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 1-8تدريس واحدهای دانشگاهی:
نام درس

مقطع

– رنگ سنجی پیشرفته

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

– کالریمتری پیشرفته

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

– کالریمتری پیشرفته

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

– کالریمتری پیشرفته

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

– کالریمتری پیشرفته

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

محل
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم
تحقیقات
موسسه پژوهشی علوم و فناوری
رنگ
موسسه پژوهشی علوم و فناوری
رنگ
موسسه پژوهشی علوم و فناوری
رنگ
پژوهشکده علوم و فناوری رنگ

مدت
یک ترم ( نیمسال اول )21
یک ترم ( نیمسال اول )21
یک ترم ( نیمسال اول )22
یک ترم ( نیمسال اول )21
دو ترم ( نیمسال اول )52 ،55

– کالریمتری پیشرفته
– كارآفريني در صنعت رنگ
– اصول فيزيک رنگ

كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ
كارشناسي ارشد رشته مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ
كارشناسي رشته شيمي نساجي

دانشگاه آزاد واحد جنوب
پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
دانشگاه آزاد واحد شهر ري

یک ترم (نیمسال اول )55
یک ترم (نیمسال اول )52
ده ترم ،سه گروه ()58-51

 2-8تدريس در کارگاه آموزشی و سمینار مربوط به رنگ و پوشش:
نام

نوع

محل برگزاری

عنوان

– مدیریت رنگ در چاپ

سمینار ( 1ساعت)

مدرس

– رنگ و نور

کارگاه آموزشی (1
روزه)

مدرس

سمینار (ا ساعت)

سخنران

سمینار ( 2روزه)

سخنران

– فیزیک رنگ برای صنعت چاپ

کارگاه
آموزشی(2ساعت)

مدرس

– مدیریت رنگ برای چاپ ظروف چینی

سمینار( 5ساعت)

مدرس عنوان" کاربرد فیزیک رنگ در چاپ روی
چینی"

– مبانی مدیریت عملی رنگ در چاپ ()1،2

سمینار( 3ساعت)

مدرس

– مبانی مدیریت عملی رنگ در چاپ

سمینار( 2ساعت)

مدرس

– کاربردهای پردازش تصویر از ذرات تا سنجنده
از دور
– فیزیک رنگ و کاربردهای آن در چشم
پزشکی

–

دومین کارگاه آموزشی کاربردهای رنگ
سنجی در صنعت
اولین کارگاه آموزشی کاربردهای رنگ سنجی
در صنعت
دومین کارگاه آموزشی مدیریت عملی رنگ در
چاپ
اولین کارگاه آموزشی مدیریت عملی رنگ در
چاپ

–

اولین کارگاه آموزشی اصول بازرسی بر رنگ در
منظر شهری

–
–
–

کارگاه آموزشی (1
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– سومین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی
فرموالسیون
– دومین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی
فرموالسیون
– اولین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی
فرموالسیون

– ششمین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ
– پنجمین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ
– چهارمین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در

اسفند 21
تیر 21
خرداد 21
دی 21
دی 23

مدرس

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

بهمن 52

کارگاه آموزشی ( 1روزه)

دبير كارگاه و مدرس عنوان"اصول فیزیک رنگ در چاپ"

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

بهمن23

کارگاه آموزشی ( 1روزه)

دبير كارگاه و مدرس

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

بهمن52

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

1152

اولین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت در
چاپ

آبان 55

کارگاه آموزشی (2
روزه)

– چهاردهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی

دهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
نهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
هشتمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
هفتمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
ششمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
پنجمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
چهارمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
سومین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
دومین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی
اولین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی

دی 22

مدرس

کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
کارگاه آموزشی (1

– یازدهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی

نوزدهمین نمایشگاه چاپ و بسته
بندی
هیجدمین نمایشگاه چاپ و بسته
بندی

آذر 21

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

– آشنایی با مبانی رنگ

– دوازدهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی

شرکت چینی مقصود

دی 21

شهریور 23

کالس آموزشی

– سیزدهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های
صنعتی

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته
بندی()21
موسسه پژوهشی علوم و فنآوری
رنگ
موسسه پژوهشی علوم و فنآوری
رنگ
چهارمین سمینار فیزیک در چشم-
پزشکی
دومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر
رومیزی

