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سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

با سالم و احترام خدمت شرکت کنندگان محترم سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

ضمن تشکر از مشارکت و مساعدت شما بزرگواران؛ بدینوسیله عنوان مقاالت پذیرفته شده سومین کنفرانس کاتالیست ایران اعالم می گردد.
امید است همواره با خلق پژوهش های علمی-کاربردی ،در مسیر اعتالی ایران اسالمی موفق و پیروز باشید.
سخنرانی های تایید شده جهت ارائه به صورت سخنرانی و یا پوستر همراه با برنامه زمانی کنفرانس متعاقباً اعالم می گردد.
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ترکیب پاالدیوم بر روی نانوکاتالیست های مغناطیسی مبتنی بر نقطه کوانتومی
آلی برای ارتقاء واکنش جفت متقابل سوزوکی-کربن و چارچوب های فلزی
 یک کاتالیزور:نانوذرات پاالدیوم دوپ شده بر روی بیوچار مغناطیسی هیبریدی
کارآمد و ناهمگن برای واکنش جفت سوزوکی
 فومارات و تبدیل آن به هیدروکسید الیه ای-آلی آلومینیوم-سنتز چارچوب های فلز
( به عنوان مواد پیشرفته برای کاربردهای الکتروشیمیاییLDH) دوگانه
عوامل موثر بر سینتیک واکنشهای تخریب فوتوکاتالیستی
 به دوMIL-53(Fe)  بر روی بسترCandida antarctica lipase A تثبیت آنزیم
روش اتصال کواالنسی و سنتز تک ظرف
( سولفید با ساختار برف دانه ای بعنوان الکتروکاتالیست برای واکنش کاهشI) مس
کربن دی اکسید
/  بر روی پکتین اکسید شدهB مطالعات تجربی و مدلسازی برای جذب رودامین
 هیدروژل فریت/ اکسید گرافن
 برای تجزیهZnO/CuCo2O4 فوتوکاتالیست های دوتایی فعال شده با نور مرئی
رنگ قرمز کنگو از طریق فعال سازی پرسولفات
Novel N-bromo nano vanadium oxo phthalocyanine-based molten salt
([VO(TPPABr)]CBr3) as a efficient catalyst for the synthesis of
dihydropyrimidinone derivetives
One-pot synthesis of unsymmetric Hantzsch 1,4-dihydropyridines
catalysed by Novel N-bromo nano vanadium oxo phthalocyaninebased molten salt ([VO(TPPABr)]CBr3
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سنتز و شناسایی نانوزئولیت آمین دار شده؛ به عنوان نانوکاتالیزگر هتروژن سبز برای
سنتز ترکیب های آلی ارزشمند
سینتیک واکنش تجزیه هتروژنی هیدرازین با کاتالیست نیکل بر پایه گاما آلومینا و
کاربرد نیروی پیشرانش رانشگرهای فضایی
 پلیمر پاالده شده با کاربری برای واکنش های-ساخت کامپوزیت کلی
هیدروفینیشینگ
تهیه کاپروالکتام از سیکلوهگزانون با استفاده از زئولیت بتای اصالح شده با پلی
اکسومتال

76

تهیه کلسیم تیتانات خالص و اصالح شده با فلز مس در فرایند حذف رنگ متیلن بلو
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کبالت مشتق شده از چارچوبهای آلی/فسفیدهای عمودی ارایش یافته دوفلزی نیکل
فلزی برای واکنش تولید اکسیژن
(دی متیل آمینو) پیریدین به عنوان یک کاتالیزوربازی در سنتز-4 استفاده از
دیاسترومرگزین سیکلوهگزانون های پر استخالف در یک واکنش شبه سه جزئی
 به عنوان کاتالیست جهت الیگومریزاسیون و،کامپوزیت هالوسیت و مایعیونی
هیدروژناسیون پلی آلفاالفینها
نانوذرات ناهمگن روتنیوم بایوچار مغناطیسی شده جدید و قابل بازیافت به عنوان
 کربن- کاتالیزگر در واکنش های جفت شدن کربن
 به وسیله ایجاد پیوندmcm-41 سنتزو تثبیت ساالموی نامتقارن جدید بر روی بستر
و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در اپوکسیداسیون استایرن
 به عنوان عامل پوشاننده وPVP  با استفاده ازCdS سنتز هیدروترمال نقاط کوانتومی
کاربرد آنها برای تخریب فتوکاتالیستی رنگ
 در پاالیشگاه پنجم گاز پارسLPG شبیه سازی فرآیند کاتالیستی مرکاپتان زدائی از
جنوبی با شبکه عصبی مصنوعی
بررسی سینتیکی تبدیل کاتالیستی سولفید هیدروژن به متیل مرکاپتان در راکتور لوله
ای
 بررسی،سنتز و شناسایی نانوساختارهای معدنی اصالح شده با نیترید کربن گرافیتی
کاربرد آنها و مطالعات سینتیک شیمیایی
مطالعات تجربی و مدلسازی جذب رامازول زرد طالیی بر روی هیدروژل پکتین
 اکسید گرافن/ اکسید شده
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Effective parameters in photocatalytic conversion of carbon dioxide

