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 مشخصات: -1

 آشتیانمحل تولد:      5431سال تولد:     گلمحمدعلی   نام خانوادگی: زلفینام: 

 تحصیالت:

 شیرازمقطع تحصیلی: دکتری از دانشگاه 

 شیمی آلیرشته تحصیلی: 

 سازمانی، وضعیت استخدامی:رتبه علمی، پست  -2

 سینا، رسمی قطعیدانشگاه بوعلی شیمی ، عضو هیأت علمی دانشکدهاستاد

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 آموزشی: 

و دريافت  5435کسب رتبه اول در نهمین گردهمائی دانشجويان ارشد و دکتری داخل و خارج از کشور  -
 لوح از معاونت آموزشی وزارت 

 5434دکتری دانشگاه شیراز سال دانشجوی نمونه  -

دانشکده شیمی بر اساس نظر سنجی از دانشجويان اين گروه در کسب رتبه اول از نظر آموزشی در  -
 های متعدد و دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه بوعلی سیناسال

، 5431، 5433، 5433های کسب رتبه اول از نظر آموزشی در گروه شیمی آلی از بدو تاسیس در سال -
 و دريافت لوح تقدير از معاونت آموزشی دانشگاه  5411، 5413، 5414،  5411، 5415، 5411

انتخاب شیمیدان برجسته آلی جوان کشور در گرايش شیمی آلی توسط انجمن شیمی کشور و اهداء  -
 زاره لوح تقدير رياست انجمن شیمی در شانزدهمین کنگره شیمی ايران در تاريخ شانزدهم شهريور ماه

 (5411-1-51و سی صد و نود و دو )

 5413کسب جايزه عالمه طباطبائی بنیاد ملی نخبگان در سال  -

تحقیقات  ،محترم علوم وزير ازو دريافت لوح تقدير  5413انتخاب به عنوان استاد نمونه کشوری در سال  -
 و فناوری

 

 پژوهشی: 

 5431پژوهشگر نمونه استان همدان در سال  -

 



وری به خاطر انتخاب توسط مرکز اطالعات و آمار از وزير محترم علوم تحقیقات و فنادريافت لوح تقدير  -
پر استناد جهان، در رشته شیمی و انتخاب  محققانبرگزيده در لیست يك درصد  محققبه عنوان  ISIعلمی 

 5434به عنوان پژوهشگر برتر کشوری در سال 

مقاالت پر  %5)جزو ISI درمرکز اطالعات و آمار علمی  Highly Cited Paper پر استنادمقاله  3ارای د -
 5433وری در سال پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فنا ( و دريافت لوح تقدير از معاونتاستناد شیمی

و معرفی به وزارت 5431و  5431، 5435،  5431، 5431های پژوهشگر نمونه دانشگاه بوعلی سینا در سال -
ر سال وری  دپژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فنا قیقات و فناوری و دريافت لوح تقدير از معاونتعلوم تح

 5431و  5435

( در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در ISIچاپ بیشترين تعداد مقاالت علمی )در مجالت  -
و 5431، 5435های در سالسای محترم دانشگاه بوعلی سینا ی متعدد و دريافت لوح تقدير از رؤهاسال

5431 

و  51/55/5431مللی خوارزمی الجشنواره بین يکمینهای بنیادی در بیست و رتبه اول پژوهش کسب -
 جمهوری ستاري معاون اول محترم دريافت لوح تقدير از

امللی خوارزمی  بینبیست و يکمین جشنواره  در  COMSTEC های بنیادی ازجايزه رتبه اول پژوهش اخذ -
 دريافت لوح تقدير و  51/55/5431

 سال کشور و دريافت جايزه ويژه دکتری ارشیا آزاد 31کسب رتبه شیمیست برجسته آلی زير  -

  5433سال در   OICهای جهان اسالم برگزيده کشور محققب به عنوان انتخا -

اسالمی از رياست محترم قانون اساسی جمهوری  511پژوهش بر اساس اصل  1دريافت نشان درجه  -

