچنین تهیه مستقیم نیتریلها از آلدهیدها با استفاده از سیستم اکسایشی جدید و موثر -اسیدی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

 دکتر مریم حجامی

دکتر حمید گودرزی 

 افشار
 1391شهریورماه  المیانفاطمه غ

 (%20بوتیل آمونیوم هیدروکساید ) -nسنتزاترها و تیواترها در حضور محلول آبی تترا  25
دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1391ماه بهمن مصطفی کاظمی مهندس لطفی شیری

26 
و  MCM-41تبدیل اکسایشی سولفیدها به سولفوکسیدها با استفاده از کاتالیزگر نانوحفره جدید 

 فنیل فسفینبرموسوکسینیمید و تری -Nزدائی سولفوکسیدها با استفاده از اکسیژن

 دکتر لطفی شیری

 دکتر مریم حجامی
 1393شهریورماه  آذر جهانبخشی -

27 

هیدروکسی فنیل اتیل سولفامیک اسید تثبیت شده بر ذرات نانو مغناطیسی و کاربرد دی -4و  3ساخت 

 نفتولها و پلی هیدرو کینولینها -2-آمیدو آلکیل -1آن به عنوان کاتالیزور در سنتز 

 

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

 

 دکتر لطفی شیری

 
 1393شهریورماه  بانو قاسمی

28 
و سنتز دی آریل دی  DBUهای متقارن در زمان کوتاه با استفاده از نیو کربناتآلکیل تریسنتز دی

 2NiClسولفیدهای متقارن از طریق واکنش متوالی تیواستامیدوآریل هالیدها در حضور 

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر محمد علی

 کرمی
 1393شهریورماه  نورالدین کاظمی

29 
محاسبه و مقایسه آروماتیسیته برخی ترکیبات هتروسیکل پنج عضوی غیراشباع با استفاه از شاخص 

 ( و سرعت تغییرات این شاخصNICSها )جابجایی شیمیای مستقل هسته

 دکتر لطفی شیری

دکتر شکوفه 

 مساحی

- 
عبدالصاحب 

 هواسی
 ماهدی

1393 

30 
( تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد آن به IIتهیه و شناسایی کمپلکس باز شیف مس )

 های عاملیعنوان کاتالیز در تبدیالت گروه

 

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1393شهریورماه  نژادزهرا درویش

 1393شهریورماه  نیاسکینه جانی - دکتر لطفی شیری نیتروز آمین و سولفوکسیدها با استفاده از سولفات سولفوریک اسید در شرایط مالیم -Nسنتز  31



32 
( و سنتز تری تیو Iسولفید با استفاده از کاتالیزگر مس )ها به دیواکنش اکسایشی جفت شدن تیول

 سولفید کربن در حضور آمونیوم استاتیل هالیدها و دیهای متقارن از آلککربنات

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکترمحمدعلی 

 کرمی
 1393شهریور  حسنا احمدی

33 
های متوالی جفت شدن آریل هالیدها با تیواوره و سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن از طریق واکنش

 از آلکیل هالید و دی سولفید کربن در حضور آنیون فلورید سنتز دی آلکیل تری تیوکربنات متقارن

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکترمحمدعلی 

 کرمی
 1393شهریور ماه  فاطمه رستمی

34 
ها از طریق واکنش )فنیل( آکریبالت -3سیانو-2-ها و اتیل)بنزیلیدن( مالونونیتریل -2سنتز مشتقات 

 عامل دار شده MCM-48و  MCM-41های نو حفرهتراکمی نووناگل در حضور نا
 دکتر مریم حجامی

 

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

 1393شهریور ماه  اهپنصدیقه رحیمی

35 
و کاربرد آن به عنوان  MCM-41های تهیه و شناسایی کمپلکس پاالدیم تثبیت شده بر روی نانو حفره

 های متقارن و نامتقارنکاتالیزگر کارآمد و قابل بازیافت در سنتز بای فنیل
 دکتر مریم حجامی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394شهریورماه  مریم چراغی

36 
وانادیم اکسید تثبیت شده بر روی نانو ساختارهای بوهمیت به عنوان نانوکاتالیزگرهای جدید و نیکل و 

 ها با استفاده از هیدروژن پراکسیدکارآمد برای اکسایش سولفیدها و جفت کردن اکسایشی تیول

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394شهریور ماه  سارا فریادی دکتر محسن نیکورزم

37 
سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن و آریل آلکیل سولفیدها از طریق واکنش جفت شدن آریل 

