
 

 

 مهندس سید مجید اقوامی                                           

 
 خوارزمیدانشگاه  دانشکده شیمیمربی( )ت علمی أعضو هی

 

 
          سوابق تحصيلي

 

 سال اخذ مدرک محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

 1368 دانشگاه تربیت معلم تهران شیمی آلی کارشناسی ارشد
 1358 مدرسه عالی پارس یمی محضش کارشناسی

 
 سوابق آموزشي

 

 سال پایان سال آغاز محل عنوان

 1370 1361 الزهراء )س(دانشگاه  مدرس

 1374 1364 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مدرس
 1374 1364 دانشگاه آزاد واحد شهر ری مدرس

 نتاکنو 1365 دانشگاه تربیت معلم تهران )خوارزمی( عضو هیأت علمی

 1368 1367 دانشگاه کاشان مدرس
 تاکنون 1382 دانشگاه پیام نور ورامین مدرس

 
 

 سوابق اجرايي و مديريتي

 

 پایان آغاز محل عنوان
 1377 1375 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( مسؤول برنامه ریزی آزمایشگاه های دانشکده شیمی

گاه در آزمایش 10نماینده معاونت اداری و مالی در سکوبندی 

 دانشکده علوم و شیمی
 1386 1383 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی(

 1391 1383 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( عضو ستاد رفاهی سال
 1393 1389 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( مدیر بودجه و تشکیالت

 اکنونت 1396 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( و منابع انسانی مدیر امور اداری

 



 
 

 سوابق پژوهشي 

 

 سال  سازمان همکاران مسئولیت عنوان پژوهش

بررسی و اندازه گیری نیترات آب 

آشامیدنی و آبیاری )مناطق مختلف 

 تهران و ... (

 87-85 دانشگاه خوارزمی ------- مجری طرح

 

 هامقاله چاپ شده در همايش
 

 سال همایش محل برگزاری و پوستر مقاله عنوان
دانشکده  –دانشگاه آزاد اسالمی  –رشت  نوآرایی یک مرحله ای بکمان در محیط شیمی سبز

 گروه شیمی –علوم پایه 

1385 

دانشگاه  –پانزدهمین سمینار شیمی آلی  کتونهای مزدوج تراکم نووناگل ملدروم اسید با      

 کرمانشاه 

2008 

پانزدهمین سمینار شیمی آلی دانشگاه   (MSو مشتقات آن )معالجه   Fty 720تهیه معرف       

 کرمانشاه

2008 

سمینار سیزدهمین استفاده از حاللهای یونی تیازولیوم در تراکم بنزوئین و اسیلوئین 

 دانشگاه بوعلی سینا همدان  شیمی  شیمی آ

 2006 -1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

 1396 -2 نشکده شیمی دانشکده خوارزمیدا های ایرانی و هندی بررسی و مقایسه مقدار کادیوم در برنج

 1396 -3 دانشکده شیمی دانشکده خوارزمی های مبادله کننده آنیونبررسی غلظت نیترات آب آشامیدنی و حذف آن با رزین

 
 افتخارات

 سال عنوان

 88 دانشکده شیمیاستاد نمونه 

  2و  1ومی شیمی عم راه اندازی چند آزمایشگاه در پردیس کرج برای اولین بار : آزمایشگاه های

 آزمایشگاه پلیمر سال  – 72سال  2آزمایشگاه شیمی آلی  

71-68  

85 

آزمایشگاه در دانشککده علکوم و شکیمی بکه ارزو حکدود  کد  10همکاری و نظارت در سکوبندی 

 میلیون تومان سالهای 

86- 83  

 
 کارگاههای آموزشي

 سال عنوان

 84 مکان: پژوهشگاه مواد و انرژی –ه های نازک کارگاه آموزشی بررسی و مقایسه نشاندن الی

 