 کربالدهید-3  کلروکوئینولین-2  باSBA-15 اصالح سطح
روش های تبدیل کربن دی اکسید به هیدروکربن ها
پارامترهای موثر در تبدیل نوری کربن دی اکسید
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Construction and characterization of amine base for removal of carbon
dioxide gas

ساخت و مشخصه¬یابی پایه آمین برای حذف گاز کربن دی¬اکسید
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Hydrogen release from boron-containing compounds by catalytic reactions

آزاد سازی هیدروژن از ترکیبات حاوی بور توسط واکنش های کاتالیزوری
 یک کاتالیست جدید و کارآمد:هیدروژل کیتوسان مغناطیسی حاوی پلی وینیل الکل
دی هیدروپیریدین-1،4 [ پیرازول و2،3-c] برای سنتز مشتقات دی هیدروپیرانو
سنتز آسان محلول پایدار بیس اتانول آمونیوم هکزا هیدروکسو پالتینات به عنوان
پیش ماده پالتین برای کاتالیست های سه منظوره
اکسایش کاتالیستی الکلها توسط کمپلکس اکسیدو وانادیم ساپورت شده بر روی
گرافن
(ساپورت شده بر رویII) کوپلینگ کاتالیستی آلکنهای انتهایی توسط کمپلکس مس
سیلیکا

95

Surface modification of SBA-15 by 2-chloroquinoline-3-carbaldehydes
Methods for converting of carbon dioxide to hydrocarbons

Magnetic chitosan hydrogel/PVA: a novel and efficient catalyst for the
synthesis of dihydropyrano [2,3-c] pyrazole and 1,4-dihydropyridine
derivatives
Facile synthesis of a stable (EA)2Pt(OH)6 solution as platinum precursor for
three-way catalyst.
Catalytic oxidation of alcohols by graphen-supported oxidovanadium
complex
Catalytic coupling of terminal alkynes by silica supported Cu(II) complex
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Green oxidation of benzyl alcohol by heterogeneous dioxidotungsten(VI)
complex

(VI)اکسایش سبز بنزیل الکل توسط کمپلکس ناهمگن دی اکسیدو تنگستن

100

Optimization Of Isobutane Dehydrogenation Reaction

بهینه سازی واکنش هیدروژن زدایی ایزوبوتان
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Efficient removal of organic pollutants by a Ce-on-Zr-MOF-808
photocatalyst

 جهت حذف آالینده های آلیCe-on-Zr-MOF-808 سنتز فوتوکاتالیست

102

فریت جهت کاهش فوتوکاتالیستی آالینده کروم/آلی-سنتز کامپوزیت چارچوب فلز
شش ظرفیتی
سنتز نقاط کربنی به عنوان نانوکاتالیست
بررسی کارآئی حذف رنگهای دیآزو از محیط آبی به کمک پراکسیداز آزاد و تثبیت
شده

