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 تحصیالت داوـگبَی 

 سال اخذ مذرک محل تحصیل مذرک تحصیلی

 9911 داوشگاٌ صىعتی اصفهان (Ph.Dدکتزی تخصصی مهىذسی وساجی )

 9919 داوشگاٌ صىعتی اصفهان کارشىاسی ارشذ مهىذسی وساجی گزایش الیاف پلیمزی             

 9931 داوشگاٌ صىعتی اصفهان ذسی وساجی                                             کارشىاسی مهى

 

 ػًاثق اجشایی ي مذیشیتی 

 صمبن فعبلیت عىًان فعبلیت

 0311اص ضُشیًس  َبی صىعتی اػتبن اصفُبنمذیش کلیىیک کؼت ي کبس ي مشکض خذمبت فىبيسی ؿشکت ؿُشک

 تا کىًن 0287سال  آسمبن ثؼپبس ػپبَبن مذیش عبمل ي عضً َیئت مذیشٌ ؿشکت 

 0288-0285 مذیش پشيطٌ تًلیذ محصًالت خًدسيیی ؿشکت وگیه سص ػپبَبن 

 تا کىًن 0288 ) سؿتٍ وؼبجی ي سوگشصی( کبسؿىبع سػمی دادگؼتشی اػتبن اصفُبن 

 0288-0285 مذیش پشيطٌ تًػعٍ ياحذ مؼتشثچ ػبصی ؿشکت سص سوگ  

 0286 خ صفی اصفُبن دس صمیىٍ وًآيسی ي تًػعٍ محصًالتمـبيس فىی ؿشکت فشؽ ؿی

 تا کىًن 0286 اػتبن  َبی کؼت ي کبسَبی صىعتی اصفُبن دس کلیىیکمـبيس ؿشکت ؿُشک

 0288تا  0282 ) تًلیذ کىىذٌ ػىگُبی  مصىًعی ي مُىذػی(مـبيس فىی ي تحقیق ي تًػعٍ ؿشکت ػجک ثته پشتیکبن 

 تا کىًن 0281 صسلیف، الیبف ػبصان فبسع، ایشان وًثبفت، ثُىؼج ػپبَبن ...( َبیلیبف مصىًعی ) ؿشکتمـبيس فىی فشآیىذَبی تًلیذ ا

 0282-0280 مذیش تحقیق ي تًػعٍ ي مـبيس فىی ساٌ اوذاصی خط تًلیذ الیبف کًتبٌ پلی اػتش ؿشکت تًػعٍ وًثبفت اصفُبن 

 0280-0277 ظشیف مصًس مذیش ياحذ مُىذػی  ي تحقیق ي تًػعٍ  گشيٌ تًلیذی صىعتی 

 0277 ػشپشػت مُىذػی فشآیىذ َبی رية پلیمش گشيٌ تًلیذی صىعتی ظشیف مصًس  

 0277-0274 ػشپشػت مُىذػی فشآیىذ الیبف ي مًاد ايلیٍ  گشيٌ تًلیذی صىعتی ظشیف مصًس

 0274-0272 ػشپشػت ثُجًد کیفیت گشيٌ تًلیذی صىعتی ظشیف مصًس 

 0272 اػتش ؿشکت وؼبجی ثبسؽ اصفُبنپلی -ىؼًجبت پىجٍمـبيس پشيطٌ چبح پیگمىت م

 روح اله احمدی وام ي وام خاوًادگی:   

 12/19/9921 تاریخ تًلذ:

 متاهل يضعیت تأهل:                                

 11999199199 تلفه همزاٌ:                       

 ahmadi206@gmail.com پست الکتزيویک:    

شهزک علمی ي تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی  آدرس:

 941ذ ياح
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 ي تذسیغ یػًاثق پظيَـ 

 0281 (مىتخت ثخؾ صىعت ثب ػمت مذیش تحقیق ي تًػعٍ ؿشکت ظشیف مصًس)پظيَـگش ثشتش اػتبوی  

 تذسیغ دسيع تخصصی سؿتٍ مُىذػی وؼبجی ؿبمل:

 مجبوی طشاحی پًؿبک 

 کىتشل کیفیت آمبسی 

 سوگشصی ي مجبوی اصًل 

 فشآیىذ تًلیذ الیبف 

 فشآیىذ تکمیل کبالی وؼبجی 

 ؿىبػبیی الیبف ي مًاد وؼبجی 

 

 

 

