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1- Flotation separation and electrotermal atomic absorption spectrometric determination 

of thallium in wastewater samplesمقاله كامل ، - ARTICLE ،ANNALI DI CHIMICA ،
ISI،SCOPUS حیدر رئیسي -فروردین  - 1385،  96،مجالت خارجي فاقد نمایه،   

2- On the pseudocapacitive behavior of nanostructured molybdenum oxideمقاله كامل ، - 
ARTICLE ،JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،14 ،1388 - 

فرسي, فریدون گبل, حیدر رئیسي ، دو ماهیانه، حسین  شكوفه مقیمي نیا ,

3- The pH effects on the capacitive behavior of nanostructured molybdenum oxideمقاله كامل ، 
- ARTICLE ،JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،14 ،1388 

رئیسي، دو ماهیانه، حسین فرسي, فریدون گبل, حیدر  -  حلیمه مقیمي نیا ,

4- Intramolecular hydrogen bonding in 3-imino-propenylamine: Theoretical investigations  ،
، ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY - مقاله كامل
ISI،SCOPUS ،109 ،1387 -  ماهیانه، حیدر رئیسي, حسین فرسي, شكوفه مقیمي نیا -بهمن  

5- Theoretical study of the effects of substitution, solvation, and structure on the 

interaction between nitriles and methanolمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL 

JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،112 ،1390 -  ماهیانه، حیدر  -اردیبهشت
فرسيرئیسي, حسین   فرزانه فرزاد, مهدي یوسفیان سقي, علیرضا نوروزي ,

6- The effects of substituitions on structure, electron density, resonance and intramolecular 

hydrogen bonding strength in a mercapto-propenethialمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL 

OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM  ،ISI،SCOPUS   1389،  960،مجالت خارجي فاقد نمایه،  
حیدر رئیسي -شهریور  - علیرضا نوروزي,   ,عمادصالح ندیم, مهدي یوسفیان سقي, فرزانه فرزاد, ابراهیم قیامتي یزدي ,

 مصطفي فضلي, علي عموزاده 

7- Factors affecting the reactivity and selectivity in the oxidation of sulfides with tetra-n-

butylammonium peroxomonosulfate catalyzed by Mn (III) porphyrins: Significant 

nitrogen donor effectsمقاله كامل ، - ARTICLE ،POLYHEDRON ،ISI،SCOPUS ،30 ،1390 -  آبان-  
تي یزدي, آیدا توتونچيدو هفتگي، عبدالرضا رضائي فرد, معصومه جعفرپور, حیدر رئیسي, ابراهیم قیام  

8- Substituent effect on structure, electron density, and intramolecular hydrogen bonding 

in nitroso-oxime methaneمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF 

QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،111  ،1390 - ,حیدر رئیسي, عماد   ، ماهیانه، مهدي یوسفیان سقي
 ندیم, فرزانه فرزاد, مصطفي فضلي, الهام كریم زاده, علیرضا نوروزي
9- Reinvestigation of intramolecular hydrogen bond in malonaldehyde derivatives: An ab 

initio, AIM and NBO studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF 

QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،111  ،1390 - ماهیانه، علیرضا نوروزي, حیدر رئیسي ،, H. 

Hajiabadi, P.M Jahani 

10- N-H?S and S-H?N intramolecular hydrogen bond in ?-thioaminoacrolein: A quantum 

chemical studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM 

CHEMISTRY ، ISI،SCOPUS ،111 ،1390 -  ،ماهیانه ،A.R Nowroozi, H Roohi, M Poorsargol, P.M 

Jahani, H Hajiabadi, حیدر رئیسي 

11- Ab initio and DFT computational studies on molecular conformations and strength of 

the intramolecular hydrogen bond in different conformers of 3-amino-2-iminomethyl acryl 



aldehydeمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM ،
ISI،SCOPUS ، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان سقي, فریبا مالنیا, فرزانه   - 1390، 966،مجالت خارجي فاقد نمایه، 
 دانیال لقمان نژاد  ,A.R Nowroozi ,فرزاد
12- O-H···S intramolecular hydrogen bond in thiomalonaldehyde derivatives; A quantum 

chemical studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-

THEOCHEM ،ISI،SCOPUS 1390، 963،مجالت خارجي فاقد نمایه،    -  ،A.R Nowroozi, H Roohi, H 

