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تحصیالت
1383-1377

دکتراي مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران

1381-1382

دانشجوي دکتراي میهمان ،دانشگاه  ،Växjö ،Växjöسوئد

1370-1373

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،تهران

1363-1367

کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شريف ،تهران

سوابق علمی -اجرایی
1393-1395

قائم مقام معاونت توسعه فناوري ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1393-1395

مديرکل پشتیبانی فناوري و مديريت دانش ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1393

دبیر علمی دومین کارگاه تخصصی ،کنفرانس و نمايشگاه نمک زدايی از آب هاي شور ،تهران

-1392تاکنون

مدير م سئول و ع ضو هیئت تحريريه ن شريه علمی-پژوه شی

Advances in Environmental

)Technology (AET

-1392تاکنون

معاون پژوهشييی مرکز منهقهاي نمک زدايی و محیط زيسييت-سييازمان پژوهشييهاي علمی و
صنعتی ايران

1391-1389

مدير گروه فناوريهاي شیمیايی سبز ،پژوهشکده فناوريهاي شیمیايی ،سازمان پژوهشهاي علمی
و صنعتی ايران

-1387تاکنون

عضو گروه تخصصی کمیته داوران گروه تخصصی فناوري نانو -جشنواره جوان و بین المللی
خوارزمی

 -1384تاکنون

عضو کمیته داوران گروه تخصصی صنايع شیمیايی -جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی

1385-1383

مدير گروه مهندسی شیمی و محیط زيست ،پژوهشکده صنايع شیمیايی ،سازمان پژوهشهاي
علمی و صنعتی ايران
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1383 -1385

عضو شوراي علمی پژوهشکده صنايع شیمیايی ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

 -1383تاکنون

ع ضو مدعو کمیته منتخب پژوه شکده صنايع شیمیايی ،سازمان پژوه شهاي علمی و صنعتی
ايران

 -1374تاکنون

عضو هیئت علمی پژوهشکده صنايع شیمیايی ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

 -1374تاکنون

کارشناس و داور طرحهاي جشنواره خوارزمی

1371-1374

کار شناس ار شد انتقال تکنولوژي ،دفتر ارتباط با صنعت ،سازمان پژوه شهاي علمی و صنعتی
ايران

1369-1371

کارشناس علمی پژوهشی ،دفتر امور مهندسی معاونت نیمه صنعتی ،سازمان پژوهشهاي علمی
و صنعتی ايران

1368-1371

مهندس فرايند ،دفتر مهندسین مشاور رضوانی و همکاران

1369-1370

کارشناس پژوهشی ،موسسه تحقیقات صنعتی ايران

سوابق پژوهشی
اجرا و همكاری در طرحهای پژوهشی و نیمه صنعتی

-1396تاکنون

خواص بیولوژيک و زيسييت پایيی سييويه هاي مختلف جنس گنودرما جمع آوري شييده از
جنگلهاي هیرکانی

1394-1396

ساخت غ شاء نانومرکب یيه نازک ا سمز م ستقیم با نانوالیاف به عنوان یيه محافظ متخلخل
(مجري)

1393-1396

بررسييی اسييتفاده از آب خنک کننده نیروگاه به عنوان آب ورودي سييیسييتم اسييمز معکوس
(مجري)

1393-1392

نمک زدايی از آب به روش اسمز مستقیم-مهالعات آزمايشگاهی (فاز صفر) (مجري مشترک)

1392-1391

بررسی حذف فنل از پساب با روش ازن زنی کاتالیستی (مجري)

1392-1390

استحصال روغن هسته انار از ضايعات انار و پايدارسازي آن با فناوري میکروکپسوله دار کردن
به عنوان افزودنی در مکمل هاي غذايی (همکار)

1393-1390

استخراج اسانس هاي گیاهی به روش افت فشار کنترل شده سريع در مقیاس آزمايشگاهی و
تولید و تحويل دانش فنی آن روي حداقل سه گیاه دارويی (همکار)

1390-1389

مهالعه و امکان سنجی ت صفیه پ ساب هاي صنعتی تولیدي در سهح پایي شگاه گاز پار سیان و
ارائه راهکار هاي مناسب جهت استفاده از پساب هاي تصفیه شده (مجري)

1390-1388

بهینه سازي و ا صالح پايلوت ا ستخراج جامد-مايع موجود در پژوه شکده صنايع شیمیايی
(مجري)

1390-1388

بهبود راندمان سیستم تصفیه پساب بیولوژيک مجتمع پتروشیمی آبادان (مجري)

1390-1388

بررسييی امکان اسييتفاده مجدد از پسيياب تصييفیه خانه بیولوژيکی مجتمع پتروشييیمی آبادان
(مجري)
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1389-1387

تجزيه زيسيييتی هیدروکربن هاي چندحلقه اي با اسيييتفاده از باکتريهاي بومی منهقه آبادان
(مجري)

1386-1385

انجام مهالعات در جهت تدوين برنامه کاري تحقیقات مرتبط با بیوتکنولوژي در صييينعت گاز
(مجري)

1384 -1385

شنا سايی مواد موجود در ورودي به سی ستم ت صفیه فا ضالب بیولوژيک مجتمع پترو شیمی
آبادان و بررسی میکروارگانیسم هاي تجزيه کننده آنها (مجري)

1383 -1385

مهالعه تجربی فرآيند استخراج به روش آب فوق گرم ،طرح پژوهشی (همکار مهندسی)

1383 -1385

جداسازي ترکیبات آرومات از حالل  AW-406و طراحی پايلوت پلنت مربوطه
(همکار مهندسی)

1377-1383

ساخت ،نصب و راه اندازي واحد نیمه صنعتی استخراج جامد -مايع (مجري)

1382

تهیه استات منگنز از کانی منگنز ،طرح تايیدي (مجري)

1378-1379

بازيابی تارتاريک اسید و نمک راشل از تفاله انگور (همکار)

