نام خانوادگي و
نام
اميدوارسياهكل
اكبر
اميديان رضا
اميری رودباری
هادی

دانشكده

مرتبه
علمي

شيمی

دانشيار

شيمی

دانشيار

شيمی

دانشيار

عنوان برنامه تحقيقاتي
مطالعه نظری و محاسباتی شيمی
فيزيک سامانه های گوناگون
مطالعه نظری و محاسباتی شيمی
فيزيک سامانه های گوناگون
شيمی تركيبات كئورديناسيون

محمدرضا
تنگستانی نژاد
شهرام
خسروی محسن

 -1ابزارهای فتوولتائيک
 -2باتری ها

http://chem.ui.ac.ir/~a.omidvar

 -3مواد نوری غيرخطی
 -1فوتوفيزيک سامانه های آلی/معدنی.
 -2سامانه های متال-پورففيرين (كلوروفيل و هم).

http://sci.ui.ac.ir/~r.omidyan

 -3مطالعات نظری سامانه های نورگسيل آلی (.)OLED
-1بلورشناسی و خاصيت مغناطيسی
 -2بيوشيمی معدنی

http://sci.ui.ac.ir/~h.a.rudbari

 -3شيمی تركيبات كئورديناسيون
 -1شيمی كوئورديناسيون

ايروانی
محمدآبادی

اولويت هاي برنامه تحقيقاتي

آدرس صفحه وب

شيمی

استاديار

شيمی

استاد

شيمی

استاديار

شيمی

دانشيار

شيمی تركيبات كئورديناسيون
كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی
سامانه ها و روش های الكتروشيميايی و
تجزيه ای ،شيمی مواد ،نانومواد

 -2بيوشيمی معدنی
-3كاتاليست
كاربردهای كاتاليستی اسكلتهای فلز آلی

http://sci.ui.ac.ir/~m.r.iravani

http://sci.ui.ac.ir/~stanges

 -1باتری ،ابرخازن ،پيل سوختی
 -2حسگر

https://astold.ui.ac.ir/~m.khosravi/

 -3نانومواد و شيمی مواد
 -1سنتز نانومواد (نانوذرات و نانوساختارها) به روشهای مختلف

دينی تركمانی
قاسم

سنتز و كاربرد مواد

 -2توسعه استفاده از نانومواد درمهندسی پزشكی ،زيستفناوری ،مهندسی و
فناوریهای پيشرفته
 -3سنتز مواد سراميكی پيشرفته از ضايعات كشاورزی

http://sci.ui.ac.ir/g.dini

 -1سنتز ژل ها ی مختلف و بررسی خواص كاربردی ژل ها ی سنتز شده در زمينه
رحمتی عباس

رفيع منزلت
فاطمه

شيمی

دانشيار

شيمی

دانشيار

شيمی

دانشيار

شيمی

استاد

سنتز مواد آلی و پليمری پيشرفته و
بررسی كاربرد آنها

حسن

 -2سنتز مواد پليمری قابل كاربرد در حوزه آب ،كشاورزی و صنعت

پيشرفته با تاكيد بر روش¬های سبز

شيمی آلی-سنتز پليمرها-سنسورهای
شيميايی

http://sci.ui.ac.ir/~a.rahmati

 -3سنتز تركيبات آلی پيشرفته با استفاده واكنشهای چند جزيی يا غير چند جزيی

تهيه ،شناسايی و بررسی خواص پليمرها -1تهيه داربست ها ،پوشش ها و نانو سامانه های پليمری پيشرفته با اهداف كاربرد در
پزشكی
و نانو كامپوزيت¬های پليمری
با كاربردهای ويژه

