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 عضو بنياد ملی نخبگان-3

 بنیاد  2سطح 

 اختراعات 3سطح 

 اختراعات 2سطح 

 برتر از طريق دانش آموختگي

 های اختراعات بنیاداز طريق جشنواره

 های اختراعات بنیاداز طريق جشنواره

 

 و استانی افتخارات ملی-4

 فناور جوان برتر استان گیالن 

 برگزيده کشوری جشنواره علم تا عمل رياست جمهوری 

 برگزيده جشنواره اختراعات دماوند

 جشنواره فکر برتر رتبه اول برگزيده 
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 1393سال 
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 سبز )فعال در حوزه فناوری نانو(مديرعامل شرکت دانش بنیان نانو شیمي 

 )در حال توليد صنعتی(پروژه صنعتی در حوزه فناوری نانو  ینمجری چند
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  دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد. 4استاد راهنما  –دانشجو در مقطع دکتری  4اد راهنما استپ( 

 مقاله برای مجالت بین المللي 20ت( داوری بیش از 

 تاليف کتابج( 

 زير در زمینه سنتز نامتقارن ه و تفسیر کتابترجم اتمام (1

Asymmetric Synthetic Methodology (David J. Ager & Micheal B. East) 

 کتابي در مورد نانو ذرات مغناطیسي در حال تالیف( 2

 سمينار ملی( 7)شرکت در  ها( همایشچ

1.  Naghi Saadatjou, Mostafa Golshekan, Shahab Shariati 

Micelle-mediate extraction for preconcentration and determination of copper in environmental aqueous samples 

after optimization with Taguchi fractional factorial design 

 )ارائه شده به صورت سخنرانی(

2. Shahab Shariati, Mostafa Golshekan, Naghi Saadatjou 

 

Cloud point extraction combined with HPLC-UV for determination of bisphenol A in water samples. 

 

 

3.  Naghi Saadatjou,  Shahab Shariati , Mostafa Golshekan 

"Application of Taguchi OA25 fractional factorial design for the optimization of copper preconcentration via cloud 

point extraction" 

 

4. Mostafa Golshekan, Naghi saadatjou, Shahab Shariatti 

Development of dispersive liquid–liquid microextraction for determination of trace amounts of copper ion in 

environmental samples 

 )ارائه شده به صورت سخنرانی(
 

 عزيزی پرستو ،شريعتي شهاب ،شکن گل مصطفی -5

 معدني و آلي های آالينده گیری اندازه و تغلیظ پیش استخراج، جهت مايسلي های محیط کاربرد

 .(1386 آبان شهرری واحد اسالمي آزاد دانشگاه) ملي توسعه رويکرد با پايه علوم ملي همايش ششمین

 عزيزی پرستو ،شريعتي شهاب ،شکن گل مصطفی -6

 .دار شدههای زيست محیطي با استفاده از نانو ذرات مغناطیسي عاملگیری يون سرب در نمونهپیش تغلیظ و اندازه

 (1390بهمن  26و25انو )دانشگاه امام حسین )ع(، دومین همايش سراسری کاربرد دفاعي علوم ن
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 ، نقي سعادتجو، شهاب شريعتيشکنمصطفی گل -7

دار شده و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات آليآهن مغناطیسي عاملسنتز نانو ذرات اکسید   

 (92ارديبهشت  27و 26های تخصصي علوم و فناوری نانو )دانشگاه تربیت مدرس اولین همايش ملي و کارگاه

 های پژوهشیح( طرح

 توضيحات عنوان طرح

از ناانو  پیش تغلیظ و اندازه گیری يون سرب با استفاده 

 ذرات مغناطیسي

 1393 -باشگاه پژوهشگران جوان  -مجری 

باه عناوان    Fe3O4@MCM-41سنتز نانو کامپوزيت 

 جاذب ...

