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دانشکده شیمی گزارش عملکرد 

دانشگاه علم و صنعت ایران
1400ماه آذر 
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الغ فعلی دانشکده شیمی براساس ابتشکیالت 

1399/03/27تاریخ 42/2806شماره 
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1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی

1349

1354

1375

1381

در( شیمی، فیزیک، ریاضی، زبان و معارف)علوم پایه خش تأسیس ب
ی و وزارت علوم و سازمان امور ادارمصوبهتباایران دانشگاه علم و صنعت 

پایهدر بخش علوم شیمی گروه و آغاز به کار استخدامی کشور 

شیمیمهندسی گروه به در سال شیمی گروه تغییر نام 

در مقطع شیمی فیزیک و شیمی معدنی یدانشجو در گرایش هاپذیرش 
ارشدکارشناسی 

دانشكده شیمیسیسأت

1364 و شیمیدر دو گروه آموزشی مهندسی شیمی مستقل دانشكدهآغاز به کار 
مهندسی شیمی

:ارشدکارشناسی 
شیمی ونانو شیمی آلی ،شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی معدنییهاگرایش 

:  دکتری 
و نان، شیمی آلی،  شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنییهاگرایش 

معدنینانو مواد و  نانو فناوری پلیمر ، نانو شیمی نظری، سوپرامولكولی

1400

معرفی
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علمیهیأت اعضای  1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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آمار نیروی انسانی

12تحقیقاتیهآزمایشگا
4مرکزی           آزمایشگاه 

1آزمایشگاه آموزشی        

نفر365:پردیسو نوبت دوم ،روزانهدانشجویان 
در هر نیمسالنفر 300حدود: دانشجویان سرویسی

نفر4:دانشجویان خارجی
نفر57: دانشجویان مجازی

نفر1: استاد نمونه کشوری
نفر1: عضو فدراسیون سرآمدان علمی ایران

نفر7: برتر جهاندانشمندان زمره در اساتید 
نفر2: برتر جهاندانشمندان در زمره دانش آموختگان برتر 

نفر8: استاد

نفر8: دانشیار

نفر3:یاراستاد

نفر19: علمیهیأت اعضای 

19:1استاد: دانشجو

1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی

ISIجهانی % 1دانشمندان 
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1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی

ایرانسرآمدان علمی عضو فدراسیون 
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%  2علمی در زمره هیأت اعضای 
دانشمندان جهان 1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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1400آذرماه 
دانش آموختگان مقطع دکتری دانشکده گزارش عملکرد دانشکده شیمی

برتر جهاندانشمندان % 2در زمره شیمی 

عیوض زاده کیهان دکتر رضا  طاهری لداریدکتر رضا

دکتر علی ملکی: استاد راهنما

8



1400آذرماه 
استاد نمونه کشوریگزارش عملکرد دانشکده شیمی
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جدول اعضاء هیات علمي دانشکده شیمي
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

گروه مرتبه دانشگاهی سال و محل اخذ مدرك دکتری نام و نام خانوادگی ردیف

شیمی آلی دانشیار الزهرا-ایران1386 دکتر شهرزاد جوانشیر  1

شیمی آلی استاد صنعتی شریف-ایران1378 دکتر محمد رضا نعیمی جمال 2

شیمی آلی استاد صنعتی شریف-ایران1381 دکتر محمد قربان دکامین  3

شیمی آلی دانشیار صنعتی شریف–ایران 1388 (مدیرگروه)غفوری دکتر حسین  4

شیمی آلی استاد شهید بهشتی–ایران 1388 ملكیدکتر علی  5

شیمی آلی استاد تربیت مدرس–ایران 1389 دکتر صادق رستم نیا 6

شیمی تجزیه استاد تربیت معلم-ایران1385 (مدیرگروه)دکتر منصور انبیاء  7

شیمی تجزیه دانشیار شهید باهنر کرمان–ایران 1388 دکتر افسانه مالحسینی  8

شیمی تجزیه دانشیار تهران–ایران 1389 دورابیدکتر روح اله زارع  9

شیمی تجزیه دانشیار شیراز–ایران 1389 دکتر علی غفاری نژاد 10

شیمی فیزیک دانشیار تربیت مدرس–ایران 1383 سهرابی نظریدکتر بهشته  11

شیمی فیزیک استاد تربیت مدرس-ایران1379 (مدیرگروه)زاده دکتر سید مجید هاشمیان  12

شیمی فیزیک استادیار تربیت مدرس-ایران1386 دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل 13

