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عنوان :تهیه و بررسی ساختار پایرولوکینولینونها

چکیده:

در این مطالعه ،روشهای تهیه و ویژگیهای 2ـکتومتیل کینولینها ،آلفاـدیکتونها ،آلفاـبرموکتومتیل کینولینها،

آلفاـهالوآسیل متیلکینولینها و پایرولوکینولینونها ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است2 .ـکتومتیلکینولینها و
آلفاـهالوآسیل متیلکینولینها در اثر حذف پروتون از 2ـمتیلکینولین توسط فنیللیتیم و واکنش کربانیون حاصل با استرهای
مورد نظر تهیه شدند .آلفاـدیکتونها و آلفاـبرموکتومتیلکینولینها از برمدار شدن 2ـکتومتیل کینولینها با برم در
استیكاسید یخی تهیه شدند .پایرولوکینولینونها حاصل حرارت دادن آلفاـهالو آسیل متیلکینولینها در حالل بیاثری مانند
کلروبنزن میباشند .هدف اصلی این مطالعه ،تهیهی پایرولوکینولینونها و بررسی ساختار آنها با استفاده از روشهای طیفبینی
فروسرخ ،فرابنفش و رزونانس مغناطیسی هستهی هیدروژن و کربن میباشد .این بررسی نشان داد که پایرولوکینولینونهای
مورد بحث در حالل کلروفرم ساختار انامینون ( )Aرا به خود اختصاص دادهاند.

اساتید راهنما :دکتر حسین لقمانی ،دکتر میرمحمد صادقی
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عنوان :ارایهی روشهای ساده و نوین برای تهیه و مطالعهی ساختار مشتقهای کینالیدین و بررسی خواص کیلیت
دهندگی آنها
اساتید راهنما :دکتر حسین لقمانی ،دکتر میرمحمد صادقی
چکیده :در این رساله روشهای مینیاتوری موثر و کاراتری برای تهیهی مشتقهای کینالیدی ،بر اساس اصول راهبردی منشور
شیمی سبز با بازده بسیار خوب ارایه میشود .این مشتقها شامل 2ـکتومتیل کینولینها ،کیتوفتالونها ،پیرولوکینولینونها،
گلیاکسال آلفافنیل هیدرازوکتومتیل کینولینها-2 ،کتومتیل کینولین اکسیمها ،پیرازولوکینولینها و آزینها میباشد .طی
دهههای گذشته ،روشهای گوناگونی برای تهیهی مشتقهای کینالدین توسعه یافته است .در میان خانوادهی بزرگ مشتقهای
کینالدین ،تالشهای متعددی روی کتومتیل کینولینها متمرکز شده است .در این پژوهش ،روشهای مفید و نوینی را برای
تهیهی مشتقهای 2ـکتومتیل کینولینها ،مورد بررسی قرار میدهیم .اعتقاد بر این است که این روشها دارای سودمندیهایی
از قبیل سادگی ،انتخابگری ،تهیهی آسان و شرایط مالیم واکنش میباشندکه در ارزیابی و بهکارگیری آنها در موارد گوناگون
مفید خواهد بود .هم چنین ساختار محصولها با استفاده از فنآوریهای فرابنفش – مریی ،فروسرخ ،تشدید مغناطیسی هستهی
پروتون و کربن ،طیفسنجی جرمی و تجزیهی عنصری تعیین شده است .این ترکیبها با توجه به نوع استخالف و گروه عاملی،
برای رسیدن به پایدارترین ساختار ،یکی از ساختارهای انامینونها ،کتیمین و ایمینول را به خود اختصاص دادهاند .واکنش
آسیلکلریدهای آروماتیك (آروییل کلریدها) با 2ـمتیل کینولین ،در مجاورت سیلیکاژل به عنوان یك کاتالیزگر موثر با کمك
امواج ریزموج به مشتقهای 2ـکتومتیل کینولینها میانجامد .در این راستا یكسری از کینوفتالونها (زرد کینولین) از واکنش
دوجزیی کینالدین و فتالیكانیدریدها در بستر کاتالیزگر معدنی سیلیکاژل در مجاورت امواج ریزموج با موفقیت تهیه شدهاند.
علیرغم واکنشهای گزارش شده ،این روش در زمان کوتاه و بدون استفاده از حالل صورت گرفته و نتایج بسیار خوبی را داشته
است .به منظور رسیدن به ساختار پیرولوکینولینونها (انامینون با حلقهی بسته) در یك روش نوین و تكمرحلهای از واکنش
2ـمتیل کینولین و آلفاـبرمواسترها در مجاورت کاتالیزگرهای خاک مونتموریلونیت و سیلیکاژل ،تحت تابش امواج ریزموج در
2

مدت چند دقیقه با بازده بسیار خوب منجر به تهیهی پیرولوکینولینونها میشود .از طرف دیگر مهمترین فرآوردههای واکنش
نمكهای دونیتروژنی مشتقهای آمینهای آروماتیك با تعدادی از 2ـکتومتیل کینولینها ،گلیاکسال آلفافنیل هیدرازوکتومتیل
کینولینها می باشد .این واکنش در شرایط متفاوت از نظر زمان ،غلظت و دما مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی بسیار ساده برای
تهیهی محصول فراهم شده است .در تالش برای توسعهی فرایندها ،به علت واکنشپذیری کم گروه کربونیل در آریل2ـکتومتیل
کینولینها ،اکسیم این ترکیبها تحت تابش امواج فراصوت با بازده بسیار خوب تهیه شد .در ادامهی واکنش فوق ،از واکنش
اکسیم بهدست آمده در مجاورت ارتوـفنیل هیدروکسیلآمین و تابشدهی فراصوت به پیرازولوکینولینها منتهی میشود .به
واسطهی اهمیت ارایهی روشهای جدید ،تهیهی آزینهای متقارن آریل2ـ کتومتیل کینولینها ،در شرایط سایشی به همراه
کاتالیزگر آلومینا و استفاده از ریزموج در مجاورت کلسیمکلرید مد نظر قرار گرفتهاند .در نهایت واکنشهای تشکیل کمپلکس
کاتیونهای آهن ( ،)IIمس ( ،)IIکبالت ( )IIو نیکل ( )IIدر مخلوط آب و متانول به روش طیفبینی فرابنفش – مریی مورد
مطالعه قرار گرفته است .ثابت تشکیل کمپلکس و نسبت مولی لیگاند به فلز با استفاده از معادالت مناسب محاسبه شدهاند.
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 "تهیهی رنگدانه ی زرد کینولین بر روی بستر آلومینای بازی در شرایط، شیوا دهقان خلیلی، سید حسین بنی طبا، جواد صفری-133
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 -4-3مقالههای علمی – پژوهشی – ترویجی و آموزشی
 -1سپهر صادق سمیعی ،جواد صفری ،سید حسین بنی طبا" ،بهکارگیری تابش امواج فراصوت برای تهیه و تغییر خواص
برخی نانوساختارها" ،مجلهی فضای نانو ،شمارهی ،23آذر و دی .1397
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جواد صفری ،سید حسین بنی طبا ،شیوا دهقان خلیلی" ،کاربردها و چالشهای زیستی نانولولههای کربنی" ،تارنمای

