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، حسین نعیمی پور، محمد حسن فتحیعلی اله رسانی احمد ریاسی ، -1

مقاسیه روش های اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده های خنثی والیاف

نامحلول در شوینده های اسیدی در علوفه ها و محصولتا فرعی خوراک.مجله

91-104) 1(19 ،1388علمی پژوهشی تبریز   

علی الهسید حواد حسینی واشان، هادی سریر، نظر افضلی، محمد ملکانه،  -2

اثر جیره های مختلف غذایی مرغ های تخم گذار بر شاخص های آنروژنز ورسانی 

17، 1389ترومبوژنز زرده تخم مرغ .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 

)4 ،(265-273



علی الهمریم خدادادی، محمد تقی صمدی، علیرضا رحمانی، رامین ملکی،  -3

، رضا شهیدی بررسی غلظت باقی مانده سموم آفت کش ارگانو فسفرهرسانی

. مجله1386و کارباماتا در منابع آب تامین آب آشامیدنی شهر همدان در سال

257- 250، 1388سلمت و محیط، دوره دوم ، شماره چهارم ، زمستان 

علی- سید حواد حسینی واشان، نظر افضلی، محمد ملکانه، محمد علی ناصری، 4

تاثیر سطوح مختلف دانه کتان بر روی صفاتا تولیدی مرغ تخم گذار واله رسانی 

تغییر ترکیب و نسبت اسید های چرب زرده تخم مللرغ. فصلللنامه پژوهشللهای علللوم

20-9، 1386دامی، 

- سید حواد حسینی واشللان، نظللر افضلللی، محمللد ملکللانه، محمللد عللی ناصللری،5

 مقایسه تاثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسید های چرب زردهعلی اله رسانی

تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی  مرغان تخم گذار. مجللله پژوهشللهای علللوم دامللی

1388 سال 2 شماره 1ایران جلد 

 سید حواد حسینی واشان، نظر افضلی، محمد ملکانه، محمد علی ناصری،-6

 بلند زنجیر3 غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا-علی اله رسانی

با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار. علوم و فنون کشاورزی و

1388 ( الف)، بهار 47 شماره 13منابع طبیعی، سال 

، محمدعلی اله رسانی محمد تقی صمدی، مریم خدادادی، علیرضا رحمانی، -7

 در حذف انواع سموم آفتUV/O3حسین ساقی مقایسه کارایی کاربرد همزمان 

1. شماره 69 آب و فاضلب.کش ارگانوفسفره و کارباماتا از محیط های آبی

1389

8) S. J. Hosseini Vashan, N. Afzali, M. Mallekaneh, M. A. Nasseri and A. Allahresan “The Effect

of Different Concentrations of Safflower Seed on Laying Hen’s Performance, Yolk and Blood 

Cholesterol and Immune System” International Journal of Poultry Science 2008, 7(5), 470-473 

(ISSN 1682-8356).

9) Mohammad Ali Nasseri, Ali Allahresani, batol zakeri nasab “Microwave assisted green 

synthesis of α, ά- bis (substituted- benzylidene) alkanones” Iranian Chemical Communication, 

5(2), 2015, 161-167



10) M. A. Nasseri, E. Vahedi, B. Zakeri Nasab, A. Allahresani “A Green Synthesis of xanthone 

and thioxanthone Derivatives by ZrCl4 in Ionic liquid under Microwave Irradiation” 

International Journal of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, IJCPS, 2014, Vol.2(10): 1184-

1190.

11) Mohammad Ali Nasseri, Zahra kakouee, Ali Allahresani. The comparison of the antioxidant 

capacity of methanol extract in three species of Artemisia (A. sieberi Besser, A. aucheri, and A. 

deserti Krasch) Iran. Chem. Commun. Iran. Chem. Commun. 2015, 3, 180-186

، ندا سلیمانی، محمد علی بهدانیعلی اله رسانی، محمد علی ناصری) 12

"بررسی ترکیباتا فنلی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگ زعفران و کاربرد

آن درسنتز نانو ذراتا نقره" نشریه پژوهشهای زعفران جلد چهارم، شماره دوم،

.279-289 -- شماره صفحه: 1395پاییز و زمستان  

بررسی و تعیین    و علیرضا نخعیعلی اله رسانیمحمدعلی بهدانی ، محمدحسن سیاري ، ) 13

مقدار عناصر میکرو (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک برخی

، زمستان4، شماره 6جلد   نشریه بوم شناسی کشاورزیمزارع چند ساله زعفران استان خراسان جنوبی