 0288تا  0285

پزیشی استقبء کیفی ي ثُجًد سوگ "آفشیىی دس صىعت وؼبجی ثشای اسائٍ ایذٌ  دسیبفت وـبن تقذیش ي جبیضٌ ايلیه جـىًاسٌ ملی فه

  "اػتشی ثب اػتفبدٌ اص آئشيطلمىؼًجبت پلی

0286 

 

 

 المللیَبی ملی ي ثیهوگبسؽ ي اسائٍ مقبالت علمی ي پظيَـی دس مجالت ي کىفشاوغ 

 ػبل وـش یب اسائٍ عىًان مقبلٍ یب ػخىشاوی

Development of N-halamine Low-Melting Point Poly(ethylene terephthalate) Fibers via Melt Spinning: Structural Characterization and 
Demonstration of Rechargeable Antibacterial Properties, POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND MATERIALS, February 2021 

0288 

87، آبان استش با دمای ريب پاییه بشمبىای سیستم اکستشيطن ياکىطی، پىجمیه َمایص ملی پلیمش ایشان، داوطگاٌ اصفُانباکتشیال دس الیاف پلیایجاد خاصیت آوتی  0287 

ساص پیًوذ صوی پلی استش با وقطٍ ريب پاییه دس حالت مزاب با استفادٌ اص مًوًمشَای پیص N ، پىجمیه کىفشاوس بیه باکتشیالَاالمیه بٍ مىظًس تًلیذ الیاف آوتی-

0288المللی مستشبچ ي کامپاوذ ایشان   
0288 

5931دَمیه کىفشاوس ملی مُىذسی وساجی، اصفُان، اسدیبُطت  ،ىذٌ وًسیبشسسی اثش وًس مايساء بىفص بش الیاف پلی پشيپیله حايی سفیذ کى  0284 

دَمیه کىفشاوس ملی «  پزیشی الیاف حاصلٍتًلیذ الیاف پلی استش ضبٍ اکشیلیک اص آمیضٌ پلیمشی حايی پلی استش اصالح ضذٌ ي بشسسی بشخی خًاظ حشاستی ي سوگ

0284مُىذسی وساجی ، اصفُان، اسدیبُطت   
0284 

خ ريب سیسی الیاف پلی استش اصالح ضذٌ با استفادٌ اص آمیضٌ پلیمشی حايی گشيَُای سًلفً ایضي فتالیک اسیذ ي بشسسی بشخی خًاظ کاسبشدی  و BCF ، تًلیذ ضذٌ  

0282وُمیه کىفشاوس ملی مُىذسی وساجی تُشان، اسدیبُطت    
0282 

اویکی محصًل بی بافت تًلیذ ضذٌ با سيش بشسسی بشخی اص متغیشَای فشآیىذ ي مًاد ايلیٍ بش خًاظ مک Stitch bonding َطتمیه کىفشاوس ملی مُىذسی  ،  

0280وساجی داوطگاٌ یضد، اسدییبُطت   
0280 

ساجی ديمیه َمایص و  ،مکاویکی الیاف کًتاٌ پلی اتیله تشفتاالت-بشسسی  اثش تىظیمات سیستم تکسچشایضیىگ جعبٍ تشاکمی بش پایذاسی کشیمپ ي خًاظ فیضیکی 

0278ابان  11ي پًضاک، قائم ضُش،   
0278 

 َمایص ديمیه سًصوی، کفپًضُای تًلیذ دس استفادٌ مًسد تشفتاالت اتیله پلی کًتاٌ الیاف مکاویکی –بشسسی  اثش بشخی پاسامتشَای فشآیىذی بشخًاظ فیضیکی 

0278ابان  11ضُش،  قائم پًضاک، ي وساجی  
0278 

 

Melt Spinning of Polypropylene/Polyethylene Blends and Study of the Properties of    Nonwovens Produced from these Staple Fibers 

9th International Seminar on   Polymer Science and Technology  Octobr 2009 Tehran,Iran 

 

0277 

ايلیه کىفشاوس بیه المللی ي َفتمیه «  بافت سًصوی کالىذس ضذٌ حاصلٍ اص ایه الیاف ل بیاتیله ي بشسسی خصًصیات  محصًپشيپیله ي پلیسیسی آمیضٌ پلیريب

0277 کىفشاوس ملی مُىذسی وساجی ایشان، سضت  
0277 

77 ايلیه َمایص ضبکٍ ملی پظيَص ي فىايسی محیط صیست، تُشان،اسدیبُطت ،سطح فعالُا ي محیط صیست  

