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 آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز آلی سبز و پلیمرها
 
 
 

 آزمایشگاه معرفی )الف بخش
 

 و پلیمرها سنتز آلی سبزتحقیقاتی آزمایشگاه  عنوان آزمایشگاه به زبان فارسی:
 

 Polymers Green Organic Synthesis Research Laboratory of &  عنوان آزمایشگاه به زبان انگلیسی:
 

  شیمیدانشکده نام واحد: 
 شیمی آلی: پژوهشیآموزشی/گروه 

   دانشگاهیو   ملی :قلمرو فعالیت آزمایشگاه
   

  داخلی2768تلفن آزمایشگاه: 
 77240289نمابر آزمایشگاه: 

 دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران فرجام، خ تهران، رسالت، آدرس پستی آزمایشگاه: 
 naimi@iust.ac.irآدرس پست الکترونیک: 

 
 مقدمه:

سال  شگاه از  شگاه 1384این آزمای شی از مجموعه آزمای سال به عنوان بخ شد و در  سیس  شیمی آلی تا با بازبینی  1392هاي تحقیقاتی 
شگاه روش سبز و پلیمرها تغییر نام داد. در این آزمای سنتز آلی  شگاه تحقیقاتی  سنتز ترکیبات ماموریت ها به آزمای لی به ویژه با آهاي جدید 

ستفاده از روش سبز، طراحی کاتالیزورهاي جدید و ا شیمی  ستفاده از روشهاي  اي ه، و طراحی و بررسی خواص کامپوزیتهاي بدون حاللا
 مورد تحقیق قرار می گیرند. پلیمري

 
  اند از:عبارتبرخی از امکانات دستگاهی موجود در این آزمایشگاه 

کروماتوگرافی گازي   ،(UV-VIS) و ماوراء بنفش یمرئ اسپکتروفتومتر، (FTIR)مادون قرمز  اسپکتروفتومتردستگاه تعیین نقطه ذوب، 
)GCآسیاب گلوله ،(اي ، تجزیه حرارتی وزنی (TGA)  ،مترمیکروسکوپ نیروي اتمی با دقت در حد نانو )AFM... و (  
 

 برنامه و اهداف )ب بخش
نجاییکه سنتز مواد آلی با استفاده از روش هاي زیست محیطی مناسب هدف شیمیدان هاي سبز می باشد انجام و طراحی واکنش هاي آاز 

 مختلف بر روي بستر جامد، تحت شرایط بدون حالل، استفاده از نانو کاتالیزور ها، استفاده از مایعات یونی نسل جدید با توجه به مزایایی



۲ 
 

سرعت واکنش باالتر، آلودگی زیست محیطی کمتر، انتخابگري بیشتر، محصوالت خالص تر، روش هاي ساده تر و همچون دستیابی به 
 برخی اهداف دیگر عبارتند از: عدم استفاده از حالل هاي آلی  از اهداف دنبال شده در این آزمایشگاه است.

 
ین رقابت هاي ب به منظور افزایش تخصص این توسعهپلیمرها و  و سبز شیمی زمینه در یو آموزش صنعتی هاي ایجاد همکاري •

 ایران است.  صنعت المللی
انجام پروژه ها در زمینه هاي توسعه روش ها و کاتالیزورهاي سبز و نیز کامپوزیت هاي پلیمري مورد استفاده در پزشکی و حمل  •

 دارو از اهداف این آزمایشگاه می باشد.
 قبلی براي سنتزداروها با استفاده از اصول شیمی سبز جدید یا بهبود روش هاي  يارائه روش ها •
 ترویج تکنولوژي سبز به صنعت پتروشیمی و نفت  •
 هاي صنعتی همکاري پروژه هاي مربوط از طریق تامین مالی •
 خارج از کشور محققانهمکاري با  •
 و پلیمرهاي پزشکی شیمی سبززمینه در و دکترا دانشجویان کارشناسی ارشدآموزش  •
 و جامعه، صنعت دولت مشاوره به براي فکري پایهارائه  •
 شیمی سبز تدریس در تحقیق و در جهانیارایه استاندارد  •
 در جامعه سبز شیمیباال بردن سطح آگاهی  •

 
 ارائه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت

 و پلیمرهاي پزشکی شیمی سبززمینه در و دکترا دانشجویان کارشناسی ارشدآموزش  •
 هاي صنعتی همکاري هاي مربوط از طریق پروژه تامین مالی •
 خارج از کشور محققانهمکاري با  •

 
 آزمایشگاه همکاران و اعضاء مشخصات ) ج بخش

 
 : مدیر آزمایشگاه -1

 تخصص مربوطه مدرك تحصیلی نام و نام خانوادگی 
 شیمی آلی دکترا دکتر محمد رضا نعیمی جمال