904-891 ، ص 1393

ارزیابی ترکیبعلي اله رساني سيدجواد حسيني واشان ، محمد ملكانه ، )14
اسید های چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در شهرستانهای بیرجند و

, ؛.20) 2 :(175-182.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  نهبندان.
1392

.   اثرمجتبی فروزان مهرعلی ا له رسانی ،امید فانی مکی، نظر افضلی ، آرش امیدی ، )15
  بر طول روده، فراسنجه های خونی  و سیستمB1سطوح مختلف آفلتاوکسین 

ول، ا شماره ، نهم دوره / ایمنی در جوجه های گوشتی  نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

26، پیاپی 1392

 ، غلمرضا عنانی، علی اله رسانیمحمد ملکانه ، سیدجواد حسینی واشان ) 16
تعیین ترکیب اسیدهای چرب و شاخص های آتروژنیستی وترومبوژنسیتیسراب 

؛ مجله علمی دانشگاه علومگوشت و پیه گاو، در استان خراسان جنوبی 
  21) 4 :(451-461.  1393.پزشکی بیرجند

حجت سراجی کوهکن، سید جواد حسینی واشان، نظر افضلی، محمد حسن) 17
      بررسی اثر عصاره آبی گل راعی بر عملکرد،علی اله رسانینمایی و 

اجزای لشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی.  نشریه
1394  بهار106علوم دامی   شماره 



ترکیب  تعییناله رسانی علی و واشان حسینی سیدجواد ، ملکانه محمد) 18
و گوشت وترومبوژنسیتی آتروژنسیتی شاخصهاي و ترانس و سیس چرب اسیدهاي

مجله تحقیقاتا دام و. جنوبی خراسان خوراکی استان روغنهاي و مرغ بطنی چربی
1394) جلد چهارم/ شماره دوم/ تابستان 50 -41طیور(

) سیدجواد حسینی واشان ، محمد ملکانه ، علی اله رسانی.  تعیین ترکیب19
اسیدهاي چرب سیس و ترانس گوشت و دنبه گوسفندان بلوچی در استان خراسان

 ،1395، بهار 1، شماره 8- جلد 34نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران  جنوبی.
42ص. 

 بررسی خصوصیاتا.علی اله رسانیمحمدعلی ناصري *، ندا سلیمانی  و ) 20
کاربرد آن در سنتز و.)Crocus sativus Lفیتوشیمیایی عصاره آبی گلبرگ زعفران(

نانوذراتا نقره نشریه پژوهشهاي زعفران (دو فصلنامه)
279- 285شماره صفحه:1395جلد چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

.علی اله رسانی) حسین شکري، محمدحسین صیادي، محمدرضا رضایی، 21
بررسی میزان حذف کادمیوم از محلو لهاي آبی به وسیله نانوکامپوزیت نیکل فریت

، آبان16با پوشش اکسید تیتانیوم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 
714 -703:  شماره صفحه1396

22) Ali Allahresani٭∙ Mohammad Ali Nasseri∙ Alireza Nakhaei∙ Saeid Aghajani,

Co(III)@Fe3O4@SiO2 salen complex as a highly selective and recoverable magnetic 

nanocatalyst for the oxidation of sulfides and benzylic alcohols. Iran. Chem. Commun. 

accepted  2017

23) Mohammad Ali Nasseri*, Soheila Behravesh, Ali Allahresani.  Essenatiol 

composition of Cleome heratensis (Capparaceae)at different growing stages. Iran. 

Chem. Commun. 2017, 5, 276-283

24) Ali Allahresani, Mn (III) salen complex supported on graphene oxide nanosheets

as a highly selective and recoverable catalyst for the oxidation of sulfides. Iran. 

