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 مشخصات فردی -

 تحصیالت-

 سوابق استخدامی- 

 های آموزشی بین المللی های مطالعاتی و دوره فرصت -

 اختراع ثبت شده-

 چاپ كتاب درسطح ملی -

 چاپ كتاب درسطح بین المللی -

 جوایز و افتخارات-

 وهشی و نشریات بین المللیپژ -عضویت در مراكز علمی -

 سوابق اجرایی -

 در حوزه مدیریت علمیمقاالت  -

 : ییو  اجرا  یپژوهش كاربرد ،یآموزش یزیموفق در حوزه برنامه ر یاز كارها یینمونه ها-

 منتشر شده مقاالت بین المللینمودار -

 خالصه شرح حال-1

كاشانی )چهارم آبان سابق( شهر مقدس قم، تحصیالت دانشگاهی خود را در  …احمد شعبانی پس از اخذ دیپلم از دبیرستان آیت ا

رشته شیمی در مقطع كارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی و مقطع كارشناسی  ارشد را در گرایش شیمی آلی از انستیتو شیمی 

از دانشگاه تربیت مدرس  1373وی درجه دكتری را در گرایش شیمی آلی در سال  دانشگاه مازندران در شهر بابلسر  به انجام رساند.

تهران اخذ نمود.  دكتر شعبانی اولین دانشجوی فارغ التحصیل  مقطع دكتری دانشكده علوم دانشگاه تربیت مدرس و اولین فارغ 

تبه استادیاری در دانشگاه شهید بهشتی با مر 1373در مهرماه  است. ویالتحصیل دكتری شیمی در دانشگاه های دولتی تهران 

به مدت یك سال به عنوان استاد  1379در سال  دكتر شعبانی. یافتبه مرتبه دانشیاری ارتقاء  1377شروع به كار نمود و در سال 

ل شد و به مرتبه استادی نای 1381كشور كانادا به امر پژوهش و تحقیق مشغول شد. وی در سال  در 1مهمان در دانشگاه رجاینا

                                                      
1 . Regina 



دكتر شعبانی در طول خدمت خود در دانشگاه شهید بهشتی مسئولیت راهنمایی  دانشگاه شهید بهشتی می باشد. 36پایه اكنون استاد 

  . حاصل فعالیت هایستعهده داشته اه پایان نامه در مقطع دكترا را ب  25و   پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد  50بیش از 

مقاله ارائه  100مقاله علمی در مجالت ملی، بیش از  ده ها  علمی در مجالت معتبر بین المللی،له مقا 400شی ایشان بیش از پژوه

تألیف در سطح ملی و مشاركت در  جلد كتاب پنج و تألیفشده اختراع ثبت  دودر كنگره ها و مجامع علمی ملی و بین المللی، شده 

 می باشد. در سطح بین المللی  جلد كتاب سه

و نهاد های برون  كه بودجه بیش از نیمی از آنها  توسط سازمان ها طرح پژوهشی 30همچنین موفق به انجام بالغ بر  دكتر شعبانی

وهش و فناوری ایران، شركت پژ پتروشیمی صنایعوزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، شركت   دانشگاهی از قبیل

تامین  انشگاهیدو جهاد  ) تحقیق و توسعه و واحد بازرگانی(، شركت گلوكوزاننفترت صندوق حمایت از پژوهشگران، وزا ،پتروشیمی

  شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موفق به كسب رتبه اول مقاله علمی در علوم پایه  1376احمد شعبانی در جشنواره مطبوعات سال 

از طرف وزارت  1382از طرف دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پژوهشگر نمونه و در سال  1385و 1384,  1381در سالهای   اوشد. 

پژوهشگر پر  30به عنوان یكی از  ۱۳۸۷دكتر شعبانی در سال  علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان استاد نمونه كشوری معرفی شد.