Hajiabadi, حیدر رئیسي, E Khalilinia, M.N Birgan 

13- Substituent effect on the reaction mechanism of proton transfer in formamideمقاله كامل ، 
- ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS  ،
 ، ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان سقي - 1391، 112
14- A comparative study of open-close and related rotamers methods to evaluate the 

intramolecular hydrogen bond energies in 3-imino-propen-1-ol and its derivativesمقاله كامل ، 
- ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS  ،
ماهیانه،  -اردیبهشت  - 1391، 112 H Hajiabadi, A.R Nowroozi, M Hasani, P Mohammadzadeh Jahani, 

 حیدر رئیسي

15- Theoretical Description of Substituent Effects in 2,4-Pentanedione: AIM, NBO, and 

NMR Studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN ،
ISI،SCOPUS ،85 ،1 ،1390 -  هیانه، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان سقيما -دي احمد حاجي زاده, جالل شاخص   ,
 امامپور, محمد كریمي متعلق محلگي, فرزانه فرزاد 
16- Economical Oxygenation of Olefins and Sulfides Catalyzed by New Molybdenum(VI) 

Tridentate Schiff Base Complexes: Synthesis and Crystal Structureمقاله كامل ، - ARTICLE ،
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE ،ISI،SCOPUS ،6  ،
ماهیانه، عبدالرضا رضائي فرد, معصومه جعفرپور, حیدر رئیسي, محبوبه علي پور -اردیبهشت  - 1391، 638 , Helen 

Stoeckli-Evans 

17- The effect of substitution on structure, intramolecular hydrogen bonding strength, 

electron density and resonance in 3-amino 2-iminomethyl acryl aldehydeمقاله كامل ، - 
ARTICLE ،JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY ،
ISI،SCOPUS 1390،  11،  5،مجالت خارجي فاقد نمایه،   رئیسي, مهدي یوسفیان سقي, فریبا    دو ماهیانه، حیدر   -بهمن   - 
 مالنیا, فرزانه فرزاد 

18- Hydrogen bond studies in substituted imino-acetaldehyde oximeمقاله كامل ، - ARTICLE ،
COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS  ،مجالت خارجي فاقد نمایه،

ي, مهدي یوسفیان سقي, فریبا مالنیاماهیانه، حیدر رئیس -مرداد  - 1391، 996  

19- Comprehensive study of the interaction between hydrogen halides and methanol 

derivativesمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،112 ،1391 - ي, فریبا مالنیا، ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان سق  

20- Theoretical study on ?-aminoacroleine; Density functional theory, atoms in molecules 

theory and natural bond orbitals studiesمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF CHEMICAL 

SCIENCES ،ISI،SCOPUS دو ماهیانه، حیدر رئیسي,  -ت اردیبهش - 1391، 124، 3،مجالت خارجي فاقد نمایه،  
 مهدي یوسفیان سقي, عفت مشفقي, فرزانه فرزاد 

21- Synthesis and theoretical study of intramolecular hydrogen bond at two possible 

positions in pyrazolo[1,2-b]phthalazineمقاله كامل ، - ARTICLE ،CHINESE JOURNAL OF 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،30 ،1391 -  ماهیانه، مهدي یوسفیان سقي, حیدر رئیسي, احسان دوامدار -آبان , 

 عباسعلي اسماعیلي 

22- Conformational study of the (z)-[(2-iminoethylidone)silyl]amine at the MP2, DFT and 

G2MP2 levelsمقاله كامل ، - ARTICLE ،COMPUTATIONAL AND THEORETICAL 

CHEMISTRY ، ISI،SCOPUS ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي  -آذر  - 1391، 983،مجالت خارجي فاقد نمایه، 



 یوسفیان سقي, سمانه خوشخو
23- Conformational study, molecular structure, and S..HN, S..HN intramolecular hydrogen 

bond in thioformyl-3-aminoacrylaldehydeمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF SULFUR 

CHEMISTRY  ،ISI،SCOPUS دو ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي    -بهمن    -  1390،  33،  1،مجالت خارجي فاقد نمایه،  
 یوسفیان سقي, سهیال زماني بیدختي, فرزانه فرزاد 
24- Evaluation of the origin of conformational and tautomeric preferences in N-

formylformamide - A quantum chemical studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،INTERNATIONAL 

JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،112 ،1390 -  ،ماهیانه ،A. Nowroozi, 

 حیدر رئیسي

25- Solvent Free synthesis and crystal structure of s-cis and s-trans N,N-bis (2-hydroxy 

cyclohexyl ethane-1,2-diamine)مقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،
ISI،SCOPUS ،24 ،1391 - دو ماهیانه، حیدر رئیسي, محمد حكیمي ،, Boris-Marko Kukovec, Leila 

