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 سوابق کاري
 تاکنون 1395پيشرفته کرمان،  صنعتی و فناوری  هيات علمی، دانشگاه تحصيالت تكميلی ✓

  1392، ، تهرانتماشا رنگ شرکت، آزمايشگاه  و کيفی کنترل رمدي ✓

  1390، ، تهرانفام رزين شرکت، محصول  توسعه کارشناس ✓

 1387، ، تهرانخودرو ايران تام شرکت،  رنگ گروه کارشناس ✓

 پژوهشيآموزشي و سوابق 
 1394-1389 ) تهران پلي تکنیك)امیرکبیر  صنعتي دانشگاهمهندسی پليمر  :دکتری ✓

 ديودهای در آن کاربرد بررسی و Alq3 معدنی -آلی های نانوکامپوزيت تهيهان رساله: عنو

 آلی نورگسيل

 mmohseni@aut.ac.ir  محسن محسنی دکتر :راهنما استاد

 1389-1387 ) تهران پلي تکنیك)امیرکبیر  صنعتي دانشگاه پليمر مهندسی :کارشناسی ارشد ✓

         در نيتروآنيلين-4 متيل-2 و متيل قرمز غيرخطی اپتيک خواص بررسی :نامهعنوان پايان

 نازک اليه نانوساختارهای

 mmohseni@aut.ac.ir  محسن محسنی دکتر :راهنما استاد     

 1387-1383) تهران پلي تکنیك)ر امیرکبی صنعتي دانشگاه پليمر کارشناسی: مهندسی ✓

 کنف الياف رنگرزی و مكانيكی فيزيكی خواص بررسی :نامهعنوان پايان

 khatib@aut.ac.ir  مرضيه خطيب زاده دکتر :راهنما استاد
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 مقاالت ارائه شده در مجالت

1. Modiri, S., et al., Photo and electroluminescence of a solution processable silane 

modified Alq3 composite showing bluish green emission. Journal of Material Science: Materials 

in Electronics, 2015.  

2. Modiri, S., et al., Synthesis of organic-inorganic Alq3-based hybrid material by sol-gel 

method. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2014.  

3. Modiri, S., et al., Laser-induced birefringence of methyl red in polymeric nanocomposite 

prepared by sol-gel method. Iranian Polymer Journal, 2012.  

 اپوکسي پایه بر نانوساختار هیبریدي شبکه یك در متیل قرمز القایي دوشکستي پدیده بررسيمدیري و همکاران،  -4

 .1391رنگ،  فناوري و علوم پژوهشي و علمي سیالن، نشریه

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها

1. Modiri, S., et al., Optical properties of dyed and printed handmade paper from kenaf 

fiber by anionic dye. ISPST, Kish, Iran. 2012 

2. Modiri, S., et al.,  Physical and Mechanical and Optical Properties of Dyed and Printed 

Handmade Paper Made From Kenaf. 12th World Textile Conference AUTEX, Zadar, Croatia 

2012. 

3. Modiri, S., et al., Optimization in the Mixing of Nanocomposites.  Polymer Processing 

Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting. Kish Island, Iran 2011. 

4. Modiri, S., et al., A study of optical mechanical properties of dyed and printed handmade 

paper from kenaf fiber by the use of reactive dye.  TBIS, Japan 2012. 

 و اپتیك کنفرانس یکمین و بیست ، 3Alq پایه بر معدني آلي نانوکامپوزیت نوري خواص بررسي و سنتز مدیري و همکاران، -5

 1393ایران، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران،  فوتونیك فناوري و مهندسي کنفرانس وهفتمین ایران فوتونیك

 یکمین و ، بیست 3Alq ي پایه بر ازنانوساختارهاي استفاده با آلي نورگسیل دیود بررسي و ساخت مدیري و همکاران، -6

ایران، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایران،  فوتونیك فناوري و مهندسي کنفرانس وهفتمین ایران فوتونیك و اپتیك کنفرانس

1393 

تور تمام نوري شدتي ساخته شده با ماده نانوکامپوزیت هیبریدي آلي معدني سنتز مشخصه یابي مدوال مدیري و همکاران، -7

شده به روش سل ژل، هفدهمین کنفرانس اپتیك و فوتونیك ایران، مرکز بین المللي علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطي، 

 1389کرمان، ایران، 

د نانوکامپوزیت آلي معدني سنتز شده به روش سل ژل، بررسي دوشکستي القایي در نمونه جدی مدیري و همکاران، -8

 1389هفدهمین کنفرانس اپتیك و فوتونیك ایران، مرکز بین المللي علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطي، کرمان، ایران، 

ن، نهمین بررسي اثرات دوشکستي القایي ماده رنگزاي قرمز متیل در شبکه کامپوزیت اپوکسي سیال مدیري و همکاران، -9

 1389همایش دانشجویي فناوري نانو، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 
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 پروژه هاي انجام شده
دانشگاه تحصیالت کمي کردن اختالف رنگ در صنعت تایر، گروه صنعتي بارز و بررسي و طرح صنعتي:  •

 1397، تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته

( و نانولوله کربني براي کاربردهاي PMMAمتیل متااکریالت )تولید نانوکامپوزیت پلي طرح پژوهشي:  •

 1392، دانشگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته، فوتونیکي

 موسسه رشد مرکز، تولید غلظت دهنده هاي معدني مورد استفاده در صنایع رنگشرکت دانش بنیان:  •

 1389، پوشش و رنگ فناوري و علوم پژوهشي

 :عالیق

صنعتی، پوشش های ضدخوردگی، سلول های خورشيدی پليمری، منابع نوری پليمری،  پوشش های

  نانوکامپوزيت های هيبريدی، رل و دوباره توليد رنگتکن

 تدریس
 رنگ و پوشش های تبديلی، بازيافت و جداسازی مواد زيستی،ترموديناميک محلول های غير ايده آل، 

 آزمايشگاه و سنجی رنگ، رنگ توليد هدوبار ،چاپ جوهرهای تكنولوژی، رنگ  کنترل

 ثبت شدههاي تحقیقاتي طرح
 (20279)شماره ثبت رنگ  صنايع در استفاده مورد معدنی های دهنده غلطتثبت اختراغ:  ✓

 هاانجمنعضویت در 
 1609ايران شماره عضويت  خوردگیانجمن  ✓

 کامپیوتري دانش

 Pascal, Matlab برنامه نویسي ✓

 Photoshop, Microsoft Office سایر نرم افزارها ✓

 Android, Windows عامل سیستم ✓

 دروه هاي شرکت کرده:
 کارآفرينی کارگاه، کنترل کيفيتکارگاه ، توليد رنگکارگاه 

 مهارت هاي عمومي
 در آزمون زبان تافل( 120از  79زبان انگليسی در حد خوب )نمره  ✓