 380( و یكی از ISIتی)با توجه به مقاالت نمایه شده در ، پراستنادترین پژوهشگر دانشگاه شهید بهشایران اسالمیجمهوری استناد 

كشور اسالمی معرفی شد. دكتر احمد شعبانی در بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال  56پژوهشگر پراستناد 

جسته شیمی آلی شیمیدان بر به عنوان   1389در سال در ضمن نامبرده ، موفق به كسب رتبه سوم پژوهش های بنیادی شد.1388

موفق به كسب جایزه مرحوم عالمه طباطبایی از بنیاد ملی نخبگان )ویژه استادان  1391توسط انجمن شیمی ایران انتخاب و در سال  

در - 2كالیفرنیابه عنوان استاد مهمان در دانشگاه به مدت نه ماه  1388-1387و محققان برجسته كشوری( شدند. ایشان در سال 

مهوری اسالمی ایران و در ضمن ایشان عضو فرهنگستان ج .بودندبه امر پژوهش و تحقیق مشغول  آمریكاكشور  وز درشهر سانتا كر

البرز در  یفرهنگ ادیبن دهیانشمند برگزبه عنوان د 1400در ضمن ایشان در سال   ( می باشد.TWASلوم جهان )فرهنگستان ع

 معرفی شدند.انتخاب و البرز  زهیسال جا نیپنجاهم

 مشخصات فردی-2

 احمد شعبانی

 استاد دانشكده شیمی دانشگاه شهید بهشتی 

                                                      
2 . University of California 



 4716-19395ص.پ. 

 22431663فكس: 

 29902800تلفن: 

 shaabani@sbu.ac.ir-aنشانی پست الكترونی: 

 تحصیالت-3

 1364كارشناسی شیمی: دانشگاه شهید بهشتی، 

 1366، دانشگاه مازندران-ارشد: انستیتو شیمی بابلسركارشناسی 

 1373دكتری: دانشگاه تربیت مدرس، 

 سوابق استخدامي-4

  1373استادیار گروه شیمی دانشكده علوم دانشگاه شهید بهشتی : 

 1378دانشیار گروه شیمی دانشكده علوم دانشگاه شهید بهشتی  : 

  -1382بهشتی :  استاد گروه شیمی دانشكده علوم دانشگاه شهید

 آموزشي بین المللي مطالعاتي و دوره فرصت-5

 ماه 9فرصت مطالعاتی در دانشگا كالیفرنی به مدت -

- University of California, SC, USA, 2018, (Prof. Shaowei Chen).                                     

Research Title: Design and Preparation of Precursors for the Metallic and Molecular Catalytic 

Processes 

 ماه 12فرصت مطالعاتی در دانشگاه رجینای كانادا  به مدت-

 

-University of Regina, SK, Regina, Canada, 2000-2001, (Prof. Donald G. Lee).                                     

Research Title: Introduction of Novel Methods in the Oxidation of Organic Compounds 

 در شهر اسكی شهیردوره كوتاه مدت در مركز تحقیقات گیاهان دارویی تركیه در دانشگاه آنادولی -

-“Group Training Program of UNIDO on the Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in 

Pharmaceutical and Related Industries”, 9 September-2 October, 1996, Eskisehir, Turkey. 

 دوره كوتاه مدت در مركز تحقیقات گیاهان دارویی پاكستان در كراچی -

mailto:a-shaabani@sbu.ac.ir


- “HIJ-COMSATS Workshop on the Use of the Spectroscopic Techniques in Structural Organic 

Chemistry”, Feb. 14-21, 2000, Karachi, Pakistan. 

 اختراع ثبت شده ملي -6

 « .روش تهیه انواع فتالوسیانین های فلزی با استفاده از تابش امواج میكروویو»شعبانی، احمد و ناصر صفری. -

 اداره ثبت شركت و مالكیت صنعتی دولت جمهوری اسالمی ایران 7/2/77مورخ  25859شماره ثبت اختراع 

 طرح مصوب وزارت صنایع وقتاز نتایج 

فرایندی برای تولید دی آلكیل پراكسی دی كربناتها با استفاده توام از تركیبات فعال سطحی و دمش هوا »شعبانی، احمد و ندا اعال. -

 اداره ثبت شركت و مالكیت صنعتی دولت جمهوری اسالمی ایران 1396-3-16مورخ  92421شماره ثبت اختراع « . 

