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 :چاپ و ارائه مقاالت فارسی در کنفرانس های داخلی و بین المللی 

 یتیساخت داربست کامپوز ،انیملک خاچاطور نهیآدر،  ینعمت یعرب ، عل ی، مهد یبهبود آ پانته -1

-20، (IMAT2020)نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی  ، تیآپات یدروکسی/هتوسانیک

 ، تهران، ایران.99آبان  21

، علی نعمتی، آدرینه ملک خاچاطوریان ،عرفان اسدآبشوری، فرزاد فتوحی،  کرج آبادزینب عباسعلی   -2

به  دیاس کیبا استفاده از آسکورب شده ایاح داکسای گرافن -دآهنیاکس تکامپوزی سنتز نانو ،محمد گل محمد

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ، آن ییایمیخواص الکتروش یعنوان کاهنده و بررس

(IMAT2019) ،15-16  تهران، ایران.98مهر ،  

آدرینه ملک علی نعمتی، محمد علی فقیهی ثانی،  ،بهاره محرابی متین،  ینب عباسعلی کرج آبادز -3

شده با استفاده از حالل  ایاح دیگرافن اکسا ییایمیخواص الکتروش یبررس، ، محمد گل محمدخاچاطوریان

DMF هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ،(IMAT2019) ،15-16  تهران، 98مهر ،

  ایران.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 موضوعات مورد عالقه:

 آنالیز و شناسایی نانوذرات سرامیکی با خواص الکتریکی، نوری و حرارتی جهت کاربرد در صنایع سنتز ،

  مختلف

  نانوذرات به روش های شیمیاییسنتز 

 روش سنتز مایکروویو 

  کاربرد مواد پیشرفته در تولید، ذخیره و تبدیل انرژی 

 بایومواد در تصویربرداری پزشکی 

  پوسته مغناطیسی -نانوذرات هسته 

 خواص نوری و فوتولومینسانس نانوذرات حاوی عناصر کمیاب خاکی 
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 زیت هاونانوکامپ 

 نانوذراتی پوشش دهی سطح 

 مواد متخلخل 

 

 توانمندی ها:

  کامپیوترینرم افزارهای 

 داده:  زیآنال یانواع نرم افزارها تسلط بر 

 Microsoft office 

 Origin Pro 

 :Image J میکروسکوپ نوری و الکترونی جینتا لیتحل  

 Scion image :پراش الکترونی جینتا لیتحل 

 X’pert high score plus:  تحلیل نتایجXRD 

 Thermo Scientific™ OMNIC™ Specta Software : افزار مورد استفاده برای آنالیزنرمFTIR, 

Raman, NMR. 

 TA instrument software :نرم افزار آنالیز حرارتی 

 Medusa:  شیمیایی تعادل برای رسم دیاگرام های 

  آشنایی با نرم افزارFortran : جهت حل مسائل دو بعدی هدایت حرارتی و دیفوزیونی مربوط به

 مقطع دکتریدرس شبیه سازی در مهندسی مواد در 

 

 روش های شناسایی و آنالیز مواد 

 کاربرد و نحوه اپراتوری( ،تئوری اصول) تسلط بر انواع دستگاه های شناسایی و آنالیز مواد 

 TEM (Transmission Electron Microscope) 

 SEM (Scanning Electron Microscope) 

 ICP (Inductively Coupled Plasma) 

 FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

 TGA (Thermogravimetric Analysis) 

 DLS (Dynamic Light Scattering) 

 DSC (Differential Scanning Calorimetry) 

 Zeta Potential 

 Uv-vis Spectrometer 

 PL (Photoluminescence) Spectroscopy  

 XRD (X-ray Diffraction) 
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 عبوری یمیکروسکوپ الکترونگواهینامه اپراتوری خذ ا (TEM) JEOL FEG-JEM-2100F  از دانشگاه

KTH (1391) سوئد. 

 

 زبان های خارجی 

  در حد عالیانگلیسی 

 )ارمنی )زبان مادری 

 

 :کنفرانس ها و مجالت سوابق داوری

  نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی داوری علمی در(IMAT2020) ،1520-21  آبان

 تهران، ایران.، 99

 داوری علمی در شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران (CMAT2019) ،

 ، تهران، ایران.98آبان  27-28

  هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی داوری علمی در(IMAT2019) ،15-16  مهر

 ، تهران، ایران.98

  دانشگاه علم و صنعت ، 1398 اردیبهشت 10-11کنگره سرامیک ایران، داوری علمی در دوازدهمین

 ، تهران، ایران.رانیا

  دانشگاه ، 1396 خرداد 3-5، عیدر صنا شرفتهیکاربرد مواد و ساخت پ یکنگره مل نیاولداوری علمی در

 ، تهران، ایران.رانیعلم و صنعت ا

  داوری علمی مقاالت نشریه“Iranian Journal of Materials Science and Engineering” از مهر ماه ،

1397. 

