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 بسمه تعالی
 

 رزومه علمی
. مشخصات:1  

 

42/1/1422نام: فرهاد     نام خانوادگی: شیرینی     محل تولد: تهران     تایخ تولد:   

   4تعداد فرزند:      وضعیت تاهل: متاهل  

 

. تحصیالت:2  
 

1411لیسانس: شیمی     محل تحصیل: دانشگاه شیراز     تاریخ اخذ مدرک:   

1411لی     محل تحصیل: دانشگاه شیراز     تاریخ اخذ مدرک: فوق لیسانس: شیمی آ  

1432دکتری: شیمی آلی     محل تحصیل: دانشگاه شیراز     تاریخ اخذ مدرک:   

 

. درجه علمی:3  
 

روفسور(استاد تمام )پ  

 

. تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی:4  
 الف: کارشناسی ارشد:

12: فارغ التحصیل   

   1 مشغول به تحصیل:

 ب: دکتری:

44فارغ التحصیل:   

 13   مشغول به تحصیل: 

 پ: پسا دکتری:

 مورد2

 

 الف: مصطفی گلشکن 

عنوان: سنتز و شناسایی نانو کامپوزیتهای جدید و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان کاتالیزگرهای غیر 

 همگن قابل بازیافت در فرایندهای شیمیایی

 لایر(403333333هشگران )حمایت شده توسط: صندوق حمایت از |پژو

 

 ب: سیده کبری عظیمی

دیفاضالب تول هیتصف شیجهت پ شرفتهیپ ونیداسیاکس ندیاستفاده از فرآ یبررس عنوان:  

 تخته نیشرکت آر نیو حذف فرمال نئوپان

 لایر(343333333حمایت شده توسط: شرکت آرین تخته )
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 پ: مصطفی زمانی

درمان  یواسطه، برا یعناصر فلز باتیبا استفاده از ترک یراپت کینامیفوتودا یبهبود اثرگذار عنوان: 

 مطالعات برون تن و درون تن ،یسازگار ستیز ،ییسرطان پستان: سنتز، شناسا

 )طرح شهید چمران( نخبگان یمل ادیبنحمایت شده توسط: 

 

 ت: مهدیه حقیقت

جذب کربن دی اکسید و سنتز وشناسایی ترکیبات اورگانو سیلیکا مزومتخلخل تناوبی برای  عنوان:

 کاتالیزور ناهمگن

مشترک با پروفسور پاسکال وان درورت از  -اولین طرح پسا دکتری بین المللی دانشگاه گیالن)

 (دانشگاه گنت بلژیک

 

 

 ت: دانشجوی دکتری در قالب فرصت مطالعاتی:

 مورد 1

 مصطفی نیکخواه دافچاهی 

 از دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 رشته تحصیلی: صنایع خمیر وکاغذ

 

 

. تعداد مقاالت ارائه شده:5  
 الف: مجالت معتبر بین المللی ) نمایه شده در آی.اس.آی(:

 

 شده  و پذیرفته شده پمقاله چا 440

 :ISCب: تعداد مقالت چاپ شده در مجالت 

 مورد 10

 

 ب: سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی:

 

مورد 433بیش از   

تعدادکتاب:. 6  
 

انتشارات -منوچهر مامقانی و فرهاد شیرینی-)هنر حل مسئله در شیمی آلی ترجمه: یک جلدالف : 

(. 1433دانشگاه گیالن      

انتشارات دانشگاه -چاپ دوم  -منوچهر مامقانی و فرهاد شیرینی -)مبانی شیمی آلی تالیف: یک جلدب:  

(. 1431گیالن   

 در دست ترجمه: یک جلد

-هلند-اشپرینگر-علی محمدو ایناموالدین– 2: یک جلد )حال لهای سبز از کتابفصل ت: 

.( 14و 12فصلهای  -2112  
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. طرحهای پژوهشی:7  

 

 
طرح پایان یافته در دانشگاه گیالن 4الف:   

طرح در حال اجرا در دانشگاه گیالن 1ب:   

مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران کشوربه شماره -پایان یافتهطرح  1 :پ  

 61114416  

میلیون لایر( وپنجاه)اعتبار یک صد  

مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران کشوربه شماره - پایان یافتهطرح  1: ت  

13114656 

میلیون لایر( و پنجاه اعتبار دویست)  

 

از پژوهشگران کشوربه شماره تیمصوب صندوق حما-پایان یافته طرح 1 ث:  

16115631  

( لایر ونیلیم ستیاعتبار دو ) 

 

از پژوهشگران کشوربه شماره تیمصوب صندوق حما-درحال اجراطرح  1ج:   

11123163  

 )اعتبار دویست وبیست میلیون لایر(

 

 

:و مجامع علمی ضویت در هیات تحریریه مجالت علمی. ع6  
 

هند( پورنال بین المللی علوم شیمی )چاژعضو هیات تحریریه الف:   

