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Volume I: Current State-of-the-Art on Novel Materials, Edited by D. Balkšse, D. Horak, L. oltŽs, Apple
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20) M. Hasanzadeh, V. Mottaghitalab, R. Ansari, B. Hadavi Moghadam, A. K. Haghi, ‘A Detailed Review on
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and Efficient Adsorption of Palladium from Aqueous Solution by Magnetic Metal Organic Framework
Nanocomposite modified with Poly(Propylene Imine) Dendrimer, Environmental Science and Pollution
Research, Vol. xx, pp. xxxxx, 2021.

1400  شهریور ماه:تاریخ

سوابق علمی دکتر مهدی حسن زاده

2) Mahdi Hasanzadeh*, Mohammad Reza Ghahhari, Seyed Mansour Bidoki, Enhanced piezoelectric
performance of PVDF-based electrospun nanofibers by utilizing in-situ synthesized Graphene-ZnO
nanocomposites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 32, pp. 15789–15800, 2021
3) Majid Mohseni, Hossein Shahriyari Far, Mahdi Hasanzadeh*, and Kevin Golovin, Non-fluorinated
sprayable fabric finish for durable and comfortable superhydrophobic textiles, Progress in Organic
Coatings, Vol. 157, pp. 106319, 2021.
4) Hossein Shahriyari Far, Mahdi Hasanzadeh*, Mina Najafi, Targol Rahimi Masale Nezhad, Mahboubeh
Rabbani, Efficient removal of Pb(II) and Co(II) ions from aqueous solution with a chromium-based metalorganic framework/ activated carbon composites, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 60,
pp. 4332-4341, 2021.
5) Seif El Islam Lebouachera, Mohammed Abdelfetah Ghriga, Ghada Ben Salha, Hind El Hadri, Mahdi
Hasanzadeh*, Nadjib Drouiche, Stéphanie Reynaud, Bruno Grassl, Optimization of zero-shear viscosity
for HPAM-Polystyrene microspheres formulations using design of experiments approach, Journal of
Polymer Research, Vol. 28, pp. 135, 2021.
6) Behnam Noormohammadi Khiarak, Mahdi Hasanzadeh, Abdolreza Simchi, Electrocatalytic hydrogen
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14) Ali Abedi, Mahdi Hasanzadeh*, Lobat Tayebi**, 'Conductive nanofibrous Chitosan/PEDOT:PSS tissue
engineering scaffolds', Materials Chemistry and Physics, Vol. 237, pp. 121882, 2019.
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محمد رضوان پور ،دانیال عزیزی قلعه آقائی ،مهدی حسن زاده ،بررسی خواص حرارتی نانوکپسول هششای ه سششته ایکو سششان و
پوسته پلی متیل متاکری د به عنوان ماده تغییرفازدهنده برای ذخیره انرژی گر مششایی ،دو مششین کن فششرانس م لششی نانو سششاختارها،
علوم و مهندسی نانو ،کاشان ،دانشگاه آزاد اس می واحد کاشان 25 ،بهمن ماه ( .1396سخنرانی)

)7

سعید حسنی رمدانی ،بزرگمهر مداح ،حسن حسینی ،علیرضا یششاوری ،مهدی حسن زاده ،برر سششی عمل کششرد نششانو فیل تششر پ لششی
یورتان/نانولوله کربنی ( )PU/CNTدر رفع آلودگی شیمیایی ،هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین ،ت هششران ،دان شششگاه
جامع امام حسین (ر) 3 ،و  4بهمن ماه .1396

)8

عبا

شریفی ،کوروش ادیب ،مهدی حسن زاده ،امید زوری علی آباد ،محمد امین مرسولی ،مطالعه و بررسی تخریب عوامل

شیمیایی جنگی با استفاده از ساختارهای نانومتخلخل چارچوب آلی فلزی ( ،)MOFهفتمین همایش سراسری پدافند ج نششگ
نوین ،تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ر) 3 ،و  4بهمن ماه ( .1396سخنرانی)
)9

بزرگمهر مداح ،حمید چمنی دیسفانی ،مهدی حسن زاده ،تهیه فیلتر جاذب عامل خون ،هفتمین همایش سراسری پداف نششد
جنگ نوین ،تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ر) 3 ،و  4بهمن ماه .1396