 1395 -باشگاه پژوهشگران جوان  -همکار 

نااانو ذرات سانتز ناانو کاتالیزورهاای جدياد مبتناي بار       

 مغناطیسي

 1393 -پارک علم و فناوری گیالن  –مجری 

 1392 -پارک علم و فناوری گیالن  –مجری  های شیمیاييذرات و نانو کامپوزيتتولید نانو 

 1393 -بنیاد ملي نخبگان  –مجری  سنتز نانو اسید جامد مغناطیسي

 و استانیهای پژوهشی ملی ( مشارکت در برگزاری جشنوارهخ

 توضيحات  عنوان جشنواره

 نمايشگاه دستاوردهای پژوهشي و فناوری   -1

 های بازرگانيبازار پانردهمین اجالس اتاق فن -2

 فن بازار ملي ايران -3

 1392استانداری گیالن  -استاني 

 1394پارک علم و فناوری گیالن  –ملي 

 1394معاونت پژوهشي وزارت علوم  -ملي 

 

 

 



8 

 

 با مراکز علمی و پژوهشی د( همکاری

 توضيحات  داوری ادعا اختراع

 شیشه و کربن با فن آوری نانو )مهدی پهلواني(قطعات بتني مسلح به الیاف  -1

 روش به باال ويژه استحکام با نانوساختار  Ti-6Al-4V  فازی دو تیتانیوم آلیاژ تولید -2

 بهزاد فالح قنبری( –سعید شهرکي ايزوترمال ) محوری چند آهنگری

فوق ريزدانه با استحکام ويژه باال به  Mg-4Al-2RE(Ce+Nd+La)تولید آلیاژ منیزيم  -3

 نژاد و سعید شهرکي(های مرکب )محسن مطهریروش پرس در کانال

رضااا  ساخت پوشش خودتمیزشونده با استفاده از رنگدانه هاای اصاالح شاده اکسایدروی )     -4

 مهادوی و سید سیامک اشرف تالش(

 وارنشداروی گیاهي ضد سوختگي  -5

 ايندومتاسین با استفاده از ....کاهش اندازه ذرات ماده دارويي  -6

مرجع مالکیت معنوی 

 –اداره ثبت اختراعات 

در حوزه های طرح

 فناوری نانو

 

 

 توضيحات  های پارک علم و فناوری گيالنداوری و نظارت طرح

تولید نانو ذرات نقره از ضاايعات کلرياد نقاره آزمايشاگاه هاای کنتارل کیفیات شارکتهای          -1

 دکتر خورشیدی( –داروسازی )نورا صادقي 

حذف رنگ زمینه و کاهش مصرف انرژی در صفحات نمايشگر با اساتفاده از گارافن اکساید     -2

 )نیما دلیر(

 سنتز نانو ذرات اکسید روی  )محمد شمسي( -3

 ليا ترین لاو ياکر يپل هيبر پا ينانو لوله کربن -کربن فعال افیمتخلخل نانو ال تيکامپوز دیتول -4

 پور()معین مهدیي نساج یماده رنگزابرای حذف 

هاای اکساید   های صنعتي با استفاده از ناانو رنگداناه  افزايش خواص خود تمیزشوندگي رنگ -5

 روی )رضا مهدوی(

افزايش مقاومت به خوردگي رنگ های صنعتي با استفاده از نانو رنگدانه های اکساید فلازی    -6

 )آتوسا رئوفي(

کانون شکوفايي 

خالقیت پارک علم و 

طرح  – فناوری گیالن

در حوزه فناوری های 

 نانو
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 و موسسات علمی ها( عضویت در انجمنذ

 مورد حمايت ستاد نانو در بخش حمايت از اشتغال ( 1

 های کانون خالقیت و شکوفايي در پارک علم و فناوری گیالنناظر طرح( 2

 باشگاه پژوهشگران جوانعضو  (3

 ( عضو انجمن شیمي ايران4

 پرانرژی ايران( عضو انجمن مواد 5

 


