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ارائه مقاله در كنفرانسهای داخلی وخارجي:

 ارائه مقاله در سومین همایش ملی الستیک با عنوان " :تولید الیاف غالف مغزی پلی استر -شیشه برای مصرف درتسمه پروانه و تایر"
 ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی الیاف در کشور کره جنوبی با عنوان:"Miscibility Study on Blend of Thermo tropic Liquid Crystalline Polymer and Poly Trimethylene
"Terephthalat
ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی الیاف در کشور کره جنوبی با عنوان:– "Preparation and Properties of Poly Trimethylene Terephthalate (PTT) Reinforced with Nano
"Spherical Particle
ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی پلیمر  PPS 22در کشور ژاپن با عنوان:" "Morphology Development and Melt Viscoelastic Properties of PTT/PET/TLCP Ternary Blend

 ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی الیاف وپارچه در کشور کرواسی در سال  2111با عنوان:""Thermal, Morphological and Rheological Study of PTT /TLCP Binary Blend
 ارائه مقاله در دومین همایش دانشجوئی فناوری نانو( شهریور ماه  1131پژوهشکده علوم وفناوری نانو – دانشگاهکاشان) با عنوان:
" تهیه وبررسی ساختار و خواص الیاف پلی اتیلن ترفتاالت تقویت شده با نانو"

ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی الیاف وپارچه در کشور کرواسی در سال  2113با عنوان:" ANTIBACTERIAL PROPERTIES Of NANOSIZED SILVER COLLOIDAL SOLUTION On
" WOOLFABRIC

 -ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی الیاف وپارچه در کشور کرواسی در سال  2113با عنوان:

" EFFECT OF CORONA DISCHARGE ON SURFACE OF LEATHER "

 گروه نساجی – دانشگاه آزاد اسالمی –واحد شهر ری) با1133  ارائه مقاله در اولین همایش منطقه ای نساجی (مهر ماه" " تولید نانو الیاف ژالتین:عنوان
: در کشور کانادا با عنوانPPS 26ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی پلیمر“In Situ Micro and Nano Fibril Formation in Poly (trimethylene terephthalate)/Poly (ethylene
terephthalate) Blend Fibers"

: با عنوان2111 ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی در کشور کانادا در سال" Electrospinning of Gelatin Nanofiber for biomedical Application; International
Conference
Nanotechnology :Fundamentals and Applications August 4 – 6,
2010;Canada.”
: با عنوان2111 ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی در کشور کانادا در سال" Preparation and Characterization of Nylon 6/Silver Nanocomposite Fibers for Permanent
Antibacterial Effect; International Conference on Nanotechnology :Fundamentals and
Applications August 4 – 6, 2010;Canada”
: در کشور مراکش با عنوانPPS 27 ارائه مقاله درکنفرانس بین المللی پلیمر"Antibacterial Properties of PET/COTTON Fabric with Ag-loading Tio2 Nano Antibacterial
Agent"

: در کشور ایران با عنوانPPS 2011 ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی پلیمر"Study on Gelatin/Ag Nanofiber for biomedical Application"

: در کشور ایران با عنوانPPS 2011 ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی پلیمر"Study on Morphology, Thermal, Rheological and Mechanical Properties of
Polypropylene/MWCNT

"Nano Composite fiber

ارائه مقاله در همایش ملی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با عنوان":مطالعه خواص ویسکواالستیکمذاب،خواص حرارتی و مورفولوژیکی آلیاژ سه جزیی "PTT/ PET/ TLPC
-ارائه مقاله در همایش ملی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با عنوان ":بررسی اثر کرونا بر چرم"

ارائه مقاله در همایش ملی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با عنوان":بررسی امتزاج پذیری وخواص آلیاژ دو جزیی پلی(تری متیلن ترفتاالت)/پلیمرهای بلور -مایع ترموتروپیک"

ارائه مقاله در همایش ملی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با عنوان":مطالعهي خواص فیزیكي،مورفولوژیكي نانوكامپوزیت پلي (تري متیلن ترفتاالت) /نانوسیلیكا"
حرارتي و
ارائه مقاله در همایش ملی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر با عنوان”:بررسی خواص آنتيباكتریالپارچه پشمي با استفاده از محلول كلوئیدي نانو ذرات نقره "

-ارائه مقاله در یازدهمین کنفرانس بین المللی نساجی آسیا در کشورکره جنوبی با عنوان:

"Improvement of Dyeability Property and Colour Fastness of Stabraq (Milkweed) Fibers
"Modified With Alkaline Treatment

