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رتبه دوم
 پژوهش هاي بنيادي

ــد  ــي جدي ــي و طبيع ــات صناع ــه تركيب ــراي تهي ــن ب ــاي نوي ــرح: روش ه ــوان ط ● عن
ــتي ــت زيس ــا فعالي ب

صالحي پژوهشگر: پيمان   ●
● موسسـه هاي همكار: دانشگاه شهيد بهشـتی- دانشگاه رازی كرمانشاه

چكيده طرح:  
تركیبــات آلى با ارزش را مى توان در آزمايشــگاه به صــورت صناعى و يا از منابع طبیعى تهیــه نمود. در اين طرح 
فعالیت های انجام شده براي ارايه روش های نوين سنتز تركیبات آلى با ارزش از يك سو و همچنین استخراج، نیمه سنتز 

و بررسى خواص بیولوژيك تركیبات طبیعى از گیاهان بومى ايران از سوی ديگر ارايه شده است.
تركیبات هتروســیكل پركاربردترين مواد سنتزی موجود در جهان مى باشــند. در اين طرح روش های جديدی برای 
سنتز تركیبات آلى به ويژه حلقه های هتروسیكل از طريق واكنش های چند جزئى، روش های سنتز نامتقارن و استفاده از 
شــیمى كلیك گزارش شده است. در برخى موارد كاتالیزورهای جديد برای پیشبرد واكنش ها در شرايط ماليم و سازگار 

با محیط زيست ارايه گرديده است.
استفاده از تركیبات راهبر و ايجاد كتابخانه ای از مشتقات آنها همواره يكى از روش های معمول براي كشف تركیبات 
فعال زيســتى بوده اســت. در اين طرح نیز از تركیبات راهبــری مانند آنتى بیوتیك های بتاالكتــام و آلكالوئیدهای و 

ترپنوئیدهای طبیعى برای سنتز مشتقات جديد استفاده شده است. 
خواص ضد میكروبى، ضد سرطان، آنتى اكسیدانتى، ضد درد، ضد ديابت و ضد التهاب بسیاری از تركیبات تهیه شده 

مطالعه و در برخى موارد نتايج چشمگیری حاصل شده است.

دكتر پیمان صالحي اســتاد گروه فیتو شــیمي پژوهشــكده گیاهان و مواد اولیه دارويى دانشــگاه شــهید بهشتي و 
دانش آموخته رشته شیمي آلي از دانشگاه شیراز است كه در بیست سال فعالیت آموزشي و تحقیقاتي يك صد و پنجاه و 
شــش مقاله چاپ شــده در مجالت  معتبر خارجي و بیش از صد  مقاله ارائه شده به همايش هاي ملي و بین المللي را در 
كارنامه خود دارد و با عضويت در چندين انجمن تخصصي و انجام فعالیت هاي آمورشــي، مديريتي و اجرايي مستمر در 
واحدهاي ســتادي و پژوهشــي مرتبط با زمینه علمي خود، در مسیر اشاعه دانش و تقويت جامعه علمي كشور افتخارات 

زيادي كسب نموده است.   
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