Pouyanmehr, Fabian Mohr, Schuh Esther 

26- Theoretical Description of Substituent E?ects in 2,4-Pentanedione:AIM, NBO, and 

NMR Studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN ،
ISI،SCOPUS ،1 ،85 ،1390 - ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان سقي, احمد حاجي زاده ،, Jalal shakhs 

Imampour,  محمد حكیمي, فرزانه فرزاد 

27- Electronic structures, intramolecular interactions, and aromaticity of substituted 1-(2-

iminoethylidene) silan amine: a density functional studyمقاله كامل ، - ARTICLE ،
STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،24 ،1391 -  دو ماهیانه، حیدر رئیسي, مهدي یوسفیان  -بهار
وسقي, فریبا مالنیا, سمانه خوشخ  

28- Ab initio and DFT studies on 1-[thionitrosomethylene] hydrazine: conformers, 

energiies, and intramolecular hydrogen-bond strenghمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،1391 -  ا, مهدي دو ماهیانه، حیدر رئیسي, آزاده خانمحمدي, فریبا مالنی -مهر
 یوسفیان سقي
29- Theoretical study on ?- aminoacrolein; Density functional theory, atoma in molecules 

theory and natural bond orbitals studiesمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF CHEMICAL 

SCIENCES ،ISI،SCOPUS دو ماهیانه، حیدر رئیسي,  -یبهشت ارد - 1391، 124، 3،مجالت خارجي فاقد نمایه،  
 مهدي یوسفیان, عفت مشفقي, فرزانه فرزاد 

30- Ab initio and DFT studies on 1-(thionitrosomethylene) hydrazine: conformers, energies, 

and intramolecular hydrogen-bond strengthمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،4 ،24 ،1392 -   دو ماهیانه، حیدر رئیسي, آزاده خان محمدي, مهدي   -مرداد
 یوسفیان, فریبا مالنیا
31- CONFORMATIONAL PROPERTIES AND INTRAMOLECULAR HYDROGEN 

BONDING OF 3-AMINO-PROPENESELENAL: AN AB INITIO AND DENSITY 

FUNCTIONAL THEORY STUDIESمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF THEORETICAL 

& COMPUTATIONAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS دو   -خرداد  - 1392، 12،مجالت خارجي فاقد نمایه، 
دوست جامي, فریبا مالنیاماهیانه، حیدر رئیسي, فرزانه فرزاد, شهیرا اسالم   

32- THEORETICAL INVESTIGATION OF SUBSTITUTION EFFECT IN 3-

MERCAPTO-PROPENETHIALمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF THEORETICAL & 

COMPUTATIONAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS دو   -تیر  - 1392،  12،مجالت خارجي فاقد نمایه،  
 ماهیانه، حیدر رئیسي, فرزانه فرزاد, حسین فرسي 

33- A comparative study in 3-imino-propen-1-ol and its derivatives مل، مقاله كا  - ARTICLE ،
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY  ،ISI،SCOPUS  ،112  ،1390 -   اسفند

ماهیانه، حسن حاجي آبادي, علیرضا نوروزي -  محمد حسني, پیمان محمدزاده جهاني, حیدر رئیسي ,

34- Molecular structure, vibrational assignments, conformational stability, ground and 



excited state hydrogen-bonding analysis of 2-Nitroso vinyl amineمقاله كامل ، - ARTICLE ،
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS مجالت،

دو ماهیانه، حیدر رئیسي, فریبا مالنیا -مهر  -  1392،  12خارجي فاقد نمایه،   

35- Quantum chemical studies on molecular conformations, energetic and intramolecular 

hydrogen bonding in ground and electronic excited state of (thioxosilyl) ethyleneselenol ،
،مجالت خارجي فاقد  ARTICLE ،JOURNAL OF SULFUR CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS - مقاله كامل

دو ماهیانه، حیدر رئیسي, فرزانه فرزاد, حسین فرسي  -مرداد  - 1392، 35نمایه،   

36- A Theoretical DFT Study on the Structural Parameters and Intramolecular Hydrogen-

Bond Strength in Substituted (Z)-N-(Thionitrosomethylene)thiohydroxylamine Systems  ،
، ARTICLE ،BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN ،ISI،SCOPUS - مقاله كامل
ماهیانه، حیدر رئیسي, آزاده خانمحمدي, فریبا مالنیا -مرداد  - 1392، 86  