 
 :  عضاي هسته آزمایشگاها -2

 سمت در آزمایشگاه تخصص مربوطه مدرك تحصیلی نام و نام خانوادگی اعضاي هسته آزمایشگاه  ردیف
 مدیر  شیمی آلی دکترا دکتر محمد رضا نعیمی جمال 1

  عضو هسته شیمی آلی دکترا دکتر شهرزاد جوانشیر 2

  عضو هسته مکانیک و کامپوزیت ها دکترا آیت الهیرضا دکتر مجید 3

  عضو هسته مهندسی مواد و پلیمرها دکترا خاونديدکتر علیرضا  4

 
  هاي تحقیقاتی همکار:آزمایشگاه -3

 نوع آزمایشگاه عنوان آزمایشگاه نام ونام خانوادگی عضو هیات علمی ردیف

 تحقیقاتی کده مکانیکشدان -آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست آیت الهیرضا دکتر مجید 1

 تحقیقاتی و متالورژي دانشکده مواد – آزمایشگاه مواد کامپوزیت دکتر علیرضا خاوندي 2

 تحقیقاتی دانشکده شیمی -اهآزمایشگاه تحقیقاتی مواد دارویی و هتروسیکل دکتر محمد قربان دکامین 3
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 مسئول آزمایشگاه: -4
هماهنگی جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه دکترا می باشد و هرگونه مقطع در حال حاضر مسئولیت آزمایشگاه با خانم پناهی، دانشجوي  

 گیرد.از طریق ایشان صورت می
 

 دانشجویان فعلی و قبلی: -5

 وضعیت تحصیلی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام ردیف
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  دکتري تخصصی (مسئول آزمایشگاه) پناهی لیال 1
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  دکتري تخصصی دادرس عارفه 2

 دانشجو شیمی آلی -شیمی  دکتري تخصصی طورانی مالیدره حسام 3

 دانشجو شیمی آلی -شیمی  دکتري تخصصی کریمی زهرا (مشترك) 4

 دانشجو شیمی آلی -شیمی  دکتري تخصصی اعظمی فر فرشته 5

 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد اروانه امیررضا 6
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  ارشدکارشناسی  اسدي محبوبه 7
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد اسماعیلی شهرزاد 8
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد الهیاري اونلیقی بهرام 9
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد امیرنژاد میثم 10
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد بیگی هرچگانی فرزانه 11
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد حسنی مریم 12
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد حسینچی قره آغاج امید 13
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد خداشناس سمانه 14
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد خطیبی نگین 15
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد داودوندي مرضیه 16
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد دولت آبادي فرزاد 17
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد شعبانی سروش 18
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد صادقی مهدیه 19
 فارغ التحصیل نانو شیمی -علوم و فناوري نانو  کارشناسی ارشد رزوه الههصالحی  20
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد صداقت نازنین 21
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد عزیزي واحد طاهره 22
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد غالمزاده زینب 23
 فارغ التحصیل نانو شیمی -علوم و فناوري نانو  کارشناسی ارشد جهرمی سعیدفانی  24
 دانشجو نانو شیمی -علوم و فناوري نانو  کارشناسی ارشد فرسایی وحید نادیا 25
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد کریمی عسکرانی مریم 26
 فارغ التحصیل یشیمی آل -شیمی  کارشناسی ارشد مختاري علی اباد جواد 27

 پسا دکتري
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد مرتضوي درازکال سبحان 28
 دانشجو نانو شیمی -علوم و فناوري نانو  کارشناسی ارشد مروي محمدرضا 29
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد سارامشکوري  30
 دانشجو شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد مهدیان سکینه 31
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد نادي زاده زهرا 32
 فارغ التحصیل شیمی آلی -شیمی  کارشناسی ارشد نیستانی نایینی الهام 33
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 خدمات و تجهیزاتی و فیزیکی ساختار )د بخش
 

کلیه ملزومات یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی پیش بینی شده است. عالوه بر این، موارد زیر از مزایاي خاص این در این آزمایشگاه 
 روند:آزمایشگاه به شمار می

   
 هاي خاص یا منحصر به فرد موجود در آزمایشگاه: زیتم

 نوع مزیت ردیف
 سطح

 بین المللی ملی  منطقه اي استانی سازمانی
     X ايگلولهآسیاب  1
     X سیرکوالتور آب سرد و گرم 2
     FTIR  X دستگاه 3
     GC  X دستگاه 4
     DSC  X دستگاه 5
     TGA  X دستگاه 6
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  AFM     X دستگاه 7
 Nanoindentation     X X دستگاه 8

 
  ... )و  تحقیقاتی هاي طرح ، مقاالت ( تحقیقاتی آزمایشگاه دستاوردهاي )ه بخش
 

 لطفا به آدرس زیر مراجعه فرمایید: (مقاالت و ...)   براي اطالع از دستاوردهاي آزمایشگاه
 

http://www.iust.ac.ir/find-20.2814.9194.fa.html 
 
 
 

 
 


