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نام: محسن

 نام خانوادگی: جهانشاهی    

28استاد تمام، پایه  - عضو هیأت علمی دانشگاه

 

 
 

 1382 دانشگاه بیرمنگام )انگلستان( نانو بیوتكنولوژي  -مهندسی جداسازي فوق دكتري

 1381 دانشگاه بیرمنگام )انگلستان( نانو بیوتكنولوژي                  –دكتري مهندسی شیمی 

 1376 دانشگاه تربیت مدرس                                      فوق لیسانس مهندسی طراحی فرایندها    

      1374 دانشگاه شیراز پتروشیمی                                                        مهندسیلیسانس 

 سوابق تحصیلی:



 

 

 ()قبل و در حال حاضر خارج دانشگاهی

 ،دبیر شورایعالی )ملی( ایمنی زیستی کشور )نماینده جمهوری اسالمی ایران در نشست مونترال کانادا -1

 بن آلمان، اسلو نروژ...(          

 فناوری نانو ریاست جمهوریعضو شورای هماهنگی ستاد ویژه توسعه  -2

 رییس کمیته تخصصی نانو فیلتر و اسمز معکوس موسسه ملی استاندارد -3

 مشاور علمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور  -4

 مدیرکل فناوریهای نوین سازمان حفاظت محیط زیست کشور -5

 دستیار علمی پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی کشور -6

 عضو کارگره توسعه فناوری و تولید ستاد نانو ریاست جمهوری                                          -7

 عضو کمیته استاندارسازی ستاد نانو ریاست جمهوری                                             -8

      ی وزارت صنایع و معادن                             ژعضوکمیته نانوتکنولو -9

 عضو کمیته فناوریهای نو شرکت ملی گاز ایران                                             -10

 بنیاد نخبگان استان مازندران رییس -11

 دبیر اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران -12

 عضو شورای توسعه مدیریت استان مازندران  -13

 زندرانعضو شورای راهبردی تولید محتوا و کسب وکار استان ما -14

 عضو شورای مرکز رشد سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران -15

       استان مازندرانپارک علم و فناوری  یعضو شورا -16

 مسؤول اجرا و پیاده سازی سند نانو استان مازندران  -17

 عضو کمیته تحقیق و توسعه استان مازندران  -18

                          رییس کمیته تخصصی فناوری استان مازندران               -19

 ه گزینی نانو فناوری فرهنگستان زبان و ادب پارسی ژعضو شورای سه نفره وا -20

 ()قبل و در حال حاضردانشگاهی 

 رییس کنفرانس نانو آب و محیط زیست مجمع آسیا و اقیانوسیه فناوری نانو -1

 اجرايی: یاز سمتها یتعداد



 یو فناور قاتیوزارت علوم تحق ینانوفناور تهیکمرییس  -2

 دانشگاه صنعتی بابلعضو هیأت ممیزه  -3

 دامغانعضو هیأت ممیزه دانشگاه  -4

 رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی بابل -5

 رییس پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل -6

 مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه صنعتی بابل -7

 مدیر کل روابط بین الملل دانشگاه مازندران -8

 دانشگاههای شمال کشورعضو کمیسیون فنی مهندسی هئیت ممیزه  -9

 عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی هئیت ممیزه دانشگاه مازندران -10

 عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی کاوش  -11

 رییس مؤسسه آموزش عالی و غیر دولتی کاوش -12

 مسؤول هسته نانو بیو وزارت علوم تحقیقات و فناوری -13

 مازندرانعضو شورای مراکز رشد دانشگاههای استان  -14

 بیرمنگام ( –گالسکو  –دبیر دهمین سمینار علمی محققان ایرانی در اروپا  ) کمبریج  -15

 رییس نهمین سمینار علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اروپا ) بیرمنگام (      -16

 مدیرگروه مهندسی شیمی هشتمین سمینار علمی دانشجویان ایرانی شاغل در اروپا )منچستر (  -17

 

 

راه اندازی نخستین خط تولید صنعتی غشاهای پلیمری برای تصفیه آب و پساب در  پروژه یمجر -1

 خاورمیانه

 طراحی و راه اندازی نخستین تصفیه خانه شیرابه زباله در کشور  پروژه یمجر -2

 تحقیقات و فناوری ،مجری پروژه برنامه عملیاتی و نقشه راه فناوری نانو وزارت علوم -3

 تحقیقات و فناوری ،مجری پروژه برنامه عملیاتی و نقشه راه پیل سوختی وزارت علوم -4

 مجری پروژه برنامه عملیاتی و نقشه راه پیل سوختی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -5

 نانو یبا فناور هیما ریو خم تونیکارخانجات ز یهاپساب هیتصف یپروژه صنعت یمجر -6

 گندم یماندگار شینانو در افزا یورفنا یریپروژه بکارگ یمجر -7

 یسطح ریشناور ز یبرا یسوخت لیپروژه ساخت مجموعه غشا و الکترود پ یمجر -8

 : یصنعت یهاو مشاوره یراهبرد یهااز پروژه یبرخ



 آب هیتصف یبرا میز مستقمبه دانش اس یپروژه دسترس یمجر -9

 بزرگ عینانو در صنا یو گسترش رسوخ فناور جادیا یها نهیپروژه زم یمجر -10

 فناوری نانو استان مازندرانمجری پروژه تدوین سند راهبردی توسعه  -11

 مجری پروژه اجرا و پیاده سازی سند راهبردی توسعه فناوری نانو استان مازندران -12

 مدیر پروژه  پایش وضعیت صنایع مادر استان مازندران -13

 سامانه هوشمند ارتباط صنعت و دانشگاهپروژه  مدیر  -14

 مدیر پروژه  پایش وضعیت روغن های صنعتی -15

 صنعتی تدبیرانرژیمشاور صنعتی شرکت  -16

 مشاور صنعتی مجتمع کشت و صنعت احسان البرز -17

 مشاور صنعتی مجتمع  معدنی زرین سیمان -18

  (دکوی)ل یستیمشاور شرکت گسترش صنعت علوم ز -19

 

 

 نانو بیوتکنولوژی و مهندسی محیط زیست ،نانوتکنولوژی ،صاحب نظر در مدیریت تکنولوژی.  