37- Theoretical conformational study of 1,1,1-trifluoro-4-mercapto-but-3-ene-2-thione and 

the importance of intramolecular hydrogen bonding in ground and first electronic excited 

stateمقاله كامل ، - ARTICLE  ،JOURNAL OF SULFUR CHEMISTRY  ،ISI،SCOPUS  مجالت خارجي،
1393، 35،  6فاقد نمایه،  دو ماهیانه، لیال حكم آبادي, حیدر رئیسي, فریبا مالنیا -مرداد  -   

38- Molecular structure and bonding character of mono and divalent metal cations (Li+, 

Na+, K+, Be2+, Mg2+, and Ca2+) with substituted benzene derivatives: AIM, NBO, and 

NMR analysesمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،25 ،1393 - 

یال حكم آبادي دو ماهیانه، آزاده خان محمدي, حیدر رئیسي, فریبا مالنیا, ل -مهر   

39- Grafting of a chiral Mn(iii) complex on graphene oxide nanosheets and its catalytic 

activity for alkene epoxidationمقاله كامل ، - ARTICLE ،RSC ADVANCES ،ISI،SCOPUS ،4  ،
ماهیانه، محمد علي ناصري, علي اله رساني, حیدر رئیسي -اردیبهشت  - 1393  

40- Mild oxidation of alkenes catalyzed by Fe3O4/SiO2 nanoparticlesمقاله كامل ، - ARTICLE ،
REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS ،ISI،SCOPUS  مجالت خارجي فاقد،

دو ماهیانه، محمد علي ناصري, علي اله رساني, حیدر رئیسي -اردیبهشت  - 1393،  112نمایه،   

41- A computational investigation on the molecular structure, electronic properties and 

intramolecular hydrogen bonding interaction of 1,1,1-trifluoro-4-mercaptobut-3-ene-2-

thione in ground and electronic excited stateمقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF SULFUR 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS دو ماهیانه، لیال حكم آبادي, حیدر   -تیر  - 1393، 35،  5،مجالت خارجي فاقد نمایه، 
 رئیسي

42- The analysis of structural and electronic properties for assessment of intramolecular 

hydrogen bond (IMHB) interaction: a comprehensive study into the effect of substitution 

on intramolecular hydrogen bond of 4-nitropyridine-3-thiol in ground and electronic 

excited stateمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،25 ،1393 - 

دو ماهیانه، حیدر رئیسي, سیده زهرا خوش بین, فریبا مالنیا -فروردین   

43- Structural, electronic properties and intramolecular hydrogen bonding of substituted 

2-[(E)-imino methyl] benzenethiol in ground and first excited state by quantum chemical 

methodsمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،25 ،1393 -   مرداد
دو ماهیانه، سید جالل سید موسوي, حیدر رئیسي, فریبا مالنیا -  

44- Molecular structure, conformational stability, energetic and intramolecular hydrogen 

bonding in ground, and electronic excited state of 3-mercapto propeneselenalمقاله كامل ، - 
ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،25 ،1393 -  دو ماهیانه، مریم شخم  -مرداد
 كار, حیدر رئیسي, فریبا مالنیا

45- Theoretical study of substituents effects on characteristics of resonance-assisted 

hydrogen bond in (Z)-(thionitrosomethylene)hydrazine and its derivatives in ground and 

electronic excited stateمقاله كامل ، - ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS  ،



دو ماهیانه، فریبا مالنیا, حیدر رئیسي -آذر  - 1393، 25  

46- Immunosuppressive agent leflunomide: A SWNTs-immobilized dihydroortate 

dehydrogenase inhibitory effect and computational study of its adsorption properties on 

zigzag single walled (6,0) carbon and boron nitride nanotubes as controlled drug delivery 

devicesمقاله كامل ، - ARTICLE ،EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 

SCIENCES ،ISI،SCOPUS ،56 ،1392 -  یانه، حیدر رئیسي, فریبا مالنیاماه -بهمن  

47- Comparative optical and electrochemical studies of nanostructured NiTiO3 and 

NiTiO3-TiO2 prepared by a low temperature modified Sol-Gel routeمقاله كامل ، - ARTICLE ،
ELECTROCHIMICA ACTA ،ISI،SCOPUS ،132 ،1393 -  هفتگي، شكوفه مقیمي نیا, حسین دو  -خرداد
 فرسي, حیدر رئیسي
48- Comprehensive study of the structural and electronic properties of complexes formed 

by M z+ (Li + , Na + , K + , Be 2+ , Mg 2+مقاله كامل ، - ARTICLE ،JOURNAL OF SULFUR 

CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS نمایه،  ،مجالت خارجي فاقد  دو ماهیانه، حمیده غیاثي بزدي,   -مهر  - 1393، 36
 حیدر رئیسي

49- Electronic structures, intramolecular hydrogen bond interaction, and aromaticity of 

substituted 4-amino-3-penten-2-one in ground and electronic excited stateمقاله كامل ، - 
ARTICLE ،STRUCTURAL CHEMISTRY ،ISI،SCOPUS ،6 ،25 ،1393 -  دو ماهیانه، مهناز  -شهریور
 فریبا مالنیا ,شهابي چشمه موسي, حیدر رئیسي
50- A theoretical study on the structure of 2-amino-1,3,4-thiadiazole and its 5-substituted 

derivatives in the gas phase, water, THF and DMSO solutions مقاله كامل ، - ARTICLE ،
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS ،ISI،SCOPUS ،203 ،1393 -   ماهیانه، مهدي یوسفیان,  -دي
 زهرا جعفري, حیدر رئیسي, عادله مال, مهدي صادقي 

51- Conformational, vibrational and electronic structure investigations of (z)-2-(oxosilyl) 

ethylenolمقاله كامل ، - ARTICLE ،RSC ADVANCES ،ISI،SCOPUS ،60519 ،4 ،1393 -  مهر- 
 ماهیانه، الهه محمدي نژاد, حیدر رئیسي, فرزانه فرزاد 
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ولکولی در ترکیبات آمینو باربیتوریک  سنتز و بررسی صورت بندی، ساختمان، طیف سنجی ارتعاشی و پیوند هیدروژنی درون م - 1

 محمد سعید حسینی بجد  ،دانشگاه بیرجند ،عباسعلی جمالی پور ،1387،اسید و متیل آمینو بار بیتوریک اسید

آکریالمیدو نیتروزواکسیم متان و بررسی اثر  -نتیرو-2-هیدروکسی-3-آمینو-3بررسی ساختار و صورت بندی های ترکیبات  - 2

 محمد سعید حسینی بجد  ، حیدر رییسی، دانشگاه بیرجند ،الهام کریم زاده ،1388،نیتروزواکسیم متان استخالف در ترکیب 

  ، 1388 انال-2-پنت-تیوکسو-5-آمینو-3بررسی نظری ساختار، پایداری و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در صورت بندیهای  - 3

 محمد سعید حسینی بجد  ،حلیمه فرزام

پروپنیل آمین توسط مطالعات  -ایمینو-3بر روی  قدرت پیوند هیدروژنی، رزونانس و  ساختار    بررسی اثر استخالف  - 4

 سید ضیا محمدی  ،دانشگاه پیام نور ،بتول عباسی ،NBO،1388و AIMکوانتومی، 

خالف های این  ایمینو متیل آکریل آلدهید و بررسی واکنش انتقال پروتون در است -2-آمینو-3مطالعه نظری کنفومرهای ترکیب  - 5

 محمد سعید حسینی بجد  ، حیدر رییسی دانشگاه بیرجند ،فریبا مالنیا ،1389،ترکیب و توابع پتانسیل آنها

محمد سعید حسینی   ، حیدر رییسی دانشگاه بیرجند ،سهیال زمانی بیدختی ،1389،انتقال پروتون این ترکیب و توابع پتانسیل آنها - 6

 بجد

  ،دانشگاه پیام نور واحد سیرجان  ،  عید محمد بهلک ، ان-2-پنت-3-متیل آمینو-4استخالف در ترکیب بررسی کنفومرها و اثر  - 7

 محمد علی کریمی ، حیدر رییسی



و مطالعه صورت  اتیلیدین( سیالن آمین و اثر استخالف یر روی آن -ایمینو-2)-1-بررسی واکنشهای انتقال پروتون در ترکیب )( - 8

 محمد سعید حسینی بجد ، حیدر رییسی دانشگاه بیرجند ،سمانه خوشخو ،1390،کیببندیها و سد چرخشی این تر

بررسی اثر استخالف بر روی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی و رزونانس در ترکیب هیدروکسی سایلیلین استالدئید و   - 9

 مهدی یوسفیان ر رییسیحید دانیال لقمانی نژاد دانشگاه بیرجند ،1390،مطالعه صورت بندی های این ترکیب

دی تیو استیک اسید و مطالعه اثر استخالف روی این ترکیب و ترکیب  -اکسو-های ترکیب آمینوبررسی نظری صورت بندی - 10

 محمد سعید حسینی بجد ، حیدر رییسی دانشگاه بیرجند  ،حمزه جاویدی ،1390،ایمینو دی تیو استیک اسید