103

اثرات درصد مولیبدن در سنتز کاتالیست مولیبدن بر پایه آلومینا

106

سنتز کاتالیست کبالت مولیبدن برای گوگردزدایی اکسایشی از خوراکهای نفتی
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بررسی سنتز آمیدهای حجیم از طریق واکنش ریتر اصالح شده با استفاده از
پیریدینیوم هیدروژن سولفات و ساخارین سولفونیک اسید
 یک کاتالیست انتخاب پذیر برای:کامپوزیت کائولن و مایع یونی حاوی پلیمر اسیدی
استالیزاسیون گلیسرول به سولکتال
C‒X (X = کاربرد کمپلکس های ارگانوپالتین در ساخت پیوندهای با ارزش آلی
بررسی های مکانیسمی و تئوریC, O, F, S):
 تحت شرایط اولتراسونیک و بررسی کاربرد آن در رنگ زدایی رنگهایZIF-8 سنتز
Red 141 وViolet-5r رآکتیو
 اکسید فلز به عنوان کاتالیست برای تجزیه حرارتی آمونیومMOF-نانوکامپوزیت
پرکلرات
 برای تصفیه فتوکاتالیستی پساب دارویی تحتBiFeO3-Fe2O3 سنتز کامپوزیت
نور مرئی
ساخت و بررسی عملکرد کاتالیست خودرو با هدف کاهش محتوای فلز گرانبهای
رودیوم از طریق پایدارسازی پایه آلومینا
 وCuS/NiS تخریب داروی مترونیدازول با سنتز فوتوکاتالیست هتروساختار

108

MOF/Ferrite heterostructure: Efficient visible-light-driven photocatalytic
reduction of hexavalent chromium
Preparation of carbon dots as nano catalyst
Evaluation of the efficiency of removing diazo dyes from aqueous medium
with the help of free and immobilized peroxidase
The effect of Mo Percent on the Preparation of the Mo/γ-Al2O3 ODS
Catalyst
Preparation of CoMo/γ -Al2O3 Catalyst for the Oxidative Desulfurization of
fuel
Investigation of the synthesis of bulk amides by the reaction of a modified
reter using pyridinium hydrogen sulfate and saccharin sulfonic acid
Composite of kaolin and ionic liquid containing acidic polymer: A highly
selective catalyst for glycerol acetalization to solketal
Application of Organoplatinum Complexes in the Construction of Valuable
C‒X (X = C, O, F, S) Organic Bonds: Mechanistic and Theoretical
Investigations
Synthesis of ZIF-8 under ultrasonic conditions and its application in the
decolorization of Violet-5r and Red 141 reactive dyes
Nanocomposite of MOF-Metal Oxide as high performance catalyst for
thermal decomposition of ammonium perchlorate
In-situ synthesis of BiFeo3-Fe2O3 for visible-light driven photocatalytic
pharmaceutical wastewater treatment
Fabrication and performance evaluation of three-way catalyst with reduced
rhodium content through alumina support stabilization
Degradation of metronidazole by synthesis of CuS / NiS and CuS / ZnS
hetero-structural photocatalysts
Green synthesis of substituted thiazine derivatives via an efficient and novel
Cobalt nanocatalyst (γ-Fe2O3@FAp@Co)
Ferrite/MOF composite for environmental remediation: Visible-lightassisted photocatalytic degradation of meropenem and reduction of
hexavalent chromium
Thiazolium ring impregnated on silica gel: An insoluble catalyst for the
preparation of -ketoesters
Optimization of parameters affecting the production of spherical gamma
alumina particles by the oil-drop method
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سنتز سبز مشتقات استخالف شده تیازینها با استفاده از نانوکاتالیزگر جدید و کارآمد
(γ-Fe2O3@FAp@Co)کبالت
 تخریب:برای اصالح محیط زیستی/MOF-808 کامپوزیت نیکل فریت
فتوکاتالیستی مروپنم و کاهش کروم شش ظرفیتی به کمک نور مرئی
 یک کاتالیست نامحلول برای تهیه:حلقه تیازولیوم تثیبت شده بر روی سیلیکاژل
کتو استرها-گاما