مهندسان شیمی ایران.1397 ،
 -2جواد صفری ،سید حسین بنی طبا ،شیوا دهقان خلیلی" ،نگرشی بر فنآوری نانو در سیستمهای دفاعی" ،تارنمای
مهندسان شیمی ایران.1397 ،
 -6جواد صفری ،مرضیه قطبینژاد" ،نانوفنآوری چشماندازی جدید در صنعت پوشش" ،صنعت رنگ و رزین (نشریهی
انجمن رنگ و رزین ایران) ،شمارهی  ،36زمستان .1397
 -7جواد صفری ،سید حسین بنی طبا ،شیوا دهقان خلیلی" ،فنآوری نانو و برخی کاربردهای آن در صنعت آب" ،مجلهی
رشد آموزش شیمی ،شمارهی  ،96پاییز 1397
 -9جواد صفری ،مرضیه قطبینژاد" ،خالصی از ترکیبات پایدارکنندهی امولسیونها" ،صنعت رنگ و رزین (نشریهی
انجمن رنگ و رزین ایران) ،شمارهی  ،37بهار .1399
 -1جواد صفری ،سهیال گندمی راوندی"،نانوسرامیك محصولی با کاربردهای وسیع" ،مهندسی پزشکی ،شمارهی ،11
.1399

 -13جواد صفری ،نعیمه مشتعل آرانی" ،گذری بر فنآوری نانو در علوم قضایی و کیفری" ماهنامهی فناوری نانو،
شمارهی  ،143خرداد ماه .1399
 -11جواد صفری ،زهره زرنگار" ،هوش مغناطیسی نانوذرات" ماهنامهی فناوری نانو ،سال نهم ،شمارهی  ،7پیاپی  156مهر
ماه .1391
 -12لیال جوادیان ،جواد صفری" ،دو روی سکه در فنآوری نانو" ،نشریهی پیام ایمنی ،شمارهی  ،27آبان و آذر .1391
 -13سیمین ناصح ،جواد صفری" ،رشد و بالندگی دانشبنیان و راهبردی در نانوپزشکی" ،فصلنامهی دنیای نانو ،شمارهی
.1391 ،23
 -14سیمین ناصح ،جواد صفری" ،شگفتیهای فنآوری نانو در جنگ با سرطان" ،فصلنامهی دنیای نانو ،شمارهی  23و ،21
پاییز و زمستان .1391
 -15زهرا اکبری ،جواد صفری" ،شگفتیهای نانو در صنعت غذایی" ،نشریهی کشاورزی و غذا ،شمارهی  ،133مهرماه .1313
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 -16جواد صفری ،زهره زرنگار" ،توانمندی نانوذرات مغناطیسی در دانش پزشکی" ،دوماهنامهی جنگ صنعت و فنآوری،
شمارهی  ،111خرداد و تیر .1313
 -17جواد صفری ،شبنم فرخنده ماسوله" ،فنآوری نانو و تهیهی آب پاک" ،ماهنامهی مهر آب ،شمارهی  ،72آذر و دی
.1313
 -19جواد صفری ،آزاده عنایتی نجفآبادی" ،فنآوری نانو و کیمیای هزارهی سوم" ،ماهنامهی عمران آب ،شمارهی  ،54دی
ماه 1313
 -11جواد صفری ،زهره زرنگار" ،کاربرد نانوذرات مغناطیسی در حذف آالیندههای رنگزای شیمیایی" ،ماهنامهی
جهانگستر ،شمارهی  ،99بهمن ماه .1313
 - 23جواد صفری ،لیال جوادیان "،دندریمر ،از راهبرد تا چالش "فصلنامهی دنیای نانو ،شمارهی  ،24پاییز .1313
 -21جواد صفری ،زهره زرنگار "،نانوژلهای هدفمند" ،ماهنامه جهان گستر ،شماره  ،92مرداد . 1313
 -22جواد صفری ،زهره زرنگار " ،مرز میان مفاهیم طیفبینی و طیفسنجی" ،ماهنامهی دانشگر ،شمارهی  ،63اسفند
1313
 -23جواد صفری ،زهره زرنگار ،سید حسین بنی طبا" ،کیمیا فالکی میشود" ،دوماهنامهی طرح والیت ،سال اول ،شمارهی
سوم ،فروردین و اردیبهشت 1311
 -24زهرا اکبری ،زهره اکبری ،جواد صفری "،فنآوری در سیطره پزشکی" ماهنامهی جهانگستر ،شمارهی  ،13فروردین
1311
 -25زهرا منصوری کفرودی ،جواد صفری"،معجزهی تیتانیوماکسید ،آیندهی روشن در انتظار آب پاک" ،ماهنامهی عمران
آب ،شمارهی  ،59اردیبهشت .1311
 -26زهرا اکبری ،جواد صفری"،آب شیرین رهآورد فنآوریهای نوین" ماهنامهی پردازش ،شمارهی  ،51اردیبهشت و
خرداد .1311
 -27زهره زرنگار ،حسن کرباسی زاده ،جواد صفری" ،اثرات زیستمحیطی پدیده خشكسالی" ،ماهنامهی عمران آب،
شمارهی  ،63تیر .1311

 .29جواد صفری ،آزاده عنایتی نجفآبادی" ،کاربرد مایسل های پلیمری دردارورسانی هدفمند" ،دوماهنامهی جنگ
صنعت و فناوری ،شماره  ،125خرداد و تیر .1311
 .21زهرا اکبری ،جواد صفری "،پدیدههای جدید در ساختمانسازی با کمك نانو" ،ماهنامهی پردازش ،شمارهی  ،61تیر و
مرداد 1311.
 -33فاطمه عزیزی ،جواد صفری" ،نگاهی نو در تصفیهی آب و فاضالب با ذرهبین نانو" ،ماهنامهی عمران آب ،شمارهی ،61
مرداد ماه 1311
 -31جواد صفری ،لیال جوادیان "،استفاده از دندریمرها به عنوان تثبیتکنندهی کاتالیزگرها" ،دوماهنامهی انجمن علوم و
مهندسی پلیمر ایران ،شمارهی  ،65مرداد و شهریور .1311
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 -32زهره زرنگار ،جواد صفری" ،کاربردهای تجاریشدهی فنآوری نانو در صنعت خودروسازی" ،ماهنامهی کنترل کیفیت،
شمارهی  ،54مرداد و شهریور 1311
 -33زهره زرنگار ،جواد صفری" ،کاربردهای تجاری فنآوری نانو در دندانپزشکی" ،ماهنامهی مهندسی پزشکی و
تجهیزات آزمایشگاهی ،شمارهی  ،137شهریور 1311
 -34زهره زرنگار ،حسن کرباسی زاده ،جواد صفری "توهمزاها" ،ماهنامه جهانگستر ،شمارهی  ،15شهریور 1311
 -35زهره زرنگار ،جواد صفری " ،راهبردهای نوین فن آوری نانو در فرایند اکسایش پیشرفته در تصفیهی آب" ،ماهنامهی
عمران آب ،شمارهی  ،62شهریور .1311
 .36فاطمه عزیزی ،جواد صفری" ،فنآوری نانو ،فنآوری سبز یا بالیی خانمانسوز" ،ماهنامهی دانشگر ،شمارهی  ،67مهر
ماه .1311
 .37پگاه آفتابی ،جواد صفری" ،نقش نانو صافیها در کنترل بحران آب" ،ماهنامهی عمران آب ،شمارهی  ،63مهر . 1311
 .39سمیرا عشیری ،جواد صفری" ،بررسی ظرفیتهای گیاه پاالیی و تاالبهای مصنوعی در تصفیهی فاضالبها"،
ماهنامهی عمران آب ،شمارهی  ،63مهر 1311
 -31جواد صفری ،لیال جوادیان "،همگام با دندریمرها در عرصهی پزشکی " ،دوماهنامهی جنگ صنعت و فناوری،
شمارهی  ،127مهر و آبان .1311
 .43پگاه آفتابی ،جواد صفری" ،راهکارهای جدید در فرایند نمكزدایی و تصفیهی آب" ،ماهنامهی جهانگستر ،شمارهی
 ،17آبان 1311
 -41زهره زرنگار ،جواد صفری " ،فنآوری نانو ،فنآوری آب پاک " ،ماهنامه عمران آب ،شماره  ،65آذر و دی 1311
 -42سعیده شریعت ،جواد صفری" ،بررسی نقش لولههای پلیمری در آلودگی آبهای آشامیدنی" ،ماهنامهی بسپار (علوم
و صنایع پلیمر) ،شمارهی  ،124آذر . 1311
 -43پگاه آفتابی ،جواد صفری" ،پوششهای نانو ایدهای نو در بسته بندی مواد غذایی" ،دوماهنامهی جنگ صنعت و
فناوری ،شمارهی  ،129آذر و دی . 1311