1378-1381

تهیه اتیلن آمین ها از اتیلن دي کلرايد (همکاراصلی)

1376-1378

تهیه دي اکسید منگنز فعال از کانی منگنز (مجري)

1374-1375

تهیه اکسید روي از کانی روي ،طرح تايیدي (مجري)

1374-1375

طراحی سیستم استخراج جامد-مايع در مقیاس نیمه صنعتی (مجري)

1370-1371

کلريناسیون گاز طبیعی (متان) و تبديل به کلرومتانها (همکار اصلی)

1368-1369

کلريناسیون پارافین به منظور تهیه پارافین کلره (همکار اصلی)

نظارت بر طرحهای تحقیقاتی

-1395تاکنون

نظارت بر طرح ملی تدوين سند راهبردي و نقشه راه نمک زدايی از آب شور

-1393تاکنون

نظارت بر طرح هاي صندوق شکوفايی و نوآوري

-1392تاکنون

نظارت بر طرح هاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

-1392تاکنون

نظارت بر طرح هاي مرکز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

1391-1392

ارزيابی عملکرد سييینتیک نانوکاتالیسييت  Fe/Cr/Cuتهیه شييده براي واکنش جابجايی آب-گاز در
دماي بای

1390-1393

ساخت دستگاه تست پیل سوختی پلیمري  10کیلووات

1389

فیلتر تصفیه آب

1389 -1384

طراحی ،ساخت و ارزيابی ماشین شستشو و استخراج روغن از زيتون
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1385-1387

بررسی حد بازدارندگی نمک طعام در تصفیه بیولوژيکی پسابهاي صنعتی

1384-1387

طراحی مهندسی پايه فرايند ريفرمینگ خودگرمازا ()ATR

1387 -1383

تدوين دانش فنی و بازيابی توکوفرول ها از ضايعات کارخانه هاي روغن نباتی در مقیاس پايلوت

1378-1380

تهیه گاز سنتز با روش اکسايش جزئی و غیر کاتالیستی متان

1378-1380

پايلوت چند منظوره تولید فروس فومارات و … به ظرفیت  100کیلوگرم در روز

1378-1380

تهیه گاز کلر و سود سوزآور به روش الکترولیز ديافراگمی به ظرفیت يک تن گاز کلر در روز

1375-1376

تهیه گاز کلر و سود بوسیله الکترولیز محلول نمک طعام به روش ديافراگمی

1374-1378

اجراي طرح نیمه صنعتی احداث واحد پايلوت براي استخراج و استحصال تانن به صورت مايع

1375-1374

استخراج تانن از میوه درخت بلوط

1371-1372

استخراج امالح منیزيم از آب درياچه ارومیه

1369-1370

تهیه سیتريک اسید به روش تخمیري

داوری طرحهای تحقیقاتی و مقاالت پژوهشی
-1393تاکنون

داوري طرحهاي صندوق شکوفايی و نوآوري

-1389تاکنون

داوري طرحهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

-1385تاکنون

داوري مقایت پژوهشی داخلی و بین المللی

 -1389تاکنون

داوري طرحهاي مرکز رشد سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

-1389تاکنون

داوري ثبت اختراعات

1384-1385

داوري طرحهاي اعهاء وزارت صنايع

-1374تاکنون

داوري طرحهاي جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی (صنايع شیمیايی و نانوفناوري)

-1374تاکنون

داوري طرحهاي پژوهشی و نیمه صنعتی سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

اختراع و اكتشاف
96/2/23

ازن زنی کاتالیستی به وسیله نانواکسید روي بر پايه پرلیت اصالح-منبسط شده (داراي گواهی
اعتبار سنجی) ،شماره  ،92181مخترعین :مريم رنجبر ،سهیال شکراهلل زاده ،م سعود عبا سی،
مالک :سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران.
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95/6/1

بکارگیري غ شا یيه نازک کامپوزيتی پلی سولفون (حاوي گرافن اک سید)-پلی آمید در فرايند
ا سمز معکوس (داراي گواهی اعتبار سنجی) ،شماره  ،89663مخترعین :سهیال شکراهلل زاده،
نیکتا عسکري ،شبنم ششمانی ،مالک :سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران.

94/6/23

پايدارسيييازي روغن هسيييته انار با فناوري میکروکپسيييوله کردن بعنوان مکمل غذايی (داراي
گواهی اعتبارسنجی) ،شماره  ،86683مخترعین :فرشته گل محمد سلیمان آبادي ،محمدحسن
ايکانی ،سهیال شکراهلل زاده ،علیر ضا سدرپو شان ،مالک :سازمان پژوه شهاي علمی و صنعتی
ايران.

88/4/6

"فرايندي جهت تهیه دي اک سید منگنز فعال براي ا ستفاده در باتري خ شک" ،شماره ،59722
مخترع :سهیال شکراله زاده ،مالک:سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

88/4/6

"فرايند خالص سازي ا سیدي کانی منگنز و کربنا سیون سولفات منگنز حا صل به منظور تهیه
محصول کربنات منگنز" ،شماره  ،59723مخترع :سهیال شکراله زاده ،مالک:سازمان پژوهشهاي
علمی و صنعتی ايران

87/12/10

"فرايند ترانس اسييتريفیکاسييیون آنزيمی روغن کانوی در محیط عاري از حالل به منظور تولید
بیوديزل" ،شماره  ،57493بنام محمد حجار ،سهیال شکراله زاده ،فرزانه وهابزاده ،دان شگاه
صنعتی امیرکبیر

87/12/20

"تولید بیوديزل از روغن کانوی در يک بیوراکتور با ب ستر ثابت آنزيمی"  ،شماره  ،57920بنام
محمد حجار ،فرزانه وهابزاده ،سهیال شکراهلل زاده ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

87/11/14

"استات منگنز از کانی منگنز" ،شماره  ، 57001بنام داود صادقی فاتح-سهیال شکراهلل زاده

سوابق آموزشی
-1تدریس

-1395تاکنون

تدريس "طراحی راکتورهاي بیوشیمیايی"-دکتري -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران،
تهران

