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اکریلونیتریل به روش پلیمریزاسیون بین ، ساخت غشاي کامپوزیتی الیه نازك بر پایه پلی1393 زاده، یاريعصمت علی  20
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  نانوذرات اکسید آهن.
و  آمین  دي نازك اصالح شده با اتیلن بررسی عملکرد غشاي نانوفیلتراسیون کامپوزیتی الیه، 1394 کامرانی،منیژه   31

  کلراید، همراه با اصالح ثانویه توسط پلیمرکیتوسان مزوئیل تري
هاي پلیمري اصالح شده با نانوذرات از الیاف ضایعاتی صنعت فرش و استفاده از ساخت جاذب  ،1394 کامران رحیمی،  32

  حذف رنگ و سرب از محلول آبی (استاد راهنماي دوم) آنها در
با ماده رنگزاي قرمزدانه در حضور کلرید  م، بررسی اثر سطح فعالهاي مختلف در رنگرزي پش1394مهناز پور ابوطالب،   33

  قلع.
کاربرد آنها در ساخت سنتز نانو ذره اکسید مس و نانوکامپوزیت اکسید مس/ نانو لوله کربنی و  ،1395، امینیفاطمه   34

  حسگر الکتروشیمیایی براي آنالیز ترکیبات دارویی.
  اکریلو نیتریل/تیتانیوم دي اکسید با فعالیت نور کاتالیستیتهیه نانوالیاف پلی  ،1395، ضرغامیزهرا   35
دوره بعد از آن مطالعه تطبیقی مواد و ترکیبات لعاب و نقوش کاشی در دوره صفویان و سه ، 1395 ،نجف پوراصغر   36

  استاد راهنماي اول (افشاریان، زندیان، قاجاریان)
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، بررسی ایزوترم، سینتیک و خواص منسوج پنبه اي رنگرزي شده با گیاه آویشن شیرازي به وسیله 1395 ،جهانگیريآرش   38
  سولفات هاي زیرکونیوم و روي.

بررسی تاثیر تقدم و تاخر رنگزاها در رنگرزي ترکیبی بر ثباتهاي نخ پشمی رنگرزي شده با پوست   ،1395  فریبرز نور پناه،  39
  گردو و روناس

  ، رنگرزي ابریشم با بذر جارو1395 شیوا توکلی،  40
  1395نرگس احمدي،   41
شده بوسیله پاشش الکتریکی گرافن اکسید سنتز -هاي اکریلیک، تهیه و بررسی رفتار جذبی مهره1395، ریزي قربانیامین   42

  به منظور حذف رنگ
و نانو لوله هاي کربنی سولفونه  PAN، تهیه غشاهاي نانوفیلتراسیون بر پایه مخلوط 1396مرضیه محمدي دولت آبادي،   43

  ها در جداسازي پنی سیلین از پساب دارویی.، کاربرد آنPVAشده و اصالح سطح غشاها با 
در حضور نانو  PVAو اصالح سطح غشا با محلول   PAN، ساخت غشاهاي نانوفیلتراسیون بر پایه 1396 فریده کرم پور،  44

  .لوله هاي کربنی سولفونه شده ،کاربرد آن ها در تصفیه پساب هاي داروي پنی سیلین
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Part II: the elaboration of incompatibility in the electrospinning of its solutions, Journal of 
Nanostructure 2 (2012) 251-256. 

26 Reza Derakhsheshpoor , Maryam Homayoonfal , Ahmad Akbari, Mohammad Reza 
Mehrnia, Amoxicillin separation from pharmaceutical wastewater by high permeability 
polysulfone nanofiltration membrane, Journal of Environmental Health Science and 
Engineering, 2013, 11:9 

و بررسی  ، مجید بوجاران، ساخت غشاي نانومتخلخل پلی(وینیلیدن فلوئوراید)احمد اکبرينیا لهی، آرش یونس  27
 .1392، 2شماره  32دوره  نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  عملکرد آن،

28  Maryam Homayoonfal, Mohammad Reza Mehrnia, Mojtaba Shariaty-Niassar, Ahmad 
Akbari, Mohammad Hossein Sarrafzadeh, Ahmad Fauzi Ismail, Fabrication of magnetic 
nanocomposite membrane for separation of organic  contaminant from water, Desalination 
and Water Treatment, 2014 (1-7) 

29  Ahmad Akbari, Sayed Majid Mojallali Rostami, Development of permeability properties of 
polyamide thin film composite nanofiltration membrane by using the Dimethyl sulfoxide 
additive, Journal of Water Reuse and Desalination, 2014, 4(3) 174-181. 