زالی بوئينی

های مختلف

 -2تهيه چارچوبهای پليمری و نانو كامپوزيت های پليمری متخلخل پيشرفته

https://chemold.ui.ac.ir/~frafiemanzelat

-3تهيه پوشش های پليمری و نانو كامپوزيت های پليمری پيشرفته با كارايی باال
-1جداسازی
– 2سنتز

https://sciold.ui.ac.ir/~h.zali/

-3كاتاليست وكاربرد
 -1مطالعات نظری ،محاسباتی و شبيه سازی ،با استفاده از روشهای شيمی فيزيكی
كوانتومی و ديناميک مولكولی ،بر روی خواص و رفتارهای ايستا و پويای گوناگون
مواد مولكولی ،نانومقياس و توده ای مختلف مرتبط با پديده های الكتروشيميايی،
فوتوشيميايی و فوتوولتائيک در سلهای الكتروشيميايی و سلهای خورشيدی ،نانومواد
و مواد پيشرفته با ويژگیهای مكانيكی ،نوری ،الكتروشيميايی و يا با قابليت مهندسی

سبزيان حسن

مطالعه نظری و محاسباتی شيمی
فيزيک سامانه های گوناگون

بلور ،در غياب و حضور ميدانهای الكتريكی و مغناطيسی.
 -2مطالعات نظری ،محاسباتی و آزمايشگاهی پديده های ايستا و پويای ساختاری،
ديناميكی ،سينتيكی ،واكنش پذيری و طيفی ()UV-Vis, IR, NMR, NQR
مولكولها و گونه های مختلف در مسير واكنش های شيميايی.
 -3مطالعات نظری ،محاسباتی و مدلسازی تحوالت بسته های (توابع) موج الكترونی و
هسته ای و توليد هماهنگ های باال در برهمكنش ليزرهای فراشديد فروكوتاه با سامانه
های كوچک.

http://sci.ui.ac.ir/~sabzyan

-1الكترواكسايش تركيبات گوگردی و نيتروژنی موجود در سوخت های فسيلی
شمس سوالری
اسماعيل

شيمی

استاد

شيمی محيط زيست  -جداسازی و
الكتروشيمی

 -2كاهش الكتروشيميايی تركيبات گوگردی و نيترورنی در سوخت های فسيلی
-3تافيق روش های الكتروشيميايی با روش های استخراج مايع-مايع و جذب سطحی

http://sci.ui.ac.ir/~e_shams

برای حذف تركيبات گوگردی و نيتروژنی از سوخت های فسيلی
شيبانی فهندری
اسماعيل
عظيمی گندمانی
غالمحسن

شيمی

شيمی

سنتز تركيبات آلی-الكترونيكی ،شيمی  -1سنتز و كاربرد مواد نيمه رسانای آلی در سلولهای خورشيدی
استاديار
مواد و انرژی
 -2روشهای نوين در سنتز شيمی مواد و انرژی
 -1توسعه و به كارگيری روش های كمومتريكس و چند متغيره در اندازه گيری های
شيمی محيط زيست  -جداسازی و تجزِيه ای و آناليز داده های كروماتوگرافی
دانشيار
كروماتوگرافی
 -2كاربرد روش های پيشرفته و مواد جديد در بررسی و حذف آالينده ها محيط

https://sciold.ui.ac.ir/~e.sheibani/,
http://sci.ui.ac.ir/~e.sheibani

http://sci.ui.ac.ir/~gh.azimi

زيستی از نمونه های مختلف.
-1مطالعه وامكان سنجی كاربرد مواد متخلخل به عنوان جاذب ،جداكننده ،وغيره ...در
فرضی كاهكش
ناهيد

شيمی

دانشيار

شيمی

استاديار

شيمی

استاد

مطالعه نظری و محاسباتی شيمی
فيزيک سامانه های گوناگون

سامانههای
مختلف به روش محاسباتی

http://sci.ui.ac.ir/~nfarzi

-2مطالعه خواص سامانه های گوناگون در شرايط مختلف با روشهای محاسباتی
 -1استفاده از تكنيكهای پليمريزاسيون امولسيونی برای توليد التكسهای عاملدار با