-1392تاکنون

تدريس "میکروبیولوژي و راکتورهاي بیوشیمیايی" (مشترک) -دکتري و کارشناسی ارشد-
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

-1392تاکنون

تدريس "تصفیه آب و پساب" – کارشناسی ارشد -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

-1392تاکنون

تدريس "فرايندهاي غشايی" (مشترک)-دوره دکتري -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران

 2002میالدي

تدريس "مقدمات مهندسی بیوشیمی ،بیوتکنولوژي ( ،")MOP811دوره کارشناسی
ارشد ،School of Biosciences and Process Technology،دانشگاه  ،Växjöسوئد

-2راهنمایی و مشاوره پایاننامه
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-1395تاکنون

استاد راهنماي پايان نامه دکتري مهندسی شیمی با عنوان "بررسی فرايند غشايی اسمز مستقیم
براي شیرين سازي آب به کمک دينامیک سیایت محاسباتی" ،سازمان پژوهشهاي علمی و
صنعتی ايران ،تهران

-1395تاکنون

استاد راهنماي پايان نامه دکتري مهندسی شیمی با عنوان "روش تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته و
ماده فعال سهحی در پیش تصفیه واحد اسمز معکوس براي پیشگیري از گرفتگی زيستی"،
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1394-1395

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زيست با عنوان "بررسی اثر
فشار بر نمک زدايی از آب به روش اسمز مستقیم" ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی،
تهران

1392-1394

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد نانوشیمی با عنوان "ازن زنی کاتالیستی نانوروي اکسید
بر پايه پرلیت" ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1392-1394

استاد راهنماي پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان "حذف زيستی هیدروکربن
کلردار از فاز آبی به وسیله باکتري هوازي اسفینگوپیکسیس در بیوراکتور بستر ثابت" ،سازمان
پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

-1392تاکنون

استاد راهنماي پاياننامه دکتري مهندسی شیمی با عنوان "تصفیه پساب هاي شور هیدروکربنی
با بیوراکتور غشايی اسمزي " ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1392-1394

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان "ساخت غشاء نانوفیلتراسیون
گرافن-پلی سولفون براي کاربرد در فرايندهاي تصفیه آب و پساب" ،سازمان پژوهشهاي علمی
و صنعتی ايران ،تهران

-1392تاکنون

استاد راهنماي پاياننامه دکتري مهندسی محیط زيست با عنوان "بررسی بازدهی آب و انرژي
در آب شیرين کن اسمز معکوس با استفاده از آب خنک کننده برگشتی نیروگاه به عنوان
خوراک" ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1392-1393

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان "بررسی پديده پالريزاسیون
غلظتی داخلی در فرآيند اسمز مستقیم" ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان

1392-1394

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد نانوشیمی با عنوان "سنتز نانوکامپوزيت اکسیدهاي
منگنز -مگنتیت با استفاده از پیش ماده هاي جديد و استفاده از آن به عنوان کاتالیست براي
فرايند ازن زنی" ،سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران ،تهران

1392-1393

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان "بررسی اثر افزودن مواد
نانوساختار بر عملکرد غشاء پلی آمید/پلی سولفون در فرايند اسمز مستقیم" ،دانشگاه اصفهان،
اصفهان

1392-1393

استاد راهنماي پاياننامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان "افزايش کارايی غشاء پلی
آمید/پلی سولفون در فرايند اسمز مستقیم از طريق اصالح زيریيه " ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان

1391-1392

استاد مشاور پاياننامه کارشناسی ارشد شیمی کاربردي با عنوان "بررسی جذب سرب با استفاده
از مشتقات گرافن" ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري ،تهران

6

1391-1392

استاد مشاور پاياننامه کارشناسی ارشد شیمی کاربردي با عنوان "بررسی جذب کادمیم و پایديم
با استفاده از مشتقات گرافن" ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري ،تهران

1392-1388

استاد راهنماي دوم پاياننامه دکتري مهندسی شیمی گرايش بیوتکنولوژي با عنوان" راهکارهاي
بهبود خواص نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از قارچ هاي رشته اي" ،دانشکده فنی
ومهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

1388-1390

استاد مشاور پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی منابع میکروبی در استخراج آنزيم لیپاز
و تولید آنزيمی بیوديزل" ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

1388-1390

استاد مشاور پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان "تولید آنزيمی بیوديزل با استفاده از قارچ
رايسوپس " ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

1385 -1386

استاد مشاور پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش سلول میکروبی تثبیت يافته بر حامل
طبیعی در حذف جیوه از پساب سنتزي صنايع" ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

1385-1387

استاد راهنماي مشترک پاياننامه کارشناسی ارشد با عنوان "تولید بیوديزل با استفاده از آنزيم
تثبیت يافته" ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتشارات علمی:
مجالت علمی:
Shokrollahzadeh, S., Tajik, S. (2018) Fabrication of thin film composite forward osmosis

1.

membrane using electrospun polysulfone/polyacrylonitrile blend nanofibers as porous
substrate, Desalination, 68-76.
Hamedi, S., Shojaosadati, S.A., Shokrollahzadeh, S., Hashemi-Najafabadi, S. (2017) Controlled

2.

green synthesis of silver nanoparticles using culture supernatant of filamentous fungus, Iranian
journal of Chemistry and Chemical Engineering, Accepted.
Baniamerian, H., Shokrollahzadeh, S. (2016) Improvement in photocatalysts and photocatalytic

3.

& reactors for water and wastewater treatment: A review, Journal of Particle Science
Technology, 2, 119-140.
Hamedi, S., Ghaseminezhad, M., Shokrollahzadeh, S., Shojaosadati, S.A. (2016) Controlled

4.

biosynthesis of silver nanoparticles using nitrate reductase enzyme induction of filamentous
fungus and their antibacterial evaluation, Artificial Cells, Nanomedicines, and Biotechnology,
DOI: 10.1080/21691401.2016.1267011.

