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☺ سوابق تحصیلی
-1389  دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ورودی- )دانشجوی دکتــــری مهندسی نساجی (شيمی نساجی و علوم الياف
قبولي امتحان جامع
1382 - دانشگاه آزاد اسالمی یزد- )کارشــــــناسیـ ارشد مهندسی نساجی (شيمی نساجی و علوم الياف

 رنگرزی الیکرا با رنگینه های طبیعی و بهینه سازی شرایط رنگرزی:عنوان پایان نامه
1376 - دانشگاه آزاد اسالمی یزد- )کارشنـــــاسی مهندسی نساجی (شيمی نساجی و علوم الياف

 بهینه سازی شرایط رنگرزی پشم با رنگینه های راکتیو:عنوان پایان نامه
☺ سوابق علمی و پژوهشی
:مجری طرح های تحقیقاتی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، بررسی تاثیر عملیات دندانه نانو نقره روی ثبات رنگی واثر ضد باکتری پشم در رنگرزی با رنگینه طبیعی روناس
1388 ، یزد
1391 ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، اثر نانوساختارهای متیلتریکلروسیالن روی ویژگیهای آبگریزی کاالی پنبهای
، ارتقاء پايداري نانو ذرات روي اكسيد در بي رنگ سازي لكه هاي طبيعي و شـيميايي پارچـه پشـمي بـا اسـتفاده از مـادهـ شـبكه اي سـاز
1394 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
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 -1محمدعلی شیرغالمی،ـ حسین حلیمی ،علی اعتمادیفر ،محمداسماعیل یزدانشناس ،بررسی تاثیرآنزیم سـلوالز روی سـفیدگری کنـف بـا
آب اکسیژنه ،سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک ،یزد ،اردیبهشت  ،1390دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 -2محمد علی شیر غالمی ،سعید احمدی راد،ابوالفضل حکیمی راد،محمد اسـماعیل یزدانشـناس ،بهينـه سـازي شـرايط رنگـرزي پلي اسـتر
بارنگزاي طبيعي نيل ،سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک ،یزد ،اردیبهشت  ،1390دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 -3محمد علی شيرغالمي،ـ ابوالفضل دستواره ،مهدي طالب مالميري  ،بررسي تصفيه پساب رنگ هاي اسيدي با استفاده از پر مرغ ،سومین
کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک ،یزد ،اردیبهشت  ،1390دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 -4محمد علي شيرغالمي،ـ محمـد مـیرجلیلی ،ابوالفضـل حکیمی راد ،محمـد اسـماعیل یزدانشـناس ،بهينـه سـازي شـرايط رنگـرزي الیـاف
کشسان با رنگزای طبيعي روناس ،اولين همايش ملي روناس "توليد ،فرآوري و صادرات"  28 ،و  29ارديبهشت  ،1389يزد-اردكان
 -5محمد علی شيرغالمی،محمدـ اسماعیل یزدانشناس ،مسعودکالمی يزدی ،حسین شيرغالمی،ـ بهينه سازی شرايط رنگرزی پشم با روناس
و دندانه نانو نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن ،اولين همايش ملي روناس "توليد ،فرآوري و صـادرات"  28 ،و  29ارديبهشـت  ،1389يزد-
اردكان
 -6محمد علي شيرغالمي ،محمد میرجلیلی ،بررسی تاثیر امواج مافوق صوت در رنگرزی پارچه پنبه ای با رنگ راکتیو ،ششـمین کنفـرانس
ملی مهندسی نساجی ایران 18 ،لغا یت  20اردیبهشت ماه  1386دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی نساجی
 -7محمد میرجلیلی  ،علی اعتمادیفر  ،محمد علی شيرغالمی،علیرضا نعمتی روشن ،بررسی تاثير عمليات تثـبيت حـرارتی بـر خصوصـيات
مکانيکی – شيميايی پارچه پلی سـتر ،سـومين همـايش سراسـری فـنی مهندسـی باشـگاه پژوهشـگران جـوان،دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد
يزد،اسفند ماه 1383
 - 8علی نظری ،محمد رضا سید میر ،محمد علی شیرغالمی ،تکمیل جلوگیری از توسعه آتش برای پارچه پنبه ای با استفاده از مواد مختلف
شیمیایی،ـ ششمین همایش سراسری فنی مهندسی باشگاهـ پژوهشگران جوان  ،خرم آباد27 ،و  28مرداد 1386
 -9محمد میرجلیلی  ،علی اعتمادیفر  ،محمد علی شيرغالمی  ،حامد اژدر ،تاثير پالسمای سرد اکسيژن وامونياک بـر روی خـواص مقـاومتی
کامپوزيت های محتوی ليف کربن  ،درهمايش دانشجويی فيزيک،دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرضا ،بهمن ماه 1384
 -10سید محسن میرغنیزاده بافقی ،محمدرضا سیدمیر ،محمدعلی شیرغالمی،ـ محمدرضا احمدزاده ،بررسی پارامترهـای مـوثر در اسـتخراج
رنگدانه طبیعی آلیزارین از گیاه روناس با استفاده از آنزیم سلوالز ،همـایش ملی شـیمی 22 ،و  23اردیبهشـت ،1389دانشـکاه آزاد اسـالمی
واحد شهرضا

11-nikoo.s.nooran,Mohammad.A. Shirgholami, S.M OHSEN. Mirghanizadeh,
Mohammad.R.Ahmadzadeh, Investigation of effective parameters on decolorization of
methylene blue from industries wastewater, The national chemistry conference,12-13 May 2010
, Islamic Azad U niversity,Shahreza Branch
 -12محمد علی شيرغالمی،ـ رنگرزی نخ اليکرا با رنگزاهای طبيعی (روناس،پوست انار،پوست گردو) وبهينه سازی شرايط رنگرزی ،دومين
همايش سراسری فنی مهندسی باشگاهـ پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،بهمن ماه 1382
ه .مقاله های کنفرانس های منطقه ای:

-

 -1محمد علي شيرغالمي ،مروري بر مشکالت فعاليتهاي پژوهشي ،اولین همایش مهندسی پژوهشی 29 ،آبان  ،1387دانشگاه آزاد اسالمي
واحد يزد
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