116

بهینه سازی پارامترهای موثر بر تولید ذرات کروی گاما آلومینا به روش ستون روغن

119

5

117
118

Synthesis of a new phosphate-based organic-salt catalyst and its
investigation in the preparation of benzopyran derivatives
Synthesis of nanocomposites based on Transition metals Tungstates and
graphite carbon nitride: investigation of properties, photocatalytic
application and chemical kinetics studies
Layered double hydroxide/Choline chloride/Urea as a heterogeneous catalyst
and deep eutectic solvent for epoxy rearrangement
Geometric Parameters Effect on Reaction Zone of Premixed CH4 Catalytic
Combustion in a Fibrous Porous Medium
Reduction of carbonyl group using phosphoramide catalysts
Evaluation of effective parameters on benzyl alcohol oxidation reaction
efficiency using cobalt (II) complex containing N-nicotinyl, Nʹ, Nʹʹ-bis (tertbutyl) phosphoric triamide ligand
Catalysis of methyl phenyl sulfide oxidation reaction using compound
C28H50Cl2CoN8O4P2
A comparison between zeolite Y-palladium nanoparticles and zeolite Xpalladium nanoparticles synthesized by ultrasonic irradiation in carboncarbon coupling reaction as catalyst
the performance of NiAPSO-34 catalyst synthesized by hydrothermal-metal
ion incorporation for MTO reaction in a fluidized bed reactor
Study and evaluation of three-component reactions of aromatic aldehyde and
malononitrile compounds in the presence of ZrO2 nanoparticles
Catalytic degradation of cationic dye by FeS2 nanoparticles
Characterization, anti-lung cancer activity, and cytotoxicity of biosynthesized copper nanoparticles by T.fedtschenkoi leaf extract
One-step synthesis of silver nanostructures by utilizing H.persicum seeds
extract and investigation of the anti-human breast adenocarcinoma properties
Preparation and characterization of ZSM-5 zeolite with hierarchical porous
structure using carbon quantum dot as hard template: An efficient catalyst
for biomass conversion
Investigation of three-component reactions between cyclic compounds 1 and
3 dicarbonyl in the presence of ZrO2 nanoparticles
Design of NH2@TCT-Mesalamine-Cu(II) on Silica-Coated MNs and Study
of Its Catalytic Properties for Multi-Component Synthesis of Highly
Substituted Pyridines
Preparation of NH2@TCT-Mesalamine-Cu(II) on Silica-Coated MNs and
Study of Its Catalytic Properties for Multi-Component Synthesis of Highly
Substituted 4H-Chromenes
Investigation and synthesis of LaFe0.95Pd0.05O3 intelligent catalyst and
comparison of its activity with conventional catalysts (TWC)
Effect of Ce doping on structural and morphological properties of a MOFderived CuO Nanocatalyst
Photocatalytic Effect of Barium and Chromium Indite Additives on
Performance of Perovskite Solar Cells
Adsorption, Kinetics and Equilibrium Studies on Removal of Reactive dye
Using ZnCo2O4 Nanospinel
Application of molybdenum disulfide catalyst in photocatalytic ozonation
process for the removal of Acid Blue 113
A green Hybrid Of (bmim)5[W12CoO40].3H2O catalyzed desulfurization
using H2O2 as Oxidant
The selective oxidation of sulfides to sulfoxides in the presence of a new
hydrazone Schiff base zinc(II) complex as catalyst

نمکی بر پایه فسفات و بررسی کاربرد آن در تهیه مشتقات-سنتز کاتالیزور جدید آلی
بنزوپیران
سنتز نانوکامپوزیت های مبتنی بر تنگستات های فلزات واسطه و نیترید کربن
 کاربرد فوتوکاتالیزوری ومطالعات سینتیک شیمیایی، بررسی خواص:گرافیتی
 اوره به عنوان یک کاتالیزگر ناهمگن و حالل فرا/ کولین کلرید/هیدروکسید دو الیه
زودگداز برای نو آرایی اپوکسی
بررسی اثر پارامترهای هندسی بر ناحیهی احتراقِ پیش آمیختهی گاز متان در محیط
متخلخل فیبری
کاهش گروه کربونیل با استفاده از کاتالیست های فسفرآمیدی
بررسی پارامترهای مؤثر بر کارایی واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل با استفاده از
) بیس (ترشیو بوتیلN˝ - وNʹ ، نیکوتینیلN – ( حاوی لیگاندII) کمپلکس کبالت
فسفریک تری آمید
کاتالیز واکنش اکسیداسیون متیل فنیل سولفید با استفاده از ترکیب
به

C28H50Cl2CoN8O4P2
 نانوذرات پاالدیم سنتز شدهX / نانوذرات پاالدیم وY/مقایسه ای بین زئولیت های