30  M.  Karimi ,  M.  Mohsen-Nia ,  A.  Akbari, Electro-separation  of synthetic azo  dyes  from  
a  simulated  wastewater using polypyrrole/polyacrylonitrile conductive membranes, Journal  
of  Water  Process  Engineering  4  (2014)  6–11. 

31  MaryamHomayoonfal, Mohammad Reza Mehrnia, MojtabaShariaty-Niassar, Ahmad 
Akbari, Ahmad Fauzi Ismai,TakeshiMatsuura, A comparison between blending and surface 
deposition methods for the preparation of iron oxide/polysulfone nanocomposite membranes, 
Desalination 354 (2014) 125–142. 

32  Arash Yunessnia lehia, Ahmad Akbari, Zahra Ghaedamini harunia, Preparation of Novel 
Thin-Film Composite Nanofiltration Membranes for Separation of Amoxicillin, Journal of 
Nanostructures (Vol. 4, No. 2, 2014, 199-210). 

33 Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Hosna Soleimani, Preparation of novel NF 
membrane via interfacial cross-linking polymerization, Membrane Water Treatment Vol. 6, 
No. 3 (2015) 173-187 

34  Ahmad Akbari, Hosna Soleimani, Sayed Majid Mojallali Rostami, Preparation and 
characterization of novel positively charged nanofiltration membrane based on polysulfone 
(PSf), J. Appl. Polym. Sci. Volume 132, Issue 22, 2015 
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35  Ahmad Akbari , Zahra Derikvandi, Sayed Majid Mojallali Rostami, Influence of chitosan 
coating on the separation performance, morphology and anti-fouling properties of the 
polyamide nanofiltration membranes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 28  
(2015)  268–276. 

36  Ahmad Akbari, Esmat Aliyarizadeh, Sayed Majid Mojallali Rostami, Maryam 
Homayoonfal, Novel sulfonated polyamide thin-film composite nanofiltration membranes 
with improved water flux and anti-fouling properties, Desalination 377 (2016) 11–22. 

37 Hasan Jahangiri, Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Hierarchical nanostructures as novel 
antifouling agents in nanofiltration process, Desalination 375 (2015) 116–120. 

38  Ahmad Akbari, Zahra Fakharshakeri, Sayed Majid Mojallali Rostami, A Novel Positively 
Charged Membrane Based on Polyamide Thin-Film Composite Made by Cross-Linking for 
Nanofiltration, Water science and technology, 73.4, 2016, 776-789. 

39  Zabihullah Zarghami, Ahmad Akbari, Ali Mohammad Latifi, Mohammad Ali Amani, 
Design of a new integrated chitosan-PAMAM dendrimer biosorbent for heavy metals 
removing and study of its adsorption kinetics and thermodynamics, Bioresource Technology 
205 (2016) 230–238. 

40  Ahmad Akbari,Saeedeh Mohtasham Khani,Seyed Majid Mojallali Rostami, Second 
modification of a polyamide membrane surface, J.Appl.polym.sci, 2015,1-10, DOI: 
10.1002/APP.43583 

41  Ahmad Akbari, Vahid Reza Abbaspour, Seyed Majid Mojallali Rostami, Tabas coal 
preparation plant wastewater treatment with membrane technology, Water science and 
technology, 74.2, 2016, 333-342 

42  Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, A novel nanofiltration membrane prepared with 
PAMAM and graphene oxide for desalination, JNS ?? (2016) ????, 

43  Ahmad Akbari, Maryam Homayoonfal, Sulfonation and mixing with TiO2  nanoparticles as 
two simultaneous solutions for reducing fouling of polysulfone loose nanofiltration 
membrane, Korean J. Chem. Eng., 33(8), 2439-2452 (2016). 

