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سوابق تدریس
شيمي آلي  9رشته شيمي  ،كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي رشته شيمي ،شيمي دارویي رشته
شيمي ،جداسازی و شناسایي تركيبات آلي رشته شيمي ،شيمي آلي فلزی ،شيمي فيزیك آلي ،شيمي
آلي رشته زیست شناسي ،شيمي آلي رشته کشاورزی ،اصول ومباني شيمي پليمر ،آزمایشگاه شيمي
آلي ،9آزمایشگاه آلي 5و...

سوابق اجرایي
رئيس اداره آموزش و امتحانات دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي از سال  4768تا4766
رئيس اداره طرح وتوسعه دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي از فروردین  4766تا شهریور

4766
عضو شورای آموزشي استان از سال  4766تا 4734
عضو شورای پژوهشي استان از سال  9756تاکنون
عضو شورای کميته تجدید نظر انظباطي استان از سال  9779تا 9775
عضو شورای پژوهشي سازمان محيط زیست استان خراسان شمالي ار سال  9755تاکنون
دبير کميته تدوین استاندارد شرکت ارتيان از سال  9774تاکنون
معاونت اجرایي دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد از آبان  9779الي مهر 9775
عضو شورای مطالعات راهبردی دانشگاه پيام نور از سال  9774تاکنون
دبير جلسات حلقه های معرفت دانشگاه پيام نور از سال 9774
عضو کميسيون آموزش و چاپ نشر اداره کل حفاظت محيط زیست استان از سال 9774

فعاليتهای تحقيقاتي
طرح ها ی تحقيقاتي:
 -9شناسایي تركيبات علف مار بادكنكي وتعيين اثرات ضد ميكروبي آن در روستای رشوانلو از
توابع بجنورد -دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد-شروع 9756/7/97:خاتمه9752/2/9:
-1بررسي پارامترهای مقاومت به خشکي در شرایط

 invitroهشت ژنوتيپ کلزا -دانشگاه پيام

نور مرکز بجنورد -شروع 9752/95/92:خاتمه9755/5/92:
 -7مطالعه تاثير پيرایمينگ بذر بر کاهش خسارت ناشي از تنش خشکي در مرحله جوانه زني و
رشد گياهچه در گياه کلزا-دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد -شروع 9755/7/50:خاتمه9755/95/50:
-1طراحي نرم افزار جهت انجام محاسبات فرم های حق التدریس( – 7الف و -7ج)-دانشگاه پيام
نور مرکز بجنورد-شروع 9755/6/50:خاتمه9755/94/50:
-5جداسازی و شناسایي ترکيبات موجود دراسانس گياه زرشک زرافشاني و تعيين نوع و مقدار
عناصر سنگين -دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد -شروع 9752/94/57:خاتمه9757/99/9:
-8بررسي ميزان گرایش دانشجویان دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد به استفاده از گياهان دارویي
دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد-شروع 9757/7/74:خاتمه9774/5/9:
-3جداسازی و شناسایي ترکيبات موجود در اسانس گياه گل طاووسي-دانشگاه پيام نور بجنورد-
شروع 4731/8/18:خاتمه4731/41/41:
-6مطالعه وشناسایي فلور استان خراسان شمالي مرحله اول:سالوک وساریگل -اداره کل حفاظت

4763/41/4: خاتمه4765/41/4شروع-محيط زیست خراسان شمالي
دانشگاه پيام-گياه کاکوتي ایراني و مریم گلي مزرعه روی، بررسي فيتوشيمي گياه ازمک-3
4734/1/71 خاتمه4731/44/71:شروع-نورمرکز بجنورد
 دانشگاه- ژنوتيپ کلزا6  بررسي پارامترهای مقاومت به خشکي در شرایط کنترل شده بر روی-41
4766/7/5: خاتمه4766/1/44:شروع-پيام نور مرکز بجنورد
4731/41/11: شروع-دانشگاه پيام نور مرکز بجنورد- بررسي فلورستيک بابا موسي-44
4731/1/11:خاتمه

:مقاالت چاپ شده
1-Synthesis of new
heteroannulated [2,4] benzothiazepinones,
indian organic chemistry :An Indian journal,November 2006 ,
(TSC).
2-Flora, Life forms and Chorotypes of Plants of Salok Protected
Area(North Khorassan Province I ran) Pakistan journal of biological
sciences 14(1):34-40,2011 (ISI)
3-Chemical composition of n-hexane extract of the fruit from bereberise
integrrima of iran, Pelagia Research Library,Der pharmacia sinicia ,
2011 , 2(2):27-30 (International journal).
4.chemical composition of the Essential oil of stachys lavandulifulia(after
flowering)growing wild in darkesh protected area(north khorasan
province iran)Pelagia Research Library, Asian journal of plant science
and research , 2011,1(1):1-4 (International journal)
5.chemical composition of the Essential oil of Nepeta sentenisii leaves
growing wild in darkesh protected area(north khorasan province iran)
Pelagia Research Library .Der pharmacia Sinicia,2011,2(3):207-210 .
(International journal)
6-Volatile constituents and antimicrobial actives of Pterocephalus
Canu.Journal of Medicinal Plants Research;23 october,2011;5(23)
(ISI)
7-Identification of Nonpolar Chemical Composition Spartium junceum
flower Growing in Iran by GC-MS,IDOSI Publications,Middle-East
Journal of Scientific Research 11 (2): 221-224, 2012,(ISI,SCOPUS)