کربن-روش امواج فراصوت به عنوان کاتالیزگر در واکنش جفت شدن کربن
 سنتز شده با روش تلفیق یون فلزی برای فرآیندNiAPSO-34 عملکرد کاتالیست
 در بستر سیالMTO
مطالعه و ارزیابی واکنش های سه جزئی ترکیبات آلدئیدهای آروماتیک و
ZrO2مالونونیتریل در حضور نانو ذرات
FeS2تخریب کاتالیستی رنگ کاتیونی توسط نانوذرات
 فعالیت ضد سرطان ریه و سمیت سلولی نانوذرات مس سنتز شده توسط،شناسایی
T.fedtschenkoiعصاره برگ
 وH.persicum سنتز یک مرحله ای نانوساختارهای نقره با استفاده از عصاره دانه
بررسی خواص ضد سرطان پستان انسانی
 بااستفاده ازنقاط کوانتومی کربنی بهZSM-5 سنتز و شناسایی زئولیت هایرارکیکال
یک کاتالیست کارامد برای تبدیل زیست توده:عنوان قالب سخت
 دی کربونیل در حضور3  و1 بررسی واکنش های سه جزیی بین ترکیبات حلقوی
ZrO2نانوذرات
 های پوشش داده شده باMN  بر رویNH2@TCT-Mesalamine-Cu(II) طراحی
سیلیس و مطالعه خواص کاتالیزوری آن برای سنتز چند جزئی پیریدین های بسیار
جایگزین شده
 های پوشش داده شده باMN  رویNH2@TCT-Mesalamine-Cu(II) تهیه
کرومن هایH-4 سیلیس و مطالعه خواص کاتالیزوری آن برای سنتز چند جزئی
بسیار جایگزین شده
 و مقایسه فعالیت آن باLaFe0.95Pd0.05O3 بررسی و سنتز کاتالیست هوشمند
( TWC )کاتالیست های رایج
اثر آالئیده شدن با سریم بر ویژگی های ساختاری و ظاهری نانوکاتالیست مس
آلی-اکسید مشتق شده از چارچوب فلز
اثر فتوکاتالیزوری ترکیبات افزودنی باریم و کروم ایندیت بر عملکرد سلولهای
خورشیدی پروسکایتی
بررسی و مطالعه جذب و سینتیک حذف آالینده رآکتیو توسط نانو ذرات اسپینل
ZnCo2O4

کاربرد کاتالیست مولیبدن دیسولفید در فرآیند ازن زنی فتوکاتالیزوری برای حذف
113 رنگ اسید بلو
( برای گوگرد زدایی توسطbmim)5[W12CoO40].3H2O کاتالیز هیبریدی سبز
آب اکسیژنه به عنوان اکسیدان
شیف-اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدها در حضور یک کمپلکس باز
هیدرازون از روی به عنوان کاتالیزگر
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( قرار گرفته بر روی گرافن اکساید وII ) سنتز و شناسایی کاتالیست هتروژن آهن
استفاده از این کاتالیست در اپوکسایش آلکن ها
سنتز و شناسایی کاتالیست بیس تیازول پاالدیم قرار گرفته بر روی نانو ذره
مغنطیسی آهن و استفاده از این کاتالیست در فرایند سنتز بنزایمیدازول و بنزوتیازول
از بنزیل الکل ها
کاتالیست های مناسب واکنش کاهش اکسیژن در سیستم های تبادل انرژی مبتنی
بر واکنش های الکتروشیمیایی
( تثبیت شدهNHC) هتروسیکل کاربن- N- ( بیسII)- ) و0( کمپلکس های پاالدیوم
 مغناطیسی برای اکسایش هوازی انتخابی بنزیل الکل ها بهSBA-15 بر روی
بنزالدهیدها و کاهش نیتروآرن ها
هتروسیکل کاربن تثبیت شده بر روی سیلیکای-N- بیس-یک کمپلکس پاالدیوم
مزوپور مغناطیسی برای آمین دار کردن انتخابی آریل هالیدها با آمونیاک
مطالعه حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی با استفاده از سولفید روی
 برای تولید محصوالت هیدروکربنیLDPEپیرولیز پالستیک
تبدیل کاتالیستی پالستیک به ترکیبات آروماتیکی
شبیه سازی دمایی تاثیر افزودن ترکیبات دارای رسانش حرارتی باال بر عملکرد
کاتالیست در احیاء مستقیم فوالد

144

Catalyst Role in Edible Oil Hydrogenation to Achieve Plastic fat
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نقش کاتالیزور در هیدروژناسیون روغن خوراکی برای دستیابی به چربی شورتنینگ