 5411جمهوری در سال 

 5411انتخاب به عنوان شیمیدان برجسته شیمی آلی کشور توسط انجمن شیمی ايران در سال  -

 ینمشانزدهدر  توسط دانش آموخته دکترای تحت راهنمائی اينجانب های بنیادیرتبه اول پژوهش کسب -
 وزير  محترم علوم تحقیقات و فناوری ر ازدريافت لوح تقديو  51/1/5414خوارزمی  جوانجشنواره 

 5413انتخاب به عنوان محقق سرآمد توسط ستاد نانوی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در سال  -

 414ازارجاع به مقاالت، و همچنین ارائه بیش  51411، بیش از  ISIمقاله  311مشارکت درچاپ بیش از  -
 کنونتار سمینارهای ملی و بین المللی مقاله د

 "دانش برای دانايی"و  "، "مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوين"های تالیف کتاب -

 مقاله در خصوص الزامات و راهکارهای بستر سازی علمی در کشور  51 چاپ -

 المللی جهت چاپ مقاالتداور تعدادی از مجالت معتبر بین -

در  Chemistry in Indianدر آمريکا،  ARKIVOK ،(ISI)مجله بین الملی  4عضو هیئت تحريريه  -
 در ايران Journal of the Iranian Chemical Societyهندوستان و 

ناوری ورای عالی تحقیقات و فعضو هیئت تحريريه فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت مربوط به ش -
 کشور

 وهشی داخلیتحريريه چهار مجله علمی پژ عضو هیات -

 دانشجوی کارشناسی ارشد 31دانشجوی دکترا و  53فارغ التحصیلی  -



 دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل 11دانشجوی دکتری و  3استاد مشاور  -

 

 :اجرایی 

 51/3/31لغايت  55/1/31معاون آموزشی دانشکده علوم پايه دانشگاه بوعلی سینا همدان از تاريخ  -

 13/1/33تا  51/3/31تاريخ وری دانشگاه بوعلی سینا همدان از امعاون پژوهش و فن -

 41/1/31لغايت  13/3/33قائم مقام معاون اول رياست جمهوری در بنیاد نخبگان از تاريخ  -

 5431عضو کمیسون مشورتی نخبگان و استعدادهای درخشان شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  -

المی محترم فرهنگ و ارشاد اسبازرس بنیاد علمی بوعلی سینا با انتخاب هیئت امنای بنیاد و با حکم وزير  -
 ادامه دارد  51/3/31از تاريخ 

 11/5/5431لغايت  51/1/5433سرپرست دانشگاه بوعلی سینا از تاريخ  -

 53/4/5414لغايت  11/5/5431ريیس دانشگاه بوعلی سینا از تاريخ  -

 کنون )دو دوره چهار ساله(تا 5433بهشت ماه سال دبیر انجمن شیمی ايران از اردي -

 

  :و اجتماعی های فرهنگی، سیاسیالیتفع -4

 از طرف شورای اسالمی شهر همدان 5433شهروند برگزيده سال به عنوان انتخاب  -

و دريافت لوح تقدير از وزير علوم تحقیقات و  5433انتخاب به عنوان ريیس دانشگاه نمونه کشور در سال  -

 فناوری

 يافت لوح تقدير از استاندارو در  5433انتخاب به عنوان مدير نمونه استان در سال  -

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی:سابقه عضویت در هیأت امنای دانشگاه -5

              تاريخ خاتمه عضويت                        تاريخ شروع عضويت                                       نام هیأت امناء       

 51/51/33                                     11/15/34                                              دانشگاه بوعلی سینا

 11/11/11                                     11/11/31دانشگاه علوم پزشکی همدان                                   

 ادامه دارد                                      51/11/33    مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه                     

 54/13/14                                     54/13/31دانشگاه اراک                                                      

                                         5431دانشگاه آزاد اسالمی همدان                                      

                                         14/51/11دانشگاه آزاد اسالمی همدان                                    

 ادامه دارد                                         5414دانشگاه بوعلی سینا                                               

 ادامه دارد                                     51/11/14دانشگاه اراک                                                     
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