Chem. Commun. 6 (2018) 180-191

اله رسانی. علی و 2 مجتهدی محسن ، 3 افضلی نظر ، *2 واشان حسینی جواد سید ، 1 یزدی کیهانی حسن. 25

تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلرد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با

)83-93 )ص1397، بهار 1 ، شمارة 49آفلتوکسین. علوم دامی ایران      دورة 



26. Ali Allahresani; Mohammad ali Nasseri; Alireza Nakhaei1 Nakhaei; Saeid 
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alcohols. ,   Iranian Chemical Communication Volume 7, Issue 2, pp. 125-270, 

Spring 2019, Page 216-220

مقالتا علمی تارویجی: 

 نشریه شاعا.17025  معرفی و پیاده سازی استاندارد ایزو علی اله رسانی.-1

1 شماره 2017سال  
زهره امیرابادی زاده، مریم گلی زاده، علی اله رسانی. اثر تانش قبل-2

از کشتار بر کیفیت گوشت طیور. فصلنامه علمی-تاخصصی طیور

 الی97. صفحه 1386. زمستان 4(چکاوک). دوره شانزدهم. شماره 
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، سللعیده شللریفی بللایگی، غلم رضللا علی السسه رسسسانی،محمد علی ناصللری) 1

گیللری فلللزاتا سللنگین در گیللاه نغودشللک (حسللینی بمللرود  بررسللی و انللدازه

Scorzonera  paradoxa  Fisch.  &  C.  A.  Mey(."نهمیسسن همسسایش ملسی

 مهر ماه16-17نور مرکز بهشهر، ایران، " دانشگاه پیامنورشیمی دانشگاه پیام

1390 .

،علی السسه رسسسانیسللید محمللد مظفرپورخوشللرودی، ، محمد علللی ناصللری )2

گیللری کمللی ترکیبللاتا فنللولی کللل، تللانن و  بررسللی و انللدازهسعیده شریفی بایگی

Sophoraفلونوئیللد در گیللاه تلخللک (  Pachycarpa.  C.  A.  Mey" دهمیسسن) 

19-21نللور مرکللز کرمللان، ایللران، " دانشگاه پیللامنورهمایش ملی شیمی پیام

.1391مهر ماه 

، سعیده شللریفیعلی اله رسانیسید محمد مظفرپور، ، محمد علی ناصری )3

Sophora  ارزیللابی فعللالیت آنللتی اکسللیدانی عصللاره اسللتونی گیللاه تلخللک (بایگی

Pachycarpa. C. A. Mey"(دانشگاهنوردهمین همایش ملی شیمی پیام "

.1391 مهر ماه 19-21نور مرکز کرمان، ایران، پیام

بررسی ومقایسه ظرفیت علی اله رسانیزهرا کاکویی، ، محمد علی ناصری) 4

Artemisia(آنتی اکسیدانی عصاره متانولی سه گونه درمنلله ی دشللتی وکللوهی  sieberi

Besser,  A.  aucheri,  A.deserti (((Krasch("یسسازدهمین همسایش ملسسی شسسیمی پیسام-

.1393  اردیبهشت24-25دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران،"نور

ارزیللابی فعللالیت آنللتی علی السسه رسسسانیفهیمه ادیبان، ، محمد علی ناصری) 5

-یازدهمین همسسایش ملسسی شسسیمی پیسسام "اکسیدانی عصاره متانولی گیللاه گللز

.1393  اردیبهشت24-25دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران،"نور

بررسللی خللواص آنللتی علی اله رسسسانیمهسا دارابللی، ، محمد علی ناصری )6

دانشللگاه پیللام"نوریازدهمین همایش ملی شیمی پیام"اکسیدانی گیاه چرخه

.1393  اردیبهشت24-25نور اصفهان، ایران،

 ارزیللابی فعللالیت آنللتیعلی السسه رسسسانیسهیل بهروش، ،  محمد علی ناصری)7

Cleome(اکسیدانی عصاره متانولی و محتوای کربوهیدراتا موجود درگیللاه علللف مللار



heratensis("دانشگاه پیام نور اصفهان،"نوریازدهمین همایش ملی شیمی پیام

.1393 اردیبهشت 24-25ایران،

مطللالعه خللواص آنللتی علی اله رسسسانینللدا سلللیمانی، ،  محمد علی ناصللری)8

Acroptilon(اکسیدانی اندامهای مختلللف گیللاه تلخلله   repens(" یازدهمین همسسایش 

ام  اردیبهشللت24-25دانشللگاه پیللام نللور اصللفهان، ایللران،"نسورملی شسیمی پی

1393.