زمان

دبير كارگاه و مدرس عنوان "هارمونی رنگ در محیط
شهری"
مدرس
دبير كارگاه و مدرس عنوان"رنگ سنجی و عالئم ایمنی
رنگها "
دبير كارگاه و مدرس عنوان"رنگ سنجی و عالئم ایمنی
رنگها "

"""

موسسه پژوهشی علوم و فن آوری
رنگ
موسسه پژوهشی علوم و فن آوری
رنگ
موسسه پژوهشی علوم و فن آوری
رنگ

مهر 22
آذر 21
تیر 21

"""

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

اسفند 23

"""

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

مهر 23

"""

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

خرداد 23

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

آذر 52

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

خرداد 52

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اسفند 55

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

55

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

55

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اردیبهشت
55

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

51

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

51

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

52

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

55

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

55

"""
"""
"""
"""
"""
"""
"""
"""
دبير كارگاه و مدرس عنوان " رنگ همانندی "
"""
"""
دبير كارگاه و مدرس عنوان "کنترل رنگ"
""""
""""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اسفند 21
مهر 21
مهر 23

رنگ
– سومین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ
– دومین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ
– اولین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ
– چگونه رنگ ها را تجربه مي كنيم
– كاربردهاي فيزيك رنگ
–

مبانی فیزیک رنگ و رنگ سنجی در صنایع و علوم
مختلف

–
–

رنگ و رنگ سنجی در منظر شهری
چهارمین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای
نساجی
سومین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای
نساجی
دومین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای
نساجی
اولین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای
نساجی

–
–
–

– فرآوری نانو مواد مصرفی در رنگ و پوشش
– تجربه رنگ

روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
سمینار داخلی
سمینار داخلی

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

"""

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

اردیبهشت
52

سخنران
سخنران

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

55
55

کارگاه آموزشی ( 1روزه)

مدرس

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

1155

سمینار( 1روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (2
روزه)
کارگاه آموزشی (1
روزه)
سمینار

سخنران

دانشکده هنر دانشگاه تهران

دی 52

دی 52
مرداد 52

دبير كارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی
در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

آبان 22

دبير كارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی
در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

دی 23

دبير كارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی
در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

دی 52

دبير كارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی
در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 55

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

دی 55

مدرس عنوان" فیزیک رنگ در فرآوری نانو مواد
"
سخنران

– چگونه درك و بيان رنگ ها

سمینار

– نانوفناوري در رنگ ،روش ها و کاربردها

کارگاه آموزشی (1
روزه)

مدرس عنوان " پديده هاي نوري نانو
ساختارها"

سخنران

– کاربرد های نوین فیزیک رنگ در صنعت

کارگاه آموزشی (نیم
روزه)

دبیر کارگاه و مدرس

– اصول رنگ سنجي

کارگاه آموزشی(نیم
روزه)

مدرس

– آموزش رنگ به جامعه

برنامه راديويي

دانشکده هنر دانشگاه تهران

آذر 51

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی
فرهنگ،هنر

دی 51

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

دی 51

اولين همايش علمي دانشجوييعلوم و
فناوري رنگ

اسفند51

 EXPO2004دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
راديو سالمت  ،راديو جوان .... ،

53
53

 1-8تدريس در سایر کارگاههای آموزشی و سمینارها:
نام

نوع

– نبوغ عملی برای مدیریت منابع انسانی
– راهبردی به نبوغ در خدمت بهره وری سازمانی
– نبوغ در تولید و فروش رنگ
– نبوغ و خلق ایده
– راهبردی به خالقیت و تریز در خدمت حل مسئله
– نبوغ عملی برای بانکی ها
– فرآیند خلق ایده
– نبوغ عملی در عبور از بحران اقتصادی برای صنعت
رنگ
– نبوغ عملی برای ورود به دنیای نانو
– خالقیت و منابع ایده در نانوتکنولوژی

عنوان

کارگاه آموزشی (1
ساعت)
کارگاه آموزشی (1
ساعت)
کارگاه آموزشی (1
ساعت)
کارگاه آموزشی (1
ساعت)
کارگاه آموزشی(12
ساعت)
کارگاه آموزشی(3
ساعت)
کارگاه آموزشی(3
ساعت)
کارگاه آموزشی(1
ساعت)
کارگاه آموزشی(1
ساعت)
کارگاه آموزشی(3
ساعت)