 -44سعیده شریعت ،جواد صفری" ،بررسی ناخالصیهای آب با نگرشی نو به تصفیهی آبهای صنعتی به کمك فنآوری
نانو و سیستم  ،"EDIماهنامهی عمران آب ،شمارهی  ،66بهمن . 1311
 -45سمیرا عشیری ،جواد صفری" ،گیاه پاالیی خاک با بیان شاخصهای گیاه پاالینده" ،ماهنامهی دانشگر ،شمارهی ،71
بهمن . 1311
 -46سعیده شریعت ،جواد صفری " ،بررسی ناخالصیهای آب با نگرشی نو به تصفیهی آبهای صنعتی" ،دو ماهنامهی
جنگ صنعت و فناوری ،شمارهی  ،121بهمن و اسفند .1311
 -47زهره زرنگار ،جواد صفری" ،توانمندی مغناطیسی سامانه های نانوکاتالیزگر" ،دنیای نانو ،شمارهی  ،52سال هشتم،
زمستان 1311
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 -49شبنم فرخنده ماسوله ،جواد صفری" ،درختسانها؛ نانوساختارهایی توانمند در تصفیهی آب " ،فصلنامهی دنیای
نانو ،شمارهی  ،25زمستان .1311
 -41زهره زرنگار ،حسن کرباسیزاده ،جواد صفری "مواد مخدر محرک" ،ماهنامهی دانشگر ،شمارهی  ،72اسفند 1311
 -53سمیرا عشیری ،جواد صفری" ،تهیهی نانوذرات طال و نقره در بسترهای گیاهی و کاربرد آنها" ،ماهنامهی فناوری نانو،
شمارهی  ،196فروردین . 1312
 -51زهره زرنگار ،حسن کرباسیزاده ،جواد صفری " مواد مخدر سستیزا" ،ماهنامهی ایران پاک ،شمارهی  ،66تیر 1312
 -52زهرا حقیقی ،جواد صفری " ،پرکنندههای نانومتری ،گذشته ،حال و آینده" ،ماهنامهی بسپار (علوم و صنایع پلیمر)،
شمارهی  ،133خرداد . 1312
 -53فاطمه عزیزی ،جواد صفری" ،آیا نانوکپسولها می توانند جایگزین شیشه های عطر شوند؟" ،ماهنامهی فناوری نانو،
شمارهی  ،113مرداد .1312

 -54فاطمه عزیزی ،جواد صفری" ،کاربرد مغناطیسسنج ارتعاشی ( )VSMدر فنآوری نانو" ،فصلنامهی دنیای نانو،
شمارهی  ،21زمستان .1311

 -55زهرا حقیقی ،جواد صفری" ،نانوجاذبهای مغناطیسی اصالحشده و بهبود فرایند تصفیه" ،فصلنامهی دنیای نانو،
شهریورماه 12
 -56زهرا حقیقی ،جواد صفری" ،نانوپرکنندهها" دوماهنامهی انجمن پلیمر ،مهرماه .1312
 .57سعیده شریعت ،جواد صفری" ،کاربردهای تجاری فن آوری نانو در صنعت بهداشت و وسایل آرایشی" ،فصلنامهی
انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران ،شمارهی .1312 ،44

 -4فعالیتهای فرهنگی
 -1-4کتابهای ترجمه و تالیفشده
 -1صفری ،جواد (مترجم) .مولنی ،مارک جی" .سازوکار واکنشهای آلی در یك نگاه" ،نشر بخشایش.1391 ،
 -2صفری ،جواد .فهیمیتبار ،حسین .درب جوشقانی ،علیرضا" .اولین همایش توسعهی ملی دانشگاه مجازی" ،نشر
مرسل پیام نور کاشان.1393 ،
 -3صفری ،جواد .محبوبی ،مونا" .شیمی از کالم تا کمال (از دبیرستان تا فوق دکتری)" ،نشر دعوت.1397 ،
 -4صفری ،جواد .مشتعل آرانی ،نعیمه" .همراه با کارآگاهان شیمی در هزارهی سوم" ،نشر دعوت.1397 ،
 -5صفری ،جواد .گندمی راوندی ،سهیال" .تحولی در مواد زیستسازگار" ،نشر دعوت.1397 ،
 -6صفری ،جواد .قطبی نژاد ،مرضیه" ،چشماندازی در صنعت پوشش" ،نشر دعوت.1397 ،
 -7صفری ،جواد .دهقان خلیلی ،شیوا" .توانایی و هوش  NMRو  ،"MRIنشر دعوت.1397 ،
 -9صفری ،جواد .عباسی ،سمیه" .شیمی در زندگی روزمره و کشف تقلب در مواد غذایی" ،نشر دعوت.1397 ،
 -1صفری ،جواد .کرباسیزاده ،حسن" .سراب (کراک ،خلسهی مرگ)" ،نشر دعوت.1397 ،
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 -13صفری ،جواد .بنی طبای کوپایی ،سید حسین" .سالح پنهان (مرگ خاموش)" ،نشر دعوت.1397 ،
 -11صفری ،جواد .زرنگار ،زهره .لندرانی اصفهانی ،امیر" .حلقههای جادویی در شیمی (رمز پایداری طبیعت)" ،نشر
دعوت.1397 ،
 -12صفری ،جواد .قانونی ،فرزانه .زرنگار ،زهره" .آزمایشهای جذاب در شیمی (هیجان را در شیمی تجربه کنید)" ،نشر
دعوت.1397 ،
 -13صفری ،جواد" .آزمایشگاه شیمی آلی  ،"1نشر دعوت.1399 ،
 -14صفری ،جواد" .آزمایشگاه شیمی آلی  ،"2نشر دعوت.1399 ،
 -15صفری ،جواد" .روش استفاده از متون علمی شیمی" ،نشر دعوت.1399 ،
 -16صفری ،جواد .شریفی جندانی ،رمضان" .آزمایشگاه سبز؛ از آرزو تا عمل" ،نشر دعوت.1399 ،

 -2-4عضویت در مجامع علمی
 -1عضویت در انجمن شیمی ایران
 -2عضویت ستاد توسعهی فنآوری نانو
 -3عضویت در انجمن پلیمر ایران
 -4عضویت در انجمن رنگ ایران

 -3-4داوری مقاالت ISIدر مجالت معتبر علمی
 -4-4ارایهی سخنرانیهای علمی در دانشگاه کاشان با عنوانهای:
 -1تهیه و کاربرد دیکتونهای -2کتومتیل کینولینها1391 .
 -2دنیای رنگها و رنگهای دنیایی و مقایسهی آن با رنگهای جهان آخرت.1392 .
 -3کاربرد شیوههای جدید ریز موج و فراصوت در تهیهی فراوردههای آلی.1393 .
 -4چالشهای پیش رو و چند و چون پژوهش در کشور.1395 .
 -5فنآوری نانو (مینیاتوری) و آموزش مجازی واقعیت یا خیال (سخنرانی در جمع اساتید و دبیران شیمی دبیرستان
های شهرستان کاشان).1396 .
 -3شب قدر و نانو1396 ،
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 -5فعالیتهای آموزشی
 -1-5راهنمایی پایاننامهی دانشجویان کارشناسی ارشد