 
0277 

75ضطمیه کىفشاوس ملی مُىذسی وساجی ایشان داوطگاٌ صىعتی اصفُان اسدیبُطت، تاالت با استفادٌ اص چیپس گشیذ بطشیتشفاتیلهسیسی الیاف پلیريب  0275 

72فشيسدیه ، کبیشداوطگاٌ صىعتی امیش ،پىجمیه کىفشاوس ملی مُىذسی وساجی  ،سوگضا دس یافته استباط سوگ مىسًجات دس ساختاسَای مختلف تاثیش يجًد  0272 
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 ُي تجشثیبتبست َبی تخصصی م 

 

 پلیمشی محصًالتي  مذیشیت پشيطٌ َبی ثُجًد فشآیىذ تًلیذ الیبف مصىًعی 

 پلیمشی  سوگی ي افضيدوی  مُىذػی فشآیىذ تًلیذ مؼتشثچُبی 

 ثبفت صىبیع خًدسيمُىذػی فشآیىذ تًلیذ مىؼًجبت ثی 

  کىىذگبن قطعبت خًدسيییآؿىبیی ثب ػیؼتمُب ي اػتبوذاسدَبی مشتجط ثٍ صىبیع تًلیذ تبمیه 

 ( آؿىبیی ثب سيؿُبی طشاحی آصمًنDOE ) 

 تًاوبیی آوبلیض حبلتُبی ثبلقًٌ خشاثی ي ؿکؼت (FMEA) 

 آؿىبیی ثب کىتشل فشآیىذ آمبسی 

 (تًاوبیی آوبلیض ػیؼتمُبی اوذاصٌ گیشیMSA) 

 طشاحی ي ػبخت تجُیضات آصمبیـگبَی کىتشل کیفی صىبیع وؼبجی 

 اػتبوذاسد ملی ( 6ػتبوذاسدَبی ملی مشتجط ثب حًصٌ تخصصی )َمکبسی دس تذيیه ا 

  آؿىبیی ثب وشم افضاسَبیMinitab ،Matlab ،SPSS ،Labview ،Origin 

  آؿىبیی ثب وشم افضاسَبی کبسثشی عمًمی ؿبملMicrosoft Office 

 

  ٌی اخز ؿذٌي گًاَیىبمٍ َب َبی آمًصؿیديس 

  گًاَیىبمٍ مجًص ممیضی داخلیISOTS 16949:2002  -  اصؿشکتTUV Rheinland  

 گًاَیىبمٍ  ؿشکت دس ديسٌ  آمًصؿی الضامبت ي مؼتىذات  ISO TS 16949:2002 

  گًاَیىبمٍ  آمًصؽ ممیضی داخلی   DIN EN ISO TS 16949:2002 اص ؿشکت پیـبَىگبن آسیبن ساد 

  گًاَیىبمٍ  آمًصؽ ممیضی داخلی   EN ISO 9000 and ISO 9001:2000 اص ؿشکت MOODY 

 )گًاَیىبمٍ  مُبست  ي آمًصؽ تخصصی  فىبيسی وبوً )وبوً الیبف 

 تجضیٍ ي تحلیل حبالت ؿکؼت 

 )مُبست َبی کؼت ي کبس )کبسآفشیىی 

 گًاَیىبمٍ مُبست آمًصؽ فىی ي حشفٍ ای  تًاومىذ ػبصی کبسکىبن 

 گًاَیىبمٍ مُبست آمًصؽ فىی ي حشفٍ ای  ػبمبوذَی محیط کبس 

 فىی ي حشفٍ ای  مذیشیت ایمىی ي ثُذاؿت  حشفٍ ای گًاَیىبمٍ مُبست آمًصؽ 

  گًاَیىبمٍ اسصیبثی کیفی تبمیه کىىذگبنSQA 

 گًاَیىبمٍ ديسٌ آمًصؿی تحلیل سفتبس متقبثل 

                                             خالقیت ي وًآيسی دس مذیشیت 

 ( ثشوبمٍ سیضی اػتشاتظیکStrategic Management training Course   ) 

  تعبلی ػبصمبویEFQM    اص ؿشکتTUV 

  ديسٌ آمًصؿی ثیه المللی تًلیذ ي تجبست 

 سيؿُبی حل مؼبلٍ ي کبس تیمی 

 تحقیق يتًػعٍ دس معبدن يصىبیع معذوی 

 ػبصمبن صىبیع ي معبدن  -اصًل کىتشل ي کبَؾ ضبیعبت  

  آؿىبیی ثب ػیؼتمُبیExtrusion،Blow Molding    ؿشکتLABtech 

 