ن دهندگی و الکترون کشندگی گروه های استخالفی بر روی ساختار الکترونی طیف های  بررسی نظری اثرات فضایی، الکترو - 11

مریم   ،1390،پروپن سلنال -مرکاپتو -3های بندیانال و مطالعه صورت -2 –بوت  -سلنوکسو -4ترکیب  NMRارتعاشی و 

   محمد سعید حسینی بجد     ، حیدر رییسی،  دانشگاه بیرجند ،شخمکار

تیون و اثر استخالف بر قدرت پیوند  -4-تیو پیران-دی هیدرو -3و 2-آمینو متیلن-3صورت بندی های ترکیب  بررسی نظریه  - 12

 رضا بهجت منش اردکانی رییسیحیدر   ،انشگاه پیام نور واحد اردکان،فاطمه رضایی گل ،1390،هیدروژنی

اثر استخالف بر روی ساختار، دانسیته  تیوکسوساسیل( اتیلن سلنول و مطالعه -Z)-2های ترکیب )بررسی صورت بندی – 13

حیدر ، دانشگاه بیرجند ،زهرا کمالی ،1391 تیوکسو ایمیدوفرمامید N-هیدروسلنو -Nالکترونی و قدرت پیوند هیدروژنی در ترکیب 

   محمد سعید حسینی بجد  رییسی

خالف برروی فرایند انتقال  ی اثراست ¬ اِن سلنال و مطالعه-2-هیدروکسی پروپ-3-(Z2)های ترکیب ¬بندی¬بررسی صورت - 14

 مهدی یوسفیان  حیدر رییسی،  دانشگاه بیرجند ،سعیده سهیلی ،1391،اکسوایمیدو فرمامید-اِن-هیدروسلنو -پروتون در ترکیب اِن

سلنال  -پروپن-آمینو-3ترکیب  NMRبررسی نظری صورت بندی ساختار، پیوند هیدروژنی درون مولکولی، طیف ارتعاشی و  - 15

   فرزانه فرزاد  ،حیدر رییسی، دانشگاه بیرجند  ، شهیرا اسالم دوست جامی ،1391،استخالف روی آن و مطالعه اثر

مهدی یوسفیان سقی دانشگاه   ،1391،بررسی واکنشهای انتقال پروتون و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی وابسته به آن - 16

 حیدر رییسی ، بیرجند

  ، عماد صالح ندیم ،1391،پروپن تیال و بررسی اثر استخالف در این فرایند-کاپتومر-3مطالعه واکنش انتقال پروتون در  - 17

 محمد حکیمی،حیدر رییسی   ،دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

  حیدر رییسی ، دانشگاه بیرجند ، الهه محمدی نژاد ،1392،بورانیل اتن تیول -2بررسی پیوند هیدروژنی دوتایی در ترکیب  - 18

 فرزانه فرزاد 

-3-نیتروپیریدین-4رسی اثر استخالف بر روی فرآیند انتقال پروتون و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب بر - 19

 فریبا مالنیا،حیدر رییسی ، دانشگاه بیرجند ،زهرا خوشبین ،1392،تیول و مطالعه اثر حالل در این فرآیند

پیوند هیدروژنی درون مولکولی و پارامتر های  ، NMRارتعاشی،  بررسی اثر استخالف بر روی ساختار الکترونی، طیفهای  - 20

،  دانشگاه بیرجند،سید جالل موسوی،1392،ایمینو متیل( بنزن تیول در فاز گازی و محلول آبی -2E)وابسته به رزونانس در ترکیب

 غالمرضا کاردان مقدم ، حیدر رییسی 

و  AIM،NBOدر سیستم های بنزن استخالف شده: تجزیه و تحلیل   -و هیدروژن -نظری یر هم کنش های کاتیون مطالعه – 21

NMR،1393،  حیدر رییسی محمد حکیمی   ،دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ،آزاده خان محمدی 

 حیدر رییسی فرزانه فرزاد ، دانشگاه بیرجند ،نا مروی خیابانی، می 1393،بر روی نانو لوله لوله بریلیوم اکساید HCNجذب گاز   - 22

حیدر  ، دانشگاه بیرجند ،مهناز شهابی چشمه موسی ،1393،بررسی جذب گاز فشردن بر روی نانو لوله های آلومینیوم نیترید - 23

 فریبا مالنیا،رییسی 



حیدر  ، دانشگاه بیرجند ، AIM،1393و  NBOمطالعه -بررسی جذب گاز متیل مرکاپتان بر روی نانو لوله بورون نیترید - 24

