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 :تحصيالت

 معدل موضوع پروژه محل تحصيل سال اخذ مدرك مقطع

 كارشناسي ) شیمي محض(
 1386 تیر

 16.29  دانشگاه الزهرا

 كارشناسي ارشد

 )شیمي تجزیه(
 1388آبان 

 دانشگاه علم و صنعت

 ایران

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

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

 ، گاز و پتروشیميهاي صنعت نفت

 

18.74 

 دکتری )شیمی تجزیه(

 

1393دی   

 

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

 

18.75 

 

 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 

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

 حذف ترکیبات فنولی از پسابهای صنعتی

 

 1392از سال  مشغول به تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي -
 1396فرهنگي و دانشجویي در موسسه آموزش عالي انرژي از سال معاونت  -
 1396در موسسه آموزش عالي انرژي از سال مجموعه شیمي مدیر گروه  -

 1396از سال  انرژیآموزش عالی عضو شورای  آموزشی و پژوهشی موسسه  -

 1396از سال  در موسسه اموزش عالی انرژی عضو کمیته اجرایی جذب -
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 .1388آذر  19و  18در فناوري نانو ، دانشگاه امام حسین )ع( 
 

ین همایش سراسري نقش اول "حذف رنگدانه آنیوني متیل رد از محیط آبي با استفاده از جاذب نانوپروس " ، دكتر منصور انبیاءآرزو غفاری .2
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سنتز جاذب نانو ساختار كربني به عنوان یك جاذب  موثر براي حذف رنکدانه كاتیوني ماالكیت سبز از  " ، دكتر منصور انبیاءآرزو غفاری .3

 .1389اردیبهشت  22و 21صنعتي ، دانشگاه بین المللي امام خمیني قزوین، ایران ،  همایش كاربردهاي فناوري نانو و توسعه "محیط آبي
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سنتز ماده نانو ساختار كربني اصالح شده با پلیمر به عنوان یك جاذب جدید براي حذف تركیبات فنولي از  " ، دكتر منصور انبیاءآرزو غفاری .5
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