شیمی معدنی استاد هاوارد-آمریكا1371 رحیمیدکتر رحمت اله  14

شیمی معدنی استاد تربیت مدرس-ایران1380 دکتر آزاده تجردی 15

شیمی معدنی دانشیار تربیت معلم-ایران1387 (مدیرگروه)منطقیدکتر فرانک  16

شیمی معدنی استادیار تربیت مدرس–ایران 1394 دکتر وحید صفری فرد 17

شیمی معدنی استادیار علم و صنعت ایران–ایران 1392 (مدیرگروه)ربانیدکتر محبوبه  18

شیمی معدنی استادیار علم و صنعت ایران-ایران 1396 دکتر علیرضا اکبرزاده 19
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1400آذرماه 
گرایش های تحصیلی و سال راه اندازی گزارش عملکرد دانشکده شیمی

سال پذیرش دانشجومقطع تحصیلینام گرایشردیف

1375کارشناسی ارشدمعدنی1

1388دکتریمعدنی2

1375کارشناسی ارشدفیزیک3

1388دکتریفیزیک4

1380کارشناسی ارشدتجزیه5

1391دکتریتجزیه6

1385کارشناسی ارشدآلی7

1391دکتریآلی8

1391کارشناسی ارشدنانو شیمی9

1399دکتری نانو سوپرا مولكولی10

1399دکتری نانو فناوری پلیمر11

1400دکتری نانو سوپرا معدنی12

1400دکتری نانو شیمی نظری13
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دروس سرویسی
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

به دروس سرویسی 
مهندسی دانشكده 

شیمی

و احد1به ارزش 
و احد1به ارزش 
و احد1به ارزش 
و احد1به ارزش 
و احد3به ارزش 
و احد3به ارزش 
احدو 3به ارزش 

آزمایشگاه شیمی عمومی
آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی فیزیک
آزمایشگاه شیمی تجزیه

1شیمی عمومی
شیمی تجزیه
شیمی آلی

واحد13جمعاً 

11

الزم به ذکر است دانشکده شیمی دروس شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی  را  به 
مهذدسی  صنایع و  -مهندسی  مکانیک –مهندسی مواد و متالورژی -دانشکده های فیزیک  

.هر ترم  سرویس دهی  می کندمهندسی راه آهن 



امتیازهای دانشکده شیمی
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

میانگین امتیاز آموزشی میانگین امتیاز گرنت  مقاالتارجاعات 

دانشکده
18/88
دانشگاه
18/45

h-index پژوهشگران پسا دکتری

دانشکده
354/2
دانشگاه
172

دانشکده
25997
دانشگاه

؟

دانشکده
19/85
دانشگاه

؟

دانشکده
8

دانشگاه
؟
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در برنامه عملکرد دانشکده شیمیکمیشاخص های اهداف 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

دانشگاه 
1399

دانشكده
1399

دانشكده
1394

واحد عنوان هدف کمی ردیف

6 4 1 تعداد راه انداز رشته ها   و گرایش های جدید 1

20 7 11/56 نفر علمیهیأت نسبت دانشجوی روزانه به عضو  2

23 8/7 24/56 درصد
ه تعداد  نسبت دانشجوی روزانه تحصیالت تكمیلی ب

دانشیار و باالترهیأت علمی اعضای  3

55 79 58/8 درصد
االتر علمی با رتبه دانشیاری و بهیأت نسبت اعضای 

به کل اعضا 4

65 36 61/6 درصد نسبت دانشجویان روزانه به کل دانشجویان 5

300 4 1 تعداد تعدادپذیرش دانشجوی غیر ایرانی  6

8 - تعداد ارایه و تدوین دروس جدید در رشته یا گرایش 10

18/45 18/88 18/54 امتیاز میانگین امتیاز ارزشیابی اساتید 11

13



در برنامه عملکرد دانشکده شیمیکمیشاخص های اهداف 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