فرآیند استخراج رنگزاي طبیعی نیل به کمک امواج  سازي احمد اکبري، بهینه سید کاظم موسوي، اخترالسادات موسوي،   44
 ).علمی ترویجی - (پذیرش انسان و محیط زیست، مافوق صوت به منظور کاهش آلودگیهاي زیست محیطی

پاییز و  گلجام،، کمک امواج فراصوت گیري و رنگرزي الیاف پشم با رنگزاي پوست گردو به عصارهربابه تقی زاده بروجنی، احمد اکبري،   45
  28شماره  ،1394زمستان 

 رنگزاي با شده رنگرزي پشمی نخ نوري ثبات خاتمی، بهبود اکبري، حسن موسوي، احمد موسوي، سید کاظم اخترالسادات  46
ژي محیط زیست  فصلنامه علوم و تکنولو  ،زیست محیط حفظ رویکرد بر تاکید با رزماري عصاره توسط جاشیر طبیعی

  )علمی پژوهشی -(پذیرش
47 Ahmad Akbari,  Nafiseh Ostadmoradi, Sayed Majid Mojallali Rostami, Maryam 

Homayoonfal, The Role of Organic Acids in Flux Enhancement of Polyamide Nanofiltration 
Membranes, Chem.Eng.Technol. 2016, 39, No.00,1–14 

48 Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Membrane Capsules with Hierarchical Mg(OH)2 
Nanostructures as Novel Adsorbents for Dyeing Wastewater Treatment in Carpet Industries, 
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2017, 70, 391-400. 

49 Hassan Karimi-Maleh, Moein Shojaei, Fatemeh Amini and Ahmad Akbari, Analysis of 
Levodopa in the Presence of Vitamin B6 Using Carbon Paste Electrode Modified with 
1-Butyl-3 methylimidazolium Hexafluorophosphate and CuO Nanoparticles, Electroanalysis 
2017, 29, 1 –7. 

50 Hassan Karimi-Maleh, Fatemeh Amini,  Ahmad Akbari, Moein Shojaei, Amplified 
electrochemical sensor employing CuO/SWCNTs and 1-butyl-3-methylimidazolium 
hexafluorophosphate for selective analysis of sulfisoxazole in the presence of folic acid, 
Journal of Colloid and Interface Science 495 (2017) 61–67. 

51 Mahnaz Amiri1 & Masoud Salavati-Niasari1 & Ahmad Akbari, A magnetic CoFe2O4/SiO2 
nanocomposite fabricated by the sol-gel method for electrocatalytic oxidation and 
determination of L-cysteine, Microchim Acta, 2017, 1-9. 

52 Mahnaz Amiri1, Masoud Salavati‑Niasari, Ahmad Akbari, Razie Razavi, Sol–gel auto-
combustion synthesize and characterization of a novel anticorrosive cobalt ferrite 
nanoparticles dispersed in silica matrix, J Mater Sci: Mater Electron, 2017, 1-14 
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53 Mahnaz Amiri, Masoud Salavati-Niasari, Abbas Pardakhty, Meysam Ahmadi, 
Ahmad Akbari, Caffeine: A novel green precursor for synthesis of magnetic 
CoFe2O4 nanoparticles and pH-sensitive magnetic alginate beads for drug delivery, 
Materials Science & Engineering C, 2017 

54 Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Novel membrane adsorbents prepared by waste fibers 
of mechanized carpet for Persian Orange X removal, Environmental Nanotechnology, 
Monitoring & Management, 8 (2017) 209–218. 

55 Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Thin-film composite membranes incorporated with 
large‐area graphene oxide sheets and adjustable surface charges, Polym Adv Technol. 
2017;1–10. 

56 Arash Yunessnia lehi , Seyed Jalaleddin Mousavirad and Ahmad Akbari, Pre-treatment of 
textile wastewaters containing Chrysophenine using hybrid membranes, Membrane Water 
Treatment, Vol. 8, No. 1 (2017) 89-112. 

57 Manijeh Kamrani, Ahmad Akbari, Arash Yunessnia lehi, Chitosan-modified acrylic 
nanofiltration membrane for efficient removal of pharmaceutical compounds, Journal of 
Environmental Chemical Engineering 6 (2018) 583–587. 