 )10سینا محتشمی ،محمد علیزاده ،مهدی حسن زاده اباتری ،مطالعه و بررسی عایق صوتی برپایه فوم پلی یورتان اص ح شده با
نانوالیاف  ،هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعا شششاد ،دان شششگاه صششنعتی شششریف 7 ،و  8آذر  ،1396ت هششران ،ا یششران.
(سخنرانی)
 )11علی طاهرخانی ،مهدی حسن زاده ،بررسی خصوصیاد حرارتی کاالی پنبه ای ا صش ح شششده بششا د نششدریمر پ لششی آم یشدوآمین،
دومین سمینار شیمی کاربردی ایران ،دانشگاه زنجان 5 ،تا  6شهریور ماه  ،1396زنجان ،ایران.
 )12محمد رضایی ،مهدی حسن زاده ،حمیدرضا زارعی ،وحید متقی طلب ،بررسی تجربی مقاومت به ضربه کامپوز یششت پلی مششری
تقویت شده با پارچه پلی پروپیلن مدول باال ( )HMPPو سیال ضخیم شونده برشی ( )STFتحت برخورد بال سششتیک ،ده مششین
کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 7 ،تا  9اردیبهشتماه  ،1395اصفهان ،ایران( .سخنرانی)
 )13مهدی حسن زاده ،محمد رضایی ،پژمان سوهانکی ،وحید متقی طلب ،مطالعه رفتار بیرون کشی نخ از ساختار پار چششه کششوالر
آغشته به سیال ضخیم شونده برشی ( ،)STFدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 7 ،تششا 9
اردیبهشتماه  ،1395اصفهان ،ایران( .سخنرانی)
 )14مهدی حسن زاده ،وحید متقی طلب ،محمد رضایی ،مطالعه تأثیر دما و غلظت نانوذراد سیلیکا بششر خصو صششیاد رئو لششوژیکی
نانوسیال کلوئیدی با استفاده از روش سطح پاسخ ،دوازدهمین همایش ملی -عل مششی دان شششجویی مهند سششی م تششالورژی و مششواد
ایران ،دانشگاه فردوسی4 ،و  5آذرماه  ،1394مشهد ،ایران (مقاله برتر)( .سخنرانی)
 )15سمیه فرهنگ دهقان ،فریده گلبابایی ،بزرگمهر مداح ،مهدی حسن زاده ،ارزیابی اثر نانولولههای کربنی تک جداره بر م یششزان
تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت ،نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،یزد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،
 20و  21خردادماه ( .1394سخنرانی)
 )16مهدی حسن زاده ،وحید متقی طلب ،محمد رضایی ،بررسی اثر دما و درصد جر مششی نششانوذراد بششر رف تششار رئو لششوژیکی سششیال
ضخیم شونده برشی ،دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی ع لششوم و ف نششاوری نششانو ،ت هششران ،دان شششگاه خششوارزمی 30 ،و 31
اردیبهشتماه .1394
 )17مهدی حسن زاده ،وحید متقی طلب ،محمد رضایی ،ارائه مدل جدید برای محاسبه تابع گرانروی سیال ضخیم شونده برشی
نانوذراد سیلیکا ،دومین همایش م لششی و کارگاه هششای تخص صششی ع لششوم و ف نششاوری نششانو ،ت هششران ،دان شششگاه خششوارزمی 30 ،و 31
اردیبهشتماه .1394
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 )18بزرگمهر مداح ،حسین چ بی ،مهدی حسن زاده ،سنتز  -3تشری اتوک سششی سشیلیل پروپ یشل5-و-5دی مت یششل ه یششدانتوئین و
کاربرد آنها در صنایع نظامی و پزشکی ،ششمین همایش سراسری پدافند جنگ نوین ،تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ر)،
 12و  13اسفندماه .1393
 )19مهدی حسن زاده ،وحید متقی طلب ،لبا