 .5ندا بدلی ورزقانی ،عباس فرازمند ،سهیال شکراهلل زاده ( )1396بررسی راهکارهاي افزايش تجزيه زيستی
تري کلرواتیلن با باکتري هوازي  Sphingopyxix ummariensisجدايه ايران ،نشريه زيست شناسی کاربردي (،)ISC
پذيرفته شده.

 .6محسن باهوش ،سهیال شکراهلل زاده ،اسالم کاشی ( )1395مروري بر کاربردهاي فرآيند غشايی اسمز مستقیم،
نشريه مهندسی شیمی ايران ،نشريه مهندسی شیمی ايران.18-34 ،89 ،15 ،
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) کلرزدايی زيستی ترکیبات آلیفاتیک کلردار تري1395(  عباس فرازمند، سهیال شکراهلل زاده، ندا بدلی.7
Sphingopyxix

 دي کلرومتان و دي کلرواتان از محلول آبی با استفاده از باکتري هوازي،کلرواتیلن

 پذيرفته،)ISC( پژوهشی زيست فناوري دانشگاه تربیت مدرس- دوفصلنامه علمی،ummariensis U12
.شده

) اثر پالريزاسیون غلظتی در فرآيند شیرين سازي1395(  سهیال شکراهلل زاده، اسالم کاشی، محسن باهوش.8
. پذيرفته شده، فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زيست،)آب به روش اسمز مستقیم (مروري
) تعیین شرايط بهینه1395(  علیرضا سدرپوشان، سهیال شکراهلل زاده، محمدحسن ايکانی، فرشته گل محمد.9
،11 ، فصلنامه فناوري هاي نوين غذايی،میکروکپسوله شدن روغن هسته انار با فناوري خشک کن پاششی
.38-25
10. Hamedi, S., Shojaosadati S.A., Shokrollahzadeh S., Hashemi-Najafabadi, S. (2017) Mechanism
study of silver nanoparticle production using Neurospora intermedia, IET Nanobiotechnology,
11, 2, 157-163 (DOI: 10.1049/iet-nbt.2016.0038).
11. Tajik, S., Moini Jazani, O., Shokrollahzadeh, S., Latifi, M. (2016) Thin film nanocomposite
forward osmosis membrane prepared by graphene oxide embedded PSf substrate, Journal of
Particle Science & Technology, 2, 103-117.
12. Nematzadeh, M., Samimi, A., Shokrollahzadeh, S. (2016) Application of sodium bicarbonate
as draw solution in forward osmosis desalination: influence of temperature and linear flow
velocity, Desalination and Water Treatment, 57, 20784-20791.
13. Sheshmani, Sh., Akhundi Nematzadeh, M., Shokrollahzadeh, S., Ashori, A. (2015) Preparation
of graphene oxide/chitosan/FeOOH nanocomposite for the removal of Pb(II) from aqueous
solution, International Journal of Biological Macromolecules, 80, 475-480.
14. Shokrollahzadeh, S., Azizmohseni, F., Golmohamad, F. (2015) Characterization and kinetic
study of PAH–degrading Sphingopyxis ummariensis bacteria isolated from a petrochemical
wastewater treatment plant, Advances in Environmental Science and Technology, 1, 1-9.
15. Nematzadeh, M., Samimi, A., Shokrollahzadeh, S., Behzadmehr, A. (2015) Performance of
potassium bicarbonate and calcium chloride draw solutions for desalination of saline water
using forward osmosis, Transport Phenomenae in Nano and Micro Scales, 3, 29-36.
16. Hamedi, S., Shojaosadati, S.A., Shokrollahzadeh, S., Hashemi-Najafabadi, S. (2014)
Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using a novel and non-pathogenic fungus,
Neurospora intermedia: Controlled synthesis and antibacterial activity, World Journal of
Microbiology and Biotechnology, 30, 693–704.
17. Shokrollahzadeh, S., Golmohammad, F., Shokouhi, H. (2012) Study of Sphingopyxis Isolates
in Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Chemical Engineering Transactions,
Vol. 27, 55-59.
18. Hamedi, S., Ghaseminezhad, S.M., Shojaosadati, S.A., Shokrollahzadeh, S. (2012)
Comparative study on silver nanoparticles properties produced by green methods, Iranian
Journal of Biotechnology, Vol 10, No. 3, 191-197.
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 روش هاي کاربردي پاکسازي آیينده هاي محیط زيست از منابع، زينب اصغري بیرام، سهیال شکراله زاده.19

پژوهشی علوم و- فصلنامه علمی، روشهاي مورد استفاده در محل آلودگی: قسمت اول،آب و خاک
.)تکنولوژي محیط زيست (پذيرفته شده
20. Hajar, M., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F. (2011) Role of the Castor Oil Extracted from
Seeds of Ricinus Communis for Biodiesel Formation using Novozym 435, World Academy of
Science and Technology, 77, 2011, 746-749.
21. Shokrollahzadeh, S., Golmohammad, F. (2011) Evaluation of wastewater treatment plant in
pollution control of petrochemical industries: A case study: of Abadan Petrochemical Company,
Environmental Sciences, Vol 8, No 2, 83-94.
22. Bashardoost, R., Vahabzadeh, F., Shokrollahzadeh, S., Monazzami, A. (2010) Sorption
performance of live and heat-inactivated loofa-immobilized Phanerochaete chrysosporium in
mercury removal from aqueous solution, Iranian Journal of Chemistry and Chemical
Engineering (IJCCE), 29, 4, 2010.
23. Hajar, M., Vahabzadeh, F., Shokrollahzadeh, S. (2010) Empirical Modeling of the Enzymatic
Methanolysis of Canola Oil, Scientia Iranica, Transaction C, Vol 17, No.1, 97-105.
24.

Hajar, M., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F., Monazzami, A. (2009) Solvent-free
methanolysis of canola oil in a packed-bed reactor with use of Novozym 435 plus loofa, Enzyme
and Microbial Technology,45, 188-194.