 ریم زابلیحمیده غیاثی ،م،رییسی

مطالعه صورت بندی های تیروزین تععین ثابت های پایداری تشکیل کمپلکس اسید آمینه تیروزین با یونهای فلزی با استفاده از   - 25

 حیدر رییسی، ابراهیم قیامتی، دانشگاه بیرجند، عاطفه ریاسی ،BEST1387ار  زروش زروم با کاربرد نرم اف

آمینو آنتراکینون به دو روش اسپکتروفتومتری و  -1رات/ نیتریت در آب با استفاده از ترکیب گونه شناسی و اندازه گیری نیت  - 26

 حیدر رییسی،  محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،کالهی اهری سارا   ،1387،اسپکتروفلورومتری

علی   ،دانشگاه بیرجند ، مین یزدی نژادسی  ،1387،با دندرونایز پلیمر DNA مدلسازی ترمودینامیکی انرژی آزاد در نانو کالستر  - 27

 حیدر رییسی،، نیک اختر

دانشگاه   ،فاطمه دادرس مقدم ،13287،بررسی بر هم کنشهای بین مولکولی و پیوند هیدروژنی در جفت بازهای ادنین  تیمین - 28

 حیدر رییسی،، علی نیک اختر ،بیرجند

یند یک مرحله ای با استفاده از بنتونیت به روش  بررسی حذف آمین های آروماتیک متداول از آب طی فرا - 29

 حیدر رییسی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،محسن نیکو دل ،1388،اسپکتروفلورومتری

بررسی حذف اسید های آمینه آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحله ای با استفاده از ارگانو بنتونیت ها به روش   - 30

 حیدر رییسی ،  محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،محسن دولت آبادی ،1388،یاسپکتروفلومتر

محمد  ،دانشگاه بیرجند  ، الهه واحدی ،1388،سنتز مایعات یونی و کاربرد جدید آنها به عنوان حالل های سبز در واکنشهای آلی - 31

 حیدر رییسی   ،علی ناصری

محبوبه علی  ،1389،تئوری بر روی کمپلکس های شیف باز مولیبدن و وانادیوم سنتز ساختار فعالیت کاتالیزوری و مطالعه - 32

 حیدر رییسی، عبدالرضا رضایی فرد  رجندی ب  دانشگاه ،پور

توسط مرکاپتو سوکسنیک اسید به   Cdsمطالعه اصولی بر هم کنش برخی از یون های فلزی دو ظرفیتی با نانو ذرات پوشیده  - 33

 حیدر رییسی، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،آتنا عباسی پیروز  ،1389،عنوان رد یاب فلورسانس

اکرم  ،1389،اندازه گیری مستقیم نیتریت در آب با استفاده از ترکیبات آمینو آنتراکینون به روش اسپکترو فتومتری مشتقی - 34

 حیدر رییسی، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند،خواجه رضای شهری 

تعیین پتانسیومتری ثابت پایداری کمپلکس های فنیل آالنین با یون های فلزی دو ظرفیتی کبالت نیکل مس روی و سرب در   - 35

سمیعه اولیایی   ،1389،آلی ارزیابی پارامترهای ترمودیتامیکی فنیل آالنین و مطالعه صورت بندی های آالنین-مخلوط های حالل آبی

 حیدر رییسی، یامتیابراهیم ق ، دانشگاه بیرجند،ترشیزی

تعیین ثابت پایداری کمپلکس های ظرفیتی کبالت نیکل مس روی سرب آهن یا اسید آمینه هیستیدین در حالل آب دی اکسان در   - 36

  ر، احسانه جالئیان یادآو1389،درجه سانتیگراد به روش پتانسیومتری و مطالعه صورت بندی های هیستیدین 40-25محدوده دمایی 

 حیدر رییسی ، ابراهیم قیامتی، نددانشگاه بیرج

دی   -با تریپتوفان در حالل آب  IIو سرب  IIکبالت  IIنیکل  IIروی   IIتعیین ثابت تشکیل کمپلکس های یون های فلزی مس - 37

، نددانشگاه بیرج ،طاهره پور محمود حصاری ،1389،اکسان، ارزشیابی پارامترهای ترمودینامیکی و مطالعه کانفورمرهای تریپتوفان

 حیدر رییسی ،  ابراهیم قیامتی

کربوکسیلیک اسید به روش اسپکترو فلوریمتری و کاربرد آن در  -2-نفتالین–هیدروکسی -3( با ӏӏӏبررسی واکنش آلومینیوم ) - 38