 مصوب شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایراناز نتایج طرح 

 چاپ كتاب درسطح ملي-7

كاربرد طیف بینی در تعیین ساختار مولكولی تركیبات آلی، انتشارات دانشگاه  .1379شعبانی، احمد و حسن حذرخانی.  -

 شهید بهشتی.

 رات دانشگاه شهید بهشتی.دانش، دانشگاه و توسعه. تهران: انتشا .(1390شعبانی، احمد و نگار داوری اردكانی. ) -

 :وضعیت پژوهش در جهان دردهه نخست قرن بیست و یكم جغرافیای علم: .(1392شعبانی، احمد و نگار داوری اردكانی. ) -

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم. -شیراز: مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتیشیمی فیزیك آلی. تهران:  .(1388شعبانی، احمد. ) -

(. با مشاركت گروه های آموزشی علوم ریاضی، فیزیك، شیمی، 1390سند و برنامه راهبردی علوم پایه در كشور در دو جلد) -

 علوم زیستی و علوم زمین شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 

 (Chapter Book)الملليكتاب بین-8

- Siamak Javanbakht, Ahmad Shaabani, Stimuli-Responsive Bio-Based Quantum Dots in 

Biomedical Applications, in Nano-engineering of Biomaterials, Editor(s): Sougata Jana, 

Subrata Jana, 2022 WILEY‐VCH GmbH. 

- Shaabani, A.; Sarvary, A.; Maleki, A. Zwitterions and Zwitterion-Trapping Agents in 

Isocyanide Chemistry, in Isocyanide Chemistry – Applications in Synthesis and Material 

Science, Ch. 8, Ed. Nenajdenko, V.; Wiley-VCH, 2012. 

 



- Shaabani, A.; Sarvary, A.; Shaabani S. Reactions Involving Electron Deficient Alkynes as 

Electrophilic Components, in Science of Synthesis Reference Library: Multicomponent 

Reactions, 1st Edition, Chapter 5, Ed. Thomas, J.J. Muller, Thieme Chemistry, 2013. 

 

- Shaabani, A.; Sarvary, A.; Shaabani S. Reactions Involving an α,β-Unsaturated Carbonyl 

Compound as Electrophilic Component with Isonitrile Participation, in Science of 

Synthesis Reference Library: Multicomponent Reactions, 1st Edition, Chapter 6, Ed. 

Thomas, J.J. Muller, Thieme Chemistry, 2013. 

 جوايز و افتخارات-9

 ؛1376برنده اولین مقاله علوم پایه در چهارمین جشنواره مطبوعات در سال  -

 ؛1381پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال  -

 ؛  1382استاد نمونه كشوری در سال -

 ؛1384پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال  -

 ؛1385دانشگاه شهید بهشتی در سال پژوهشگر نمونه دانشكده علوم  -

Leading مــعــرفــی در فــهرســت دانـشـمـنــدان پـیشرو كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسالمی در كتاب        -

Scientists and Engineers of OIC Member States  كمیته علمی و فناوری سازمان كنفرانس اسالمی ،

(COMSTECH ،)]  دانشمند  380عضوOIC  اسالمی كشور56از[ 

 ]دانشگاه شهید بهشتی  ISIدانشمندایران و اولین  اسالمی كشورپر استناد  دانشمند 30 عضو[ ISIمعرفی در فهرست دانشمندان  -

 Elsevierاز طرف ناشر  ISIمعرفی به عنوان نویسنده دارای چهار مقاله پر استناد  -

 1388كسب رتبه سوم پژوهش های بنیادی در بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال  -