– عینک ساز نابغه

سمینار

– نبوغ عملی برای عینک سازان

کارگاه آموزشی

– کارآفرینی در صنعت رنگ
– خالقیت و نبوغ
– چگونه  1میلیون ایده در دقیقه برای صنعت مواد
غذایی بدست آوریم

دوره آموزشی  83ساعته
کارگاه آموزشی

– خالقيت و روش هاي آن
– روش هاي نوين تفکر در هزاره سوم

مدرس
مدرس

زمان

محل برگزاری
پنجمین کنفرانس ملی توسعه سرمایه
های انسانی
سازمان بهره وری و سازمان امور
استخدامی

بهمن 21
مهر 21

مدرس

شرکت تولیدی گوهرفام

شهریور 21

مدرس

سازمان بهره وری ملی ایران

شهریور 21

مدرس

مدیریت انفورماتیک بانک آینده

دی 21

مدرس

بانک آینده

دی 22

مدرس

دانشجویان دانشگاه آفاق ارومیه

خرداد 22

مدرس
مدرس
مدرس

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و
پوشش
پنجمین جشنواره فنآوری نانو در
نمایشگاه بین المللی
کسب و کار واحد های نانو مرکز رشد
رنگ

آذر 21
مهر 21
دی 23
اردیبهشت
23

مدرس

جشنواره عینک و اپتیک

مدرس دوره های بازآموزی
( 1دوره)
مدرس
مدرس

مرکز آموزش اتحادیه صنف سازندگان
عینک تهران
پژوهشگاه علوم و فنآوری رنگ
دانشکده هنر دانشگاه تهران

بهمن 52
دی 51

کارگاه آموزشی

سخنران

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی  -رشت

بهمن 55

مدرس

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سخنران

دانشگاه آزاد واحد يادگار امام

دوره های  12ساعته
کارآفرینی
سمینار

23-55

اردیبهشت
51
51

 - 1سوابق راهنمایی:
عنوان
 1-1پروژه دکتری

مقطع

تیتر

نام دانشجو

زما
ن

بررسی کارایی معادله کیوبلکا-مانک به منظور رنگ همانندی در سیستم های
چاپ

مهزیار گرجی

21

استاد راهنمای دوم

پروژه دکتری مهندسی پلیمر – مهندسی چاپ

بررسی پیشگویی انعکاس اختالط جوهرها در پرینتر با استفاده از هوش
مصنوعی

فریناز كهنمويي

23

ارزيابي مدل هاي مرسوم براي تبديل اختالط رنگ افزايشي به كاهشي رنگ در
پرينترهاي ديجيتال

مهرزیار گرجی

23

استاد راهنما

دانشگاه آزاد واحد جنوب

هم سنجی سامانه های طبیعی بیان رنگ

استاد راهنما

دانشگاه آزاد واحد جنوب

بررسی کاهش یافتگی صدا با استفاده از پوشش های آکوستیک

محمد ولی
زاده
فرشاد
صبردوست
مهشید منتظری

23

 2- 1پروژه کارشناسی ارشد:
مهندسی پلیمر ،صنایع رنگ دانشگاه صنعتی
استاد راهنمای دوم
امیرکبیر
مهندسی رنگ پژوهشگاه رنگ
استاد راهنمای اول

دانشگاه گیالن
استاد راهنمای دوم
 1-1پروژه کارشناسی:
مهندسی پلیمر-رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استاد راهنمای دوم

بررسي اطالعات گونيومتري با استفاده از دوربين ديجيتال

23
52

بررسي چارت رنگ پوست پنتون و دادههای رنگ پوست ایرانیان در فضارنگ

بهناز ایران
منش

21

استاد راهنمای دوم

مهندسی پلیمر-رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد راهنمای دوم

مهندسی پلیمر-رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتقال فضای رنگتصاویر به یکدیگر با استفاده از تئوریتجزیهطیفی و تکنیک-
آنالیزاجزایاصلی
ارزیابی ذرات متالیک در رنگ های خودرویی