ارزیللابی کربوهیللدراتا علی السسه رسسسانیسهیل بهللروش، ،  محمد علی ناصری)9

Ziziphora(محلول در آب و فعالیت آنللتی اکسللیدانی عصللاره متللانولی گیللاه کلاکوتی  

tenuior  L.(یسسازدهمین همسسایش ملسسی شسسیمی پیسسام"بللومی خراسللان جنللوبی-

.1393  اردیبهشت24-25دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران،"نور

فرآیند سللبز بللرای علی اله رسانیبتول ذاکری نسب، ، محمد علی ناصری) 10

-اینللدولین کاتللالیز شللده4و3کینللولین {-)C-3و2تهیه مشللتقاتا تتراهیللدرو}پیرانللو (

-یازدهمین همسسایش ملسسی شسسیمی پیسسام"درمحیللط آبللی CBPDETA- توسللط

.1393  اردیبهشت24-25دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران،"نور

سللنتز مشللتقاتا،بتللول ذاکللری نسللب علی اله رسسسانی،  محمد علی ناصری)11

α  ,ά بيس بنزيليدن آلكانون با اسلتفاده از کاتلاليزور نيلوبيم پنتاکلرايللد در شللرايط

دانشللگاه پیللام نللور"نسسوریازدهمین همسسایش ملسسی شسسیمی پیسسام"بللدون حلل

.1393  اردیبهشت24-25اصفهان، ایران،

سللنتز ترکیبللاتا دی علی اله رسانیبتول ذاکری نسب، ،  محمد علی ناصری)12

یازدهمین"PEG/NbCl5اینللدولیل اکسللیندول بللا اسللتفاده از کاتللالیزور اسللید جامللد 

24-25دانشللگاه پیللام نللور اصللفهان، ایللران،"نسسورهمسسایش ملسسی شسسیمی پیسسام

.1393 اردیبهشت

حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان، نظر افضلی، محسن مجتهدی،. 13

 فرآوری تأثیر فیزیکی جاذبهای آلومینوسیلیکاته نانو سللاختار بللرعلی اله رسانی.

الش آفلتوکسلین   .B1عملکللرد و وزن نسلبی اجلزا لشله جلوجه گوشلتی تحلت چ

1395 شهریور 18 و 17هفتمین کنگره علوم دامی ایران- کرج- ایران- 



. حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان، نظر افضلی، محسن مجتهللدی،14

.   تأثير فرآوري فيزيكوشیمیایی جاذب هاي آلومينوسلليليكاته نللانوعلی اله رسانی

 گوشللتي چللالش يللافته بللاسللاختار بللر عملكللرد و وزن نسللبي اجللزا لشلله جللوجه

ران- B1آفلتوكسين   شللهریور18 و 17. هفتمین کنگره علوم دامی ایران- کرج- ای

1395

، علللی زراعتکارمقللدم.علی السسه رسسسانی. محمد علی ناصری، مهسا نعنایی، 15

اندازه گيري محتوي فلزاتا سنگين غلف (طارونه) گياه نخل به روش جذب اتمللي.

1395 مرداد 28همایش ملی گیاهان دارویی. ایران- تهران- ملرد  

Evaluation of. علسسی السسه رسسسانی. محمد علی ناصری، سهیل بهروش، 16

fatty  acid  composition  of  the  seed  oil  of  Cleome

heratensis from Iranران- ملرد ران-ته ی. ای . همایش ملی گیاهان داروی

 1395 مرداد 28

17 .Samaneh Ghyami, Mohammad Ali Nasseri, Ali 

Allahresani. Magnetic FeNi3/SiO2 nanocomposite 

catalyzed epoxidation of olefins. 19th Iranian chemistry

congress. Shiraz, Feb. 20-23, 2017  

18 .Marziyeh khoshahang, Mohammad Ali nasseri,

Ali  Allahresani.  Preparation  of  pyrano  [3,2-c]

chromene-3-carbonitriles  using  sulfonic  acid

functionalized  graphene  oxide  catalysts. The  First

Conference on the Development of Science and Chemical

Industry Feb 1-2 2017 

.علی اله رسسسانیحسین شکری، محمد حسین صیادی، محمد رضا رضایی، . 19

بررسی کارایی نانوذراتا مغناطیسی در حذف فلزاتا سللنگین از محیللط هللای آبللی.

اولین همللایش ملللی جغرافیللا، محیللط زیسللت، امنیللت و گردشللگری . ایللران-قلاین.