راهنمایی پایاننامهی دانشجویان کارشناسی ارشد
ردی

ارایهدهنده

عنوان پایاننامه

تاریخ ارایه

1

محمد مهدی قنبری

توسعه و کاربرد روشهای موثر و جدید در تهیه و مطالعهی ساختار مشتقهای فنیتویین،

تیرماه 91

2

علی اکبر خاکپور

3

فیروزه شیبانی

4

زهرا صادقی

5

انوشه

ف

تیوفنیتویین و بنزیلیكاسید
روشی ساده و موثر برای تهیهی مشتقهای جدیدی از  -3آریلیدن ایزوبنزوفورانونها و

مهرماه 92

 -2آریلیدن ایندان دی اونها
ارایهی روشهای مینیاتوری برای تهیهی مشتقهای جدید آلفا -اکسیم2-ـ

خردادماه93

کتومتیلکینولینها و بررسی ساختار آنها
ارایهی روشهای کالسیك و مدرن برای تهیهی مشتقهای جدید آلفا -فنیلهیدرازون-

تیرماه 93

2ـکتومتیلکینولینها و بررسی ساختار آنها
رمضان

اصفهانی
6

رمضان

هیدروکسی کتونها،آلفا -دیکتونها و هیدانتویینهای آروماتیك با استفاده از فراصوت
شریفی

جندانی
7

امالبنین

روشهای جدید و سازگار با محیط زیست برای تهیهی مشتقهای متقارن و نامتقارن آلفا-

آبانماه 93

ارایهی شیوههای راهبردی و فرانوین برای تهیهی مشتقهای کینوفتالون -3 ،آریلیدن

تیرماه 94

ایزوبنزوفورانون و  -2کتومتیل کینولینها و بررسی ساختار آنها
سبزی

توسعه و کاربرد شیوههای جدید و کارا برای تهیهی مشتقهای کتومتیل کینولینها و بررسی

اسفند 94

ساختار آن

فینی
9

شیوا دهقان خلیلی

1

سپهر صادق سمیعی

13

حسین

رویکردهای راهبردی و مینیاتوری برای تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتقهای

شهریورماه

ایزوبنزوفورانونها ،کینوفتالونها و پیروفتالونها

95

رهآورد و گسترش روشهای نو به منظور تهیه و بررسی ساختار تعدادی از مشتقهای

اسفندماه 95

کینالدین
سید

بنیطبای کوپایی
11

امیر لندرانی

12

حسن کرباسیزاده

13

مرضیه قطبینژاد

چشماندازی جدید و آمیخته با دانش برای تهیه و تعیین ساختار مشتقهای کینوفتالون،

شهریورماه

ایزوبنزوفورانون بهویژه  -2کتومتیل کینولینهای اسیدی

97

کنکاشی جدید در آیندهی معماری مولکولی مشتقهای آریل دیآزونیوم  -2-کتومتیل

شهریورماه

کینولینهای آلیفاتیك و آروماتیك با استفاده از راهبردهای تجربی و نظری

97

کاربرد فنآوری های سبز و فرانوین برای تهیه و تعیین ساختار مشتقهای -Nآلکیل -2

مهرماه 97

کتومتیل کینولینها و فرآوردههای آزوی آنها
نگرشی برتر و راهگشا برای تهیه و تعین ساختار هیدروتریآزولوتریآزولها توسط واکنش

مردادماه 99

حلقهافزایی  -3،1دوقطبی (افزایش حلقوی متقاطع)
14

سهیال

گندمی

کاربرد روشهای سازنده و کارامد برای تهیه و تعیین ساختار آزینهای متقارن و نامتقارن

راوندی
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مهرماه 99

15

نعیمه مشتعل آرانی

16

لیال جوادیان

17

فاطمه رحیمی

19

معصومه احمدی

11

زهرا اکبری

23

سیمین ناصح

21

مرضیه حیدریان

نقش معماری مولکولی در تهیه و تعیین ساختار مشتقهای  -Nآلکیل از روش استخالفی

دی ماه 99

فنیتویین و تیوفنیتویین با استفاده از روشهای سازگار با محیط زیست
نگرشی نو در اجرای شاخصهای بنیادی و راهبردی در تهیه و تعیین ساختار مشتقهای

آذرماه 91

هیدانتویین متقارن و نامتقارن
گامی فراتر از قلمروهای سنتی؛ ارایهی هدفهای کارامد در راستای تهیه و تعیین ساختار

بهمن ماه 91

مشتقهای بنزیل متقارن و نامتقارن
نقش فناوریهای نوین با محوریتهای مبتنی بر مهارت برای تهیه و تعیین ساختار

بهمن ماه 91

مشتقهای بنزویین متقارن و نامتقارن

22

برجیان

محمود
بروجنی

23

آزاده

عنایتی
فرخنده

ماسوله
25

تهیهی یكجای ایمیدازولهای چنداستخالفی در حضور کاتالیزگر  SbCl3.SiO2در شرایط بدون

شهریور ماه

حالل

13

تهیهی تكظرف مشتقهای ناجورحلقهی ششعضوی اکسیژندار با استفاده از

شهریور ماه

نانومنیزیماکسید در شرایط بدون حالل

13

ارایهی روشی جدید و کاربردی برای تهیهی تكظرف مشتقهای سه استخالفی پیریدین با

آذرماه 13

تهیهی بهینهی نانوذرات نقره با استفاده از همبسپارهای دوگانهدوست و کاربرد

شهریور 1311

کاتالیزگری آنها در احیا برخی از ترکیبهای آلی نیترودار

شبنم
زهرا

 MgAl2O4به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حالل

13

استفاده از نانوکریستالهای  MgAl2O4در شرایط بدون حالل

نجفآبادی
24

روشی کارامد و موثر برای تهیهی ایمیدازولهای چنداستخالفی با استفاده از نانوبلور

شهریور ماه

تهیهی نانوذرات مغناطیسی محلول در آب با استفاده از همبسپارهای دوگانهدوست

شهریور 1311

بهعنوان پذیرندهی مولکولهای آلی
منصوری

بررسی جنبههای متنوع عاملدار کردن نانولولههای کربنی چنددیواره با مشتقهای سیانوریك
کلرید

کفرودی
26

سمیرا عشیری

27

فاطمه عزیزی

29

پگاه آفتابی

29

سعیده شریعت

33

زهرا حقیقی

شهریور 1311

بررسی اثر کاتالیزگری گرافناکسید سولفونهشده روی واکنشهای بیجینلی و شبه

شهریور 1312

بیجینلی
تهیهی نانوذرات کیتوسان با روش ژلهای و کاربرد آن در واکنش هانش

شهریور 1312

تهیهی مشتقهای دیبنزوزانتن در حضور نانوذرات نشاسته اصالحشده با اسید بهعنوان کاتالیزگر

شهریور 1312

زیست سازگار

تنگستنهگزاکلرید-مونتموریلونیت کاتالیزگری سبز در تهیهی آزینها

مهر 1312

تثبیت نانوذرات فلزی بر نانوچندسازههای مغناطیسی بسپاری؛ مسیری نوین در احیای

شهریور 1312

سبز ترکیبهای نیتروآروماتیك
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 -2-5مشاورهی پایاننامهی دانشجویان کارشناسی ارشد
مشاورهی پایاننامهی دانشجویان کارشناسی ارشد
ردیف
1

عنوان پایاننامه

تاریخ ارایه

نام دانشجو
محمدرضا

اکسایش برخی از ترکیبهای آلی بهوسیلهی کمپلکس منگنز)(III

76/7/23

منصورنیا

پراکسیدیسولفات

2

احمد دیانت

 :اکسایش کاتالیتیکی آمینها به وسیلهی مولیبدن فتالوسیانین

79/11/24

3

حیدر معینی

اکسایش کاتالیتیکی آمینها و مرکاپتانها با استفاده از کمپلکسهای

71/3/21

4

صمد مینایی

5

ابوالقاسم شاملی

پلیاکسومتاالت
مطالعهی مکانیك کوانتومی برخی از انامینها و مونوترپنها با استفاده از روش نیمه