  27استاد تمام، پایه عضو هیأت علمی دانشگاه و.  

 آرهوس دانمارک ،لوون بلژیک ،بیرمنگام انگلستان ،همکاری علمی با دانشگاههای خارجی لوند سوئد، 

 ،شیراز ،مشهد ،شریف ،تهران ،تربیت مدرس،الی نویز آمریکا... و دانشگاههای داخلی امیرکبیر ،تنسی ،دلور

 کاشان ....  ،علم و صنعت، صنعتی اصفهان، سمنان

  مقاله  250دارنده بیش از ISI کتاب داخلی و  15چاپ  ،مقاله در کنفرانسهای بین المللی 350و بیش از

ییدیه مراجع محصول بین المللی )با تأ 10صنعتی و فناورانه ملی و  ،طرح علمی 40انجام بیش از  ،خارجی

 جهانی(.

 سنگاپور ،هند ،برزیل ،امریکا ،سوئیس ،هلند ،ی انگلستاندر کشورها یفناورانه و صنعت -یسخنران علم، 

  ایران.ایتالیا ....و  ،روسیه ،دانمارک ،مالزی ،پاکستان ،نروژ ،اندونزی ،آلمان ،امارات ،سوئد ،اسپانیا

 سردبیر مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست. 

 همچون: یمولف کتب 

 اقتصاد نانو 

 یو فناور عتیطب نیب ی, تعاملیستیز ینانو فناور 

 :یسوابق علم



  

 
 

ش بنیان برتر و طرح منتخب ملی در پنجمین جشنواره ملی علم تا بنیانگذار و مدیر عامل شرکت دان -1

 .ملی، (1393عمل )اسفند 

 .استانی ،(1393پژوهشگر برتر استان مازندران در پانزدهمین جشنواره هفته پژوهش کشور ) آذر  -2

 . المللیبین ،(1392های فناوری نانو )مهر هشتمین جشنواره برترین)ده نفر اول كشور(  متخصص برتر -3

 ،(1392اردیبهشت ، دولت هیأتقانون اساسی از  129)بر اساس اصل  دریافت نشان ملی پژوهش -4

 .ملی

 .ملی ،(1391در سیزدهمین جشنواره هفته پژوهش کشور )آذر فناوري نانو پژوهشکده برتر  رییس -5

 .استانی ،(1391پژوهشگر برتر استان مازندران در سیزدهمین جشنواره هفته پژوهش کشور ) آذر  -6

 89، 88، 87) جشنواره بین المللی فناوري نانوسومین و پنجمین  ،دومین ،غرفه برتر در اولین رییس -7

 .بین المللی ،(91و 

 .ملی ،(1389پژوهشگر برتر بخش ویژه در یازدهمین جشنواره هفته پژوهش ) دی  -8

 .استانی ،(1388بهمن شمال کشور )بنیاد مشاهیر و مفاخر، چهره ماندگار  -9

 .ملی ،(1388برتر کشور در دهمین جشنواره هفته پژوهش ) آذر پژوهشگر  -10

 .ملی ،(1387مجری طرح برتر جشنواره نو آوری و شکوفایی ) بهمن  -11

 .ملی ،(1387پژوهشگر برتر استان مازندران در نهمین جشنواره هفته پژوهش کشور ) آذر  -12

 .ملی ،(2005و  2006، 2007، 2009 ،محقق مورد تقدیر در نانوتکنولوژی )انجمن نانوتکنولوژی -13

 ملی. ،(2005ی ) ایران ژمقاله برگزیده در چهارمین کنگره ملی مهندسی بیوتکنولو -14

 ملی. ،(2004مقاله برتر در نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی )ایران  -15

  المللی.بین، ( 2004درچهارمین کنفرانس علوم حرارتی اروپا ) انگلستان  1مقاله درجه  -16

 المللی. بین، (1999 -2002ایرانی در خارج از کشور )وه ممتاز ژدانش پ -17

 .المللیبین، (2002 ی در اروپا )هلندژبرنده جایزه )گراند( در همایش علمی علوم و مهندسی بیوتکنولو -18

 (.ICHEMالمللی  بین ،2001( )انگلستان 3ی ذرات )سمپوزیم ژمحقق برجسته در کنفرانس تکنولو -19

 : یعلم زياز افتخارات و جوا یبرخ



داوطلب شرکت  150رتبه اول از بین لوم برای ادامه تحصیل در خارج )سال بورسیه وزارت ع 3دریافت  -20

 (.1376کننده  در امتحان اعزام بخارج 

 

 
 

 مسؤول علمی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا -1

 عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا -2

 ی ایران                           ژعضو هئیت مدیره انجمن نانوتکنولو -3

 ی ایرانژعضو هئیت مدیره انجمن بیوتکنولو -4

 عضو هیأت موسس انجمن زیست محیطی مواد جهش زای ایران -5

 ICHEMعضو انجمن بین المللی انگلستان  - 6

 عضو انجمن تکنولوژی ذرات علوم آکادمی انگلستان -7
 

 :ادهمردم ن یهاها و تشکلها درانجمنتياز عضو یتعداد