 1389و  1388در سال   H-Indexپژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی با باالترین  -

 1389برجسته شیمی آلی توسط انجمن شیمی ایران، انتخاب شیمیدان  -

 انتخاب سرآمدان علمی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-

 1390كسب جایزه مرحوم عالمه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان )ویژه استادان و محققان برجسته كشوری(  -

 1400البرز در سال  زهیسال جا نیالبرز در پنجاهم یفرهنگ ادیبن دهیدانشمند برگز--

 پژوهشي و نشريات بین المللي -عضويت در مراكز علمي -10

http://www.comstech.org/links/leading%20scientists.htm
http://www.comstech.org/links/leading%20scientists.htm
http://www.comstech.org/links/leading%20scientists.htm


 (TWAS)   جهان علوم عضو فرهنگستان -

 فرهنگستان علوم ؛  عضو -

 عضو پیوسته انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران؛  -

 هیأت مؤسس و عضو قطب كاتالیست دانشگاه شهید بهشتی؛  -

انتشارات جامعه شیمیدانان آمریکا    . ACS Combinatorial  Chemistry مجلهعضو هیات مشاوران سردبیری  -

(ACS؛) 

  Journal of  Iranian of  Chemical Society (JICS) ( مجله بین المللیEditorial Boardعضو هیات سردبیری ) -

 (. Springerاشپرینگر ) انجمن شیمی ایران، انتشارات

، انتشارات Journal of  Current Chemistry ( مجله بین المللیEditorial Boardعضو هیات سردبیری ) -

.Benthham Science 

 .شگاه امام حسین)ع(ندا ،علوم و فناوریهای پدافند غیرعامل :پژوهشی-مجله علمی هیریتحرعضو هیات  -

 سازمان سنجش عضو كمیته علمی المپیاد شیمی-

 سوابق اجرايي -11

 ؛ 1359-1367رئیس بخش شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و  دفتر مركزی جهاد دانشگاهی -

 دو دوره نماینده جهادهای دانشگاهی سراسر كشور در شورای بررسی نهائی طرح ها و تحقیقات دفتر مركزی جهاد دانشگاهی؛ -

 ؛1374 – 1378معاونت پژوهشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده علوم دانشگاه شهید بهشتی   -

 ؛1374-1382پژوهشكده گیاهان داروئی دانشگاه شهید بهشتی مركز و موسس و رئیس  -

 ؛1385تا  1382گاه شهید بهشتی از رئیس دانشكده علوم دانش -

 ؛1392تا  1382عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی از سال  -

 ؛1391تا اردیبهشت ماه  1386رئیس دانشگاه شهید بهشتی از مهرماه  -

 ؛1395 تا 1391عضو هیأت ممیزه مشترک پژوهشگاه های شیمی و مهندسی شیمی،  رنگ  و پلیمر از سال  -

 ؛1395تا  1393عضو هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی از سال  -

 ؛تا به حال1395دانشگاه قم از سال عضو هیأت ممیزه  -

.   1393تا  1389سرپرست گروه علوم پایه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بهمن  -  

   درحوزه مديريت علمي مقاالت منتشر شده -12



نشا علم، سال چهارم،  هینشر "انیثروت دانش بن دیتول ندیفرا یراهكارها نییتب ". ۱۳۹۲ یاردكان ینگار داور ،یاحمد شعبان -1

 .۳۵-۴۲شماره اول، ص 

نشا علم، سال هفتم، شماره اول،  هی، نشر"و مهاجرت مغزها  یدانش آموختگان دانشگاه یكاریب "۹۵ ماهید ،یاحمد شعبان -2

 .۶-۱۵ص 

نشا علم. سال هشتم شماره دوم، ص  هی، نشر"خواهند داد  رییرا تغ ندهیكه آ ییمولكول ها ۹۷خرداد ماه  ،یاحمد شعبان -3

99-110 . 

