رحمت ستوده قره باغ
استاد پایه  28دانشکده فنی دانشگاه تهران
تلفن ،62222866 ،66866866 :شماره همراهsotudeh@ut.ac.ir ،2822-2882888 :
o
o
o
o

کارشناسی ارشد و دکتري مهندسی شیمی از دانشگاه پلی تکنیك مونترال -کانادا
دوره عالی مهندسی نفت -دانشکده نفت آبادان با همکاري برنامه توسعه صنعتی سازمان ملل متحد )(UNDP
لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه

 oاستادیار ،دانشیار و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران ()2668-......
 oدانشیار دانشکده فنی دانشگاه قطر( 2686فرصت مطالعاتی)
 oعضو و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ()2662-2662
 oموسس و سردبیر ارشد نشریه  -Chemical Product and Process Modelingموسسه  Degruyterآلمان
 oموسس رشته مهندسی داروسازي با همکاري دانشگاه علوم پزشکی تهران در پردیس دانشکده هاي فنی
 oسردبیر نشریه توسعه تکنولوژي صنعتی -پژوهشکده توسعه تکنولوژي شریف
o
o
o
o
o
o
o

قائم مقام معاون پژوهش و فناوري و مدیرکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه تهران ()2681-...
کارشناس رسمی دادگستري در رشته صنایع نفت
مشاور عالی گروه صنعتی فومن شیمی ()2686-...
برنده جایزه عالمه طباطبایی از بنیاد ملی نخبگان2681-
عضو هیات رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران ()2686-...
عضو اصلی هیات مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران ()2682-...
رئیس پژوهشگاه استاندارد و عضو شوراي معاونان سازمان ملی استاندارد ()2688 - 2686
-

ارتقاي جایگاه از رتبه  66در سال  88به رتبه اول در سال ( 86از بین  66موسسه پژوهشی دستگاههاي اجرایی)
کسب جایگاه سوم در بین کل پژوهشگاههاي کشور در سال 86
ارتقاي جایگاه از رتبه  222کشوري در سال  88به رتبه  6در سال ( 86از بین  262موسسه پژوهشی ملی)

o
o
o
o
o
o
o

مشاور معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم و رئیس شبکه آزمایشگاهاي علمی ایران – شاعا ()2688- 2682
قائم مقام پژوهش و فناوري و مدیرکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه تهران ()2686-2688
رئیس شوراي پژوهشهاي کاربردي دانشگاههاي استان تهران ()2686- 2682
معاون تحصیالت تکمیلی مهندسی شیمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران ()2682-2686
معاون تحقیق و توسعه شرکت گلوکوزان ( )2682-2682و و مشاور شرکت ایرالکو ()2668-2682
سرپرست مرکز طراحی و شبیه سازي دانشکده فنی دانشگاه تهران ()2682- ...
مدیر پروژه صنعتی  DuPontدر دانشگاه پلی تکنیك کانادا – مونترال ()2661-2666

o
o
o
o

چاپ دو کتاب در داخل و دو کتاب با انتشارت  LAPو Wiley
 262مقاله  ،ISIو علمی و پژوهشی و ارایه  226مقاله در کنفرانسهاي خارجی و داخلی
راهنمایی و مشاوره بیش از  62پروژه کارشناسی ارشد و  22رساله دکتري و راهنمایی  8پروژه دکتري –جاري
برترین بین الملل دانشگاه تهران2681-