1395 دیماه 29 دانشگاه بزرگمهر



علی. حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان، نظر افضلی، ن مجتهدی، 20

.  تاثیر بنتونیت فراوری شده  فیزیکللی نانوسللاختار بللر فراسللنجه هللایاله رسانی

ایشB1بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تغذیه شده بللا افلتوکسللن  ن هم . اولی

ان یلزد  ابع طللبیعی و دامپزشلکی. ایلران -اردک  اردیبهشلت21مللی کشلاورزی، من

1396

علی. حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان، نظر افضلی، ن مجتهدی، 21

  تللاثیر فللراوری فیزیکللی و شللیمیایی جللاذب هللای الومینوسللیلیکاتهالسسه رسسسانی.

نانوساختار بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشللتی چللالش یللافته بللا

ران-B1افلتوکسن  کی. ای بیعی و دامپزش . اولین همایش ملی کشاورزی، منابع ط

1396 اردیبهشت 21اردکان یزد.

، محمد علللی ناصللری، بهللاره طللاهری، احمللد حللاجی زاده.علی اله رسانی. 22

اردهمینg-C3N4/CuOاکسیداسلللیون سلللولفیدها در حضلللور نانوکلللامپوزیت    چه

2017 شهریور 9ایلم.  –سمینار شیمی پیام نور. ایران 

. منصوره شهابی، محمد علی ناصری، علی اله رسانی. سنتز زیسللتی نللانوذراتا23

نقره بللا اسللتفاده از عصللاره گللل گیللاه طاووسللی ششللمین کنفرانللس بیللن المللللی

1395 شهریور 13 تهران.–شیمی، پلیمر و مهندسی شیمی. ایران 

. محمللدعلی ناصللری ، نللدا سلللیمانی ، علللی اللله رسللانی. بررسللی تغییللراتا24

.) در طی ماههایAcroptilon repens Lکربوهیدراتا موجود در گیاه تلخه  (

 اردیبهشلت23 و 22مختلف سال. سیزدهمین همایش ملی پیام نور ایلران-هملدان 
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25. Mohammad  Ali  Nasseri  a,  Safoora  Sheikh  a*,  Ali

Allahresani a, Mohammad Chahkandi b
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Cross Coupling Reaction . 7th international congress on‐



nanoscience & technology  26-28 september 2018. Tehran,

iran  
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2018. Tehran, iran  

27.  Mohammad  Ali  Nasseri1,  Safoora  Sheikh1*,  Ali
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international  congress  chemistry  and  nanotechnology

from research to technology 11, 12 July 2018. Tehran,

Iran  
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ارزیابی فیتوشیمیایی گیاه گل جالیز و
بررسی امکان تهیه نانوذراتا فلزی با

استفاده از عصاره این گیاه
▀

فرزانه

حدادی 
7/11/95

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی

ناصری،

علی اله

رسانی 

احمد حاجی

زاده 

2

بررسی خصوصیاتا فیتوشیمیایی غلف گیاه

نخل (طارونه) بومی خوزستان و امکان سنتز

نانوذراتا فلزی با استفاده از عصاره گیاه

▀

مهسا

نعنایی
7/11/95

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی

ناصری،

علی اله

رسانی

علی

زراعتکار

مقدم

3

سنتز ترکیباتا هتروسیکل اکسیژن
دار با استفاده از کاتالیزورهای

اسیدی تثبیت شده بر بستر های
جامد نانوساختاری

▀
مرضیه

خوش

آهنگ

7/11/95
دانشگاه

بیرجند 

محمد علی
ناصری

علی اله

رسانی



4

کاربردهای جدید نانوذره مغناطیسی
FeNi3پوششدار شده با سیلیکا به 

عنوان کاتالیزور در سنتز مواد آلی 

▀
سمانه

قیامی
7/11/95

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی
علی الهناصری

رسانی

5

تاثیر فراوری فیزیکوشیمیایی جاذب
های آلومینوسیلیکاته نانوساختار بر
عملکرد، ایمنی و فراسنجه های
خونی جوجه های گوشتی چالش