دانشگاه 
1399

دانشكده
1399

دانشكده
1394

واحد عنوان هدف کمی ردیف

3/3 4/73 4/33 سرانه (2020–2014از سال ) ISIسرانه مقاالت  12

2/5 2/7 1/8 سرانه
علمی و و ISC -SCOPUSسرانه مقاالت 

پژوهشی 13

16000 18135 14793 تعداد (2020–2014از سال ) تعداد استناد به مقاالت  14

5/8 10/86 10/6 سرانه دانشكدهhمیانگین شاخص  15

1/7 1/6 0/66
-نفر 

مقاله سرانه مقاالت کنفرانس بین المللی 16

30 1 - تعداد تعداد ماموریت فرصت مطالعاتی 17

30 57 48/7 درصد
به Q1نسبت مقاالت علمی در مجالت ویژه و مجالت 

ISIمقاالت 
18

400 8 4 تعداد
تعداد سخنرانی علمی ارایه شده توسط اعضای 

علمی دانشكدههیأت  19

(ادامه)

14



فضاهای پژوهشی گروه شیمی آلی
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

15

متراژ کل
(m2) 

(m2)فضای مشترك (m2)فضای مستقل نام فضای تحقیقاتی نام و نام خانوادگی

158/3 - 79/15 مواد دارویی و هتروسیكل جوانشیردکتر شهرزاد 

100/2 - 50/1 سنتز آلی سبز و پلیمرها الرضا نعیمی جمدکتر محمد 

100/2 - 50/1 سنتز آلی سبز و پلیمرها دکتر صادق رستم نیا

158/3 - 79/15 مواد دارویی و هتروسیكل قربان دکامیندکتر محمد 

163 - 81/5 کاتالیزورها و سنتز آلی ملكیدکتر علی 

163 - 81/5 کاتالیزورها و سنتز آلی غفوریدکتر حسین 

421/5 جمع

m23/6: سرانه فضای تحقیقاتی هر دانشجونفر  117:دانشجویان شاغل به تحصیل گروه شیمی آلی



1400آذرماه 
معدنیفضاهای پژوهشی گروه شیمی گزارش عملکرد دانشکده شیمی

متراژ کل
(m2) 

(m2)فضای مشترك (m2)فضای مستقل نام فضای تحقیقاتی نام و نام خانوادگی

103/5 - 51/75 سنتز مواد معدنی تجردیدکترآزاده 

132 - 44 بیوشیمی معدنی اله رحیمیدگتر رحمت 

42/2 42/2 - شیمی معدنی و محیط زیست منطقیدکتر فرانک 

132 - 44 بیوشیمی معدنی اکبرزادهدکتر علیرضا 

132 - 44 بیوشیمی معدنی محبوبه ربانی

103/5 - 51/75 سنتز مواد معدنی وحید صفری فرد

247/7 جمع

m23/2: سرانه فضای تحقیقاتی هر دانشجونفر  77:دانشجویان شاغل به تحصیل گروه شیمی معدنی
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1400آذرماه 
فیزیکفضاهای پژوهشی گروه شیمی گزارش عملکرد دانشکده شیمی

متراژ کل
(m2) 