 .14-20نشا علم، سال نهم شماره اول، ص  هی، نشر"دانشگاه با صنعت  یروزآمد نمودن همكار 98 ،یاحمد شعبان -4

 .54-62نشاء علم، سال نهم، شماره دوم، ص  هی، نشر"و اكتشاف  تیخالق"   98خرداد ماه  ،یاحمد شعبان -5

 .11-16نشاء علم، سال دهم، شماره اول، ص  هی، نشر"مواد شیدایبه پ ییایمینگاه ش "   98ماه  ید ،یاحمد شعبان  -6

 نشریه نشا علم، "هیعلوم پا یگروه آموزش یشناس بیبر آس دیبا تاك یآموزش عال شیطرح آما یبررس "1400 یاحمد شعبان -7

 .133-124، صفحات 2، شماره11مجلد،

، صفحات 1تان علوم، شماره فرهنگس هینامه علوم پا "داریو نقش آن در توسعه پا یمیعلوم ش گاهیجا"1400 یاحمد شعبان -8

36-29 . 

 . 195-199، صفحات1تان علوم، شماره فرهنگس هینامه علوم پا "روتیانفجار ب و یمیش "1400 یاحمد شعبان -9

، صفحات 3و 2فرهنگستان علوم، شماره  هیضرورت دارد؟، نامه علوم پا یتحول در دانشگاه سنت ای(. آ1400احمد)  یشعبان -10

49-36. 

 نشریه نشا علم، ارسال شده است.  "و جهان رانیدارو در ا دیصنعت تول گاهیجا "1400 یشعبان احمد -11

نامه فرهنگستان علوم، ارسال  "در منطقه و جهان رانیا یو نوآور یعلم، فناور گاهی: جایپژوه ندهیآ".1400 یشعبان احمد -12

 شده است.

محمد  ،رضا یوسفی ،موسوی موحدیعلی اكبر ،بابك كریمی كبر صبوری ،جواد فیض،علی ا ،پیمان صالحی ،یبانشع احمد -13



دهم، یازنشاء علم، سال  هینشر ،"های تحقیقاتی در نشریات علمی ها درباره نشر یافته دیدگاه ".1399 رضا واشقانی فراهانی

 .2-27شماره اول، ص 

 : ييو  اجرا  یپژوهش كاربرد ،يآموزش یزيموفق در حوزه برنامه ر یاز كارها يينمونه ها-13

 :يدر سطح مل يآموزش یزيدر حوزه برنامه ر-الف

را در وزارت علوم به عهده  هیعلوم پا یآموزش یزیبرنامه ر یسرپرستایشان كه  یدر دوره ا یو آموزش یدرس یزیحوزه برنامه ر در

 یبرنامه درس ینه تنها موفق به بازنگر ن،یو علوم زم یستیعلوم ز ،یمیش ك،یزیف ،یاضیعلوم ر یآموزش یداشتند با مشاركت گروه ها

 یكشور برا هیعلوم پا یبلكه از همه مهمتر سند و برنامه راهبرد ،ندشد هیعلوم پا یآموزش نجگانهپ یگروه ها یكارشناس یدوره ها

پنجگانه  یاز گروها كیهر یسند و برنامه با مشاركت فعال كلیه اعضا نیو منتشر شد. ا نیبار در قالب دو جلد كتاب تدو نیاول

در وزارت  گروهای آموزشیاز  كیخوب هر  تیریو مد در آن مشاركت داشتند كشور یدانشگاها یها نیكه از بهتر آموزشی علوم پایه

و دكتر  یدكتر شكرتوسط آقایان  بیبه ترت یمیو ش كیزیاز دانشگاه تهران، ف انیدكتر پارسآقای  تیریبه مد یاضیعلوم ) علوم ر

( رازیدكتر مر از دانشگاه شآقای  نیمدرس و علوم زم تیدكتر رنجبر از دانشگاه تربآقای  یستیعلوم ز ،یاز دانشگاه شهد بهشت یصالح