B1یافته با آفلتوکسین 

▀

حسن

کیهانی

یزدی

29/10/9

5

دانشگاه

بیرجند 

سید جواد

حسینی

–واشان 

نظر افضلی

محسن

مجتهدی

علی اله

رسانی

6

سنتز نانو کامپوزیت های نیكل فریت پوشیده
شده با

سیلیكا برای حذف کادمیوم و سرب از
محلول های آبی

▀

عارفه

فاروقی
20/3/96

دانشگاه

بیرجند 

محمد

حسین

صیادی

علی اله

رسانی

محمد

رضایی 

7

-مغناطیسی نیکل فریت-سنتز نانوکامپوزیت 
اکسید تیتانیوم  و کاربرد آن در حذف کادمیوم

و کروم از محلول های آبی

▀
حسین

شکری
14/6/96

دانشگاه

بیرجند 

محمد

حسین

صیادی

محمد

رضایی علی

اله رسانی

8

بررسی خصوصیاتا فیتوشیمیایی گیاه

) و امکان سنتزSpartium junceumطاووسی (

نانو ذراتا فلزی با استفاده از عصاره گیاه

منصوره▀

شهابی

چشمه

موسی

15/10/9

6

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی
ناصری،
علی اله
رسانی 

احمد حاجی

زاده 

9

بررسی میزان اجزای اسانس  سه گونه ی

،Artemisia seiberiگیاه درمنه (شامل 

A.aucheri،A.desertiدر مراحل مختلف رشد  (

گیاه و امکان سنتز سبز نانو ذراتا فلزی با

استفاده از عصاره ی گیاه

▀

حسین

پور 

30/10/9

6

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی
ناصری،
علی اله
رسانی 

علی

زراعتکار

مقدم

10

حذف الینده های رنگی اسیدی از پساب ها

با استفاده از نانوذراتا اکسید فلزی اصلح

شده با چیتوسان عامل دار و بهینه سازی

شرایط تاوسط روش طراحی ازمایش 

▀

عاطفه

پورعاش

وری

11/10/9

6

دانشگاه

بیرجند 

ابراهیم

قیامتی

 علی–یزدی 

زراعتکار

مقدم 

علی اله

رسانی

11

بررسی خصوصیاتا فیتو شیمیایی گیاه سگ

Pycnocycla Spinos  Decne.exدندان خاردار(

Boissو امکان سنتز نانو ذراتا فلزی با (

استفاده از عصاره گیاه

ام▀

البنین

قاری

ایوری

15/10/9

6

دانشگاه

بیرجند 

محمد علی

ناصری،

علی اله

رسانی

مجید کلتاه

بجدی 

12

بررسی عملکرد مونت موریلونیت و

 در تاجزیهTiO2کلینوپتیلولیت اصلح شده با 

فتوکاتاالیستی  استاممینوفن از

های آبی¬محلول

حبیبه▀
14/11/1شهابی 

396

دانشگاه

علوم پزشکی

بیرجند 

علی نقی

زاده. علی

اله رسانی

13

سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت

مغناطیسی کبالت فریت اصلح شده با

سولفید مس در تاجزیه فوتاوکاتاالیستی آنتی

های آبی¬ از محلولGبیوتایک پنی سیلین 

محمد▀
کامرانی

فر 
14/11/1

396

دانشگاه علوم
پزشکی
بیرجند 

علی نقی

زاده   -علی

اله رسانی

14

بررسی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی

روی-فریت اصلح شده با تارکیباتا آلی

های کنگورد و¬زیست سازگار در حذف رنگ

های آبی¬¬متیلن بلو از محلول

▀
طاهره

اعتمادی

نیا

15/11/9

6

دانشگاه علوم
پزشکی
بیرجند 

بهنام باریک

بین- علی

اله رسانی



Research Projects

، علیرضا نخعی، مهری سلیمی طبس، بررسی عناصرعلی اله رسانی)1

، دانشگاه1386سنگین در آب شرب روستاهای استان خراسان جنوبی 

1390بیرجند، تاریخ اختتام 
اندازه گیریاندازه گیری علی اله رسانینظر افضلی، بهنام باریک بین، محمد ملکانه، )2

 در شیر خام استان در شیر خام استانM1M1 در خوراک دام و طیور و آفلتوکسین  در خوراک دام و طیور و آفلتوکسین B1B1آفلتوکسین آفلتوکسین 

1388 تاریخ اختتام 1385خراسان جنوبی خراسان جنوبی 
، حسین نعیمی پور مقایسه اندازه گیری، حسین نعیمی پور مقایسه اندازه گیری، علی اله رسانی، علی اله رسانیاحمد ریاسیاحمد ریاسی))33