(m2)فضای مشترك (m2)فضای مستقل نام فضای تحقیقاتی نام و نام خانوادگی

38/3 38/3 - شبیه سازی مولكولی هاشمیان زادهدکتر سیدمجید 

98/4 98/4 - شیمی فیزیک شیمی سطح سهرابی نظریدکتر بهشته 

38/8 38/8 - الكتروشیمی صنعتی
موسوی دکتر سیدمرتضی 

خوشدل

175/5 جمع

m25/4: سرانه فضای تحقیقاتی هر دانشجونفر  32:دانشجویان شاغل به تحصیل گروه شیمی فیزیک
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1400آذرماه 
تجزیهفضاهای پژوهشی گروه شیمی گزارش عملکرد دانشکده شیمی

متراژ کل
(m2) 

(m2)فضای مشترك (m2)فضای مستقل نام فضای تحقیقاتی نام و نام خانوادگی

82/7 82/7 - آنالیز نمونه های حقیقی علی غفاری نژاد

66/7 66/7 - مواد نانو پروس انبیاءمنصور 

63/4 - 31/7
میكرو اسپكتروسكوپی،

استخراجنانو و 
روح اله زارع دورابی

63/4 - 31/7
میكرو اسپكتروسكوپی،

نانو استخراجو 
افسانه مالحسینی

212/8 جمع

m22/15: سرانه فضای تحقیقاتی هر دانشجونفر  99: دانشجویان شاغل به تحصیل گروه شیمی تجزیه
18



Potentiostat-
Galvanostat

Autolab-
Potentiostat

GC-FID

GC-TCD

GC-MS

HPLC-UV

آزمایشگاه مرکزیدر تجهیزات مستقر 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

ICP

FTIR

AAS

UV-Vis

الکتروشیمی کروماتوگرافی

یاسپکتروسکوپحرارتی

اولتراسونیکپراب 
اینكباتور

دور باالسانتریفیوژ

گالوباکس

نآو

BET

DRS

Microwave

Freeze Dryer

مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی
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دانشکدهبرنامه  1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی

برنامه ها

فرهنگی
پژوهشی
آموزشی

اداری
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های بخش اداریبرنامه 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

 تغییر نام دانشکده شیمی در راستای عملکرد پژوهشی

یقتحقوآموزشزمینهدرتجربهبا،متخصصعلمیهیأتاعضایجذب
تکمیلیتحصیالتحوزهدر

وتحقیقاتیآزمایشگاههایدرکاربرایآموزشیکارشناسانافزایش
آموزشی

انشکدهدآالتشیشهوشیمیاییموادانبارداریسیستمنمودنمکانیزه

دانشجویانواساتیدبرایآزمایشگاهایمنیهایکارگاهبرگزاری
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 هیأت علمی دانشیار و باالتر به کل اعضایهیأت افزایش نسبت اعضای
(علمیهیأت رتبه اعضای ارتقاء)علمی 

 جذب دانشجویان نخبه و رتبه های ممتاز برای ادامه تحصیل در حوزه
تکمیلیتحصیالت 

ی روز راه اندازی گرایش های جدید تحصیالت تکمیلی با توجه به نیازها
کشور

 دانشکدهمعرفی توانمندی های

 زمینه سازی قانونمندی و ضابطه گرایی از طریق برگزاری دوره های
آموزشی

آموزشیبرنامه های بخش 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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های گاه با دست( راهبردیشبکه آزمایشگاهی فناوری های عضو قطعی )دانشکده آزمایشگاه مرکزی تجهیز
دستگاههای موجودجایگزینیو یا به روزرسانی، تعمیر، مورد نیازپیشرفته تحقیقاتی 

 تحقیقاتی و استانداردسازی آزمایشگاههاهای آزمایشگاه حداقل ملزومات تأمین

 عصنایبا همکاری انجمن علمی و علمی و تخصصیو بین المللیملی برگزاری کنفرانس های
 هیأت علمیشرکت در سمینار ها و همایش های علمی و بین المللی توسط اعضای

 تخصصی–راه اندازی نشریه علمی
 هیأت علمیکتاب از سوی اعضای تألیف ترجمه و
افزایش سرانه ارایه مقاالت اعضای هیأت علمی