8-GC-MS Analysis of n-Hexane Extract from Aerial Parts of Salvia
nemorosa,IDOSI Publications , Middle-East Journal of Scientific
Research 11 (8) : 1127-1130, 2012,(ISI,SCOPUS)
9-composition and extraction of essential oil from rumex chalepensis
using hydrodistllation,Springer, Chemistry of Natural Compounds,
Volume 48 ,Number2, 2012 (ISI)
10- identification of compounds nonpolar extract ziziphora persica
growing in iran by GC-MS,IDOSI Publications,Middle-East Journal of
Scientific Research 13 (2): 187-190, 2013 (ISI)
11-Chemical Constituents and Antimicrobial Activity of Crucianella
sintenisii Growing Wild in Iran, Springer,Chemistry
of
Natural
Compounds ,Vol. 49, No. 5, November, 2013 (ISI)
12-Identification of Non-Polar Chemical Compounds Acroptilon repens
Growing in Iran by GC-MS,IDOSI Publications, Middle-East Journal
of Scientific Research 17 (5): 590-592, 2013(ISI)

13-Chemical Composition of Eremostachys labiosiformis Growing Wild
in Iran and Antimicrobial Activities Against Phytopathogenic
Bacteria,Springer,Chemistry of Natural Compounds ,Vol. 49, No. 5,
November, 2013(ISI)
14-Phytochemical Screeningand Chemical Composition of Extract of
Muscari neglectum,IDOSI Publications,Middle-East Journal of
Scientific Research 14 (4): 566-569, 2013(ISI)

:همایش های ملي و بين المللي
1-Extraction and identification of the composition of cleome coluteoides
essential oil after flowering with CG-MS technique.
اولين سمينار کشوری فراوری گياهان دارویي و فراورده های-دانشگاه علوم پزشکي گلستان
. ایران-4763 اسفند-صنعتي
salvia استخراج اسانس وشناسایي ترکيبات موجود در اسانس گياه مریم گلي بوته ای گونه-1
-اولين همایش ملي زیست شناسي گياهي-  و بررسي اثرات ضد ميکروبي آنsuffruticosa

دانشگاه پيام نور تالش –مرداد  -4763ایران.
 -7بررسي تنوع ژنتيکي یونجه دائمي توسط مطالعه الکتروفورز پروتئين ها -اولين همایش ملي
زیست شناسي گياهي -دانشگاه پيام نور تالش –مرداد  -4763ایران.
-1سنتز تک مرحله ای مشتقات  -1هيدروکسي متا تر فنيل (دی فنيل فنل ها) -هفتمين همایش
ملي شيمي دانشگاه پيام نور-

آبان  -4766شيراز-ایران .

-5شناسایي و جداسازی ترکيبات علف مار بادکنکي و بررسي اثرات ضد ميکروبي آن -هفتمين
همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-

آبان  -4766شيراز-ایران .

-8استخراج اسانس وشناسایي ترکيبات موجود در اسانس گياه گل گندم

centaurea

 depressaو بررسي اثرات ضد ميکروبي آن -هشتمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-
شهریور -4763قزوین-ایران.
-3اندازه گيری مقدار ژوگلون موجود در برگ و ميوه سبز درخت گردو توسط کروماتوگرافي مایع
با کارآیي باال -هشتمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-شهریور -4763قزوین-ایران.
-6اثر دما بر فعاليت پلي فنيل اکسيداز در گوجه فرنگي ریز محلي کشت داده شده در کردستان
ایران با نام سوالنوم ليکوپرسيکوم -هشتمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-شهریور -4763
قزوین-ایران.
-3سياست های مدیریت ریسک در گسترش کشت گياهان روغني در استان خراسان شمالي -
همایش ملي دستاوردهای نوین در توليد گياهان با منشا ء روغني -خرداد -4763دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بجنورد.
-41بررسي نقش مناطق حفاظت شده محيط زیست خراسان شمالي بر گسترش اکوتوریسم استان
نخستين همایش ملي حضور هنر اسالمي – ایراني در جغرافيای خراسان شمالي -آذر -4763دانشگاه پيام نور بجنورد
11-synthesis new derivitive of triazolo[a-3,4]pyrimidins ,21-24 June
2011.Sitges, Spain Twelfth Tetrahedron Symposium.
 -41مقایسه سينيتيکي تجزیه پارا کلروفنل در محيط آبي توسط امواج فراصوت و کاتاليزور
معدني-پنجمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-اسفند -4768تهران.
13-Chemical Composition of the Essential Oil of NepetaSintenisiileaves
Growing wild in Darkesh Protected Area(North Khorassan
دهمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-مهرماه -4734کرمان.
14- Phytochemical studies and antimicrobial activities of Rumex
chalepensis against phytopathogenic bacteria.
دهمين همایش ملي شيمي دانشگاه پيام نور-مهرماه -4734کرمان.