93/4/19

تجربی

سنتز برخی از بازهای شیف جدید با استفاده از مشتق های کروزول و کاربرد

آکندی

6

آنها به عنوان کاتالیزگر در واکنش باز شدن حلقهی اپوکسید

عبدالحمید

سنتز تعدادی از ترکیبهای باز شیف نفتالنی جدید و کمپلکس آنها و بررسی

رییسی

7

فاطمه

93/4/23
93/5/9

نقش کاتالیزگری آنها در تهیهی بوروهیدرین ها
حاجی

سنتز برخی از نیتروماسكها

93/6/26

نوروزی

9

محمد

علی

92/5/1

مطالعهی روشهای مختلف افزایش مایکل و کاربرد آن در سنتز درختپارها

مطلبی

1

آرش حیدرنژاد

13

نسترن شکرلب

تهیهی تعدادی از بازهای شیف جدید بر پایهی مشتقهای فرمیله شده

92/7/9

کروزول ،با استفاده از دیآمینهای گوناگون
مطالعهی رفتار الکتروشیمیایی کتکولها در حضور  -3,1اینداندیاون و سنتز


93/6/33

الکتروشیمیایی مشتقهای جدید کتکول

11

اعظم صادقی

تهیهی الکترودهای غشایی یونگزین تیوسیانات ،کرومات و سالیسیالت

93/6/33

12

مجتبی قربانی

گروه اتومورفیسمهای تورنومنتها

93/6/33

 -3-5راهنمایی رسالهی دانشجویان دکتری
راهنمایی رسالهی دانشجویان دکتری
ردیف

عنوان رساله

ارایه دهنده

تاریخ
ارایه

1

شیوا دهقان خلیلی

نگاهی هوشمندانه و سازنده همراه با دیدگاههای خالق و مدرن در راستای تهیه

تیرماه 13

و تعیین ساختار مشتقهای گوناگون ایمیدازول

2

سیدحسین
کوپایی

بنیطبای

تهیهی بهینهی نانوذرات فلزی به روش شیمیایی و کاربرد آنها در تهیهی

شهریورماه

ترکیبهای ناجورحلقهی اکسیژن دار و نیتروژندار با روشهای چندجزیی

13

34

3

زهره زرنگار

4

سهیال گندمی راوندی

5

لیال جوادیان

6

شبنم فرخنده ماسوله

7

مسعود صادقی

9

مجید احمدزاده

تهیهی نانوساختارهای مغناطیسی آهناکسید و کاربرد آنها در سامانههای
مهمان  -میزبان و برخی از واکنشهای شیمی آلی
تثبیت فلزها و اکسیدهای فلزی واسطه بر روی نانولولههای کربنی چنددیواره و
کاربرد آن بهعنوان کاتالیزگر ناهمگن در تهیهی مشتقهای پیریمدینون و
کینازولین
مشتقهای هیدانتویین و نانوساختارهای مغناطیسی آهناکسید و کاربرد

تهیهی
آنها به عنوان کاتالیزگر در تهیهی برخی از ترکیبهای آلی
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سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد
ردیف

ارایه دهنده

گرایش

عنوان سمینار

تاریخ ارایه

1

محمد مهدی فنبری

آلی

تهیهی فراوردههای آلی درآب معمولی وآب ابرگرم

93/11/21

2

علی اکبر خاکپور

آلی

نگاهی تازه به شیمی خوشبوکنندهها

91/3/13

3

فیروزه شیبانی

آلی

پالستیكها و محیط پیامدها و جدال موجود

92/7/7

4

انوشه رمضان اصفهانی

آلی

کاربردبسپارهای زیستفروسای در پزشکی

92/13/9

5

زهرا صادقی

آلی

باکیبالها یا پژوهشی درحقیقت بین ستارهای

92/1/17

6

امالبنین سبزی فینی

آلی

نگرشی نو برای شناسایی هیدروژن سرگردان در ترکیب های آلی

93/2/7

7

رمضان شریفی جندانی

آلی

آزمایشگاه سبز دفع ضایعات شیمیایی از آرزو تا عمل

93/2/14

9

شیوا دهقان خلیلی

آلی

کاربردشیوههای راهبردی و فرانوین ریزموج در فنآوری نانو

94/9/24

1

سپهر صادق سمیعی

آلی

فریادعلم مواد و نانوفنآوری در سیطرهی فراصوت

95/2/6

13

امیر لندرانی

آلی

حلقههای جادویی

96/2/21

11

سید حسین بنی طبا

آلی

سالح پنهان

96/2/26

12

حسن کرباسی زاده

آلی

سراب

96/3/1
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13

نعیمه مشتعل آرانی

آلی

همراه با کارآگاهان شیمی در هزارهی سوم

97/2/2

14

مرضیه قطبینژاد

آلی

نانوپوششها و پوششهای دوستدار محیط زیست

96/2/5

15

سهیال گندمی راوندی

آلی

دنیای مواد زیستسازگار

96/3/1

16

معصومه احمدی

آلی

یك قطره آب ،یك دریا سراب

96/2/21

17

فاطمه رحیمی

آلی

سلوک آب از درون تا خدا

99/2/29

19

لیال جوادیان

آلی

دست از سر نانو بردارید

99/2/29

11

سیمین ناصح

آلی

تبلور شگفتیهای بینظیر در نانوفنآوری پزشکی

91/2/21

23

زهرا اکبری

آلی

صنایع غذایی در سیطرهی فنآوری نانو

91/2/21

21

محمود برجیان بروجنی

آلی

ضرورت آموزش فنآوری نانو به دانشآموزان

91/3/3

22

مرضیه حیدریان

آلی

فرآوردههای گویا و شنوا

91/3/5

23

آزاده عنایتی نجفآبادی

آلی

چکامهای بر نانوذرات نقره معجزهی قرن

13/3/7

24

شبنم فرخنده ماسوله

آلی

نگرشی بر عملکرد نانوغالفهای هوشمند

13/3/7

25

زهرا منصوری کفرودی

آلی

طبیعت سبز ،آب پاک ،تصفیهی سبز

13/7/1

26

سمیرا عشیری

آلی

بررسی ظرفیتهای بیوفن آوری و گیاهپاالیی در تصفیه فاضالب

11/9/24

27

فاطمه عزیزی

آلی

حذف آلودگی نیتراتی از آب بهوسیلهی نانوذرات آهن

11/9/26

29

پگاه آفتابی

آلی

نقش نانو صافیها در کنترل بحران آب

113/9/24

21

سعیده شریعت

آلی

پا در کفش لولههای بسپاری

113/9/24

33

زهرا حقیقی

آلی

هزارهی سوم و توسعهی فرایندهای جذبی

113/9/29

 -5-5سمینار دانشجویان دکتری
سمینار دانشجویان دکتری
گرایش

عنوان سمینار

تاریخ ارایه

ردیف

ارایه دهنده

توانایی و هوش NMR

97/4/1

1

شیوا دهقان خلیلی

آلی

99/3/5

2

سید حسین بنی طبا

آلی

کیمیا افالکی میشود

3

زهره زرنگار

آلی

رمزیابی جهانی بزرگ در سیطرهی دنیایی کوچك

91/3/2

4

سهیال گندمی راوندی

آلی

آزینها دیروز امروز فردا

91/4/23

5

لیال جوادیان

آلی

دندریمر ،از شگفتی اصالت تا چالش در تجارت

11/1/16

6

شبنم فرخنده ماسوله

آلی

نانوکامپوزیتهای بسپاری

12/7/9

7

مسعود صادقی

آلی

 13مولکول آلی که جهان را متحول کرد

11/12/23

9

مجید احمدزاده

آلی دانشکدهی مجازی :حلقهی گمشده در آموزشهای نوین
شیمی
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 -6-5راهنمایی تمرین و پژوهش دانشجویان کارشناسی
راهنمایی تمرین و پژوهش دانشجویان کارشناسی
ردیف