فیبر خام و الیاف نامحلول در اسید و نامحلول در باز با استفاده از دوفیبر خام و الیاف نامحلول در اسید و نامحلول در باز با استفاده از دو
  ساخت کشور سوئیس و دستگاه ساخته شده  به شماره  ساخت کشور سوئیس و دستگاه ساخته شده  به شمارهFibertecFibertecدستگاه دستگاه 

13881388  تاریخ اختتام   تاریخ اختتام 41224122ثبت اختراع ثبت اختراع 
   تاثیر استفاده از مواد طعم دهندهعلی اله رسانیمحمد حسن فتحی نسری، احمد ریاسی، )4

1388  بر عملکرد و سن از شیر گیری گوساله های هلشتاین
میانگین، تعیین علی اله رسانیمریم خدادادی، بهنام باریک بین، )5

خراسان جنوبی در شیر و پنیرپاستوریزه و پنیر محلی M1آفلتوکسین 

1391
مقایسه دو روش مارخام و"، علی اله رسانیمحمد علی ناصریمحمد حسن فتحی نسری، )6

، تاریخ اختتامدانشگاه بیرجند" گازکروماتوگرافی در تعیین کل اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه

3/12/1390.
" تعیین اثرات ضد دیابتی و علی اله رسانی، محمد علی ناصریمحمد ملکانه، سمیرا اقبالی فریز ، )7

دانشگاه علوم پزشکیضد لیپیدمیک عصاره الکلی میوه گیاه گرگ تیغ در مدل موش صحرایی دیابتی شده با آلوکسان" 

.1392 اختتام: بیرجند

بررسی و مقایسه مقدار    محمد علی بهدانی، محمد حسن سیاری، علی اله رسانی، علیرضا نخعی)8

عناصر میکرو (منگنز، آهن، مس و روی) و عناصرسنگین(کبالت، کروم و نیکل) موجود درخاک و زعفران

 1393مزارع چند ساله شهرستان بیرجند 

تعيين میزان اسیدهای چرب    ، علی اله رسانیمحمد ملکانه سید جواد حسینی واشان، )9

1386ترانس در منابع اصلی خوراكي انسان  در استان خراسان جنوبی 
، محسن پویان،  علیرضا نخعی ، عباس مرادی، معصومه غفوری، زهرا عباسیعلی اله رسانی)10

1391 خاتمه مطالعاتا و ارائه روش صنعتی تولید آب مقطر گیاهی ( عرق) عناب
 "بررسی امکان تهیه نانو ذراتا فلزی باعلی اله رسانی، ندا سلیمانی، محمد علی ناصری)11

.30/9/1394، تاریخ اختتام دانشگاه بیرجندهای مختلف زعفران" استفاده از عصاره بخش
علی اله رسانی، علیرضا نخعی. ارزیابی پارامترهای شیمیایی آب و ارائه الگوی بهینه ارزیابی)12

منابع آب استان خراسان جنوبی . در حال انجام 



بررسی و برون سپاری آزمایشاتا فاضلب و آزمایشاتا فرابخشی)13

بررسی و آنالیز عناصر سنگین  آب شرب استان  )14

دو میلیارد ریسسال گرنسستانجللام طللرح هللای خللارج دانشللگاه بیللش از 
خارجی داشته است.  

دوره های گذرانده شده:

ISO 9001مدیریت کیفیت داخلی 

ISO 17025سیستم مدیریت کیفیت در آزماایشگاه بر اساس 

مدیریت تحقیق و توسعه واحد های صنعتی و معدنی

Patents

- ساخت دستگاه اندازه گیری فیبر خام و شوینده های اسیدی و خنثی و ثبت- ساخت دستگاه اندازه گیری فیبر خام و شوینده های اسیدی و خنثی و ثبت11
9/4/13869/4/1386 به تاریخ  به تاریخ 41224122اختراع به شماره اختراع به شماره 

- ساخت دستگاه اندازه گیری قابلیت هضم شکمبه ای و بعد از شکمبه ای- ساخت دستگاه اندازه گیری قابلیت هضم شکمبه ای و بعد از شکمبه ای22
 به تاریخ به تاریخ5119951199مواد خوراکی در مواد خوراکی و ثبت اختراع به شمارهمواد خوراکی در مواد خوراکی و ثبت اختراع به شماره