و زرههای جنگی از منظر آیاد قرآن کریم ،دومین کنفرانس رشد و تحول ع لششوم

طبیعی در پرتو اندیشه اس می ،تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ر) 21 ،خردادماه .1393
 )20طاهره دودل ،رامین محمودی ،طاهره معینی ،مهدی حسن زاده ،سنتز ،شنا سششایی و بششهکارگیری پلی مششر پر شششاخه در به بششود
قابلیت رنگرزی منسوجاد ،نهمین کنفرانس ملی مهندسی ن سششاجی ا یششران ،ت هششران ،دان شششگاه صششنعتی امیرکب یششر 16 ،ا لششی 18
اردیبهشتماه ( .1393سخنرانی)
 )21علیرضا اس می ،محمدرضا امیدخواه نسرین ،مهدی حسن زاده ،مروری بر روشهای نوین گوگردزدایی سششوخت :سششینیتیک
فرآیند ،اولین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی ،کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اس می واحد کرمانشاه 27 ،و  28آذرماه 1392
 )22مهدی حسن زاده ،رامین محمودی ،طاهره دودل ،طاهره معینی ،مطالعه رنگرزی پارچه پن بششهای در ح ضشور پلی مششر پر شششاخه
جدید دارای گروههای انتهایی آمین ،سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو ،تهران ،دانشگاه جامع امام ح سششین
(ر) 6 ،و  7آذرماه .1392
 )23بنت الهدی هادوی مقدم ،یاشار فکری سوستانی ،مهدی حسن زاده ،اکبر خداپرست حقی ،بهینهسازی تخلخل نانوفیلتر هششای
الکتروریسی شده با استفاده از روش سطح پاسخ ( ،)RSMسومین همایش سرا سششری کاربرد هششای د فششاعی ع لششوم نششانو ،ت هششران،
دانشگاه جامع امام حسین (ر) 6 ،و  7آذرماه .1392
 )24بنت الهدی هادوی مقدم ،محمد حقیقت کیش ،مهدی حسن زاده ،مدلسازی الیه نانوالیاف الکتروری سششی شششده بششه من ظششور
تخمین زاویه تما  ،سیزدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 18 ،و  19اردیبه شششتماه
.1392
 )25مهدی حسن زاده ،بنت الهدی هادوی مقدم ،علی شمس ناتری ،استفاده از مدل شبکه عصبی بششه من ظششور برر سششی شششفافیت
فیلم پلیکربناد ،یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران ،تهران ،دانشگاه خوارزمی 9 ،و  10اسفندماه 1391
 )26بنت الهدی هادوی مقدم ،مهدی حسن زاده ،اکبر خداپرست حقی ،مطالعه و بررسی الیه نانوالیاف پلیمری با استفاده از مدل
شبکه عصبی ،دومین همایش ساالنه نوآوریها در پردازش الیههای نازک و مشخصههای آن ،کرمان ،مرکز بینالمل لششی ع لششوم و
تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی 7 ،دیماه .1391
 )27مهدی حسن زاده ،بنت الهدی هادوی مقدم ،اکبر خداپرست حقی ،کمیل نصوری ،مطالعه و بررسی انوار غ شششاهای نششانولیفی
به عنوان جاذب در حذف مواد آالینده از پساب ،سومین همایش علمی مدیریت پ سششماند و پ سششاب در صششنایع ن فششت و ا نششرژی،
تهران ،مرکز همایشهای صداوسیما 7 ،دیماه .1391
 )28مهدی حسن زاده ،محمد حقیقت کیش ،بنت الهدی هادوی مقدم ،سنتز نانوساختار پرشاخه بششا گروه هششای انت هششایی آ مششین از
طریق پلیمریزاسیون منومر نور  AB2و بررسی مشخصههای آن ،دوازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو ،ت هششران ،دان شششگاه
علوم پزشکی تهران 3 ،و  4خردادماه ( 1391مقاله برتر).
 )29بنت الهدی هادوی مقدم ،محمد حقیقت کیش ،مهدی حسن زاده ،بررسی پارامترهای الکتروریسی مؤثر بششر ق طششر نانوال یششاف
پلی(آکریلو نیتریل) بر اسا

طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ ،دومین ه مششایش سرا سششری کاربرد هشای د فششاعی ع لششوم نششانو،

تهران ،دانشگاه جامع امام حسین (ر) 25 ،و  26بهمنماه .1390
 )30مهدی حسن زاده ،محمد حقیقت کیش ،بنت الهدی هادوی مقدم ،سششنتز و شنا سششایی نششانو سششاختارهای درخت سششان دارای
گروههای فعال شیمیایی ،دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو ،تهران ،دانشگاه جامع ا مششام ح سششین (ر) 25 ،و
 26بهمنماه .1390
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 )31مهدی حسن زاده ،علی شمس ناتری ،بررسی اثر ارتفار نانوذراد در تکم یششل من سششوجاد خودتمیز شششونده ،او لششین کن فششرانس
بینالمللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ،رشت ،دانشگاه گی ن 5 ،تا  7آبان ماه ( .1388سخنرانی)
 )32علی شمس ناتری ،مهدی حسن زاده ،اسماعیل خالقی ،پیشگوئی قطر نانوالیاف پلیاکریلونیتریل بششه ک مششک تکن یششک فششازی،
دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران ،تهران ،دان شششگاه صششنعتی ما لششک ا شششتر 7 ،تششا  9آ بشان مششاه .1387
(سخنرانی)
 )33م .حسن زاده ،ا .خداپرست حقی ،م .اکبری دوگلسر ،استفاده از الیه نبافت نانوالیاف پلیمری به منظور فیلتراسیون :شناخت
و بررسی مورفولوژی ،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ،تبریز ،دانشگاه صنعتی سهند 29 ،تا  2آبان ماه .1387
 )34م .اکبری دوگلسر ،م .حسن زاده ،م.ر .صادقی و ا .خداپرست حقی ،بررسی نانو فیلتر بر پایه نانوالیاف با ا سششتفاده از پششردازش
تصویر ،هشتمین همایش علمی– پژوهشی دانشگاه گی ن 11 ،تا  13اسفندماه .1386
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