  96سال از ، "علم و مهندسی سرامیک"نشریه داوری علمی مقاالت. 

 سوابق اجرایی:

  1398-1400، اردیبهشت هیات مدیره انجمن سرامیک ایران دوازدهمدوره بازرس. 

  (1399نماینده اساتید ورودی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف )از مهر 

  استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو شاخه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه

 (.1398صنعتی شریف )از مهر 

  (1398 خردادعضو کمیته فنی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف )از 

  (1398مرکزی دانشگاه صنعتی شریف )از فروردین  خانهدانشکده مهندسی و علم مواد با کتابرابط 

mailto:%22Iranian%20Journal%20of%20Materials%20Science%20and%20Engineering%22%20%3Cijmse@iust.ac.ir%3E
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  (1398 دی)از ، دانشگاه صنعتی شریف و علم مواد یدانشکده مهندس عمومیدبیر شورای 

 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف مطالعه ساختار مواد، سرپرست آزمایشگاه 

(1399-1397) 

  (1397-1398) و علم مواد یو انتخاب مواد دانشکده مهندس ییشناسادبیر شورای گروه 

 رانیا کیانجمن سرام المللی نیب شیهما نیکنگره دوساالنه و دوم نیازدهمعضو کمیته اجرایی در ی ،

 ، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.1396 بهشتیارد 28-26

 

 پژوهشی: پروژه های  / سوابق تدریس 

  راهنمایی پروژه های کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه

 (.1398صنعتی شریف، )از تیر ماه 

 گرایش سرامیک، دانشکده -راهنمایی پروژه های کارشناسی ارشد دانشجویان رشته مهندسی مواد

 (.1397 مهر ماهمهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، )از 

  تدریس دروس فرایندهای نوین ساخت سرامیک ها، نانوساختارهای سرامیکی، روش های نوین مطالعه

و تدریس دروس اصول مهندسی سرامیک، روش های شناسایی  مواد و آز )مقطع کارشناسی ارشد(،

مواد، آزمایشگاه سرامیک )مقطع کارشناسی( در دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، 

 (.1396)از بهمن ماه 

  دستیار آموزشی درس روش های شناخت و مطالعه مواد مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاهKTH 

دکتر محمد  اصلی درس مربوطه: استاد، (1395 رماهیت -1392ماه  ریسال )ت 3مدت  استکهلم، سوئد. به

 .توپراک

  یعبور یالکترون کروسکوپیمآموزش تخصصی (TEM) JEOL FEG-JEM-2100F ی)اصول تئور، 

 رماهیت -1392ماه  ریسال )ت 3استکهلم، سوئد. به مدت KTH در دانشگاه  (یکاربرد و نحوه اپراتور

1395). 

  تدریس درس سنتز نانوذرات به وسیله مایکروویو )واحد تئوری و عملی( در مقطع کارشناسی ارشد در

درس . زیرمجموعه (1395 رماهیت -1392ماه  ریسال )ت 3استکهلم، سوئد. به مدت   KTHدانشگاه

 .دکتر محمد توپراک اصلی درس مربوطه: استادمباحث ویژه در علم مواد. 

 ارشناسی و کارشناسی ارشد )به عنوان استاد راهنمای مشاور( در دانشگاهراهنمایی پروژه های کKTH  

 (1395 رماهیت -1392ماه  ریسال )ت 3استکهلم، سوئد. به مدت 

 با موضوعات زیر: 



 آدرینه ملک خاچاطوریان   -رزومه    

 Synthesis and characterization of superparamagnetic Fe3O4 and core-shell Fe3O4-SiO2 

Nanoparticles for MRI application.  
 Synthesis of inorganic nanoparticles with Microwave assisted heating method. 
 Synthesis and characterization of Luminescence nanoparticles for bioimaging 

 گروه  شیمی تر و آزمایشگاه شناسایی نانومواد دستیار آزمایشگاهFNM - Functional Materials 

Division، دانشگاه  فیزیکدانشکده مواد و نانوKTH .(1395تا تیر  1393)تیر  سوئد 

 سنتز نانوذرات  تحقیقاتی همکاری در پروژهCu2Se ی مناسب جهت کاربرد در با خواص ترموالکتریک

  (سوئد KTHدانشگاه ) صنایع انرژی

 ها جهت کاربردهای  آن مغناطیسی و پوشش دهی سطحنوذرات سنتز نا تحقیقاتی همکاری در پروژه

 (سوئد KTHدانشگاه ) MRIتصویربرداری 

 پوشش دهی سطحی نانوسیال حاوی ذرات  تحقیقاتی همکاری در پروژهSiC  حرارتانتقال با خواص  

 (سوئد KTHدانشگاه مناسب جهت کاربرد در صنایع انرژی )

 

 کارگاه های تخصصی اخذ گواهینامه از

 " اخه ران ش، انجمن آموزش مهندسی ای1398آبان  10، "اران آموزشینیم روزه آموزش دستیکارگاه

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.دانشگاه صنعتی شریف، 

 "مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 1398آبان  17، "نقش اساتید در ارتقاء سالمت روان دانشجویان ،

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.در دانشگاه صنعتی شریف، 

 “Spark Plasma Sintering (SPS) professional meeting, 13 June 2019, Industrialization 

Center for Applied Nanotechnology (ICAN), Tehran, Iran. 