) مروري بر فرايندهاي تولید88 شهريور- فرزانه وهاب زاده (مرداد، سهیال شکراله زاده، محمد حجار.25
.45-57 ،21  شماره، ماهنامه تخصصی فرآيند نو،سوخت بیوديزل
) بررسی فرآيند استخراج با آب1387  سهیال شکراله زاده (تابستان، محمد حسن ايکانی، فرشته گل محمد.26
.1-21  صفحه،27  شماره، سال هفتم، فصلنامه گیاهان دارويی،فوق گرم و کاربردهاي آن
27. Eikani, M.H., Golmohammad, F., Shokrollahzadeh, S., Mirza, M., Rowshanzamir, S. (Nov/Dec
2008) Superheated water extraction of Lavandula latifulia Medik volatiles: comparison with
conventional techniques, Journal of Essential Oil Research, 20, 482-487.
28. Hajar, M., Vahabzadeh, F., Shokrollahzadeh, S. (2008) Study on Reaction Parameters in LipaseCatalyzed Methanolysis of Plant Oil, Chemical Engineering Transactions, Vol. 14, 295-300.
29. Shokrollahzadeh, S., Sadeghi Fateh, D., Shokouhi, H., Shahvelayati, A., Golmohammad, F.
(2008) Liquid Extraction of Aromatic Hydrocarbon by Tetrahydrofurfuryl Alcohol, an
Environmentally Friendly Solvent, Journal of Applied Sciences, 8 (7), 1320-1324.
30. Shokrollahzadeh, S., Azizmohseni, F., Golmohammad, F., Shokouhi, H., Khademhaghighat, F.
(2008) Biodegradation potential and bacterial diversity of a petrochemical wastewater treatment
plant in Iran, Bioresource Technology, 99(14), 6127-6133.
31. Shokrollahzadeh, S., Bonakdarpour, B.,Vahabzadeh, F., Sanati, M. (2007) Growth kinetics and
Pho84 phosphate transporter activity of Saccharomyces cerevisiae under phosphate-limited
conditions, Journal of Industrial Microbiology and. Biotechnology, 34, 17-25.
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 .32فر شته گل محمد ،داود صادقی فاتح ،ا شرف ال سادات شاه ویيتی ،سهیال شکراله زاده ،حمیرا شکوهی
(پايیز  )1386جدا سازي بنزن ار حالل نفتی  AW406به کمک حاللهاي آلی قهبی و مقاي سه عملکرد آنها،
نشريه شیمی و مهندسی شیمی ايران ،دوره  ،26شماره  ،3صفحه .1-7
 .33سهیال شکراله زاده ،فرشته گل محمد ،محمد حسن ايکانی ( )1385روشی نوين در استخراج اسانس هاي
طبیعی :استفاده از آب فوق گرم به عنوان حالل سبز ،مجله مهندسی شیمی ايران ،شماره  ،25صفحه -87
.74
 .34سييهیال شييکراله زاده ،فرزانه وهاب زاده ،بابک بنکدارپور ( )1384سييینتیک رشييد مخمرها و محدوديت
فسفات به عنوان ماده مغذي ذخیره شونده در سلول ،مجله مهندسی شیمی ايران ،شماره  ،19صفحه -33
.30
)35. Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F., Bonakdarpour, B., Sanati, M., Persson, B.L. (2005
Characterization of Phosphate Membrane Transport in Saccharomyces cerevisiae CEN.PK1135D Under Low-Phosphate Conditions Using Aerobic Continuous Culture, Iranian Journal of
Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 24, 1, 41-51.

 .36فرزانه وهاب زاده ،سهیال شکراله زاده ،مهرناز مهرانیان ( )1382مخت صري بر کاربرد مهند سی پروتئین در
مهندسی شیمی ،مجله مهندسی شیمی ايران ،شماره  ،8صفحه .3-5
 .37سهیال شکراله زاده ،بابک بنکدارپور ،فرزانه وهاب زاده ( )1382تکنیک ايستاشیمیايی پیوسته (کموستات)
طريقی منا سب در مهالعات سینتیکی انتقال غ شايی مواد در سلول مخمر  ،مجله مهند سی شیمی ايران،
شماره  ،7صفحه .21-26
23. Persson, B.L., Lagerstedt, J. O., Pratt, J. R., Pattison-Granberg, J., Lundh, K.,
Shokrollahzadeh, S., Lundh, F. (2003) Regulation of phosphate acquisition in
Saccharomyces cerevisiae, Current Genetics, 43, 225-244.

 .24فر شته گل محمد ،داوود صادقی فاتح ،سهیال شکراله زاده ،آمونیاکافت اتیلن دي کلرايد در محیط آبی
( ،)1381مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا ،جلد  ،15شماره  ،2صفحه .21-28
 .25ا شرف ال سادات شاه ویيتی ،شهره صفارراده متین ،سهیال شکراله زاده ،ا ستخراج کل سیم تارتارات و
 )+(Lتارتاريک ا سید ار تفاله هاي انگور ( ،)1380مجله علوم پايه دان شگاه الزهرا ،جلد  ،14شماره ،2
صفحه .32-38
 .26حسین بهمنیار ،سهیال شکراله زاده ( )1376مهالعه و تحقیق بر ضريب انتقال جرم درون قهره در سیستم

هاي اسيتخراج مايع-مايع (سيیسيتم تولوئن-اسيید اسيتیک-آب و بوتانل-اسيید اسيتیک-آب) ،نشيريه
دانشکده فنی ،دانشگاه تهران ،جلد ،30شماره  ،2صفحه .1-11
مجموعه مقاالت كنگره ها و سمینارها:
Ahmadizadeh, R., Shokrollahzadeh, S., Latifi, S.M. (2017) Influence of feed and draw solution
concentrations on the performance of desalination process using forward osmosis (FO), 4th
National Conference on New Researches in Chemistry and Chemical Engineering, October
2017, Basir University, Tehran. Iran.
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1.

