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 تحصیلی سوابق  

 يدکتر يدوره  
  .13/18، معدل 1392 ،دانشگاه تهران ،و مواد ي مهندسی متالورژي رشته

  ي کارشناسی ارشد: دوره 
دانشـگاه   ،انتخاب و روش سـاخت مـواد مهندسـی)   -شناسایی (گرایش و مواد ي مهندسی متالورژي رشته 

  .40/17معدل: ، 1387 ،تهران
 ي کارشناسی دوره 

رتبـه  ( 94/15 معدل: ،1385 ،صنعتی امیرکبیر) دانشگاه یصنعت يمواد (گرایش متالورژ یمهندسي  رشته 
  .)دوم گروه

 رستانیدبي  دوره 
 .60/19معدل: ، 1380تا  1376 ،زواره يد مطهریرستان شهیک، دبیزیف یاضیر يرشته

 
 

 
  یقاتیتحقسوابق  

 عمـق نفـوذ    بررسی اثر کربنات استرانسیم و فلورید سدیم بر "ي کارشناسی با عنـوان   ي دوره نامه تدوین پایان

 .محمد موسوي خوئیسید استاد راهنما: دکتر  ،"کربن در فرآیندکربوریزاسیون مایع
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  اثر ریزساختار نایتینول بر رفتـار تریبولـوژیکی آن   " با عنـوان  ي کارشناسی ارشدي دورهپایان نامهتدوین"، 
 .د نیلی احمدآباديوراد، دکتر محم اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد

 1389ارشد در سال  یمقطع کارشناسان نامه برتر دانشگاه تهران در یکسب عنوان پا. 

  ـ  " يدکتري ي دورهپایان نامهموضوع ـ یمکـان  یبررس ـ آل یخـوردگ  -یزم رفتگ ر یم و تـاث ینیاژ بـرنج آلـوم  ی

 .راد د راهنما: دکتر حمیدرضا قاسمی منفردااست ،"کلین یافزودن

 
 يهانهیدر زم یقاتیتحق يهاانجام پروژه: 

 ؛مواد یخوردگ-شیبر رفتار سا ياثر حفاظت کاتد -

 ؛ ) همزمان آلیاژهاErosion-Corrosionخوردگی (-بررسی رفتار رفتگی -

 ؛روش هاي ساخت و کاربرد مواد تابعی -

 ؛حاصل از ذرات منظم یاستحکام ده -
  

 سوابق کاري  
 ؛يگرختهینه ریدر زم شرکت پارس متال گذراندن کارآموزي در 

  ؛شرکت کفاهمکاري در زمینه طراحی آزمایشگاه هاي نانومترولوژي در 

 يهانیتورب يهاداغ پره یساختار و رفتار خوردگ یابیبر باز یات حرارتیر عملیتاث"نه یانجام پروژه در زم 
 سال؛ 5/1به مدت  رویپژوهشگاه ندر   "IN939اژ یاز جنس سوپرآل يگاز

 يهانیتورب يورود يهوا يکارخنک ي) روش هایو خوردگ یاثرات مخرب (رفتگ"پروژه  در يهمکار 
 سال؛ 5/1به مدت  دانشگاه تهران یروگاهیزات نیموسسه تجهدر  "نیتورب يبر اجزا يگاز

 ياژهایداغ آل یون و خوردگیداسین بر اکسیموجود در سوخت سنگ يهایر ناخالصیتاث"در پروژه  يهمکار 
 سال؛ 2به مدت  دانشگاه تهران یروگاهیزات نیموسسه تجهدر  "ين گازیمورد استفاده در تورب

 موتور  - هاي سوخت مایعانتخاب و شناسایی مواد جهت پیشران"همکاري در پروژهRD170"  دانشکده در
 .دانشگاه تهران یفن

  ها با مواد با تینگ پلیفتیاژ مورد استفاده در لیآل ینیگزیجا يو اقتصاد یفن یامکان سنج"همکاري در پروژه
 سال. 1به مدت سیرجان  گهرشرکت معدنی و صنعتی گل در "بهتر ییکارا

 ؛واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالممواد در  یمهندس یمقطع کارشناسس در یتدر 
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 دانشگاه در   "يحفاظت کاتد"و  "یخوردگ یکیمکان يجنبه ها"ارشد  یکارشناسمقطع س دروس یتدر
 .يقات خراسان رضویآزاد واحد علوم و تحق

 ؛واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالممهندسی مواد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد س در یتدر 

 سال. 5دانشگاه تهران به مدت  يمسئول آزمایشگاه تریبولوژ 
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Canada. 
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March , 2009, Velammal Engineering College, Chenna, Tamil Nadu, India. 

 یاعمال يرویر نیتاث یبررس"ات، ید بی، امياحمدآباد یلیمنفرد راد، محمود ن یدرضا قاسمی، حماکار زواره ینیعابد یمرتض .4

ومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریخته ، د")NiTiنول (یتیاژ نایآل یکیبولوژیرفتار تربر 

  دانشگاه آزاد، واحد کرج.، 1387 ،گري ایران
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بررسی اثر حافظه داري بر روي سطح "مرتضی عابدینی اکار زواره، حمیدرضا قاسمی منفرد راد، محمود نیلی احمدآبادي،  .5

 ،ومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریخته گري ایران، د"NiTiسایش آلیاژ حافظه دار 

 .کرج، دانشگاه آزاد، واحد 1387

 

  غیر  مقاالتISI: 
بررسی اثر حافظه داري بر روي سطح "مرتضی عابدینی اکار زواره، حمیدرضا قاسمی منفرد راد، محمود نیلی احمدآبادي،  .1

 .1388، زمستان 12-8، ص 36، شماره يمتالورژ یه مهندسینشر ،"NiTiسایش آلیاژ حافظه دار 

 
2.  H.M. Ghasemi, M. Karimi, A. Pasha, M. Abedini, "Erosion-Corrosion Behavior of 

316-SS in Seawater Simulated Environment at Various Impingement Angles”, 

International Journal of Mechanical and Materials Engineering 6 (2011) 400–404. 

 

 مهارت  
 نترنتیتسلط کامل به کامپیوتر و ا 

 :تسلط به نرم افزارهاي  
- Image Analyzer 
- AutoCAD  
-   XPert ) نرم افزار تحلیل نتایجXRD(  
-  NOVA و ...) ییمایز الکتروشیون، امپدانس، نویزاسیشامل پالر یخوردگ يج آزمون هایل نتای(نرم افزار تحل 

 یسیتوانایی خواندن، نوشتن و شنیداري عالی و قدرت تکلم روان زبان انگل. 