58 Kamran Rahimi, Rouhollah Mirzaeia, Ahmad Akbarib, Nourollah Mirghaffari, Preparation of 
nanoparticle-modified polymeric adsorbent using wastage fuzzes of mechanized carpet and 
its application in dye removal from aqueous solution, Journal of Cleaner Production, 2017 
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1  A. Akbari, S. Desclaux, J.C. Remigy, P. Aptel, Treatment of textile dye effluents using a new 
photografted nanofiltration membrane, Communication oral, International Congress On 
Membrane and Membrane Processes (ICOM), Toulouse, France, July 7-12, 2002 

2  A. Akbari, Preparation of hollow fibre nanofiltration membranes by photo polymerization and 
its application to treatment of textile dye effluents, Oral presentation, 5th Textile engineering 
national conference, Faculty of textile engineering, Amir Kabir University, Teheran, 21-23 
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3  H. R. Momenian, A. Akbari, B. Pedram, 2th national conference on man-made Carpet, 
Tehran, 29-30 Abane, 1386 

4  A. Akbari, M. Homayoonfal, Separation of ions from water by nanofiltration membrane based 
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6  M. Amini, M. Arami, M. Homayounfal, A. Akbari, Treatment of acid dyes textile effluents by 
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October 2009 
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membranes, Communication par affiche, International Congress On Membrane and Membrane 
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14  A. Akbari, S. Almasi, M. Arami, "Treatment of colored wastewater by electrochemical 
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15  Maryam Homayoonfal, Mohammad Reza Mehrnia, Ahmad Akbari, Reza Derakhsheshpoor, 
Fabrication of Nano-structured Polysulfone Membranes for Application in Amoxicillin 
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16  Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Formation of poly(vinylidene fluoride) nanofibers: 
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17  Arash Yunessnia lehi, Ahmad Akbari, Consideration of solvent quality effect on the PVDF 
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تهیه غشاي نانوفیلتراسیون کامپوزیتی الیه نازك و بکارگیري آن در جداسازي رنگ از نفیسه استاد مرادي، احمد اکبري،   20
 ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،پساب نساجی، نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی

نهمین کنفرانس ملی مهندسی  اي،رنگرزي نخ پشمی با میوه درخت سرو خمرهمریم قنبري عدیوي، احمد اکبري،   21
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،نساجی

کنفرانس ملی مهندسی نهمین ساخت و تهیه غشاي نانوفیلتراسیون پلی سولفونی با بار مثبت، حسنا سلیمانی، احمد اکبري،   22
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،نساجی

و بررسی عملکرد پلی سولفون سولفون دار شده -، تهیه غشاهاي ترکیبی پلی سولفوننیا لهی، احمد اکبريآرش یونس  23
، 1393اردیبهشت ماه  16-18،ینهمین کنفرانس ملی مهندسی نساججداسازي رنگ آن در فرآیند نانوفیلتراسیون، 

  ، تهران.دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گرافیت در طی فرآیند -بررسی روند گرفتگی غشاهاي کامپوزیتی پلی اکیلونیتریل نیا لهی، احمد اکبري،آرش یونس  24

 16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی با استفاده از نانوفیلتراسیون، Direct yellow 12جداسازي رنگینه 
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه 

اردیبهشت  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجیاحمد اکبري، رنگرزي پشم با زرشک زینتی،  مرجان گاراژیان،   25
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393ماه 

نهمین بائی، احمد اکبري، رنگرزي پشم با استفاده از برگ درخت زیتون زینتی، ربابه تقی زاده بروجنی،عبد السلیم قره  26
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،کنفرانس ملی مهندسی نساجی

، بر الیاف پشمی قبل از رنگرزي با پوست گردو UVبررسی اثر زمان تابش اشعه احمد اکبري،   مریم قنبري عدیوي،  27
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  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی
رنگرزي نخ پشمی با برگ درخت نارنج و بررسی اثر حضور اسید در حمام رنگرزي، احمد اکبري،  فاطمه محمدي،  28

  ، تهران.تی امیرکبیر، دانشگاه صنع1393اردیبهشت ماه  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی
کاربرد غشاهاي نانوفیلتراسیون پلی آمیدي الیه نازك در جداسازي آنتی بیوتیک   زهرا قائد امینی هارونی، احمد اکبري،  29

اردیبهشت ماه  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی به روي خواص ضد گرفتگی غشا، TiO2و اثر نانوذرات 
  ، تهران.امیرکبیر، دانشگاه صنعتی 1393

هاي مختلف رنگرزي ها و روشو بررسی تاثیر دندانه رنگرزي نخ پشمی با برگ درخت نخلاحمد اکبري،  مریم اناري،  30
  ، تهران.، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجیبر حمام، 