2.

Badali, N., Farazmand, N., Shokrollahzadeh, S. (2016) Reductive biotransformation of
tetrachloroethene during aerobic degradation:experimental evidence and kinetics, 17 th
International & Iranian Congress of Microbiology, 23-25 Aug. 2016, Tehran University of
Mediacal Sciences, Tehran, Iran.

) ساخت غشاي فیلم نازک1393(  سهیال شکراهلل زاده، امید معینی جزنی، شهرزاد شکرگزار اصالح.3
 همايش ملی راهکارهاي،سیلیکا با کاربرد اسمز مستقیم در زمینهي نمک زدايی-نانوکامپوزيتی پلی آمید
. ايران، شیراز، دي ماه،پیش روي بحران آب در ايران و خاورمیانه
) تاثیر غلظت مونومرها در یيهي1393(  سهیال شکراهلل زاده، امید معینی جزنی، شهرزاد شکرگزار اصالح.4
 همايش ملی،پلی آمیدي غشاي فیلم نازک کامپوزيتی باکاربرد اسمز مستقیم در زمینهي نمک زدايی
. ايران، شیراز، دي ماه،راهکارهاي پیش روي بحران آب در ايران و خاورمیانه
5.

Askari, N., Shokrollahzadeh, S., Sheshmani, Sh. (2015) The effect of Graphene oxide
nanosheetes on performance of thin film composite membrane for nanofiltration applications,
The 15th Iranian Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015), 17-19 February, University
of Tehran, Tehran, Iran.

6.

Faghih, R., Samimi, A., Shokrollahzadeh, S., Mohebi Kalhori, D. (2015), Internal concentration
polarization in forward osmosis process for water desalination (a review), The 15th Iranian
Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015), 17-19 February, University of Tehran,
Tehran, Iran.

7.

Shokrollahzadeh, S., Samimi, A., Ahmadizadeh, R., Faghih, R. (2014) Comparison of inorganic
draw solutes in forward osmosis desalination process, 2nd International Training Workshop,
Conference and Exhibition on Desalination, 20-22 October, Iranian Research Organization for
Science and Technology, Tehran, Iran.

8.

Nematzadeh, M., Samimi, A., Shokrollahzadeh, S., Eshagh Moradian (2014) Effect of
temperature on the water flux in forward osmosis desalination using sodium bicarbonate draw
solution and RO membrane, 2nd International Training Workshop, Conference and Exhibition
on Desalination, 20-22 October, Iranian Research Organization for Science and Technology,
Tehran, Iran.

9.

Ahmadizadeh, R., Shokrollahzadeh, S., Latifi, M. (2014) Produced water management:
Forward osmosis for water reclamation, 2nd International Training Workshop, Conference and
Exhibition on Desalination, 20-22 October, Iranian Research Organization for Science and
Technology, Tehran, Iran.

10. Dehnavi, M., Shokrollahzadeh, S., R. Ahmadizadeh (2014) Application of membrane
distillation in water recovery from reverse osmosis brine, 2nd International Training Workshop,
Conference and Exhibition on Desalination, 20-22 October, Iranian Research Organization for
Science and Technology, Tehran, Iran.
11. Shokrollahzadeh, S., Ranjbar, M. (2014) Ultrasonic assisted preparation of nano structured
CuO/ZrO2/Al2O3 catalyst for catalytic ozonation of phenol, 1st International Caparica
Conference on Ultrasonic-Based Applications: from Analysis to Synthesis, Caparica, Portugal.
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12. Shokrollahzadeh, S., Sheshmani, Sh., Akhoundi, M. (2013) Adsorption of Pb(II) ion from water
using grapheme oxide-based nanocomposite, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and
Environment, 29-30 Oct, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
13. Shokrollahzadeh, S., Sheshmani, Sh., Parastar, M. (2013) The sorption of Cd(II) on
Fe(OH)2/grapheme oxide nanocomposite, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and
Environment, 29-30 Oct, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
14. Bayat, M., Ranjbar, M., Shokrollahzadeh, S. (2013) Application of nanocatalysts in catalytic
ozonation of pollutants in water and wastewater, 6th Iranian National Seminar of Chemistry and
Environment, 29-30 Oct, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
15. Sheshmani, Sh, Akhoundi, M., Parastar, M., Shokrollahzadeh, S. (2013) Preparation and
characterization of Graphene oxide-Iron (II) hydroxide nanocomposite, International Biennial
Conference on UntraFine Grained and NanoStructured Materials UFHNSM 2013, 5-6 Nov,
Tehran University, Tehran, Iran.
16. Golmohammad, F., Eilani,M., Shokrollahzadeh, S., Sedrposhan, A. (2013) Optimization of
Microencapsulation of Pomegranate Seed Oil by Response Surface Methodology, 2nd National
Congress on Medicinal Plants, 15-16 May, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
17. Shokrollahzadeh, S., Golmohammad, F., Naseri, N., Shokouhi, H., Arman-mehr, M. (2012)
Chemical oxidation for removal of hydrocarbons from gas-field produced water, Procedia
Engineering (20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012),
25-29 August, Prague, Czech Republic.