4/5/13874/5/1387
3-3- 23/3/8923/3/89 مورخ  مورخ 9592795927اخذ تاییدیه علمی به شماره اخذ تاییدیه علمی به شماره            

:مسئولیت ها ، تاقدیرها

عضو هیاتا مدیره هیئت اجرایی مسکن دانشگاه بیرجند با انتخاب اکثریت قاطع

 تااکنون1390هیاتا علمی وکارکنان دانشگاه از 

عضویت در بنیاد ملی نخبگان و مخترع برگزیده جشنواره اختراعاتا استانی آبانماه

1390

 1386مقام دوم جشنواره فردوسی در سال

  1393برگزیده جشنواره ایده های برتار صادراتای

 1392کارشناس آموزشی نمونه دانشگاه در سال

 1392کارشناس پژوهشی نمونه دانشگاه در سال

 1391پژوهشگر برتار استان خراسان جنوبی در سال



 1390تااسیس شرکت دانش بنیان مستقر در پارک

 1390 و 1386،1387دریافت لوح تاشویق از ریاست دانشگاه در سالهای
 1390-1393عضو شورای کارآفرینی دانشکده علوم
 139مشاور معاونت پژوهشی در خریدهای ارزی دانشگاه

 1396عضو کمیته تامین تجهیزاتا و مواد شیمیایی انجمن  شیمی ایران 
 1397پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند سال
 1397مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
 1397سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه
 1397رئیس کمیته اصلح الگوی مصرف
 1397رئیس کمیته ساماندهی نیروی انسانی
 1397دبیر هیاتا اجرایی منابع انسانی
 1397رئیس کمیته تخصصی منابع انسانی
 1397عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه
 1396عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

 

برگزاری کارگاههای تاخصصی: 
1392 اسفند – دانشگاه بیرجند –آشنایی با مبانی کارآفرینی -1
روشهای اندازه گیری الیاف و قابلیت هضم مواد خوراکی مورد استفاده در تاغذیه-2

1387دام با سیستم آنکوم  - دانشگاه بیرجند- آذرماه 
کار گاه اموزش آنالیز اسانس با استفاده از دستگاه کروماتاوگرافی گازي- دانشگاه-3

1394بیرجند- آذر ماه 
  ازمایشگاهی  - دانشگاه بیرجند.HSEکارگاه اشنایی با مقرراتا ایمنی و اصول -4

1396آذر ماه 
1396کار گاه آنالیز و شناسایی مواد موثره گیاهی  -  دانشگاه بیرجند- آذر ماه -5
1396کار گاه اشنایی با دستگاه کروماتاوگرافی گازي - دانشگاه بیرجند- آذر ماه -6

:تاوانمندی ها

FT-IRزش و تعمیر دستگاه  تسلط کامل به اپراتوری، آمو.1
GCتسلط کامل به اپراتوری، آموزش و تعمیر دستگاه  .2
GC-Msتسلط کامل به اپراتوری، آموزش و تعمیر دستگاه  .3
Atomic Absorptionتسلط کامل به اپراتوری، آموزش و تعمیر دستگاه  .4
HPLCتسلط کامل به اپراتوری، آموزش و تعمیر دستگاه  .5
UV/Vis سپکتروفتومتراتسلط کامل به اپراتوری، آموزش و تعمیر دستگاه .6

یک سال سابقه کار در صنعت قند سازی 



 سال   سابقه فعالیت به9تاسیس آزمایشگاه همکار استاندارد  (آکرودیته) و 

1387-1379عنوان مدیر فنی آزمایشگاه در استان خراسان جنوبی 

 مدیر کیفیت صنایع غذایی (لبنی، آردی و گوشتی) 

 سال فعالیت7تاسیس آزمایشگاه  خوراک دام و طیور در استان خراسان جنوبی و 

   1387-1380در این رشته

Graduate Courses Taught

Organic Synthesis

Molecular spectroscopy

Application of methods to identify natural compounds 

Undergraduate Courses Taught

Organic Chemistry (I), (II), (III)

General Chemistry (I), (II)

Biochemistry 

Spectroscopic methods in Organic Chemistry

Research Interest

1) Study of catalytic activity of transition metal complexes such as 

Metalosalen complexes in organic reactions.

2) Design and synthesis of optically active organic compound.



3) Synthesis and application of Nanoparticles and nanocomposite in organic 

synthesis  

4) Extraction and Identification of phytochemical substances