قريه علی

تهيه ،شناسايی و بررسی خواص پليمرها كاربری های خاص (مواد هوشمند ،اصالح كننده ها ،چسبهای نوين و غيره)
 -2تهيه رزينهای پايه آب ،فرابنفش پخت و بدون حالل برای استفاده در كاربردهايی
و نانو كامپوزيت¬های پليمری
پيشرفته با تاكيد بر روش¬های سبز
با كاربردهای ويژه

همچون پوششهای فوق آبگريز و ضد خوردگی

https://sciold.ui.ac.ir/~a.gharieh/

 -3اصالح و مطالعه خواص فيزيكی -مكانيكی كامپوزيتهای پليمری ،بخصوص
پليمرهای مهندسی
 -1طراحی  ،ساخت و توصيف سامانههای درمانی-تشخيصی جديد سرطان
 -2سامانههای درمانی-تشخيصی فعال شده براساس اثرات هم افزائی برای انتقال دارو

كريمی شرودانی
رضا

سامانههای جديد تشخيصی/درمانی
سرطان و دارورسانی

به بافت سرطانی
 -3رفتار الكتروشيميائی سامانه سامانههای درمانی-تشخيصی در ارتباط با سلولهای
سرطانی

http://sci.ui.ac.ir/~rkarimi

-1توسعه انرژی های تجديدپذير نظير تبديل انرژی خورشيدی و سلول خورشيدی،
كشاورزی رضا

شيمی

استاديار

كوهمره غالمعلی

شيمی

دانشيار

شيمی

استاد

شيمی

استاديار

شيمی

استاد

شيمی

استاد

نانومواد ،توليد و ذخيره انرژی

-2توسعه سلول فوتوالكتروشيميايی ،فوتوكاتاليستی و توليد هيدروژن

-3ذخيره انرژی
تهيه ،شناسايی و بررسی خواص پليمرها  -1سنتز و شناسايی انواع پليمرهای مزدوج با كاربردهای سلهای خورشيدی
و نانو كامپوزيت¬های پليمری
 -2تهيه نانوالياف با استفاده از روش الكتروريسی جهت كاربردهای سلهای خورشيدی
پيشرفته با تاكيد بر روش¬های سبز

http://chem.ui.ac.ir/~r.keshavarzi

https://sciold.ui.ac.ir/~g.a.koohmareh/

 -3طراحی و ساخت بخشهای مختلف سلهای خورشيدی به كمک پليمرهای مناسب

با كاربردهای ويژه
سنتز ،شناسايی و استفاده از  COFها و نانوكاتاليستها در واكنشهای آلی
محمدپوربلترك
ايرج

كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی

https://sciold.ui.ac.ir/~imbaltork/

 -1دستيابی به دانش فنی تهيه پلی يورتان های مورد استفاده در بيوپزشكی نظير
تهيه ،شناسايی و بررسی خواص پليمرها
محمدی عباس

و نانو كامپوزيت¬های پليمری
پيشرفته با تاكيد بر روش¬های سبز
با كاربردهای ويژه

سنتز هتروسيكلهای متفاوت و جوش
معماريان
حميدرضا

پوشش های آنتی
باكتريال ،زخم پوش ها ،سامانه های دارورسانی و ترميم بافت
 -2دستيابی به دانش فنی تهيه فوم های پلی يورتانی مقاوم به شعله و جاذب آالينده

https://sciold.ui.ac.ir/~a.mohammadi/

های زيست محيطی
 -3دستيابی به دانش فنی تهيه پوشش های هيبريدی پلی يورتانی تابش پز
 -1سنتز تركيبات هتروسيكل جوش خورده استخالف دار و مطالعه اثرات استخالف در

خورده به منظور بررسی اثرات الكترونی داده های طيفی و ولتامتری چرخه ای آنها
 -2بررسی واكنش های فتوشيمی تركيبات هتروسيكل جوش خورده.
و فضائی استخالف روی حلقه
هتروسيكلها در داده های طيف سنجی،

http://sci.ui.ac.ir/~memarian

ولتامتری چرخه ای ،اكسايش نوری و
حرارتی آنها

مقدم مجيد

كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی

http://sci.ui.ac.ir/~moghadamm

ملک پور اكبر

شيمی

دانشيار

موحدی بهروز

شيمی

دانشيار

موسوی مجيد

شيمی

دانشيار

مومن بيک فريبرز

شيمی

استاديار

ميرخانی ولی اله

شيمی

استاد

شيمی

دانشيار

شيمی محيط زيست  -جداسازی و
كروماتوگرافی
پوشش های نانوساختار و اليه های
نازك و نانوساختارهای زيستی