153

Study of effective parameters on removal of iron ions by Zerovalent iron

بررسی پارامترهای موثر در حذف یونهای آهن توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
 اون ها با نانو کاتالیزگر موثر کروم مغناطیسی5 سنتز مشتقاتی از تیازول
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A novel efficient and recyclable catalyst for the synthesis of benzimidazoles
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systems based on electrochemical reactions
Bis(NHC)-Pd(II) and Pd(0) Complexes Supported on Magnetic SBA-15 for
The Selective Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohols to Benzaldehydes and
Reduction of Nitroarenes
A New Bis(NHC)-Pd(II) Complex Supported on Magnetic Mesoporous
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Study of Methylene Blue removal from aqueous solutions using zinc sulfide
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Temperature simulation The effect of adding compounds with high thermal
conductivity on catalyst performance in direct reduction of steel

Novel synthesis of some derivatives of thiazole-5-one via an efficient
magnetic nanocatalyst γ-Fe2O3@FAp@Cr
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 و بررسی های نظری سینکونین به عنوان ارگانوکاتالیستDFT محاسبات
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MCM-41 ( تثبیت شده بر رویI) ک کاتالیزورکارآمد و قابل استفاده مجدد مس

برای واکنش سونوگاشیرا
روش های بهبود کارآیی فوتوکاتالیست ها برای حذف ترکیبات دارویی از پساب ها
تحت نور مرئی
کمپلکس نین هیدین مس بر روی گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان یک
- کارآمد و قابل بازیافت در واکنش های جفت شدن کربن،نانوکاتالیزگر گزینش پذیر
اکسیژن-کربن و کربن

Sensing ability of magnesium oxide nanotubes toward greenhouse gas
carbon dioxide
Effect of Temperature on the Dimethyl Carbonate Synthesis Yield from
Methyl Carbamate and Methanol Catalyzed by Zinc Acetate
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سنتز سبزنانو ذرات اکسید مس با استفاده از عصاره برگ زیتون و بررسی ضدباکتری
آن
کاربرد کاتالیزور نیکل اکسید در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری برای حذف رنگ اسید
113 بلو
، به عنوان یک نانوکاتالیزگر مؤثرMCM-41 شیف از آهن بر روی-یک کمپلکس باز
قابل استفاده مجدد و شیمی گزین برای جفت شدن اکسایشی تیول ها و اکسایش
سولفیدها
ژل از- با استفاده از پیش ساز و روش جدید سلNiO-GDC ساخت پودر آندی
طریق بهینه سازی سطح ساختار برای پیل های سوختی اکسید جامد دمای متوسط

DFT Calculations and Theoretical Investigations of Cinchonine as
Organocatalyst
An efficient and reusable MCM-41-immobilized copper(I) catalyst for
Sonogashira reaction
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سنجش توانایی نانولولههای اکسید منیزیم در برابر گازهای گلخانهای
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تاثیر دما بر روی بازده سنتز دی متیل کربنات از متیل کربامات و متانول با استفاده از
کاتالیست استات روی
میاورا با استفاده از-واکنش فوتوکاتالیستی جفت شدن سوزوکی
بعنوان یک فوتوکاتالیست مغناطیسیFe3O4@SiO2@TiO2@Schiffbase@Pd
قابل بازیافت
یک کاتالیزور ناهمگن جدید برای واکنش گالسر در حاللCu(I)@g-C3N4/PEI:
دیپ اتکتیک
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Catalyst Role in Hydrogenation to achieve low trans edible oils

ارزیابی اطمینان پذیری داده های استحکام مکانیکی کاتالیزورهای صنعتی با استفاده
از تحلیل ویبول
نقش کاتالیست در هیدروژناسیون به منظور دستیابی به روغنهای کم ترانس

Synthesis of Zinc oxide-based nanocomposites for photocatalytic removal of
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سنتز نانوکامپوزیت های مبتنی بر روی اکسید جهت حذف فوتوکاتالیزوری آالینده ها
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 کاتالیزC-H بررسی مکانیک محاسباتی نقش اسیدهای برونستد در تقویت فعالسازی
Pd(II)شده با
 و تأثیر آنها بر تجزیهH2BTA آلی برپایه لیگاند-بررسی چارچوب های فلزی
حرارتی پرکلرات آمونیوم
سوخت زیستی ریزجلبکی و کاتالیست های مورد استفاده در تولید آن
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The reliability evaluation of mechanical strength data of industrial catalysts
using Weibull analysis
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