،)1391(  حمیرا شکوهی، محمدحسن آرمان مهر، فرشته گل محمد، نیلوفر ناصري، سهیال شکراله زاده.18

 کارگاه بین المللی آموزشی،تصفیه آب تولید شده در يک میدان گازي به روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون
 دانشگاه صنعت، خرداد29-31 ، لب شور و تصفیه پساب،و همايش تخصصی نمک زدايی آب هاي شور
. ايران، تهران،)آب و برق (شهید عباسپور
19. Goudarzi, F., Hajar, M., Arab Markadeh, A., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F. (2011) Study
on Effective Parameters in Biodiesel Production from Canola Oil using Kissiris Immobilized
Rhizopus Oryzae in Solvent-Free System, The 7th International Chemical Engineering
Congress&Exhibition, 21-24 November, Kish, Iran.
20. Arab Markadeh, A., Hajar, M., Goudarzi, F., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F. (2011) Use
of Loofa-Immobilized Rhizopus Oryzae as a Whole-Cell Biocatalyst for Biodiesel Production:
Batch and Packed-Bed Reactor Study, The 7th International Chemical Engineering
Congress&Exhibition, 21-24 November, Kish, Iran.
21. Hajar, M., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F. (2011) Statistical Study on Lipase-Catalyzed
Synthesis of Biodiesel from Castor Oil using Response Surface Methodology, The 7th
International Chemical Engineering Congress&Exhibition, 21-24 November, Kish, Iran.
22. S.M.Ghaseminezhad, S.Hamedi, S.A.Shojaosadati, S.Shokrollahzadeh (2011) Evaluation of
Tollens, Polysaccharide and Biological Methods for Silver Nanoparticles Production, 3rd Intl
Conf on Ultrafine Grained and Nanostructured Material, School of Metallurgy and Materials
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Engineering, 2-3 November, University College of Engineering, University of Tehran, Tehran,
Iran.

) بررسی1390(  سهیال شکراله زاده، سیدعباس شجاع الساداتی، سپیده حامدي، سیده معصومه قاسمی نژاد.23
21-23 ، هفتمین همايش ملی بیوتکنولوژي،و مقايسه برخی روش هاي سبز رايج در تولید نانوذرات نقره
. ايران، تهران، پژوهشگاه نیرو،شهريور
) سنتز آنزيمی پلی ريسینولئات از روغن کرچک1390(  فرزانه وهاب زاده، سهیال شکراله زاده، محمد حجار.24
. ايران، تهران، پژوهشگاه نیرو، شهريور21-23 ، هفتمین همايش ملی بیوتکنولوژي،بوسیله لیپاز
 تثبیت رايزوپوس، فرزانه وهاب زاده، سهیال شکراله زاده، آرش عرب مارکده، محمد حجار، فرناز گودرزي.25
، هفتمین همايش ملی بیوتکنولوژي، بررسی تعدادي از پارامترهاي موثر:اورايزا بر سنگ آذرين و تولید لیپاز
. ايران، تهران، پژوهشگاه نیرو، شهريور23-21
) تولید1390(  فرزانه وهاب زاده، سهیال شکراله زاده، فرناز گودرزي، محمد حجار، آرش عرب مارکده.26
21-23 ، هفتمین همايش ملی بیوتکنولوژي، تثبیت سلولی قارچ رايزوپوس اورايزا بر لوفا:بیوديزل آنزيمی
. ايران، تهران، پژوهشگاه نیرو،شهريور
27. Mohamad Hajar, Soheila Shokrollahzadeh and Farzaneh Vahabzadeh (2011) Role of the Castor
Oil Extracted from Seeds of Ricinus Communis for Biodiesel Formation using Novozym 435,
International Conference on Chemical and Environmental Engineering ,24-26 June, Paris,
France.
28. Soheila Shokrollahzadeh, Fereshteh Golmohammad, Farzaneh Azizmohseni, Homeira
Shokouhi (2010), Preliminary study on phenanthrene degradation by bacteria isolated from a
petrochemical activated sludge, 4th National Seminar on Chemistry and Environment, 27-29
April, Persian Gulf and Oman Ecological Research Institute, Bandar Abbas, Iran.

) بررسی استفاده مجدد از پساب يک واحد پتروشیمی در آبیاري1388(  حمیرا شکوهی، سهیال شکراله زاده.29
 دانشگاه، اسفند ماه5-4 ،) سومین همايش ملی آب و فاضالب (با رويکرد اصالح الگوي مصرف،فضاي سبز
. ايران، تهران،صنعت آب و برق
) بررسی پارامترهاي موثر بر فرآيند آنزيمی1387(  سهیال شکراله زاده، فرزانه وهاب زاده، محمد حجار.30
، آبان2- مهرماه29 ، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ايران،تولید بیوديزل در بیوراکتور با بستر ثابت
. ايران، تبريز،دانشگاه صنعتی سهند
31. Shokrollahzadeh, S., Golmohammad, F., Azizmohseni, F., Shokouhi, H. (2008), An activated
sludge process to reduce the pollution load of a petrochemical wastewater, 18th International
Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008), 27-31 August, Praha, Czech
Republic.
32. Hajar, M., Vahabzadeh, F., Shokrollahzadeh, S. (2008) Study on reaction parameters in lipasecatalyzed methanolysis of plant oil, 18th International Congress of Chemical and Process
Engineering (CHISA 2008), 27-31 August, Praha, Czech Republic.
33. Bashardoost, R., Shokrollahzadeh, S., Mousazadeh, S., Vahabzadeh, F. (2008) Kinetic
modeling of mercury biosorption by loofa sponge-immobilized Phanerochaete chrysosporium
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from aqueous solution, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering
(CHISA 2008), 27-31 August, Praha, Czech Republic.

) فرآيند تولید سوخت بیوديزل با استفاده از1387(  فرزانه وهاب زاده، سهیال شکراله زاده، محمد حجار.34
 پژوهشگاه مواد و، خرداد ماه7-9 ، انرژي و محیط زيست، همايش ملی سوخت،کاتالیزورهاي زيستی
. ايران، کرج،انرژي
) اندازه گیري آیينده هاي موجود در پساب1387(  فرشته گل محمد، حمیرا شکوهی، سهیال شکراله زاده.35

