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 :تحصيالت

 معدل موضوع پروژه محل تحصيل سال اخذ مدرك مقطع

 كارشناسي ) شیمي محض(
 6831 تیر

 61.61  دانشگاه الزهرا

 كارشناسي ارشد

 )شیمي تجزیه(
 6833آبان 

 دانشگاه علم و صنعت

 ایران

 نانو ساختارو شناسایي تركیب سنتز 
با تركیبات شده كربني و عامل دار 

 جاذبیك آن به عنوان  كاربردپلیمري و 
تركیبات آلي از فرایند حذف براي جدید 

 ، گاز و پتروشیميهاي صنعت نفت

 

63.81 

 دکتری )شیمی تجزیه(

 

6818دی   

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

 و تحقیقات تهران

 

نانو متخلخل سیلیکاتی و  موادسنتز 

کربنی اصالح شده با ترکیبات آلی و 

بررسی کاربرد آنها به عنوان یک 

جاذب جدید برای حذف ترکیبات 

آالینده و فلزات سمی از  محیط 

 زیست

 

63.81 

 

 و انتشارات مقاالت

  دانشگاه علم و صنعت دانش اموخته ممتاز)رتبه دوم( مقطع کارشناسی ارشد، رشته شيمی تجزیه

 دانش آموخته ممتاز)رتبه اول( مقطع دکترا، رشته شيمی تجزیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

 

 از  اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور گواهينامه ثبت اختراعدارای 

پلیمر و کاربرد آن به عنوان یک جاذب موثر برای تهیه و شناسایی ماده نانو پروس کربنی اصالح شده با عنوان ثبت اختراع: 

 حذف ترکیبات فنولی از پسابهای صنعتی

 

 6816از سال  مشغول به تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي -
 6811فرهنگي و دانشجویي در موسسه آموزش عالي انرژي از سال معاونت  -
 6811گروه در موسسه آموزش عالي انرژي از سال مدیر  -
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 6831خرداد  8-1هفتمین همایش دانشجویي فناوري نانو، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،  "محیط آبي
 

 
6. Mansoor Anbia, Arezoo Ghaffari," Salicylic acid Removal from aqueous Solution Using  

Carbon Nanoporous Coated with Polymer" the specialized congress and international exhibition of 

nanomedicine, nanobiotechnology, nano biosensors and nanomaterials, mashhad, IRAN, 2009. 

 

 

 



 

 4 
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