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عنوان پايان نامه دوره دکترا
طراحی ،سنتز  ،بررسی اثرات مھار کولين استراز و ضدآلزايمری مشتقات جديد  -٣بنزيليدن -٧-آمينو
آلکوکسی کرومانون
عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد
١

بررسي واكنش افزايش مايكل درحضور كاتاليزور سيليكاآلومينيم كلريد و سنتز تيواورھھاي نامتقارن در
شرايط بدون حالل
سوابق علمی و پژوھشی
1) [Synth. Commun., 39; 1109-1119, 2009]. Highly Efficient Michael Addition Reaction of
Amines Catalyzed by Silica- Supported Aluminum Chloride
2) [Tetrahedron Lett., 50; 32-34, 2009]. Highly efficient and catalyst-free synthesis of
unsymmetrical thioureas under solvent-free conditions
 3) [Synth. Commun., 45; 751-759, 2015]. Synthesis and Evaluation of CoumarinResveratol Hybrids as 15-Lipoxygenaze Inhibitors
4) [Eur. J. Med. Chem. 86; 562-569, 2014]. Synthesis, in vitro cytotoxicity and apoptosis
inducing study of 2-aryl-3-nitro-2Hchromene derivatives as potent anti-breast cancer agents
5) [Eur. J. Med. Chem. 97; 181-189, 2015]. Design, synthesis and anticholinesterase activity
of novel benzylidenechroman-4-ones bearing cyclic amine side chain

افتخارات علمی دانش جويی
 رتبه اول در مقطع  PhDدانشگاه علوم پزشکی تھران گروه شيمی دارويی ورودی٨٩ جزء نفرات برتر در آزمون کارشناسی ارشد رشته شيمی رتبه ی اول در مقطع کارشناسی دارای شرايط نخبگی در بنياد ملی نخبگان از بين دانشآموختگان برتر دانشگاھی جزء نفرات برتر بيست و دومين آزمون دکترای تخصصی داروسازی گرايش شيمی دارويیجزء برگزيده المپياد علمی دانشجويی متمرکز سال ١٣٨۵موضوعات مورد عالقه
−
−
−
−

طراحی و سنتز مھار کننده ھای آنزيمی
پژوھش در زمينه سنتز و شناسايی تركيبات جديد آلي و دارويي
سنتز تركيبات دارويي و آلي
سنتز ترکيبات دارويی با پايه نارکوتيک
٢

 −استخراج ترکيبات گياھی
سوابق كاري
 −فعاليت درآزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دارويی -دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تھران
 −فعاليت درآزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي -دانشگاه صنعتی شريف تھران
 −مدير تضمين کيفيت شرکت رينگ اسپورت نیريز
 −مدير  R&Dشرکت داروسازی ) APIساز(
ساير مھارت ھا
 −آشنايی با نرم افزار مرتبط با شيمی )(Chem Office
 −آشنايی با نرم افزار ) Office (Word, Power Point
 −آشنايی با اينترنت و سايت ھای تخصصی علمی ACS, Elsevier :و...
 −آشنايی و مھارت در استفاده از انواع روش ھای آزمايشگاھی سنتز و جداسازی مواد آلی نظير:
 −انجام واکنش ھای شيميايی تحت شرايط خاص ) تحت خال ،تحت فشار ،در دمای پايين ،تحت گاز
بی اثر و (...
 −کروماتوگرافی) ستونی ،صفحه ای ] ،[plateفلش(TLC ،
 −تقطير) ساده ،جز به جز ،تحت خال(
 −استخراج
 −کريستال گيری و...
 −تفسير داده ھای طيف سنجی ترکيبات آلی
 −مھارت در استخراج آلکالوييدھای اپيوم)نارکوتيک(
 −مھارت در خالص سازی آلکالوييدھای اپيوم)نارکوتيک(
 −مھارت در سنتز داروھای کديين،بوپرنورفين،اکسیکدون،استامينوفن و ...در مقادير صنعتی
 ميزان آشنايی به زبان انگليسی :خوب )توانايی در استفاده و ترجمه متون تخصصی شيمی(
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