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 مشخصات و سوابق 

  صالح باقری

متاهل  - کرمان –  1360/ 28/9تاریخ و محل تولد:   

  salehbagheri@khayam.ut.ac.ir–Email: salehbagheri@ut.ac.ir     

 

 تحصیالت  ❖

  رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک  -(PhD)  تخصصی دکتری 

 و تدریس  سوابق کاری ❖

  :در دبیرستان های س شیمی مقطع متوسطهودرکلیه تدریس 

  سروش -

 هدف دخترانه  -

 عالمه حلی   -

 قلم مهر   -

 دخترانه غدیر   -

 و ... .   -

 های دولتی و آزاددانشگاه در کارشناسی تدریس درس شیمی عمومی در مقطع 

 در دانشگاه های دولتی و آزادتدریس درس شیمی فیزیک در مقطع کارشناسی 

 در مقطع کارشناسی ارشد  و طیف سنجی مولکولی  تدریس درس شیمی کوانتومی

 عضو کمیته اجرایی هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران 

 مدیر پروژه در سازمان صنایع هوافضاطراح و 

 

 جزوات آموزشی:   ❖

   آزمون های جمع بندی. ،سواالت تستی، سواالت تشریحی، ی جامع شامل درسنامه –تهیه جزوه آموزشی شیمی دهم  

 شامل درسنامه ی جامع، سواالت تشریحی، سواالت تستی، آزمون های جمع بندی.   –تهیه جزوه آموزشی شیمی یازدهم 

 شامل درسنامه ی جامع، سواالت تشریحی، سواالت تستی، آزمون های تستی.  –تهیه جزوه آموزشی شیمی دوازدهم
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 سوابق پژوهشی   ❖

 و تالیف:    ترجمه

 . 1395 - "کتاب آموزشی شیمی دهم "تالیف کتاب 

  .1393   -جلد دوم   - "Mathematicaمرجع کاربردی "ترجمه کتاب 

 . 1391  - "آنالیز و شناسایی پلیمر های الستیکی "تالیف کتاب 

 .  1390 -جلد اول   - "Mathematicaمرجع کاربردی "ترجمه کتاب 

 .1388   - "ها و جدول های ریاضی مرجع فرمول"ترجمه کتاب 

 

 ISI   مقاالت

1. Using the Semiempirical Quantum Mechanics in Improving 

the Molecular Docking: a case study with CDK2. Mol. Inf. (2020) 39: 

20000. Saleh Bagheri, Hassan Behnejad, Rohoullah Firouzi, and 

Mohammad Hossein Karimi-Jafari.  

2. Molecular investigation of water adsorption on graphene and 

graphyne surfaces. Physica E: Low-dimensional Systems and 

Nanostructures. 90 (2017) 123-130. Saleh Bagheri, Abolghasem 

Shameli, Mehdi Darvishi, Ghasem Fakhrpour. 

3. Degradation kinetics of PET/PEN blend nanocomposites 

using differential isoconversional and differential master plot 

approaches. J. Therm Anal Calorim. 124 (2016) 917-924. Ghasem 

Fakhrpour, Saleh Bagheri, and etal. 

4. Non-isothermal dehydration kinetic study of a new swollen  
biopolymer silver nanocomposite hydrogel     . J . Therm Anal Calorim. 

121 (2015) 1383-1391. Mohammad Reza Sovizi, Ghasem Fakhrpour, 

Saleh Bagheri and Ghasem Rezanejad Bardajee.  

5. The One-pot synthesis of pyrano [2, 3-d] pyrimidinone 

derivatives with 1, 4-diazabicyclo [2.2.2] octane aqueous media. 

Orinet J. Chem. 28 (2012) 327-332. Javad Azizian, Saleh Bagheri and 

…  
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 مقاالت علمی پژوهشی و ارائه شده در کنفرانس ها 

6. Determination of ωe , ωe xe, βe , and αe using potential energy functions for  heteronuclear 

diatomic molecules via spreadsheet program. J. Iran. Chem. Res. 2 (2009) 95-109. Saleh 

Bagheri. 

7. Dehydration Kinetic of a novel nano-porous swollen hydrogel as a carrier matrix for oral 

drug delivery systems. 18th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran, 

March 5-8, 2016. Saleh Bagheri, Ghasem Fakhrpour and Hasan Behnejad.  

