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 سوابق تحصيلی:
دکتری :شیمي آلي ،دانشگاه سمنان ( )1389-1393فارغ التحصیل با رتبه اول.
پسا دکتری :اولین پژوهشگر دوره پسا دکتری در دانشگاه گیالن (طرح مصوب صندوق حمايت از پژوهشگران و
فناوران کشور)

 سوابق برگزاری دورههای آموزشی در صنایع
 -1کاربرد فناوریهای نوين در محیط زيست
 -2شناسايي و اندازهگیری آلودگي خاک و روشهای کنترل
 -3شناسايي و اندازهگیری آلودگي آب (زيرزمیني و سطحي) و روشهای کنترل
 -4شناسايي و اندازهگیری آلودگي خاک و روشهای کنترل
 -5شناسايي و اندازهگیری آلودگي دريا و روشهای کنترل
 -6تصفیه آب و پساب با رويکرد فناوریهای پیشرفته
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 -7پايش و اندازهگیری پارامنرهای زيست محیطي
 -8فناوریهای نوين در صنعت غذا و دارو با اهدف ايجاد امنیت غذايي (فرصتها و تهديدات)

 افتخارات
اختراعات
توضيحات

 -1دارای  4ثبت اختراع
 -1نانو کامپوزيت و نانو کاتالیستهای مغناطیسي با شماره ثبت 80892

(گرنت شده توسط ستاد نانو)

 -2کامپوزيت آهن-ويتامین  Cبه عنوان مکمل غذايي با شماره ثبت 87434
-3اسید سولفوريک جامد مغناطیسي با شماره ثبت 80015

(گرنت شده توسط ستاد نانو)

 -4جاذب مغناطیسي با غالف سیلیسي متخلخل جهت حذف فلزات سنگین با
شماره ثبت 83184

-2تایيدیه اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نانو کامپوزيت و نانو کاتايستهای مغناطیسي

مصوبه شماره  432تاريخ 93/2/1

اسید سولفوريک جامد مغناطیسي

مصوبه شماره  3433تاريخ 92/6/30
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-3عضو بنياد ملی نخبگان
سطح  2بنیاد

از طريق دانش آموختگي برتر

سطح  3اختراعات

از طريق جشنوارههای اختراعات بنیاد

سطح  2اختراعات

از طريق جشنوارههای اختراعات بنیاد

-4افتخارات ملی و استانی
فناور جوان برتر استان گیالن

هفته پژوهش سال 1392

برگزيده کشوری جشنواره علم تا عمل رياست جمهوری

معاونت علمي رياست جمهوری 1392

برگزيده جشنواره اختراعات دماوند

بنیاد ملي نخبگان 1392

برگزيده رتبه اول جشنواره فکر برتر

جشنواره ملي 1392

برگزيده هفتمین جشنواره نانو در قسمت طرحهای نوآورانه

جشنواره ملي ستاد نانو 1393

واحد فناوری برتر پارک علم و فناوری گیالن

سال 1393

 سوابق کاری:
وزارت دفاع (تا سال )1395
رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکي گیالن
مديرعامل شرکت دانش بنیان نانو شیمي سبز (فعال در حوزه فناوری نانو)
مجری چندین پروژه صنعتی در حوزه فناوری نانو (در حال توليد صنعتی)
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تا تاريخ

از تاريخ

مسئولیت

محل کار

1392/12/29

1390/7/1

مدرس

دانشگاه سمنان

1

1392/12/29

1390/7/1

مدرس

دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

2

1391/10/30

1391/2/30

مجری طرح

پارک علم و فناوری گیالن

3

1392/4/1

1391/7/1

مدرس

دانشگاه پیام نور رشت
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1392/2/1