نادر چاووشی

23

استاد راهنما
استاد راهنما
 3-1مشاور:
استاد مشاور

دانشگاه آزاد واحد یادگار امام
دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

بررسي خواص عمق دهنده هاي نوري بر روي پلي استر
بررسي اختالط رنگها در نساجي

حیدریان-
ناصح
مهدی فرخی

52

*CIEL*a*bو دسته یابي آنها با استفاده ازFCM

53
53

پروژه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد
جنوب

اندازه گیری رنگ در کنترل کیفیت عسل

مریم زنگانه

23

كارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم و فنآوری
رنگ
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب

چاپ هاف تن

مهرزیار گرجی

52

معرفی مجموعه های انعکاس طیفی

استاد راهنما سمینار

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب

جاذب های صوت

استاد راهنما سمینار

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب

خاصیت وابازتابشی رنگ های ترافیکی

محمد ولی
زاده
فرشاد
صبردوست
معصومه
رشیدی

52

 8-1سمینار:
استاد راهنما سمینار
استاد راهنما سمینار

 1-1کارآموزی:
سرپرست کارآموزی
سرپرست کارآموزی

52
52

کارشناسی رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی شیمی نساجی آزاد واحد یادگار
امام
کارشناسی شیمی نساجی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
کارشناسی پلیمر آزاد واحد علوم تحقیقات

تهیه یک سری داده مرجع از رنگ های پوست
بررسی مشخصات منابع نوری ساخت کشور

نرگس حسنی
طلعت تقوی

21
23

رنگرزی گل

مریم میر افشار

52

رنگرزی ABS

سرپرست کارآموزی
سرپرست کارآموزی

کارشناسی شیمی دانشگاه آزاد
کارشناسی رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهیه محتوای آموزشی رنگ سنجی پیشرفته
مديريت رنگ

سرپرست کارآموزی

کاردانی مهرکام پارس

تهيه دستورالعمل هاي نقاشي ساختمان

سرپرست کارآموزی

کاردانی مهرکام پارس

طراحي و راه اندازي وب سايت بخش فيزيك رنگ

سرپرست کارآموزی

کاردانی مهرکام پارس

تهيه پايگاه داده صنعت رنگ كشور

معصومه
کاویانی
نينا محقق
نيلوفر كاظم
ارگي
محمدحسين-
صدقي
سيد سپهر
معيني
فراز گريست

52

سرپرست کارآموزی
سرپرست کارآموزی

55
55
51
51
51

 -1سوابق داوری:
–
–
–

داوری آزمون جامع دکتری ( 1نفر) برای موسسه پژوهشی علوم و فنآوری رنگ
داوری پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد ( 1پایان نامه) برای دانشکده پلیمر-رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داوری پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد ( 5پایان نامه) برای دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

–

داوری مقاله  ISIبرای مجله (Sensor Reviewا مقاله)

–

داوری مقاله  ISIبرای مجله 2(Coloration Technologyمقاله)

–
–
–
–

داوري مقاله علمي پژوهشی براي نشريه علمی پژوهشی علوم و فناوري رنگ ( 1مقاله)
داوری مقاله علمی ترویجی برای نشریه دنیای رنگ(11مقاله)
داوري مقاله علمي پژوهشی براي نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران(1مقاله)
داوري مقاله علمي براي کنفرانس فرش ( 2مقاله)

–

داوري مقاله علمي براي کنفرانس1( ICCC2011مقاله) 1( ICCC2017 ,مقاله)

–
–
–

داوري مقاله علمي براي اولین همایش دانشجویی علوم و فن آوری رنگ ( 111مقاله)1151 ،
داوري اختراع براي پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ( 1اختراع)
داوری طرح پژوهشی برای صندوق حمایت از پژوهشگران(  1طرح)

 -5کتاب:
–
–
–

کیوان انصاری ،علیرضا محمودی نهاوندی" ،مدیریت رنگ در نمايشگرها" ،تدوين و ترجمه111 ،صفحه ،انتشارات نقش بیان.1121 ،
بازنگری فصل سوم" دیدار علمی رنگ(علم ،هنر و فن ایجاد رنگ)" از کتاب "اصول سنجش از دور نوین" نوشته دکتر سید کاظم علوی پناه  ،موسسه انتشارات دانشگاه
تهران1155 ،
كتاب "اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ" ،تدوین1151 ،