نام دانشجو

عنوان پروژه

تاریخ ارایه

1

محمدرضا محمدی

تهیه فورفورال

تابستان 76

2

مریم حیدرزاده

تهیهی تعدادی از استایریل کینولینها

زمستان 76

3

نسیمه ابریشمچی

تهیهی مشتق بنزیل -2کتومتیل کینولین

زمستان 76

4

فاطمه سرکار

تهیهی تعدادی از -2کتومتیل کینولینها

زمستان 76

5

محمدحسین فرهادی

تهیهی سیترال

بهمن 77

6

مهدی خیرمند

تهیهی ترکیبات فتوکرمیسم

بهمن 77

7

صدیقه السادات

تهیه و خالصسازی استرها

خرداد77

سجادی
9

مسعود حیدری

تهیهی وانیلین

تابستان 79

1

بهنام رحیمی

تهیهی ایندول

تابستان 79

13

امیرحسین روح

تهیهی کینوفتالونها

خرداد71

االمینی
11

محمدصادق

تهیهی آزینهای آلیفاتیك

خرداد71

عبدالرضایی
12

مسعود جعفرپیشه

تهیهی آزینهای آروماتیك

خرداد71

13

سمیرا انصاری

تهیهی استات سلولز از کاه گندم توسط ریزموج

بهار 93

14

علیرضا فالحتی

واکنش کانیزارو در حالت جامد

خرداد 93

15

منصور سلیمانی

تهیهی آزینها در شرایط بدون حالل

خرداد 93

16

مهدی خیرمند

تهیهی فلورسانکنندهها

زمستان 93

17

نفیسه عبدالحسینی

تهیهی مشتقهای گوناگون بنزیل سمیکربازونها

بهار 91

19

علیرضا حاتمی

تهیهی نمكهای کلسیم دیفسفات

تابستان 91

11

زهره زرنگار

تهیهی مشتقهای دیفنیل تریآزولوتریآزولون

تابستان 91

23

محمدرضا معمارزاده

روش جدید برای تهیهی برخی از مشتقهای کینالدین براساس سیستم

شهریور 95

21

حمیدرضا کریمی نژاد

22

مریم حالج مفرد

زوج حالل
بهکارگیری پدیدههای نوین و راهبردی برای تهیهی مشتقهای کینوفتالون و

شهریور 95

پیروفتالون

طیفبینی کانابینوییدها
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سمینار موضوع روز دانشجویان کارشناسی
ردیف

نام دانشجو

عنوان سمینار

تاریخ ارایه

1

مصطفی رضوانی

کیمیاگران نامدار جهان اسالم و ایران

1379

2

سید حسین جهانمیر

کنترل کیفی شیمی مواد غذایی

1379

3

الهام السادات رضوی

شیمی شیر و پنیر

1393

4

نرگس پیران

شیرینیهای شیمی

1393

5

کبریا چوپا

ضدعفونیکنندهها و گندزداها در پزشکی

1393

6

محمد رضا احسانی نیا

شیمی محصوالت آرایشی

1393

7

رمضان شریفی

بررسی خطرهای زیستمحیطی ضایعات شیمیایی در آزمایشگاههای شیمی و توسعهی دفن

1393

مناسب آنها

9

فرزانه پیرمرادیان

تأثیر استنشاق گازهای سمی در دستگاه تنفسی و مسمومیت مواد شیمیایی

1393

1

مینا دباغ

آسپیرین داروی معجزهآسا

1391

13

طاهره محمد قصابی

سوخت پاک – هوای پاک

1391

11

فهیمه باغبانی

مبانی کنترل کیفیت شیر و فراوردههای آن

1392

12

محمدرضا مومنی

پدیدهی هزارهی سوم؛ نانوتیوبهای کربنی

1395

طاهری
13

امین آشتیانی

دنیای نانو شیمی

1395

14

اسحاق احمدی

ناگفتههای عسل

1395

15

زهره منصوری آرانی

طعمدهندهها وافزودنیهای مواد غذایی


1395

16

زهرا عسگری فرد

فراگیری هوشمند شیمی(سراب یا واقعیت)

1396

17

مریم مردانی

آموزش مجازی یا هوشمند (کدام یك)

1396

19

فاطمه رضوانی

سفر به مجمعالجزایر فنآوری نانو

1396

11

مونا محبوبی

مقایسهی روشهای گوناگون اسانسگیری

1397

23

سمیه عباسی

شیمی و تقلب در مواد غذایی

1397

21

الهه مستاجران

شیمی و فراصوت

1397

22

زهرا سادات اجتهد

آب مجازی

1391

 -9-5تهیهی دستور کارهای آزمایشگاه
-1تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1و 2
 -2تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی1
 -3تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی 2
 -4تهیهی دستور کار آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد آلی
 -5تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی
 -6تهیهی دستور کار آزمایشگاه سنتز ترکیب های آلی
 -7تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی و فن آوری رنگ
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 -9تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی و فن آوری مواد غذایی
 -1تهیهی دستور کار آزمایشگاه شیمی نفت

 -1-5درسهای ارایهشده
 -1-5-3مقطع کارشناسی :شیمی عمومی  ،1شیمی عمومی  ،2شیمی آلی  ،1شیمی آلی  ،2شیمی آلی  ،3شیمی آلی
مهندسی ،شیمی فیزیك آلی ،شیمی محیط زیست ،شیمی پلیمر ،کاربرد طیفسنجی در شیمی آلی ،شیمی و فنآوری
رنگ ،جداسازی و شناسایی مواد آلی ،روش استفاده از متون شیمی ،آزمایشگاه شیمی آلی  ،1آزمایشگاه شیمی آلی
 ، 2آزمایشگاه آلی مهندسی ،آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد آلی ،آزمایشگاه شیمی و فنآوری رنگ ،آزمایشگاه
شیمی و فنآوری مواد غذایی ،آزمایشگاه سنتز ترکیبهای آلی
 -2-5-3مقطع کارشناسی ارشد شیمی :آلی پیشرفته ،شیمی فیزیك آلی پیشرفته ،طیفبینی در شیمی آلی
پیشرفته
 -3-5-3مقطع دکتری شیمی آلی :ان ام آر پیشرفته ،موضوعات خاص
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 -6فعالیتهای اجرایی
-1