در  حی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،محمد علی ارباب خالص ،1390،اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های آب

 رییسی



حمیده   ،1390ی،تعداد  با آن اندرکنش  مطالعه  و  دی اس کی بنزون ی ودی ت  ید -2و 2 با  شده ده ی پوش Cdsیکوانتوم ذرات  نانو  سنتز - 39

 علی نیک اختر ،حیدر رییسی،  محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،جهانبانی

  ، یسحر ناظم ،1390،ردیاب فلوئور سانس یون آرسنیکبررسی نانو ذرات کوانتومی   پوشیده شده از سیستین به عنوان  - 40

 حیدر رییسی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند

دی ایل( بیس )آزانیدیل(( دی پروپانوییک اسید، بررسی خواص و ثابت پایداری   2،4-متیل پیریمیدین-6-برومو -5))-2و 2سنتز  - 41

 حیدر رییسی ،قدسیه باقرزاده، دانشگاه بیرجند ،اییحسین صف، 1391،کمپلکسهای آن با دسته ای از فلزات

بررسی خواص و ثابت پایداری کمپلکس های آن  ιایل(آمیز( پروپانونیک اسید-2نیترو پیریمیدنین-5-مورفالینو-6-متیل -4سنتز )) - 42

 حیدر رییسی          ،قدسیه باقرزاده، دانشگاه بیرجند،هادی پریزاد ،1391،با دسته ای از فلزات

بررسی حذف اسیدهای آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحله ای با استفاده از نانو ذرات کائولن به روش   - 43

 حیدر رییسی، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،مصطفی اخالقی باقر جری ،1391،اسپکتروفلورمتری 

-2هیدروکسی نفتالین -3از زرین پلیمری بارورسازی شده با از محلول های آبی با استفاده  U(IV)و  Iv(TH)تغلیظ همزمان - 44

 حیدر رییسی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،علی اکبر بذرافشان ،1391،کربوکسیلیک اسید

دی آمینو   4و1گونه شناسی و تعیین مقادیر ناچیز یونهای سریم ب ه روش اسپکتروفلورومتری با استفاده از ترکیب  - 45

 حیدر رییسی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،مریم زنگویی ،1391،نونآنتراکی 

 ،1392،دی کربوکسیلیک اسید  به روش اسپکتروفلورمتری-6و2-اندازه گیری مقادیر ناچیز اورانیوم محلول در آب با پیریدین - 46

   حیدر رییسی ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،  زینب خلیلی

 ،1392،پوشیده شده با اسیارتیک اسید و بررسی پاره ای از مشخصات تجزیه ای مهم آن Cds/Znsز نانو ذرات کوانتومی سنت  - 47

 حیدر رییسی، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند ،محسن کمالی جامی

برای شناسایی و اندازه گیری کروم  مرکاپتونیکوتینیک اسید و استفاده از آن -2پوشیده شده با لیگاند  CdSeسنتز نانو ذرات  - 48

(VI) حیدر رییسی، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند،سمیه خوراشاهی، 1392،موجود در آب      

زهرا هاشمی   ،1392،پوشیده شده با تیروزین و کاربرد آن در اندازه گیری هیپوکلریت در آب  znseسنتز نانو ذرات کوانتومی - 49

 حیدر رییسی    ،  محمد سعید حسینی بجد، رجنددانشگاه بی ،پور ابری

دی آمینو آنتراکینون و مقایسه آن با رزین   4و 1( بر روی رزین بارور شده با VI( و اورانیوم )IVمطالعه رفتار جذبی توریم ) - 50

محمد  ، دانشگاه بیرجند ،فاطمه عابدی ،1393،دی آمبنو آنتراکینون 4و  1دی هیدروکسی آنتراکینون و  40و  1بارور شده با مخلوط 

 حیدر رییسی     ،  سعید حسینی بجد

  ر،، فروغ بالد،1393،سنتز نانوذرات سریوم اکساید اصالح شده و کاربرد آن ها در اندازه گیری یون های فلزات سنگین - 51

 حیدر رییسی     ، محمد سعید حسینی بجد، دانشگاه بیرجند

 

   : عناوين دروس تدريس شده -ز
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 2 مكانیك كوانتومي               

 ولی طیف سنجی مولک                 

 ترمودینامیک آماری                

 دكتري در دوره  -

 3مكانیك كوانتومي               

 3طیف سنجي مولكولي               

 ریاضیات در شیمی فیزیک               

 کامپیوتر در شیمی فیزیک              

                                                                                                                                          

 

 

 

                         