 یو انجام م لیتكمو فرم مخصوص  یفرهگستان علوم كه در قالب مصاحبه حضور هیبزرگان علوم پا یها دگاهیبر آرا و د هیو با تك

و  هی( تهشد.منتشر  یفرهنگستان در قالب كتاب هیمحترم علوم پا ینقطه نظرات اعضا ،الزم به ذكر است در طی این اقدام مهمشد) 

دانشگاه ها  هیكل ندگانیروزه و با مشاركت نما كینشست  كیدر قالب  هیعلوم پا یبرنامه و سند راهبرد انیشده است. در پا نیتدو

 یمحتوا هیوقت وزارت علوم و با ارا ینور، معاون آموزش امیو پ یآزاد اسالم ،یدولت یشامل دانشگاها ینظام آموزش عال ریدر هر سه ز

 د. یرس بیبه تصو یو پس از نقد و بررس یآموزش یگروهها رانیتوسط مد یسند و برنامه راهبرد

 :در صنعت نفت دارد يآن در حال استفاده است و نقش مهم جيكه نتا یانجام پروژه كاربرد -ب

تتراسولفو كبالت  مینمك سد دیتول یدانش فن)ینفت یفراوردهااز  ییمراكس در گوگرزدا ندیفرا ستیساخت كاتال شناسایی و

در  با سایر اعضای هیات علمی ایشان مشاركت با ((یستیكاتال شیاكسا یط ییمراكس )مركاپتان زدا ندیفرا ستیكاتال ای نیانیفتالوس

شده است.  هیو ارا نیو تدو هیته یصنعتنیمه  اسیوزارت نفت در مق یواحد بازرگان ییكارفرما وبه سفارش  یبهشت دیدانشگاه شه

 بوه تولید می شود.نواگذار و در مقیاس ا پارس ستیو كاتال نهیرنگ عیرا به شركت صنا یكارفرما دانش فن

 :يبهشت دیدر دانشگاه شه ييدارو اهانیموسس پژوهشکده گ-ج

 دویونیسازمان  قیكه از طرف دانشگاه و از طر یزیباشد كه با برنامه ر ییدارو اهانیخوب احداث پژوهشكده گ یاز كارها یكی دیشا



 استیپاكستان به ر یدر كشورها دویونیكه توسط سازمان  ییدارو اهانیگ یقاتیاز دو مركز تحق دیموفق به بازد شانیبه عمل آمد، ا

 یقاتیمركز تحق سییر یاز آنها و مشاوره حضور یدكتر باشر شدند و با الگوبردار یآقا استیبه ر هیالرحمان و در ترك دكتر آتا یآقا

 دیكه دو هفته مهمان دانشگاه شه دویونیاز كارشناسان ارشد سازمان  یكیو با  دویونیسازمان  ندهیبه عنوان نما هیترك ییدارو اهانیگ

قرار گرفت. بر اساس مجوز احراز  دویونیسازمان  دییو نقشه احداث ساختمان پژوهشكده مورد تا یالتیبودند ساختار تشك یبهشت

ر د یزاتیو تجه یمشاوره كارشناس هیآن سازمان در ارا تیو حمادر ایران   دیونیتوسط  ییدارو اهانیاحداث پژوهشكده گ تیصالح

 احداث پژوهشكده از سازمان برنامه و بودجه اخذ  یعمران فیردشهید بهشتی شگاه نوقت دا سییر تیو با حما یبهشت دیدانشگاه شه

 ییدارو اهانیو رسما افتتاح شد. امروز پژوهشكده گ لیساختمان پژوهشكده تكم ،یبهشت دیدر دانشگاه شه نجانبیا استیو در زمان ر

 باشد. یموفق در كشور م پژوهشگده های  از یكی یبهشت دیدانشگاه شه

 (2022 اوايل  در نشريات بین المللي ) به تفکیک سال تامقاالت -14
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