 -2اختراع:
-1
-2
-1
-3
-8

کیوان انصاری ،محمد عرفان بهرامی ،مسعود هنرور " ،سامانه تعیین خصوصیات ظاهری انواع شکر " ،شماره اختراع ،22111 :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
تاریخ ثبت1125/35/28 :
احسان امینی ،آرش عزیزی ،کیوان انصاری" ،تراز کننده زبان جهت تصویر برداری رنگی" ،شماره اختراع ،51113 :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،تاریخ ثبت:
1123/33/18
سیده مریم مدنی ،منوچهر خراسانی ،کیوان انصاری؛ حبیب علیزاده" ،مولتی کالر ترک" ،شماره اختراع ،51118 :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،تاریخ ثبت:
1122/32/11
کیوان انصاری " ،ارزیابی آزمون مقاومت در برابر سنگریزه(چیپینگ ) با استفاده از اسکنر" ،شماره اختراع ،11315 :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،تاریخ ثبت:
1123/13/3
کیوان انصاری " ،ارزیابی آزمون چسبندگی کراس کات با استفاده از اسکنر" ،شماره اختراع ،11312 :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،تاریخ ثبت1123/13/3 :

 -13سوابق پژوهشي علمي :
عنوان
فرارداد صنعتی

دانش فنی انتقال فضای رنگی یک تصویر هنری بر روی تصویر مقصد با استفاده از روش PCA

مسئولیت
مجری

محل
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ

زمان
21

موضوع

طرح پسا دکتری

تعیین مختصات فیلترهای گوسی برای سنسورهای  CMOSبه منظور تشخیص چهره در منطقه

محقق

آزمایشگاه  LE2Iدانشگاه

28

تعیین مختصات فیلترهای گوسی برای سنسورهای  CMOSبه منظور بازسازی داده های طیفی در

محقق

آزمایشگاه  LE2Iدانشگاه

28

طرح مطالعاتی
داخلی
طرح مطالعاتی
داخلی
طرح مطالعاتی
داخلی
طرح مطالعاتی
داخلی
طرح مطالعاتی
داخلی
قرارداد صنعتی

ناحیه مرئی
ارائه یک تکنیک جدید محاسباتی جهت تعیین مشخصه های رنگی (مستقل از دستگاه) یک پویشگر

مجری

انتقال فضای رنگی بین تصاویر با روش همانندی هیستوگرام

همکار

استفاده از تكنيك پردازش تصاوير ديجيتال در اندازه گيري چسبندگي روكش هاي سطح به روش كراس كات و
آزمون مقاومت در برابر سنگريزه

مجری

بازسازي سياه متاماريك از مختصات رنگ با استفاده از شبكه عصبي و تئوري تجزيه طیفی

مجری

ساخت صفحه نمایشگر

مجری

طرح انتخاب رنگ متالیک بر روی کامپوزیت های آلومینیومی با رنگ PVDF

مجری

قرارداد صنعتی

راه اندازی کالیبراسیون یک دستگاه اسپکتروفتومتر با نام تجاری BYK

مجری

قرارداد صنعتی

تعیین برخی مشخصات فنی رنگ ترافیک گرم و گالسبید

مجری

قرارداد صنعتی

تعیین مشخصات فنی دو نوع سیلر جاذب صدا (شرکت پرستو کمان)

مجری

قرارداد صنعتی

انتقال دانش فنی رنگ (شرکت شیمی غرب آسو)

مجری

قرارداد صنعتی

رنگرزی و تعیین مشخصات رنگ  11ماده رنگزا بر روی پارچه تریکو (شرکت رنگیران)

مجری

قرارداد صنعتی

تحقیق در جهت حل مشگل ایجاد گاز در تیوپ های پر شده (شرکت آتی مهر)

مجری

مادون قرمز نزدیک
طرح پسا دکتری

بورگاندی فرانسه
بورگاندی فرانسه
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ
پژوهشگاه علوم و فن
آوری رنگ