امه ارایه طرح های تحقیقاتی در راستای محورهای تحقیقاتی جدید و در ارتباط با اولویت های برن
کشورتوسعه کالن 

شگاه با صنعت با توجه به زمینه های تحقیقات کار گروهی در آزمایعقد قراردادهای بلند مدت گروهی
های تخصصی موجود

پژوهشیبرنامه های بخش  1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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oفرهنگیهای علمی و دیدانجام باز

o ورزشیبرگزاری مراسم علمی و فرهنگی و

oبرای تقویت و تعمیق خودباوری و هویت فرهنگی از طریق دعوت اساتید
سخنرانی

o فرهنگتقدیر از دانشجویان نخبه و ممتاز در عرصه های علم، اخالق و

o دانشجویانطراحی و اجرای دوره های کارآفرینی برای

oایجاد کانون های علمی، فرهنگی و اجتماعی جهت تبادل نظردرخصوص
مسائل و مشکالت موجود و تعیین راه حل برای آن ها

فرهنگیبرنامه های بخش 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی
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فرصت ها 
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

وجود اعضای هیأت علمی متخصص و مجرب

استفاده دانشجویان دکتری از فرصت های مطالعاتی

 جذب دانشجویان نخبه و نمونه

وجود آزمایشگاه های تحقیقاتی و یک آزمایشگاه مرکزی در دانشکده

ان جهت توان علمی  الزم جهت عقد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جه
شترک، دسترسی به دانش فنی و نوین جهان،  تبادل اطالعات علمی، انجام تحقیقات م

..تبادل استاد و دانشجو و 

 شگاهی آزمایساختن ساختمان جدید برای دانشکده شیمی و استقرار بخش های اداری و
در فضایی مناسب 
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چالش ها
1400آذرماه 

گزارش عملکرد دانشکده شیمی

oکمبود
 (کالس ها)آموزشی فضای
 آزمایشگاهی و تحقیقاتیفضای
 برای اطاق اساتید و دانشجویان دکتریفضا
 تهویه مناسب در آزمایشگاه های تحقیقاتیسیستم
 آموزشی در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی کارشناس
 امکانات مالی برای انجام بازدیدهای علمی و فرهنگی
 بودجه های عمرانی

oاستاندارد نبودن فضاهای موجود
o علمی در مجامع بین المللیهیأت حضور ناکافی اعضای
o ت و کشور از جمله مسائل زیست محیطی، بازیافروز توجه ناکافی به تحقیقات در زمینه مسائل...
oبه کار نگرفتن توانمندی های تخصصی دانشکده در طرح های کالن دانشگاه با صنعت
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1400آذرماه 
گزارش عملکرد دانشکده شیمی

پژوهشی رئیس دانشکده-توصیه های علمی

oایده پردازی و جریان سازی علمی در حوزه های مطرح و نوین پژوهشی
oداشتن طرح و الگوی مشخص برای هر دانشجوی ارشد و دکتری
o ها وقت و انرژی کافی برای مشاوره علمی و راهنمایی واقعی پایان نامهصرف

نزلو رساله ها، نه تنها در دفترکار، بلكه در ساعات غیراداری در دانشگاه و م
oحل تالش برای توسعه ی زیرساخت های پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی از م

گرنت و یا پروژه های خارج از دانشگاه
oصی تامین مالی پروژه های دانشجویان، حتی درصورت لزوم از منابع مالی شخ

و مازاد بر گرنت
oمحور بودن فعالیت اساتید و دانشجویان-توصیه و ترغیب جهت برنامه
oپرهیز از مسائل حاشیه ای و تنش زا و اصل بودن شایسته ساالری علمی
oیندهایجاد انگیزه برای دانشجویان و همكاران جهت تالش بیشتر و امید به آ
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LOGO

www.Win2Farsi.com   

با تشکر از توجه شما

حکایت همچنان باقی استبه پایان آمد این دفتر
به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی
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