توسعه روشهای جداسازی و اندازه گيری برای شيرين سازی آب و حذف االينده ها از

http://sci.ui.ac.ir/~a.malekpour

-2نانو مواد فوق آبگريز و عايق حرارتی

http://ast.ui.ac.ir/~b.movahedi

آب ،پساب و مواد غذايی
-1اليه های نازك و پوشش های نانوساختار (ساخت ،مشخصه ها و كاربردها)
-3نانوساختارهای زيستی در مهندسی بافت
 -1مطالعه محاسباتی خواص ترموديناميكی ،ساختاری ،ديناميكی و طيفی دستجات
مختلف مايعات يونی (تک عاملی و چند عاملی) با استفاده از روشهای كوانتمی.

مطالعه نظری و محاسباتی شيمی
فيزيک سامانه های گوناگون

 -2مطالعه محاسباتی خواص مختلف دستجات مختلف مايعات يونی (تک عاملی و
چند عاملی) با استفاده از روشهای شبيه سازی ديناميک مولكولی و همچنين

http://sci.ui.ac.ir/~m.mousavi

بررسی برخی ازكاربردهای آنها نظير جذب گاز.
 -3مطالعه محاسباتی برهمكنش مايعات يونی با نانوساختارهای مختلف
 -1جداسازی و اندازه گيری اجزاء مخلوط های پيچيده نفتی ،زيست محيطی ،غذايی و

شيمی محيط زيست  -جداسازی و
كروماتوگرافی

بيولوژيكی توسط روش های كروماتوگرافی چند بعدی جامع

http://sci.ui.ac.ir/~f.momen

 -2توسعه روش های آماده سازی نمونه مناسب جهت جداسازی های دو بعدی
 -3كاربرد پليمر های آلی متخلل به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد
 -1سلول های خورشيدی

نوربخش رضايی
سيدعبداله
نورمحمدی
آبادچی ابوالقاسم

كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی  -2توليد هيدروژن و سلول های فتوولتاييک
حسگرها و زيستحسگرها ،الكتروشيمی
و دارو رسانی
پژوهش در حوزه فيزيک ،سنتز،

شيمی

دانشيار

 -3سنتز و كاربرد كاتاليست ها و نانو كاتاليست های معدنی
 -1حسگرها/زيستحسگرها ،الكتروكاتاليستها و بيواينترفيسها
 -2غشاءها/نانوكانالها

http://ast.ui.ac.ir/~a.noorbakhshrezaei

 -3پوششها ،سيستمهای حمل/تحويل تركيبات شيميايی /دارويی
-1سراميک ها

مشخصه يابی و ساخت قطعه با استفاده  -2مواد غيرآلی و بيومواد پيشرفته
از نانومواد

http://sci.ui.ac.ir/~mirkhani

 -3نانومواد و نانوساختارها

http://sci.ui.ac.ir/~a.nourmohammadi

 -1مطالعه ،طراحی و سنتز ساختارهای جديد پلیاكسومتاالتها و تركيبات هيبريدی
پلی اكسومتاالت ها
يداللهی بهرام

شيمی

دانشيار

كاتاليستها ،نانومواد ،دارورسانی و انرژی

 -2بررسی رفتارهای كاتاليستی ،فوتوكاتاليستی ،دارويی و  ...پلی اكسومتاالت ها.
 -3مطالعه امكان استفاده از پلی اكسومتاالت های هيبريدی در فرايندهای نوری و
تهيه هيدروژن

http://sci.ui.ac.ir/~yadollahi

