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جوایز و افتخارات

(از طرف موسسه اطالعات علمی ) Highly cited paper( معرفی به عنوان پژوهشگر داراي مقاله پر استناد 
ISI ( 1384و دریافت لوح افتخار از وزارت علوم در سال.

از طرف مجله ) Most cited paper( معرفی به عنوان پژوهشگر داراي مقاله با بیشترین استناد 
Tetrahedron Letters 2006-2003بین سالهاي.

.1388کسب رتبه اول دانش آموختگان دوره دکتري دانشگاه اراك در سال 

زمینه ھای تخصصی

سنتز ترکیبات هتروسیکل
کاربرد کاتالیست ها

شیمی سبز و سنتز در آب
نانو تکنولوژي و کاربرد آن در شیمی آلی

واکنشهاي چند جزئی

فعالیتھای اجرایی

1387- 1388مسئول آزمایشگاههاي دانشگاه پیام نور فرمهین )1
1387- 1388نشگاه پیام نور استان مرکزي کارشناس مسئول کارآفرینی دا)2
1388- 1389مدیر آموزش دانشگاه پیام نور فرمهین )3
1389- 1390رییس دانشگاه پیام نور محالت )4
تا کنون1390دانشگاه اراك NMRمسئول دستگاه )5



1394تا 1392مسئول آزمایشگاه هاي شیمی آلی گروه شیمی  دانشگاه اراك)6
تا کنون1393و بازنگري آیین نامه ها  دانشگاه اراك عضو کمیته تدوین)7
انجمن شیمی ایرانپیوستهعضو)8
1395شهریور تا 1394از شهریور سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم)9
1395سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه اراك از شهریور )10

تجربیات تخصصی

آشنایی با تحقیقات گیاهان دارویی
و کار با آنFT-IRیی با دستگاه آشنا

CHNوNMRآشنایی با دستگاه 

پروژه ھای صنعتی برون دانشگاھی

پروژه ھای تحقیقاتی درون دانشگاھی

سنتز پلی هیدرو کینولینها با استفاده از شیمی سبز
دي هیدرو کینازولینون در شرایط سبز- 2،3سنتز مشتقات 

مشتقات پریمیدین و اسپیروپریمیدین در محیط آبیساز گار با محیط زیستتزسن

راھنمایی پایان نامه ھای تحصیالت تکمیلی

سنتتز ترکیبات هتروسیکل در محیط آبی و در حضور نمک هاي فسفات و بررسی تئوري توتومریزاسیون ")1
1393خانم سمیرا دولت آبادي فراهانی"محصوالت

سنتز تک ظرف مشتقات تتراهیدروبنزوپیران و دي هیدروپیرانوکرومن با استفاده از کاتالیزور آلومینیوم ")2
1393خانم نجمیه احدي"آمونیوم سولفات در شرایط سبز

دار عاملFe3O4/SiO2ها در حضور نانوذره مغناطیسینفتول-2- آمینوآلکیل-1آمیدو یا- 1سنتز ")3
1393)استاد مشاور(خانم الهه ساروق فراهانی"نیلیک اسیداسولفشده با

فتالوسیانین با استفاده از نانوذرات /ایزوپروپیل آکریل آمید- Nنانو کامپوزیت مغناطیسی کوپلیمرتهیه")4
استاد (خانم لیال رحیمی  "فتالوسیانین الیگومر و بررسی حرارت گرمایی آنFe3O4/Feهیبریدي 

1393)مشاور



وبررسی کاربرد کاتالیزوري نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با سولفامیک اسید در سنتز مشتقات مونو، بیس")5
1394خانم زهرا فرکی"تریس پیریمیدوبنزیمیدازول

و کاربرد آن در سنتز مشتقات پریمیدین و اسپیرو Fe3O4/SiO2تهیه نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده ")6
1394خانم زهرا بهرامی"نپریمیدی

سنتز تک ظرف مشتقات آزالکتون به کمک امواج ریز موج با استفاده از کاتالیزور کلسیم هیدروژن فسفات در ")٧
1394مرادي  آقاي خسرو"بدون  حاللشرایط

خانم "یسیمغناطنانوذراتبهشدهمتصلومیپاالد-ارگانوکمپلکسکمکبهکربن- کربنوندیپتشکیل")8
1395ام علیمحمدياله

تهیه کمپلکس پاالدیوم تثبیت شده بر روي نانوذرات مغناطیسی داراي ساختار هسته پوسته به عنوان ")٩
1395خانم رضوان آهنگرانی فراهانی"کاتالیزور جدید براي واکنش هک

مقاالت منتشر شده در مجالت علمی

1) Silica sulfuric acid: an efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of 3,4-
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epoxides by alcohols and water Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2004, 179, 1113.

4) Efficient synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones over silica sulfuric acid as a
reusable catalyst under solvent-free conditions Heterocycles, 2003, 60(11), 2435.

5) A novel efficient four- and five-component, one-pot synthesis of 4-semicarbazonoalkyl-2-
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20) A novel four- and pseudo-five-component reaction: unexpected efficient one-pot synthesis
of 4H-thiopyran derivatives Mol. Divers. 2016, 20(), 461–468.
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مقاالت ارائه شده در کنفرانس ھای علمی

).1380(شرکت در نهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه امام حسین )1

).1381- پوستر(ن ارائه مقاله و شرکت دردهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه گیال)2

).1385(شرکت در سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه بو علی سیناي همدان )3

).1386(شرکت در چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه زابل )4

).1387-پوستر(ارائه مقاله و شرکت در پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه رازي کرمانشاه )5

).2008-پوستر(ارائه دو مقاله و شرکت در سمینار بین المللی کاتالیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران )6

).1388-پوستر(ارائه مقاله و شرکت در شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه زنجان )7

).1389(قزوین ارائه مقاله و سخنرانی در هشتمین همایش ملی شیمی آلی دانشگاه پیام نور در)8

).2012-پوستر(ارائه دو مقاله و شرکت در سومین همایش بین المللی زئولیت ایران در دانشگاه اراك )9

شرکت در سومین همایش ملی و کارگاه آموزشی ایمنی و مدیریت پسماندهاي شیمیایی در دانشگاه صنعتی شریف )10
)1391(

).1394- پوستر(کردستانمی آلی ایران در دانشگاه سمینار شیبیست و سومینارائه مقاله و شرکت در )11

- پوستر(شهید مدنی آذربایجانسمینار شیمی آلی ایران در دانشگاه بیست و چهارمینارائه مقاله و شرکت در )12
1395.(
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