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سوابق تحصیلی (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیالت دانشگاهی):
دبیرستان غیرانتفاعی فاطمیه در شهرستان گچساران دررشته ریاضی و فیزیک.
کارشناسی  :شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسالمی گچساران 2ترمه بامعدل .64/40ازسال 6026
تا سال .6029
کارشناسی ارشد  :شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسالمی گچساران بامعدل .62/30از سال 6016تا
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عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد  :تبدیل آلدئیدها به اکسیمها و نیتریلها درفازآلومینای
بازی/اکسیداسیون کاتالیتیکی ایمین هابوسیله اوره-هیدروژن-پراکسیدباپورفیرین.
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پروژه های انجام شده :
)6اجرای طرح تحقیقاتی به عنوان اکسیداسیون  0-6دی هیدروکینولین ها بااستفاده تنگستات
سولفوریک اسید.
 )0اجرای طرح تحقیقاتی به عنوان سنتزمشتقات هتروسیکل کینازولین وسنتز -0کربوکسیلیک
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مقاالت :
)6تبدیل آلدئیدها به اکسیمها و نیتریلها بااستفاده از کاتالیست پنتا کلرید فسفر در کنفرانس آیوپاک
کره جنوبی.
)0استفاده از پورفیرینها به عنوان کاتالیست و استفاده از اوره هیدروژن پروکسید برای اکسیدکردن
ایمین ها در کنفرانس آیوپاک کره جنوبی.
 )0سنتز -0کربوکسیلیک اسیدکومارین در همایش ملی شیمی ومهندسی شیمی گچساران6093..
 )4اکسیداسیون  0-6دی هیدروکینولین ها بااستفاده تنگستات سولفوریک اسیددر هفتمین همایش
ملی شیمی دانشگاه پیام نور شیراز.6011
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