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 بیوگرايف 
 ١٣٨٢ از سـال     ISI دانشمند جهـاني     دكرت شادپور ملك پور   

  تا کنون)  میالدي٢٠٠٣(
 

دانشکده شیمي دانشگاه صنعيت    با مرتبه استادي    عضو هیئت علمي    
پس از امتام حتصیالت دبريستاني خود در دبريسـتان شـهید           , اصفهان

ي ملـ ( در دانشگاه شـهید هبـشيت هتـران          ،)شاپور سابق (هبشيت رشت   
. در رشته شیمي در مقطع كارشناسي مشغول به حتـصیل شـد           ) سابق

مریكـا  آبه كـشور     ادامه حتصیل    براي ،پس از اخذ لیسانس شیمي    
 و در دانشگاه میشیگان شرقي حتصیل در مقطع كارشناسي          شدعازم  

 پـس از اخـذ      .را ادامـه داد   يل پلیمرها   آارشد در رشته شیمي     
 مقطع دكرتا عازم دانشگاه      در لكارشناسي ارشد براي ادامه حتصی    

 موفق بـه دریافـت درجـه دكـرتا در           ١٣۶٣در سال   . شدفلوریدا  
سـال در مهـان دانـشگاه        د، سـپس دو   شـ يل پلیمرها   آرشته شیمي   

ایـشان  . دشـ  به صورت فوق دكـرتا       یمشغول اجنام كارهاي حتقیقات   
در رشته شـیمي آيل      کارشناسی ارشد  دانشجوي دكرتا و     60  از بیش

 345از  تا كنـون بـیش      دکرت ملک پور    . اند کردهت  تربی هاپلیمر
هـاي    مقاله در كنفرانس   400 ، در فالت معترب بني املللي     ISI لهمقا

 مهچـنني ایـشان     .اند بني املللي داخلي و خارجي ارائه داده      خمتلف  
 مورد ثبت اخرتاع    ١٧و موفق به ثبت     منوده  سه مورد کتاب تالیف     

 مسینـار ختصـصي شـیمي آيل        مني پـنج  ي دبـري  ایشان. داخلي شده اند  
هاي علمي ختصصي به صـورت عـضویت در          مهکاري با کنفرانس  , ایران
 هیات حتریریه جمله    یت در عضو, اجرایي و داوري  , هاي علمي  کمیته

 یت درعـضو  , Iranian Polymer Journalعلـوم و تکنولـوژي پلیمـر و    
داوري تعـداد زیـادي     , اجنمن پلیمر ایران و اجنمن شیمي ایران      

 دانـشکده   سرپرسـيت ز مقاالت جمالت بني املللي داخلـي و خـارجي،           ا
 پژوهـشي   نـت معاو , سـال  ٣به مدت   شیمي دانشگاه صنعيت اصفهان     

طرح علوم پایه جشنواره شـیخ      برنده رتبه دوم     ,دانشکده شیمي 
پژوهشگر منونـه دانـشگاه      ,پژوهشگر منونه استان اصفهان   , هبایي

 ٢٠٠٣( ١٣٨٢  از سـال  ISIدانشمند منایـه جهـاني   ,صنعيت اصفهان
 برنده رتبه اول پژوهش بنیادي بیست و یکمني         تا کنون، ) میالدي

 در بیست و    COMSTECHاخذ جایزه   , جشنواره بني املللي خوارزمي   
کـسب عنـوان پژوهـشگر      , یکمني جـشنواره بـني املللـي خـوارزمي        

اخـذ جـایزه     ,نشگاه صنعيت اصفهان براي چند بـار      پراستناد دا 
, ١٣٨۶لي خنبگان در سطح یـک در سـال          ري بنیاد م  و نوآو پژوهش  



 ٢

کـسب عنـوان    , ١٣٨٧سـال   در   اسـالمي    کـشورهاي دانشمند برتـر    
 و تقـدیر    ١٣٨٧پژوهشگر برتر دانشگاه صنعيت اصـفهان در سـال          

مني سال تاسیس دانـشگاه صـنعيت اصـفهان در سـال            ا وتشکر در سي  
، استاد راهنماي منونه پایـان نامـه هـا و رسـاله هـاي               ١٣٨٧

از اجنمن شیمي    اخذ لوح تقدیر     ،١٣٨۶-٨٧صیالت تکمیلي در سال     حت
قرار گرفنت در لیست یـک درصـد        به مناسبت    ١٣٨٨ در سال    ایران

 که در پایگاه اطالعات علمـي       ،دانشمندان پراستناد شیمي دنیا   
ISI   شیمیدان آيل برجـسته کـشور در سـال         عنوان   ، منایه شده است

ژوهـشگر برتـر گـروه علـوم        ، پ  از طرف اجنمن شیمي ایران     ١٣٨٩
 و اخــذ لــوح تقــدیر از ١٣٨٩پایــه در ســطح کــشوري در ســال 

استاندار اصفهان در هفته پژوهش به خاطر قرار گرفنت در لیست           
را در سـابقه کـاري خـود         ١٣٨٩در سـال     ISIدانشمندان جهاني   

 .دارد
هـاي فعـال نــوري و    ســاخت مولکـول زمینـه ختصـصي ایـشان    

بیشرت ایـن   . استهاي خمتلف    دید با روش   ج ناجور حلقه هاي   مولکول
نومرهاي جدیـد بـراي سـاخت و شناسـایي          وترکیبات به عنوان م   

 و در ایـن زمینـه تعـداد زیـادي           رونـد  مـي پلیمرها به کـار     
بـا   جدیـد    ناجور حلقه پلیمرهاي فعال نوري جدید و پلیمرهاي       

اسـتفاده از   ,  ریز موج  تابشمجله  هاي خمتلف از     استفاده از روش  
هاي  در حمیط سبز و حمیط     یوني و پلیمرشدن در حالت جامد        مایعات

مهچنني در سـال     .اند کردهبراي اولني بار در دنیا معريف       متداول  
هاي اخري کلیه زمینه ختصصي فوق به مست نانوفناوري براي سـاخت            
و شناسایي نانوکامپوزیت هاي زیسيت و پلیمرهـاي فعـال نـوري            

ت و نتایج درخـشاني را بـه        زیست ختریب پذیر سوق داده شده اس      
 .  داشته استدنبال