8. Volumetric properties of {n-butyl acetate + 1-butanol + 1,2-butanediol} at temperature 

between [298.15 ,303.15 and 308.15] K.  J. Iran. Chem. Res. 3 (2010) 245-256. Saleh 

Bagheri, Mahdi Rakhshi  and Mahdi Rezaei Sameti.  

9. Determination of thermodynamic properties of ternary mixtures of {1-butanol (1) + 

hexylamine (2) + n-heptane (3)} at different temperatures: Experimental results and 

application of the Flory theory. 14th Iranian Physical Chemistry Conference, University of 

Tehran, February 25-28, 2011. Mahdi Rakhshi and Saleh Bagheri.  

10. Volumetric properties of {n-butyl acetate + 1-butanol, 2-butanol,+ 1,2-butanediol and 1,3-

butanediol } at temperature between [298.15 to 308.15] K. theoretical and experimental 

study. 14th Iranian Physical Chemistry Conference university of Tehran, February 25-28, 

2011. Hossein Iloukhani, Mahdi Rakhshi, Mahdi Rezaei-Sameti and Saleh Bagheri.  

  –  6شماره    –سال دوم    –با معرف فنتون. مجله پژوهش های شیمی کاربردی    Direct Orange 102بررسی حذف رنگ رنگزای   .11

 . منوچهر نیک آذر، حسین باقری تودشکی، مختار آرامی و صالح باقری.   25-30صفحه  1387

 

 تقدیر نامه ها  ❖

 ( 1394از طرف معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ) -

 ( 1388سازمان هوافضا ) معاونتاز طرف  -

 ( 1384استان تهران )شهرستان پاکدشت از طرف ریاست آموزش و پرورش  -

 

 عالقه تحقیقاتی زمینه های مورد  ❖

 (Biomacromolecular Modeling and Simulation)شبیه سازی و مدل سازی مولکول های زیستی  -

  (Experimental & Computational Drug Design)  روش های تجربی و محاسباتی طراحی دارو  -

   (Physical Chemistry of Polymers)شیمی فیزیک پلیمرها  -

  (Molecular Spectroscopy and Quantum Chemistry) کوانتومی طیف سنجی مولکولی و شیمی -
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 مهارت ها ، دوره های آموزشی و شرکت در همایش ها  ❖

 مهارت ها ی دستگاهی: 

 

- Thermogravimetric Analyser (TGA) 

- Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

- Universal Testing Mashine (UTM), tensile stress and compressive strength of 

materials 

- Isothermal Titration Calorimetry (ITC) 

- Gas Chromatography 

- FTIR 

- Atomic Absorbtion 

- Calorimeter 

 تخصصی:  مهارت های نرم افزاری

 

• MOPAC   Mathematica  AUTODOCK  Visual Molecular Dynamic (VMD)  

Tool Command Language (TCL)  Solid works  LAMMPS  

 

 :دوره های آموزشی و همایش ها 

 .  1397دوره آموزشی ضمن خدمت روش تدریس کتب شیمی نظام جدید،  -

- Measurement System Analysis ،IMQ Academy ،1390 . 

- Explosive Engineering ،1388، دانشگاه صنعتی مالک اشتر  . 

 . 1389کروماتوگرافی گازی، سازمان انرژی اتمی،  -

- Solid works ،1388، صنام . 

- OHSAS 18001  ،1388، سازمان هوافضا . 

 . 1390همایش تخصصی طول عمر مهمات و مواد ناریه، سازمان صنایع دفاع،  -

 و سخنرانی ها   ارائه شده ی  سمینار ها ❖

- Non-Hamiltonian Equilibrium Statistical Mechanics ،1393، دانشگاه تهران، پردیس علوم . 

- From Chemistry to Chemoinformatics دانشگاه تهران، مرکز ،IBB ،1394 . 

- The Cooperation of Bioinformatics and Chemoinformatics  دانشگاه تهران، مرکز ،IBB ،1394 . 

- Chemical Files Formats دانشگاه تهران، مرکز ،IBB ،1394 . 

- Protein-Ligand Binding Affinity ، ،1394دانشگاه تهران، پردیس علوم . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tensile_stress
http://en.wikipedia.org/wiki/Compressive_strength
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Materials&action=edit&redlink=1
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- Quantum Mechanic In Biomolecular Interactions ،1395، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران. 

- Molecular Mechanic in Protein-Ligand Intercations ،1395، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران. 

- Fraction of Recoverd Contacts, A Novel Evaluation Metrics ،  ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

1396. 