-ارائه مقاله در یازدهمین کنفرانس بین المللی نساجی آسیا در کشورکره جنوبی با عنوان:

"Study of Antibacterial activity and Dyeability Property of PET/Cotton Fabrics Coated Ag/SiO2
" Nanocomposites

-ارائه مقاله در یازدهمین کنفرانس بین المللی نساجی آسیا در کشورکره جنوبی با عنوان:

"Effect of the Corona Discharge Plasma Treatment on Antibacterial Activity and Dyeing
Properties Surface of Jute Fabric"
: ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی رنگ وپوشش در کشور ایران با عنوان"Investigation of Synthetic urethane cationic gemini surfactant effect on disperse dye absorption
in polyester fabrics"
: در کشور چک با عنوانNanocon 2111  ارائه مقاله در کنفرانس"”Synthesis Supper Hydrophobic Nano Silica For Application On Cotton
: در کشور چک با عنوانNanocon 2111  ارائه مقاله در کنفرانس"”Filtration Air Pollutant with Health Mask from Chitosan Nanofibers

: در کشور چک با عنوانNanocon 2111  ارائه مقاله در کنفرانسAg Triple Nanocomposite by Sonochemical Method and Investigation of /2SiO/2Synthesis TiO“
”Photo-Catalyst Effect in Wastewater Treatment
: در کشور چک با عنوانNanocon 2111  ارائه مقاله در کنفرانسPreparation Conductive Nylon 6 Nanofiber for Medical Application

: در کشور ترکیه با عنوانINTERM 2111  ارائه مقاله در کنفرانسPreparation Water Proof Cotton Fabric with Supper Hydrophobic NanoSilica
: در کشور ترکیه با عنوانINTERM 2111  ارائه مقاله در کنفرانسPreparation Health Mask from Chitosan Nanofibers for Filtration Air Pollutant

: در کشور ترکیه با عنوانINTERM 2111  ارائه مقاله در کنفرانسSynthesis TiO2/SiO2/Ag triple nanocomposite by sonochemical method and investigation of
photocatalyst effect

: در کشور ترکیه با عنوانINTERM 2111  ارائه مقاله در کنفرانسPreparation Conductive Nylon 6 Nanofiber for Medical Application

ISC ُ وISI مقاالت
: با عنوانAsian Journal of Chemistry  در مجلهISI  چاپ مقاله"Thermal, Morphological and Rheological Study of PTT /TLCP Binary Blend"

: با عنوانAsian Journal of Chemistry  در مجلهISI چاپ مقاله"Study on Morphology, Thermal and Physical Properties of Poly (trimethylene terephthalate)Nano Silica Composite"

 با عنوانAsian Journal of Chemistry  در مجلهISI چاپ مقاله"Morphology Development and Melt Viscoelastic Properties of PTT/PET/TLCP Ternary
Blend
"

: با عنوانAsian Journal of Chemistry  در مجلهISI  چاپ مقاله"ANTIBACTERIAL PROPERTIES Of NANOSIZED SILVER COLLOIDAL SOLUTION On
WOOLFABRIC "

: با عنوانAsian Journal of Chemistry  در مجلهISI  چاپ مقاله-

"Improvement in the photocatalytic effects of nano particles of TiO2 in order to design selfcleaning textiles"

: با عنوانFibers and Polymers  در مجلهISI چاپ مقاله" Antimicrobial Activity and Colour Fastness of Natural Silk Fabrics Dyed with Turmeric
Extract"

:  با عنوانOpen Access Scientific Reports چاپ مقاله در-

“Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles Coated Leather on Diabetic Foot Ulcer”

:  با عنوانTechnical Journal of Engineering and Applied Sciences  در مجلهISC چاپ مقاله-

“PREPARATION HEALTH MASK FROM CHITOSAN NANOFIBERS FOR FILTRATION”

: با عنوانFibers and Polymers  در مجلهISI  ارائه مقاله"Effect of Zirconium Chloride as a Mordant on Flammability of Dyeing Wool Fabric with
Madder"Accepted

"  نقره پوسته مغزی-" تولید کامپوزیت های نانوالیاف پلی آمید: در مجله علوم و فناوری نساجی با عنوانISCارائه مقاله-

: با عنوانFibers and Polymers  در مجلهISI  ارائه مقاله“Nanofibrous chitosan- polyethylene oxide (PEO) engineered scaffolds: a comparative study
between simulated structural characteristics and cells viability” (under review)
: با عنوانComposite and Science Technology در مجلهISI  ارائه مقاله-