سرپرست آزمایشگاههای شیمی دانشگاه کاشان در سالهای .76-73

 -2مدیر کل آموزشی دانشگاه کاشان در سالهای 79-76
 -3مدیر بخش شیمی دانشگاه کاشان در سالهای 93-91
 -4رییس دانشگاه پیام نور کاشان در سالهای 95-91
 -5دبیرهمایش اولین همایش ملی توسعهی دانشگاه مجازی در اردیبهشت 1392
 -6عضو کمیتهی علمی هشتمین سمینار شیمی آلی ایران اردیبهشت 1371
 -7عضو کمیتهی اجرایی هشتمین سمینار شیمی آلی ایران اردیبهشت1371
 -9عضو کمیتهی علمی سومین همایش شیمی دانشگاه پیام نور اصفهان اردیبهشت1394
 -1عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان
 -13عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان
 -11عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکدهی علوم دانشگاه کاشان
 -12عضو شورای آموزشی و پژوهشی تحصیالت تکمیلی بخش شیمی دانشگاه کاشان
 -13همکاری مستمر در راهاندازی آزمایشگاههای شیمی دانشگاه کاشان
 -14راهاندازی آزمایشگاههای مواد غذایی ،تهیهی مواد آلی ،شیمی و فنآوری رنگ در دانشگاه کاشان
 -15همکاری در راهاندازی کارگاه شیشهگری دانشگاه کاشان
 -16عضویت در کمیتهی راهاندازی مرکز اسانس دانشگاه کاشان
 -17همکاری در راهاندازی آزمایشگاههای شیمی دانشگاه پیام نور دلیجان
 -19همکاری در راهاندازی آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه کاشان
 -11داوری مقاالت مجلهی علوم جمهوری اسالمی و نشریهی شیمی و مهندسی شیمی ایران
 -23حضور در طرح ششماههی دانشجویان در صنایع دفاع (پارچین)
 -21تدریس دورههای آموزشی شیمی در مجتمع رزمندگان شهرستان کاشان
 73 -22روز ماموریت به سفرهای خارجی و ماموریتهای اداری گوناگون
 -23داوری طرحهای پژوهشی دانشگاه کاشان
 -24همکاری در طراحی سواالت کارشناسی ارشد سالهای  77 ،76 ،74و 91
 -25داور داخل  25پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
 -26ناظر  19پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
 -27آمادهسازی آزمایشگاه پژوهشی شیمی در دانشکدهی شیمی از مواد قابل بازیافت در سال اصالح الگوی مصرف،
1399
 -29انتقال و آمادهسازی انبار مواد شیمیایی و انبار شیشهآالت در سال اصالح الگوی مصرف1399 ،
 -21عضویت در کمیتهی راهاندازی آزمایشگاههای مجموعهی راوند
 -33مدیریت شرکت نانو محك بهبود از سال  1313تا کنون
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 -7فعالیتهای کارآفرینی
 -1-7شرکت در جشنوارهی شیخ بهایی
 -1جواد صفری ،سمیرا عشیری ،حذف رادیوسزیوم ()137Csو رادیو استرانسیم ( )90Srاز پسابهای هستهای با
استفاده از پتانسیلهای گیاهپاالیی ،جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی 1312
چاههای آلوده و همچنین کاربرد
 -2جواد صفری ،فاطمه عزیزی ،اسماعیل سعیدی راد ،طراحی سامانهی حذف نیترات از آب 

این سامانه در تصفیهخانهها ،جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی .1312
 -3جواد صفری ،فاطمه عزیزی ،اسماعیل سعیدی راد ،طراحی صفحات پلیمری مغناطیسی به منظور حذف آلودگی های نفتی

آب و تصفیهی فاضالب صنایع نساجی ،جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی .1312
 -4جواد صفری ،سعیده شریعت ،حذف آالیندههای آلی موجود در لولههای پلی وینیلکلریدی توزیعکنندهی آب آشامیدنی از

طریق سنتز پلی وینیلکلرید اصالحشده ،جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی .1312
 -5جواد صفری ،پگاه آفتابی ،پوششهای نانو ایدهای نو در بستهبندی مواد غذایی ،جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی
.1312
 -6جواد صفری ،زهرا حقیقی ،بهینهسازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با بهکارگیری مواد دورریز کشاورزی ،رتبهی سوم
جشنوارهی کارآفرینی شیخ بهایی .1312

 -2-7کارگاهها
 -1شرکت در کارگاه آموزشی روش های پژوهش ،دانشگاه کاشان1379 ،
 -2شرکت در کارگاه آموزشی انواع روش های آزمون ،دانشگاه کاشان1371 ،
 -3شرکت در کارگاه فن آوری نوین در  1HNMRو 1371 ، 13CNMR
 -4شرکت در کارگاه توانمندی در تدریس ،دانشگاه کاشان1393،
 -5شرکت در کارگاه نانوعلم و فن آوری نانو ،دانشگاه کاشان1392 ،
 -6شرکت در کارگاه آموزشی روش های پژوهش ،دانشگاه تهران1394 ،
 -7شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس1394 ،
 -9شرکت در کارگاه آموزشی اخالق در تدریس1394 ،
 -1شرکت در کارگاه آموزش روش آزمون سازی1395 ،
 -13شرکت در کارگاه آموزشی اسانس و ترکیب های طبیعی1396 ،
 -11شرکت در کارگاه روش پژوهش1396 ،
 -12شرکت در کارگاه آموزشی ثبت پتنت ،معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان 33 ،آبان 1313
 -13شرکت در کارگاه آموزشی روشهای پیشرفته جست وجوی منابع علمی ،دانشگاه کاشان 13 ،و  11خرداد ماه
1313
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 -14شرکت در کارگاه آموزشی روشهای پیشرفته جست وجوی منابع علمی ،دانشگاه کاشان 33 ،خرداد ماه
1313
 -15شرکت در دورهی طرح ضیافت اندیشه ی اعضای هیات علمی ،مرداد 1313
 -16شرکت در دورهی امتداد ضیافت اندیشه ی اعضای هیات علمی ،از مهرماه  1313تا کنون
- -17شرکت در دورهی آموزشی مبانی و اصول پدافند غیر عامل ،دانشگاه کاشان ،آذرماه 1313
 -19شرکت در کارگاه آموزش فن آوری نانو ،تهران 1313
 -11ارایهدهنده و برگزارکنندهی کارگاه آموزشی ایمنی در آزمایشگاه ،دانشگاه کاشان ،خردادماه .1311
 -23کسب گواهی از کار گاه آموزشی آشنایی با حقوق مالکیت فکری برای شرکت های دانش بنیان .1311
 -21کسب گواهی از کارگاه جستجوی اختراعات بین المللی و تحلیل پتنت .1311
 -22کسب گواهی از کار گاه استاندارد ایزو 1331در سال .1311
 -23کسب گواهی از کارگاه نانو توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر.1311،
 -24شرکت درکارگاه من و محیط زیست دردرانشگاه کاشان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان.1311 ،
 -25شرکت در کارگاه مدیریت بازاریابی توسط مرکز رشد دانشگاه کاشان.1311 ،
 -26شرکت در کارگاه تصفیهی فاضالب (شرکت مهندسی نیل فام ) توسط ادارهی محیط زیست کاشان.1311 ،
-27

شرکت در کلیهی کارگاههای تشکیل شده در دانشگاه توسط دفتر نظارت و ارزیابی.

 -3-7طرحهای پژوهشی
 -4 -1جواد صفری ،مطالعه های توجیهی ایجاد مرکز نگهداری عقرب و استحصال زهر آن برای مصارف پزشکی ،طرح
پژوهشی مشترک با موسسهی رازی کرج( ،از  1372/7/15تا .)1373/7/15
 .2جواد صفری ،امالبنین سبزی ،محمدمهدی قنبری ،تهیهی مشتقهای فنیتویین با استفاده از اجاق ریزموج و روش
سایش در فاز جامد (دانشگاه کاشان) ،معاونت پژوهشی( ،از  1392/3/15تا .)1393/7/15
 -3جواد صفری ،مهندس دستمالچی ،فیتوشیمی چهار گونه گیاه اسانسدار در منطقهی کاشان (دانشگاه کاشان)،
دانشگاه کاشان( ،از  1393/12/19تا .)1395/13/33
 -4جواد صفری ،دکتر حسین لقمانی (مجری) ،بهینهسازی روش گالبگیری (دانشگاه کاشان) ،دانشگاه کاشان( ،از
 1391/2/22تا .)1395/1/1

 -4-7تاسیس شرکت دانشبنیان نانو محك بهبود
 -1ارایهی مشاوره به صنایع گوناگون در ارتباط با سامانههای تصفیهی آب وفاضالب.
 -2ارایهی روشهای جدید برای تصفیهی فاضالب صنایع آالیندهی محیط زیست.
 -3انجام آزمایشهای آب و فاضالب برای تشخیص و رفع مشکالت موجود در تصفیهی آب و فاضالب.
 -4مطالعهی امکانسنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه بهویژه در بخش صنعت.
 -5رفع کمبودهای موجود در تصفیهخانهی آب و فاضالب.
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 -6تولید بسترهای نانویی برای تصفیهی آب و پساب.
 -7بررسی میزان آلودگی پساب تولید ماشینآالت چاپ و تکمیل واحد کارخانههای ریسندگی و بافندگی.
 -9طراحی سامانهی حذف نیترات از آب چاههای آلوده و کاربرد این سامانه در تصفیهخانهها.
 -1طراحی صفحههای بسپاری مغناطیسی بهمنظور حذف آلودگیهای نفتی آب و فاضالب صنایع نساجی.
 -13حذف آالیندههای آلی موجود در لولههای پلی وینیلکلریدی توزیعکنندهی آب آشامیدنی از طریق سنتز پلی وینیلکلرید
اصالحشده.