 بهداشت حرفه اي و محیط زيست، اولین کنفرانس بین المللی جايگاه ايمنی صنعتی،يک واحد پتروشیمی
. ايران، اصفهان، ارديبهشت18-19 ،در سازمانها
36. Hajar, M., Vahabzadeh, F., Shokrollahzadeh, S., Mehranian, M. (2008) Biocatalytic Synthesis
of Methyl Esters from Canola Oil in a Fixed-Bed Bioreactor, International Catalysis
Conference (ICC 2008), 28-30 April, Shahid Beheshti University, Iran.
37. Hajar, M., Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F. (2008) Enzymatic Production of Biodiesel
from Canola Oil, The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC
2008), 2-5 January, Kish Island, Iran.
38. Bashardoost, R., Shokrollahzadeh, S., Mousazadeh, M.H., Vahabzadeh, F. (2008) Mercury
Removal by Loofa-Immobilized Phanerochaete Chrysosporium, The 5th International
Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008), 2-5 January, Kish Island, Iran.
39. Shokrollahzadeh, S., Sadeghi Fateh, D., Shokouhi, H., Shahvelayati, A., Golmohammad, F.
(2006) Liquid Extraction of Aromatic Hydrocarbon by an Environmentally Friendly Solvent:
Pilot Plant Design Considerations, 11th APCCHE (Asian Pacific Confederation of Chemical
Engineering) Congress, August 27-30, Kuala Lumpur, Malaysia.
40. Golmohammad, F., Sadeghi Fateh, D., Shahvelayati, A., Shokrollahzadeh, S., Shokouhi, H.
(2006) Benzene Removal of AW-406 Solvent Using Polar Organic Solvents and Comparison
of Their Efficiencies, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering
(CHISA 2006), August 27-31, Praha, Czech Republic.
41. Eikani, M.H., Golmohammad, F., Shokrollahzadeh, S., Rowshanzamir, S. (2006) Superheated
Water Extraction of Lavandula latifolia Medik Essential Oil: Comparison With Conventional
Techniques, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2006),
August 27-31, Praha, Czech Republic.

)1384(  حمیرا شکوهی، سهیال شکراله زاده، فر شته گل محمد، داود صادقی فاتح، ا شرف ال سادات شاه ویيتی.42

 همايش،) از حالل هگزان صنعتی با کارايی در صنايع روغن هاي خوراکیBTX( جدا سازي ترکیبات آروماتیک
. دانشگاه آزاد اسالمی ايران، اسالمشهر، آذرماه22 ،شیمی و صنعت
43. Shokrollahzadeh, S., Bonakdarpour, B., Vahabzadeh, F., , Sanati, M., Persson, B.L. (2005)
Selection of Growth Media to Achieve Stabilized Steady-State Conditions in Chemostat Study
of Phosphate Transport in Saccharomyces cerevisiae, 7th World Congress of Chemical
Engineering 2005, July 10-14, Glasgow, Scotland.
44. Shokrollahzadeh, S., Sheshmani, Sh. (2005) Optimizations of manganese carbonate oxidation
process to obtain electrochemically-active manganese dioxide, 7th World Congress of Chemical
Engineering 2005, July 10-14, Glasgow, Scotland.
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45. Shokrollahzadeh, S., Vahabzadeh, F., Bonakdarpour, B., Sanati, M., Persson, B. L. (2003)
Growth study of Saccharomyces cerevisiae in a phosphate-limited chemostat culture, 11th
European Congress on Biotechnology, August 24-29, Basel, Switzerland.
46. Shokrollahzadeh, S., Bonakdarpour, B., Vahabzadeh, F., Sanati, M., Persson, B. L. (2003)
Analysis of phosphate uptake kinetics in chemostat culture of Saccharomyces cerevisiae, XXI
Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, July 7-12, Gothenburg, Sweden.
47. Shokrollahzadeh, S., Pratt, J. R., Sanati, M., Vahabzadeh, F., Bonakdarpour, B., Persson, B. L.
(2002) Expression and activity of Pho84 high affinity transporter of Saccharomyces cerevisiae
in aerobic batch fermentor, NorFA Feast and Famine Network Meeting, Sensing The
Environment, Primary Sensing and Signaling Pathways in Yeast, October 24-26, Sigtuna,
Sweden.
48. Shokrollahzadeh, S., Bahmanyar, H. (2002) Comparison of experimental rising single drop
mass transfer coefficient with mathematical models in liquid-liquid extraction systems, 15th
International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2002), August 25-29,
Praha, Czech Republic.
49. Golmohammad, F., Sadeghi Fateh, D., Shokrollahzadeh, S. (2002) Synthesis and optimization
of ethylene amines process, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering
(CHISA 2002), 25-29 August, Praha, Czech Republic.
50. Shahvelayati, A., Saffarzadeh, S., Shokrollahzadeh, S. (2002) Recovery of tartrates from
iranian grape pomace, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering
(CHISA 2002), August 25-29, Praha, Czech Republic.

 دي کلرو-2و1  برر سی سینتیکی آمونیاکافت، داود صادقی فاتح، سهیال شکراله زاده، فر شته گل محمد.51
. دانشگاه گیالن، رشت، شهريور19-21 ، دهمین سمینار شیمی آلی ايران،)1381(اتان
 سنتز و شنا سايی دي اک سید منگنز به روش تر سیب الکترولیزي با، شبنم ش شمانی، سهیال شکراله زاده.52
، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، آبان15-16 ، اولین همايش ملی باتري،)1380( کاربري در باتري ها
.357-364 صفحه

 نهمین سمینار،)1380(  سنتز اتیلن دي آمین، سهیال شکراله زاده، داود صادقی فاتح،فر شته گل محمد

.53

. دانشگاه امام حسین، تهران، مهر24-26 ،تخصصی شیمی آلی ايران

 ه شتمین همايش،)1379(  تهیه دي اک سید منگنز فعال از کانی منگنز، شبنم ش شمانی،سهیال شکراله زاده

.54

.390-396  صفحه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، آبان17-18 ،انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ايران

:زمینه های علمی مورد عالقه
ا ستفاده مجدد از- نمک زدايی از آب و پ ساب-مهند سی شیمی و محیط زي ست (ت صفیه آب و پ ساب



)پساب
بیوتکنولوژي محیط زيست
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فرايندهاي غشايی
فرايندهاي آنزيمی
استخراج مايع-مايع و جامد-مايع
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