شگاه گیالن(ب: سردبیر مجله واکنشهای چند جزئی )دان  

 پ: عضو هیئت تحریریه مجله 

Organic Chemistry Research 

 )انجمن شیمی ایران(

مجله هیریتحر ئتیعضو ه ت:  

Journal of Nano Structure in Chemistry 

شعبه استان گیالن-فناوری-ث: عضو هیات مدیره انجمن نانو  

 ج: عضو انجمن شیمی ایران
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لیتهای اجرایی:ا. فع1  

 

 الف: مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه گیالن

   

 ب: مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیالن
ایه دانشگاه گیالنپاری و مالی دانشکده علوم د: معاون اپ  

وهشی دانشگاه گیالنژپت: مدیر   

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه گیالن: ث  
ی درخشان دانشگاه گیالنج: دبیر شورای هدایت استعدادها  

 چ: دبیر کمیته ایمنی دانشگاه گیالن

: عضو هیات ممیزه دانشگاه گیالنح  

: عضو شورای دانشگاه گیالنخ  

 د: عضو شورای آمایش آموزش عالی استان

 ذ: عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه گیالن

معاون آموزشی دانشگاه گیالنر:   
شگاه ها و کارگاه های آموزشی دانشگاه گیالنز: مسئول کارگروه نظارت بر ایمنی آزمای  

نشکده فناوری های نویناژ:مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی د  

 س:مسئول راه اندازی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه گیالن در فومن

 ش: عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیالن 

النیدانشگاه گ کار آفرینی یعضو شوراص :   

صالحیت عمومی دانشگاه گیالن وهعضوکارگرض:  

منتخب استادان شیمی -شورای برنامه ریزی درسی وزارت عتف–ط: عضوکارگروه تخصیص شیمی 

 کشور

 

. افتخارات علمی:11  

 
 2117) 1366ه دانشکده علوم پایه دانشگاه گیالن در سال ن: پژوهشگر نموالف

 میالدی(

 
میالدی( 2113)  1362: پژوهشگر نمونه استان گیالن در سال ب  

 

میالدی( 2116) 1367: پژوهشگر نمونه استان گیالن در سال   پ 

 

میالدی( 2111)  1366: پژوهشگر نمونه استان گیالن در سال ت  

 

میالدی( 2113) 1362: پژوهشگر نمونه دانشگاه گیالن در سال ث  
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میالدی( 2114) 1363: پژوهشگر نمونه دانشگاه گیالن در سال ج  

 

میالدی( 2115) 1364ونه دانشگاه گیالن در سال : پژوهشگر نمچ  

 

میالدی( 2111) 1311: پژوهشگر نمونه دانشگاه گیالن در سال ح  

 

(یالدیم 2114) 1313در سال  النیپژوهشگر نمونه دانشگاه گ :خ  

 

(یالدیم 2117) 1316در سال  النی: پژوهشگر نمونه دانشگاه گد  

 

(یالدیم 2116) 1317 در سال النی: پژوهشگر نمونه دانشگاه گذ  

 

(یالدیم 2111) 1316در سال  النیپژوهشگر نمونه دانشگاه گر:   

 

 ز : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1366 )2117 میالدی(

 

 ژ : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1366 )2111 میالدی(

 

 س : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1361 )2111 میالدی(

 

 ش : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1311 )2111 میالدی(

 

 ص : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1314 )2115 میالدی(

 

 ض : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1317 )2116 میالدی(

 

 ط : استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1316 )2111 میالدی(

 

 ظ: استاد نمونه دانشگاه گیالن در سال 1311 )2121 میالدی(
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ع: استاد نمونه دانشگاه گیالن در حوزه آموزش در سال 1316 )2117 

 میالدی(

 

 2121) 1311در حوزه آموزش در سال  النی: استاد نمونه دانشگاه گغ

یالدیم ) 

 

( 2121) 1411ف: استاد نمونه دانشکده علوم پایه در حوزه آموزش در سال 

 میالدی

 

ق: یکی از361 دانشمند برجسته جهان اسالم معرفی شده از سوی 

کمیته همکاریهای علمی سازمان کنفرانس اسالمی)کامستک( در سال 

 1367 )2116 میالدی( 

 

ک: یکی از دانشمندان پر استناد جهان در رشته شیمی معرفی شده از 

سوی مرکز مستند سازی بین المللی آی.اس.آی از سال 1366 )2111 

 میالدی(

 

  گ: کاندید دریافت جایزه

   Eni)موسوم به نوبل زیست و انرژی( 

 درسال 2113 میالدی 
 

 ل:  شیمیدان برجسته ایران در گرایش آلی

 در سال 2114

 

 م: معرفی به عنوان یکی از مفاخر علمی استان اردبیل

 در سال 1314