 “Rheological and Scattering Techniques in the Study of Self-Assembling of polymeric 

systems and hydrogels” International Workshop, 17-18 Nov 2018,  Chemical & Petroleum 

Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. 

 “Advanced Scanning Probe Microscopy” International Workshop, 12-14 Nov 2018, 

Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. 

 The 2nd Uppsala TEM spectroscopy workshop, 18-20 May 2015, Ångström Laboratory 

Uppsala University, Uppsala, Sweden. 

 خذ گواهینامه اپراتوری میکروسکوپ الکترونی عبوریا (TEM) JEOL FEG-JEM-2100F  از دانشگاه

KTH ( 1391سوئد.) 

  کارگاه حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع در چهارمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها(ICNS4)، 

 ، جزیره کیش، ایران.1390اسفند  22
 

 

 ها حضور/ ارائه در کنفرانس



 آدرینه ملک خاچاطوریان   -رزومه    

  ،انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو شاخه 1398آبان  26همایش آشنایی با فناوری نانو ،

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

  دوازدهمین همایش تخصصی معرفی رشته های فنی، ارائه و معرفی رشته مهندسی و علم مواد در

 ، تهران، ایران.1398 مرداد -مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف 

 Annual Conference and Expo on Biomaterials, March 14-16, 2016, London, UK. (Oral 

presentation) 

 4
th

 International Conference and Exhibition on Materials Science & 

Engineering, September 14-16, 2015, Orlando, Florida, USA. (Oral presentation) 

 Nanoforum 2015, 16 April 2015, Stockholm, Sweden.  

 NanoForum 2014, 15 May 2014, Stockholm, Sweden. 

 4
th

 International conference on nanostructures (ICNS4), 12-14 March 2012, Kish Island, 

Iran. (Oral presentation) 

 The second international conference on composites: characterization, fabrication and 

application (CCFA-2), 27-30 December 2010, Kish Island, Iran. (Oral presentation) 

  ،دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.1392اردیبهشت  25-26نهمین کنگره انجمن سرامیک ایران ،  

  ،دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.1390اردیبهشت  13-14هشتمین کنگره انجمن سرامیک ایران ، 

 لم و دانشگاه ع ،1385 دی 10-11 ،ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

 صنعت، تهران، ایران.
 

 

 عضویت  در انجمن ها 

 (1383انجمن سرامیک ایران )از سال  .1

 (1387)از سال  (AAUG) انجمن فارغ التحصیالن دانشگاهی ارامنه ایران  .2

 (1387)از سال  (HJJM Iran) انجمن معماران و مهندسین ارامنه ایران  .3

 (1394)از سال   Materials Research Society) -(MRSانجمن تحقیقاتی مواد در امریکا  .4

 (1394)از سال  American Ceramic Society)  - ( ACerSانجمن سرامیک امریکا .5

 

 دروس تخصصی اخذ شده در دوره دکتری 

 دانشگاه علم و صنعت 

 در متالورژی پودر مباحث ویژه -

 سنتز مواد سرامیکی نوینهای روش -

 سیستم های چند جزئی -

 ترمودینامیک موادمباحث ویژه در  -

http://www.civilica.com/Calendar-SCMEMI06=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


 آدرینه ملک خاچاطوریان   -رزومه    

 آلیاژهای دما باال  -

 مواد و مهندسی علمهای پژوهش در روش -

 شبیه سازی در مهندسی مواد -

 

  دانشگاهKTH سوئد 

1. Introduction to Nanomaterials and Nanotechnology 

2. Advanced Topics in Materials Science 

3. Experimental Techniques – Bulk 

 
 

  دوره کارشناسی ارشد:دروس تخصصی اخذ شده در 

 دانشگاه علم و صنعت 

 خواص مواد پیشرفته -

 روش های پیشرفته شناخت و آنالیز مواد -

 سرامیک های مهندسی اکسیدی -

 سرامیک های مهندسی غیراکسیدی -

 تئوری خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها -

 فرایندهای قبل از پخت در سرامیک ها -

 شکل دادن پیشرفته سرامیک ها -

 پیشرفته شیشهتئوری  -

 چسب های سرامیکی -

 رنگ های سرامیکی -

 