 هالیدها با تیواوره در حضور پاالدیم

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1394شهریور ماه  معصومه رئیسی پوردکتر علی نقی

38 
: تهیه، شناسایی و کاربرد آن به MCM-41فره ( تثبیت شده بر روی نانو حIIکمپلکس باز شیفت مس )

 هاعنوان کاتالیزگر در اکسیداسیون سولفیدها و جفت شدن تیول
 دکتر مریم حجامی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394تیرماه  سمیه رحمانی

39 
ه عنوان کاربرد آن بتهیه و شناسایی دوپامین سولفامیک اسید تثبیت شده روی نانو ذرات بوهمیت و 

 های عاملیکاتالیزگر در تبدیالت گروه

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394شهریورماه  نژادراضیه  غفوری دکتر مریم حجامی

40 
( تثبیت شده بر روی 2( و وانادیوم اکسید )2برموسالیسیلیدین نیکل ) -5های سنتز و شناسایی کمپلکس

 هاو کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای اکسایش سولفیدها و تیول نانو ذرات بوهمیت

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394شهریورماه  فاطمه ارغند دکتر لطفی شیری

41 
دار شده و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور عامل MCM-48و  MCM-41های تهیه و شناسایی نانو حفره

 های عاملیکارآمد و قابل استفاده مجدد در تبدیالت گروه
 دکتر مریم حجامی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1394شهریورماه  زینب شیروندی

42 
استفاده از سدیم تیوسولفات به عنوان منبع سولفور در سنتز مستقیم دی آریل دی سولفیدها در حضور 

CuI فلزی نانو متخلخل  -و سنتز آریل آلکیل سولفیدها در حضور چارچوب آلیMOF-199 

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکترمحمدعلی 

 کرمی
 1394شهریورماه  علی باسره



43 

,�́�کردن بوهمیت با استفاده از  دارعامل N, Ǹ, N- امونیوم تری برمید و  -تترااتیل دی اتیلنZrO-3- 

ها به عنوان نانوکاتالیزگرهای موثر برای انجام تری متوکسی سیالن و کاربرد آنمرکاپتو پروپیل

 های آلیواکنش

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

دکتر معصومه 

 نوروزی
 1396شهریورماه  زینب صیدیوسفی

44 
( تثبیت شده بر روی نانو حفره IIمس) -بنزوییل پیریدینیوم -2سنتز ترکیبات آلی با استفاده از کمپلکس 

SBA-15 عاملدار شده به عنوان کاتالیزگر جدید 
 دکتر نوراله نوری دکتر مریم حجامی

عاطفه ملک 

 میرزایی
 1396شهریورماه 

45 
دار و ( تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی عاملII( و نیکل )IIهای مس )شناسایی کمپلکسسنتز و 

 ها در سنتز ترکیبات آلیهای کاتنالیسیتی آنبررسی فعالیت
 1396شهریورماه  لیلی حیدری - دکتر لطفی شیری

46 
,�́�کاربرد بوهمیت  Ǹ, N, N-  ترااتیل دی اتیلن تری آمین وCu(I)-  بوهمیت�́�, Ǹ, N, N-  تترا اتیل

 دی اتیلن تری آمین به عنوان ناننوکاتالیزگرهای بازی و فلزی برای سنتز ترکیبات آلی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1396شهریورماه  ژادزهرا حیدرن دکتر گوهر آزادی

47 

دار شده با نانو ذرات مغناطیسی عامل سنتز و شناسایی تری فلوتورواستیک اسید تثبیت شده بر روی

( اون ها و 1H) 4دی هیدروکینازولین  -3و  2ها، گوانیدین و کاربردهای آن در سنتز پلی هیدروکینولین

 هااریلیدن مالونونیتریل

 1396آذرماه  رفیعه بسطامی دکتر داوود شیخی دکتر لطفی شیری

48 
پیریمیدین تیول تثبیت شده بر روی نانو حفره  -2-دی آمینو -4، 3-سنتز و شناسایی کمپلکس پاالدیوم

SBA-15 های جفت شدن استیل و سوزوکیو کاربرد آن در واکنش 
 1396ماه آبان کوثر نوری دکتر گوهر آزادی دکتر مریم حجامی

49 
و کاربرد آن در سنتز مشتقات  4O3Fe -دو پامین -IIنتز کاتالیزگر نانومغناطیس بازشیف نیکل س