1391/8/1

مجری طرح

باشگاه پژوهشگران جوان
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 سوابق پژوهشی
) h-index= 6  مقاله13  چاپ شده( تا کنونISI الف) مقاالت
1. Mostafa Golshekan , Shahab Shariati
"Magnetic solid phase extraction for preconcentration of lead ions in environmental samples by a
new synthesized reagent"
Journal of Acta Chimica Slovenica
2. Mostafa Golshekan*, Shahab Shariati, Naghi Saadatjoo
Synthesis of aminonaphtols and β-amino carbonyls in the presence magnetic recyclable
Fe3O4@MCM-48─NaHSO4 nano catalyst
[Journal of RSC Advances, 4 (32), 16589-16596] 2014 IF: 3.84
3. Naghi Saadatjoo, Mostafa Golshekan*, Shahab Shariati, Hassan Kefayati, Parastoo Azizi,
Organic/inorganic MCM-41 magnetite nanocomposite as a solid acid catalyst for synthesis of
benzo[α]xanthenone derivatives
[Molecular catalysis A:chemical, 377, 173-179] 2013 IF: 3.615
4. P Azizi, M Golshekan*, S Shariati, J Rahchamani
Solid phase extraction of Cu2+, Ni2+, and Co2+ ions by a new magnetic nano-composite:
excellent reactivity combined with facile extraction and determination
[Environmental monitoring and assessment, 187 (4), 1-11]

5. H Kefayati, M Golshekan, S Shariati, M Bagheri
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2015

IF: 1.679

Fe 3 O 4@ MCM-48–SO 3 H: An efficient magnetically separable nanocatalyst for the
synthesis of benzo [f] chromeno [2, 3-d] pyrimidinones
Chinese Journal of Catalysis 2015 IF: 1.964
6. Naghi Saadatjoo, Mostafa Golshekan, Shahab Shariati, Parastoo Azizi, Firouzeh Nemati
Ultrasond-assisted Synthesis of β-Amino Ketones via a Mannich Reaction Catalyzed by Fe3O4
Magnetite Nanoparticles as an Efficient, Recyclable and Heterogeneous Catalyst
Arabian journal of chemistry 2012 IF: 3.725

7. Shahab Shariati, Mostafa Golshekan
"Application of Taguchi fractional factorial design for the optimization of cloud point extraction
of copper from environmental samples"
Journal of Analytical chemistry

8. Naghi Saadatjou , Shahab Shariati , Mostafa Golshekan
"Micelle-mediate extraction for preconcentration and determination of bisphenol A prior to
HPLC-UV"
Journal of ISRN analytical chemistry
9. Shahab Shariati , Mostafa Golshekan
"Dispersive liquid–liquid microextraction prior to UV-Vis spectrophotometry as a simple and
sensitive method for the determination of trace amounts of copper in environmental water
samples"
Jouranal of Acta Chimica Slovenica
10. S Shariati, M Golshekan
Optimization of cloud point extraction of copper with neocuproine from aqueous solutions using
Taguchi fractional factorial design
Journal of Analytical Chemistry 69 (3), 248-254

) مقاله4(  تحت داوریISI ب) مقاالت
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. دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد4  دانشجو در مقطع دکتری – استاد راهنما4 پ) استاد راهنما
 مقاله برای مجالت بین المللي20 ت) داوری بیش از
ج) تاليف کتاب
) اتمام ترجمه و تفسیر کتاب زير در زمینه سنتز نامتقارن1
Asymmetric Synthetic Methodology (David J. Ager & Micheal B. East)

) در حال تالیف کتابي در مورد نانو ذرات مغناطیسي2
) سمينار ملی7 چ) همایشها (شرکت در
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.

4.

Naghi Saadatjou, Shahab Shariati , Mostafa Golshekan
"Application of Taguchi OA25 fractional factorial design for the optimization of copper preconcentration via cloud
point extraction"
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

 پرستو عزيزی، شهاب شريعتي، مصطفی گل شکن-5
 پیش تغلیظ و اندازه گیری آالينده های آلي و معدني،کاربرد محیط های مايسلي جهت استخراج
.)1386 ششمین همايش ملي علوم پايه با رويکرد توسعه ملي (دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرری آبان
 پرستو عزيزی، شهاب شريعتي، مصطفی گل شکن-6
.پیش تغلیظ و اندازهگیری يون سرب در نمونههای زيست محیطي با استفاده از نانو ذرات مغناطیسي عاملدار شده
)1390  بهمن26و25 ،)دومین همايش سراسری کاربرد دفاعي علوم نانو (دانشگاه امام حسین (ع
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 -7مصطفی گلشکن ،نقي سعادتجو ،شهاب شريعتي
سنتز نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسي عاملدار شده و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات آلي

