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:مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی  

 رقم سورگوم علوفه ای 18بررسی غلظت اسيد پروسيک در  -1
 گالیسين و سولفات روی بر عملکرد وسيستم ایمنی جوجه های گوشتی –مقایسه اثرات روی  -2

بر عملکرد و ایمنی جوجه های جيره غذایی  هگليسين ب –متيونين و روی  –تاثير افزودن مکمل روی  -3

 گوشتی
 اثر منبع و سطح منگنز، روی و مس بر عملکرد جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت چند شاخصی -4

 
 

  

:مقاالت چاپ شده در نشریات بين المللی  

1- Synthesis and kinetic study of dichlorocarbene addition to olefins via quaternized 
hyperbranched polyacrylamide as a new multisite phase transfer catalyst. Iranian Polymer 
Journal, (2012) 21:641-649 )  DOI 10.1007/s13726-012-0070-x 

 

2- Synthesis and application of quaternized highly branched polyacrylamide as a novel multi-site 

polymeric phase transfer catalyst. Journal of the Iranian Chemical Society, (2013) 10:791-
797) DOI 10.1007/s13738-012-0214-0    

 

: پروژه های تحقيقاتی  

 یجدا شده از قارچ و باکتر تازیف اتیخصوص یغلظت و بررس شیافزا -1

 طیور و دام جیره در استفاده قابلیت با آزمایشگاهي روشهاي با آلي فرم به روي سنتز -2



 رقم سورگوم علوفه اي 18ارزیابي كّمي و مقایسه عوامل ضد تغذیه اي موجود در  -3

 

 دام خوراک در اوره شناساگر کيت ساخت امکان مطالعه  -4

 

 تأليف و ترجمه کتاب

  های عاملیشیمی گروهعنوان کتاب: 

 (Functional group chemistry ) 

 مترجمین: جواد امانی، مهدی امیرصادقی

 

 شیمی و تکنولوژی تولید عسل عنوان کتاب : 

  (Chemistry and Technology of Honey Production) 

 Ettore Baglioنویسنده : 

 مترجم : مهدی امیرصادقی 

 

:پایان نامه راهنمایی و مشاوره  

 ارشد کارشناسی دوره

 كمالپور  مليحهخانم :  

 اسيدی و بازی كاتاليزگرهای از استفاده با ها كتون متيل و ها آلدئيد تراكم سی واكنشبرر: عنوان

 

:همایش های داخلی  

1- Acrylamide hyperbranched polymers with LCST behavior: synthesis and 

characterization 

 

2- Synthesis and LCST behavior of hyperbranched Acrylamide- N-isopropylacrylamide 

copolymers via Cu(III)complex 

 

3- Synthesis and application of new polymer supported phase transfer catalyst in organic 

reaction 

 

4- Generation and reaction of dicholorocarben with alkenes using new phase transfer 

catalyst 

 و معمولی سورگوم علوفه ای BMRشد  اصالح ارقام غذایی ارزش مقایسه -5

 ای علوفه سورگوم نمونه هفت در نیتراتی مسّمومیت ایجاد احتمال بررسی -6



 دامی تولیدات و دام خوراک در سنگین فلزات گیری اندازه -7

 

 

 همایش های بين المللی

 با عنوان:  (May  2011 31-29) در کشور فرانسه Frontiers in polymer science  کنفرانس ارائه پوستر در

 

Synthesis and characterization of acrylamide hyperbranched core shell polymers having 

LCST behavior 
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