 کینازولین و پلی هیدروکینولین و همچنین اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها
 1395شهریورماه  شیوا شیخایی دکتر راضیه نجات دکتر مریم حجامی

50 
کاتالیزگرهای اسیدی و فلزی تثبیت شده بر روی نانو ذرات بوهمیت، نانو ذرات سنتز و شناسایی برخی 

 مغناطیسی، ترکیبات مزوپور یلیکا و مطالعه فعالیت کاتالیزگری آن ها در سنتز ترکیبات آلی

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1396آذرماه  بهمن طهماسبی دکتر مریم حجامی

51 

با استفاده از  70/60خوانی آن با قیر نفتی ر طبیعی ایران )کیلسونایت( و همبررسی شیمیایی قی

سولفیدهای متقارن از . سنتز دی70/60های دستگاهی و نیز بررسی اثر گیلسونایت بر قیر نفتی تکنیک

 آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیزگرهای مغناطیس

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

مهندسی سعید 

 طوالبی
 1396شهریورماه  محمدیکیوان 

52 
های فلزی و لیگاندهای دو و سه دندانه نشانده شده رو ینانو تهیه و شناسایی مایعات یونی و کمپلکس

 املی آلیهای عها به عنوان نانو کاتالیزور ناهمگن در تبدیالت گروهذرات مغناطیسی و بررسی کارایی آن

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی
 1395خردادماه  معصومه نوروزی دکتر محسن نیکورزم



 

 

53 
های متقارن از آریل )آلکیل( هالیدها در حضور نانو کاتالیزگرها سنتز مستقیم دی )تری( سولفیدها و آمین

 نبا استفاده از منابع جدید دهنده گوگرد/ نیترو

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1396شهریورماه  فریبامحمدی -

54 
ها سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرهای آلی فلزی تثبیت شده بر روی مزوپورهای سیلیکایی و بکارگیری آن

 های عاملی در شیمی آلیدر سنتز ترکیبات آلی و تبدیالت گروه
 1396شهریورماه  وندزکیه یوسف فرشید قربانیدکتر  دکتر مریم حجامی

55 
و کاربرد آن به عنوان  4O3Fe @ Dopamine /Isatin/Ni(II)تهیه و شناسایی ترکیب نانومغناطیس 

 کاتالیزور در سنتز و تبدیالت آلی
 1395شهریورماه  رادفاطمه شریفی دکتر راضیه نجات دکتر مریم حجامی

 های آلیها در واکنشآلوموکسان: سنتز، شناسایی و کاربرد آن -های فلزنانوکاتالیست 56
دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

 دکتر مریم حجامی

 دکتر الله رجبی

اشرف علی

 درخشان
 1395ماه بهمن

57 
آلی نانو  -سولفیدهای آلی از آریل )آلکیل( هالیدها در حضور چارچوب فلزسنتز مستقیم سولفیدها و دی

 های فلزات واسطهو نمک MOF-199حفره 

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان
 1395شهریورماه  گرزینب ارزه -

58 
کاربرد آن در سنتز پلی  و  4O3Feسنتز و شناسایی تری برومید تثبیت شده روی نانو ذرات 

 هاها و آریلیدن مالونیترویلاون -(1H) -4دی هیدروکینازولین  -3و  2ها، هیدروکینولین
 1395شهریورماه  نژادزهرا رمضان دکتر صادق رحمتی دکتر لطفی شیری

59 

ی فلزی پاالدیم و نیکل تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیس -ساخت و شناسایی نانوکاتالیزگرهای آلی

های چند ف واکنشC-C ،C-Sها در تشکیل پیوند بنزیل تیو اوره و کاربرد آن -Sدار شده با آهن عامل

 ظرفی و سنتز مشتقات تترازول -جزئی تک

 

 

 

دکتر آرش قربانی 

 چقامارانی

 ریم دکتر م

 حجامی
 1395شهریورماه  زهرامرادی

60 

 -5، 2-نیادیازول -4، 3، 1پتاسیم سنتز مستقیم دی سولفیدهای متقارن از آریل هالیدها با استفاده از دی

و سنتز سولفیدهای  MOF-199و  CuOبیس )تیوالت( به عنوان منبع سولفور در حضور نانو ذرات 

آلی  -ب فلزبه عنوان چارچو MOF-199ها در حضور نامتقارن از طریق واکنش آریل هالیدها و تیول

 نانو متخلخل

دکتر محمد 

 بیگیسلیمان

دکتر محمد 

 کرمیعلی
 1395شهریورماه  زهرا اکبری