 -11تهیه دانش فنی :
–
–

دانش فنی ساخت رنگ موقت با خاصیت ارتجاعی.1123 ،
دانش فنی ساخت فوم خاک.1123 ،

–

دانش فنی ساخت مواد بازدارنده  Flash Rustدر سیستم های وت بالست.1152 ،

–

دانش فنی ساخت سیستم حالل مخصوص برای زدایش سطوح چاپی روی پروپیلن،1112 ،

–

تهیه نرم افزار تبدیل  Labبه رنگ متناظر جامد رنگ مانسل.1151 ،

–
–

تهیه بانک اطالعات مدیریت رنگ در چاپ دیجیتال.1151 ،
تهیه نرم افزار  2833فرموالسیون رنگ و جوهرهای چاپ.1123 ،

 -12سوابق کاری :
موضوع
– گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش
تصویر
– آزمایشگاه نمایش رنگ
– مهندسی تحقیقات
– راه اندازی شهرک صنعتی
– دايره خدمات مهندسي پس از فروش
– ارائه دهنده سيستم هاي پوشش و
رنگ
– بهره برداري از صنایع
– گروه رنگ و رزين و پتروشيمي

مسئولیت
هیئت علمی

محل
موسسه پژوهشی علوم و فن آوری رنگ

زمان
 -51اکنون

مدیر آزمایشگاه
مدیر بخش
قائم مقام مدیر عامل
مدير
مشاوره فنی

موسسه پژوهشی علوم و فن آوری رنگ
شرکت توسعه مهندسی پایار
شرکت توسعه و عمران میانه
گروه صنعتي ديزل ساز -آب نور در زمينه سيستمهاي پوشش پودري
کارخانجات لوله و ماشين سازي ايران  ،سازمان آب شرب منطقه آزاد قشم،
شركت وزين صنعت .... ،
اداره صنايع منطقه آزاد قشم
سازمان بازرسي و نظارت كاال

22 -23
53-51
51
53 -11
58 -11

کارشناس ارشد
بازرس ارشد

11-18
18-13

23
23-52
23-52
52-55
52-55
21
21
21
23
23
52
52

شركت رنگسازي طيف ايران  ،شركت رنگسازي خوش ..... ،
مسئول و يا کار
– آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت رنگ
– کار در شرکت هاي فام سازان (تجهيزات رنگ)  ،شركت سرورنگ (رنگهاي صنعتي)  ،شركت سمن (طرح تحقيقات ساخت پنتا اريتريول)  ،شركت لدورا (
ساخت پوليش هاي صنعتي) ... ،

11 - 13
52-13

 -11سوابق فعاليت در امور اجرائي :
موضوع
– دومین مسابقه ملی رنگ همانندی
– کارگاه آموزشی " مدیریت فرموالسیون و ساخت رنگ مولتی کالر"
–
–
–
–

سومین کارگاه آموزشی " مدیریت در اجرای رنگ دکوراتیو دارای
بافتار"،
دومین کارگاه آموزشی " مدیریت در اجرای رنگ دکوراتیو دارای
بافتار"،
اولین کارگاه آموزشی " مدیریت در اجرای رنگ دکوراتیو دارای
بافتار"،
سومین کارگاه آموزشی مواد افزودنی در رنگ و پوشش ها

مسئولیت
عضو کمیته
علمی
دبير كارگاه
دبير كارگاه
دبير كارگاه
دبير كارگاه

محل
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ
شرکت نقش و نگار
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

زمان
مهر 21
اردیبهشت 22
تیر 22
خرداد 22
اردیبهشت 22

دبير كارگاه

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

– دومین کارگاه آموزشی مواد افزودنی در رنگ و پوشش ها

دبير كارگاه

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 21

– اولین کارگاه آموزشی مواد افزودنی در رنگ و پوشش ها

دبير كارگاه

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 23

– اصول تکنولوژی و ارزیابی رزین های صنعتی

دبير كارگاه

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

خرداد 21

– اولین کارگاه تولید رنگهای آلکیدی هوا خشک (ساختمانی –
صنعتی)
– کارآفرینی در صنعت رنگ (دوره آموزشی  83ساعته)

دبير كارگاه

– كنفرانس بین المللی رنگ

ICCC 2332

– سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش
– دومین همایش بین المللی پوشش های خودرویی
– هسته نمایشگر پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ
–
–
–
–
–

