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:عناوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکترا
Synthesis, characterization and thermodynamic studies of:کارشناسی ارشد Cobalt(III)

Schif base complexes with tertiary phosphine

:دکترا
Synthesis, characterization and thermodynamic studies of some
unsymmetrical N2O2 Schiff base and their Ni(II) and Cu(II)
complexes.

&

Thermodynamic studies of interaction of Co(II) tetraaza complexes
with Organotin(IV)trichlorides in DMF solvent.

:طرحهاي پژوهشی انجام شده
:محل انجام:عنوان طرح

به روش همرسوبی و تاثیر آن) CuCr2O4(سنتز نانو کرومیتهاي مس 
)AP(بر دماي تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات

دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر تهران
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:سوابق و دروس تدریس شده

دانشگاه محل تدریسدروس تدریس شده

و 1شیمی عمومی ،2، شیمی معدنی )کارشناسی ارشد(شیمی آلی فلزي
1آزمایشگاه معدنی 

دانشگاه کاشان

دانشگاه شیراز2و1و شیمی معدنی 1، آزمایشگاههاي شیمی عمومی1شیمی عمومی 

مرکز آموزش عالی کازرون و فسا1شیمی عمومی 

دانشگاه آزاد مرودشت2و1معدنی و آزمایشگاههاي شیمی 1، شیمی عمومی 2و1شیمی معدنی 

دانشگاه پیام نور سیرجان1، آزمایشگاه شیمی عمومی2و1، شیمی عمومی 2و1شیمی معدنی 
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االت علمی ارائه شده در سمینارهاي داخلیقم

در ) III(بازهاي شیف کبالتسنتز، شناسایی و مطالعات ترمودینامیکی . مظفر اسدي ، مسلم ستوده خواه: 1

1387دانشگاه زاهدان کنفرانس شیمی معدنی ایران دهمین . حاللهاي مختلف

و Ni(II)ايکمپلکسهو نامتقارنشیفهايبازو شناسایی تعدادي ازسنتز . ، مسلم ستوده خواهمظفر اسدي: 2

Cu(II)1388.اصفهاندانشگاه کنفرانس شیمی معدنی ایران دهمین یاز.انها

قارن نامتشناسایی و مطالعات ترمودینامیکی کمپلکسهاي سنتز،.مظفر اسدي، مسلم ستوده خواه، خسرو محمدي: 3

کنفرانس شیمی معدنی دهمین دواز. diamino benzophenone-3,4مشتق شده از ) III(کبالتباز شیف

.1389گیالندانشگاه ایران 

سحر خیز که صاحب نظرانندرندان ش نسازندوبه دعا کاش فراممارا 