“The Effects of Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotube on Mechanical Properties of
Multi-Walled Carbon Nanotube/Epoxy Composites “(under review)

: با عنوانFibers and Polymers  در مجلهISI  ارائه مقاله-

“Effect of Zirconium Dioxide Nanoparticles as a Mordant on Properties of Wool with Thyme:
Dyeing, Flammability and Antibacterial” (submitted)

 پژوهشی- مقاالت علمی
-  پزوهشی مجله علوم و تکنولوژی نساجی اراک با عنوان-چاپ مقاله در مجله علمی:

" Effect of Nano Silica on Morphology and Physical Properties of Poly (trimethylene
terephthalate)"

-  پزوهشی مجله علوم و تکنولوژی نساجی اراک با عنوان-چاپ مقاله در مجله علمی:
"Morphology Development and Melt Viscoelastic Properties of PTT/PET/TLCP Ternary
Blend
"

-  پزوهشی مجله علوم و تکنولوژی نساجی اراک با عنوان-چاپ مقاله در مجله علمی:
" Study on Morphology and Physical Properties of PTT/TLCP Binary Blend "

-  پزوهشی مجله علوم و تکنولوژی نساجی اراک با عنوان-چاپ مقاله در مجله علمی:
""پروپیلن تقویت شده با نانو لولههاي كربني چند دیواره خواص رئولوژیكي و مكانیكي نانو کامپوزیت پلي

:چاپ مقاله در مجله علمی -پزوهشی مجله علوم و تکنولوژی نساجی اراک با عنوان -
"عمل شده با پلی کربوکسیلیک اسید ها ،کیتوسان ونانو نقره خواص آنتی باکتریال و ضد چروک پارچه پنبه ای"

مقاالت علمی ترویجی

 -ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-15مهر  31سال نهم با عنوان " :الیاف نانو کامپوزیتی پلی استر"

 -ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-13آذر  31سال نهم با عنوان " :نانو تکنولوژی در نساجی"

 ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-33مهر 33سال دهم با عنوان ":بررسی میزان رطوبت محتوی و خواصاستاتیکی پارچه های پلي استری اصالح شده با پالسمای سرد و سایر تکمیل های شیمیایی "

 ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-31دی 33سال دهم با عنوان ":تاثیر چیتوسان با وزن ملکولی پائین بر پایداریتکمیل های ضد چروک "

 ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-31دی 33سال دهم با عنوان ":بررسی عملکرد سیستم ریسندگی پنبه ای بااستفاده از مدل های شبیه سازی شده "-

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-31فروردین  33سال یازدهم با عنوان ":الکتروریسی نانو الیاف ژالتین بهکمک حاللی بر پایه آب "

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-12دی  33سال یازدهم با عنوان ":پیشرفت های جدید در تکمیل ضد میکروبمنسوجات"

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-13مرداد 31سال دوازدهم با عنوان ":روشی جدید برای سفیدگری پشم درمرحله رنگرزی "

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-13مرداد 31سال دوازدهم با عنوان‘ ":نگاهی گذرا بر فرایندپذیری الیاف شیشه"

ارائه مقاله در فصلنامه علمی،پژوهشی وتخصصی نساجی موفق شماره -1سال اول با عنوان ":شبیه سازی فرآیندریسندگی در ماشین رینگ و مقایسه توامان آن با فرآیند تجربی"

ارائه مقاله در فصلنامه علمی،پژوهشی وتخصصی نساجی موفق شماره -5سال دوم با عنوان ":رنگرزی منسوجات بارنگزاهای طبیعی "

ارائه مقاله در مجله صنعت حمل و نقل سال بیست و نهم بهمن  33با عنوان ":تاثیر الیاف بر خصوصیات آسفالی متخلخل"

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-111اسفند  11با عنوان ":تاثیر كلرید زیركونیوم به عنوان دندانه در رنگرزيپارچه پشمي با رنگزاي طبیعي روناس"
ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-113فروردین و اردیبهشت  11با عنوان ":مطالعه تاثیر كلید زیركونیومبعنوان دندانه بر روي قابلیت اشتغال پذیري كاالي پشمي رنگرزي شده با رنگزاي طبیعي روناس"

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-121شهریور  11با عنوان ":مطالعه ي خواص فیزیكي ،حرارتي ومورفولوژیكین نانو كامپوزیت پلي (تري میتلن ترفتاال ت)/ناانوسیلیكا "

ارائه مقاله در مجله نساجی امروز شماره-121شهریور  11با عنوان ":بررسي خواص آنتي باكتریال پارچه پشمي بااستفاده از محلول كلوئیدي"