اولین همايش ملي و کارگاههای تخصصي علوم و فناوری نانو (دانشگاه تربیت مدرس 26و  27ارديبهشت )92
ح) طرحهای پژوهشی

توضيحات

عنوان طرح

پیش تغلیظ و اندازه گیری يون سرب با استفاده از ناانو مجری  -باشگاه پژوهشگران جوان 1393 -
ذرات مغناطیسي
سنتز نانو کامپوزيت  Fe3O4@MCM-41باه عناوان همکار  -باشگاه پژوهشگران جوان 1395 -
جاذب ...
سانتز ناانو کاتالیزورهاای جدياد مبتناي بار نااانو ذرات مجری – پارک علم و فناوری گیالن 1393 -
مغناطیسي
تولید نانو ذرات و نانو کامپوزيتهای شیمیايي

مجری – پارک علم و فناوری گیالن 1392 -

سنتز نانو اسید جامد مغناطیسي

مجری – بنیاد ملي نخبگان 1393 -

خ) مشارکت در برگزاری جشنوارههای پژوهشی ملی و استانی

توضيحات

عنوان جشنواره
 -1نمايشگاه دستاوردهای پژوهشي و فناوری

استاني  -استانداری گیالن 1392

 -2فن بازار پانردهمین اجالس اتاقهای بازرگاني

ملي – پارک علم و فناوری گیالن 1394

 -3فن بازار ملي ايران

ملي  -معاونت پژوهشي وزارت علوم 1394
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د) همکاری با مراکز علمی و پژوهشی
توضيحات

داوری ادعا اختراع
 -1قطعات بتني مسلح به الیاف شیشه و کربن با فن آوری نانو (مهدی پهلواني)
 -2تولید آلیاژ تیتانیوم دو فازی  Ti-6Al-4Vنانوساختار با استحکام ويژه باال به روش
آهنگری چند محوری ايزوترمال (سعید شهرکي – بهزاد فالح قنبری)
 -3تولید آلیاژ منیزيم ) Mg-4Al-2RE(Ce+Nd+Laفوق ريزدانه با استحکام ويژه باال به
روش پرس در کانالهای مرکب (محسن مطهرینژاد و سعید شهرکي)

مرجع مالکیت معنوی
اداره ثبت اختراعات –
طرحهای در حوزه

 -4ساخت پوشش خودتمیزشونده با استفاده از رنگدانه هاای اصاالح شاده اکسایدروی (رضااا فناوری نانو
مهادوی و سید سیامک اشرف تالش)
 -5داروی گیاهي ضد سوختگي وارنش
 -6کاهش اندازه ذرات ماده دارويي ايندومتاسین با استفاده از ....

توضيحات

داوری و نظارت طرحهای پارک علم و فناوری گيالن

 -1تولید نانو ذرات نقره از ضاايعات کلرياد نقاره آزمايشاگاه هاای کنتارل کیفیات شارکتهای کانون شکوفايي
داروسازی (نورا صادقي – دکتر خورشیدی)

خالقیت پارک علم و

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

فناوری گیالن – طرح

(نیما دلیر)

های در حوزه فناوری

 -3سنتز نانو ذرات اکسید روی (محمد شمسي)

 -4تولید کامپوزيت متخلخل نانو الیاف کربن فعال -نانو لوله کربني بر پايه پلي اکريلاو نیتريال نانو
برای حذف ماده رنگزای نساجي (معین مهدیپور)
 -5افزايش خواص خود تمیزشوندگي رنگهای صنعتي با استفاده از ناانو رنگداناههاای اکساید
روی (رضا مهدوی)
 -6افزايش مقاومت به خوردگي رنگ های صنعتي با استفاده از نانو رنگدانه های اکساید فلازی
(آتوسا رئوفي)
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ذ) عضویت در انجمنها و موسسات علمی
 )1مورد حمايت ستاد نانو در بخش حمايت از اشتغال
 )2ناظر طرحهای کانون خالقیت و شکوفايي در پارک علم و فناوری گیالن
 )3عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 )4عضو انجمن شیمي ايران
 )5عضو انجمن مواد پرانرژی ايران
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