رنگرزي نخ پشمی با استفاده از گیاه رزماري و بررسی بائی، ربابه تقی زاده بروجنی، احمد اکبري، عبد السلیم قره  31
، ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1393اردیبهشت ماه  16-18،نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجیخصوصیات رنگرزي آن، 

  تهران.
با استفاده از الیاف پلی اکریلو نیتریل به منظور جداسازي ساخت غشاي نانوفیلتراسیون  نفیسه استاد مرادي، احمد اکبري،  32

، موسسه 1392ز آب و پساب، دومین همایش ملی فناوري نانو از تئوري تا کاربرد، اول اسفند ماه اها ها و کاتیونآنیون
  آموزش عالی جامی، اصفهان.

به روي خواص ضد گرفتگی غشاي پلی آمیدي در جداسازي  TiO2اثر نانوذرات زهرا قائد امینی هارونی، احمد اکبري،   33
، موسسه آموزش عالی جامی، 1392دومین همایش ملی فناوري نانو از تئوري تا کاربرد، اول اسفند ماه  آموکسی سیلین،

  اصفهان.
ه روش پلیمریزاسیون بین تهیه غشاهاي نانوفیلتراسیون بهینه شده با شار و احتباس باال ب، نفیسه استاد مرادي، احمد اکبري  34

  .دانشگاه تهران  ،92اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژي و صنعت پاك، آذرماه   سطحی،
اکریلونیتریل به منظور جداسازي ساخت و بهینه سازي غشاي نانوفیلتراسیون بر پایه پلی، نفیسه استاد مرادي، احمد اکبري  35

  ، دانشگاه تهران.1392بهمن  6-7اتیونی از آب آلوده و پساب، همایش ملی بازیافت آب، هاي آنیونی و کآالینده
هاي هاي فلزات سنگین از پسابساخت و تهیه غشاي نانوفیلتراسیون با کاربرد جداسازي یوناحمد اکبري، حسنا سلیمانی،   36

  .دانشگاه تهران  ،92پاك، آذرماه اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژي و صنعت صنعتی، 
37  A. Akbari, H. Solymani, Preparation of novel positively charged nanofiltration membrane 

based on polyethylenimine/polysulfone (PEI/PSf), The 8th International Chemical Engineering 
Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014. 

38 M. Homayoonfal, A. Marandi, M. R. Mehrnia, A. Akbari, M. Shariaty-Niassar, A. 
Fauzi-Asmail, Effect of Magnetic Field on Magnetic Nanocomposite Membrane 
Filtartion, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), 
Kish, Iran, 24-27 February, 2014. 

39  A. Akbari, E. Aliyarizadeh, A. Yunessnia lehi, Preparation of a Novel Thin-Film Composite 
Nanofiltration Membrane via   Interfacial Polymerization and New Monomer for Desalination, 
2nd international Training Workshop, Conference and Exhibition on Desalination, 20-22 Oct. 
2014, Teheran. 

40  A. Akbari, Z. Derikvandi, A. Yunessnia lehi, Effect of Chitosan on the Performance of 
Polyamide Thin-Film Nanofiltration Membrane for Desalination, 2nd international Training 
Workshop, Conference and Exhibition on Desalination, 20-22 Oct. 2014, Teheran. 

ده، اولین کنفرانس جداسازي یونهاي فلزي از آب با استفاده از غشاي نانوفیلتراسیون سنتز شزهرا فخار شاکري، احمد اکبري،   41
 ، تهران1393محیط زیست، بهمن  بین المللی مهندسی

زاده عصمت، اکبري احمد، دریکوندي زهرا، ساخت غشاي جدیدنانوفیلتراسیون کامپوزیتی الیه نازك با بهبود شار آب یاريعلی  42
، 1394اردیبهشت ماه  31و  30براي تصفیه محلول رنگ، دومین همایش ملی و کارگاه هاي تخصصی علوم و فناوري نانو، 
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 خوارزمی. دانشگاه
به روش پلیمریزاسیون بین سطحی،  PANساخت غشاي جدید نانوفیلتراسیون با شار باال بر پایه   احمد اکبري، زهرا دریکوندي،  43

 ، دانشگاه تهران1394خرداد  6و  5دومین همایش ملی غشا و فرآیندهاي غشایی، 
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