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  3مونا ملکی ها .2،سید جالل حسینی، 2,1 الهام قویدل اقدم

 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد ایلخچی ، گروه شیمی ، ایلخچی ، ایران-1

 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تهران مرکزی ، گروه شیمی ، تهران ، ایران -2 

 انشگاه پیام نور قزوین ، گروه شیمی ، قزوین ، ایراند - 3  
 مغناطیسیاکسایداکساید و گرافنهای آبی توسط گرافنمحیطحذف رنگ متیل بنفش از -33

 3سید جالل حسینی،2سمانه سادات حسینی، 3,1 قاسم رضانژاد

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یمیدانشکده شهیئت علمی،  -1

                                                 
 

 
 



 

 

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یمیدانشکده شکارشناس ارشد،  -2

 ایران شیمی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشجوی دکترا، دانشکده-3
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