 -11بهینهسازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با بهکارگیری مواد دورریز کشاورزی.
 -12حذف رادیوسزیوم ()137Csو رادیو استرانسیم ( )90Srاز پسابهای هستهای با استفاده از پتانسیلهای
گیاهپاالیی.
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 -9توانمندیها
 -1-9تاسیس شرکت دانش بنیان نانو محك بهبود (راهکاری برای ارتباط صنعت با
دانشگاه)
به منظور استفادهی هرچه بیشتر از ظرفیتها و تواناییهای موجود در دانشگاهها و ارگانهای پژوهشی مورد تایید وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری و اعضای هیات علمی آنها و نیاز مبرم کشور به پویاسازی فرهنگ پژوهش در بستر دانشگاه و دستیابی به
هدفهای برنامهی چهارم توسعهی اقتصادی (بند الف مادهی  94و مادهی قانون برنامهی چهارم) و ارتباط دانشآموختگان
دانشگاهی با صنعت شرکتهای دانش بنیان ایجاد میشوند .شرکت نانو محك بهبود در راستای اهداف شرکتهای دانش بنیان
تشکیل شد .این شرکت در ابتدا با عنوان هستهی شادی در اردیبهشت سال  1313کار خود را در زمینهی تصفیهی آب و فاضالب
و بازیافت پسماند شیمیایی آغاز نمود و مراحل اولیهی یك شرکت دانش بنیان را که فراگیری و آموزش میباشد ،با موفقیت طی
نمود و در دی ماه  1313با ارزیابی مرکز رشد دانشگاه به شرکت تبدیل شد .این شرکت دارای یك نفر عضو هیات علمی دانشگاه
به عنوان مدیر عامل میباشد و برای دو نفر بهطور مستقیم و یك نفر بهطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است و در جهت
رشد و خالقیت و کارآفرینی برای دانشجویان مقطع دکتری و ارشد یك گروه پژوهشی از این دانشجویان تشکیل داده است که
در مورد یك محور و موضوع مشغول به پژوهش میباشند. .باتوجه به رسالت شرکت که آب سالم حق همهی موجودات زنده است
و با توجه به فرصتهایی همچون بحران کمآبی در منطقه و کشور ،نیاز به استفادهی مجدد از پساب ،وضعیت نامطلوب (کیفیت)
آب درمنطقه و معایب و هزینههای باالی محصولها وابسته به تصفیه در بازار در کنار این فرصتها تهدیدهایی همچون
رقابتهای ناسالم در کشور و همچنین شرکتهایی با تجربههای کاری بیشتر وجود دارد و در کنار نقاط قوت شرکت که علم به
روشهای نوین در زمینهی تصفیهی آب و فاضالب و داشتن نیروی متخصص میباشد ،سبب شده که بتوان تحلیل ( SWOTاین
تحلیل بهوسیلهی نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت و فرصت ها وتهدیدهای محیط بیرون نوشته میشود و ابزاری مفید برای
کسب وکار و مدیریت آن میباشد) را برای شرکت نانو محك بهبود راهبرد  SOدر نظر گرفت که راهبردهایی برای استفادهی
حداکثری از فرصتهای محیطی با بهکارگیری نقاط قوت سازمان میباشد .توصیفی که شرکت از آیندهی خود دارد به شرح زیر
است:


با استفاده از فنآوریهای جدید بتواند در سطح گسترده در یك رقابت سالم با شرکتهای مشابه به تصفیهی آب و فاضالب
دست یابد.



با کمترین هزینه و بهترین مواد بتواند آبهای غیر شرب را به شرب تبدیل نماید.



بستهبندیهای کوچك(کیت) برای تشخیص سریع آلودگیهای میکروبی و شیمیایی را تولید نماید.

-1-1-9مهمترین فعالیتهای شرکت
 -1ارایهی مشاوره به صنایع گوناگون در ارتباط با سامانههای تصفیهی آب وفاضالب.
 -2ارایهی روشهای جدید برای تصفیهی فاضالب صنایع آالیندهی محیط زیست.
 -3انجام آزمایشهای آب و فاضالب برای تشخیص و رفع مشکالت موجود در تصفیهی آب وفاضالب.
 -4مطالعهی امکانسنجی و تشخیص نوع فرایند تصفیه بهویژه در بخش صنعت.
 -5رفع کمبودهای موجود در تصفیهخانهی آب وفاضالب.
 -6تولید بسترهای نانویی برای تصفیهی آب و پساب.
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 -7بررسی میزان آلودگی پساب تولید ماشینآالت چاپ و تکمیل واحد کارخانههای ریسندگی و بافندگی.
 -9طراحی سامانهی حذف نیترات از آب چاههای آلوده و کاربرد این سامانه در تصفیهخانهها.
 -1طراحی صفحههای بسپاری مغناطیسی بهمنظور حذف آلودگیهای نفتی آب و فاضالب صنایع نساجی.
 -13حذف آالیندههای آلی موجود در لولههای پلی وینیلکلریدی توزیعکنندهی آب آشامیدنی از طریق تهیهی پلی
وینیلکلرید اصالحشده.
 -11بهینهسازی تولید کربن فعال در صنعت تصفیه با بهکارگیری مواد دورریز کشاورزی.
 -12حذف رادیوسزیوم ()137Csو رادیو استرانسیم ( )90Srاز پسابهای هستهای با استفاده از پتانسیلهای گیاهپاالیی

 -1برتریها
 -1رتبهی برتر پنجمین دورهی مسابقات کشوری کمیکار ،استاد راهنمای تیم کمیکار  Carbonدانشگاه کاشان،
اجراشده در دانشگاه رازی ،کرمانشاه1391 ،
 -2رتبهی برتر ششمین دوری مسابقات کشوری کمیکار ،استاد راهنمای تیم کمیکار AdvancedCarbon

دانشگاه کاشان ،اجراشده در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران1313 ،
 -3پژوهشگر نمونهی سال  1313دانشگاه کاشان ،دانشکدهی شیمی
 -4رتبهی برتر در جشنواره کسب و کار استان اصفهان توسط گروه پژوهشی شرکت نانو محك بهبود در سال
 .1311با ارایهی طرحی با عنوان " تولید کربن فعال مورد نیاز صنعت تصفیه با استفاده از پسماندهای
کشاورزی"

 -13زمینههای پژوهشی مورد عالقه
 -1تهیهی انواع رنگها و آزینها
 -2تهیهی انواع کاتالیزگرهای ناهمگن بر روی بسترهای گوناگون
 -3تهیهی نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی و کاربرد آن در واکنشهای شیمی آلی
 -4تهیهی نانوچندسازههای بسپاری مغناطیسی
 -5کاربرد نانولولههای کربنی و گرافن در فرایندهای شیمیایی
 -6تصفیهی آبهای آلوده و پسابهای صنعتی
 -7شیمی سبز و کاربرد آن در حذف آالیندههای زیستی و صنعتی
 -9شیمی دارویی مانند تهیهی هیدانتویین به روشهای دوستدار محیط زیست
 -1تهیهی انواع ناجورحلقهها در شیمی
 -13کاربرد فنآوری نانو در واکنشهای شیمیایی
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