غرفه گروه پژوهشي نمايش رنگ وپردازش تصوير
غرفه پژوهشكده صنايع رنگ
غرفه پژوهشكده صنايع رنگ
غرفه پژوهشكده صنايع رنگ
کارگاه آموزشی "کاربردهای رنگ سنجی در صنعت"

– كارگاه آموزشي" پوشش هاي  PVCخودروئي"
–
–
–
–
–
–

كارگاه آموزشي" نانو رنگدانه ها  :روش های ساخت  ،خواص و
کاربرد ها"
كارگاه آموزشي" رنگرزي صنعتي الياف پروتئيني با مواد رنگزاي
طبيعي "
اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ و راهبرد امور
ستادي مربوطه
مسابقه مقاله نويسي و پايان نامه برتر
انتخاب نوآوري برتر در صنعت رنگ كشور
تدوين استاندارد ملي طیف سنجی نوری

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اسفند 21

مهر 23

دبیر کارگاه
عضو کمیته
علمی
عضو کمیته
علمی
عضو کمیته
علمی
عضو کمیته
علمی
مديريت غرفه
مسئول غرفه
مسئول غرفه
مسئول غرفه
کمیته علمی
دبير كارگاه

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

بهمن 52
1155

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

1155

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

1155

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

1155

نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در مصلی تهران
نمايشگاه نانو فناوري در سالن حجاب
نمايشگاه نانو فناوري در دانشگاه تربيت مدرس
نمايشگاه بين المللي رنگ ،تهران
پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ
اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ

بهمن 51
51
55
55
بهمن 51
نیم روزه اسفند 51

دبير كارگاه

اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ

نیم روزه اسفند 51

دبير كارگاه

اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ

نیم روزه اسفند 51

دبير همايش

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

سال 51

مسئول علمي
مدیر مسئول
عضو كارگروه

اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ
اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ
کمیته ملی  211استاندارد ملي ایران

سال 51
سال 51
51

پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ

 - 13عضويت در انجمن های علمی :
–
–
–
–
–
–

عضو پيوسته انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ( -23تاکنون)
عضو پيوسته انجمن بین المللی بازشناسی الگو ( -23تاکنون)
عضو هيئت مديره و مدير گروه آمار و اطالعات انجمن علمي رنگ ايران و عضو پیوسته آن -53( ،کنون)
عضويت در هسته نمايشگر پژوهشگاه علوم و فنآوری رنگ( ،سال)55-51
عضو انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر -53( ،تا کنون)
بازرس اسبق گروه پليمر -رنگ انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي اميركبير(سال )58-53

 - 18دوره هاي گذرانده شده:
مدرک
– گواهینامه

نرم افزار Latex

دوره آموزشی

– گواهینامه
– گواهینامه

اخالق حرفه ای
تفکر طراحی در نوآوری(مونا طاهری)

– گواهینامه

خالقیت و نوآوری(دکتر فیض بخش)
متاریاضیات(دکتر مسعود ناصری)

دوره آموزشی
کارگاه
آموزشی
دوره آموزشی
دوره آموزشی

 5ساعت
 23ساعت

– گواهینامه

اصول و فنون مذاکره(دکتر مسعود
حیدری)
تریز پیشرفته

دوره آموزشی

 5ساعت

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

– گواهینامه

منطق ،محاسبات و سیستم های فازی در
متلب

کارگاه
آموزشی
دوره آموزشی

 11ساعت

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

شهریور 21

 11ساعت

متلب سایت

مرداد 21

– -

– گواهینامه

موضوع

مدت
 11ساعت

محل برگزاری
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

زمان
خرداد 21

 11ساعت
 23ساعت

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

دی 22
اسفند 22

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
-

بهمن 21
پاییز 21
آذر 21

– گواهینامه حضور

TRIZ

سمینار

 2روز

– گواهینامه
– گواهینامه
– گواهینامه فارسی و
انگلیسی
– گواهینامه داناییɪ

طراحی آزمایش مبتنی بر متدولوژی شش
سیگما
نحوه مقاله نویسی
اصول کسب و کار به سبک چینی

نشست
آموزشی
دوره آموزشی
دوره آموزشی

 2ساعت

( TRIZفنی – مهندسی سطح )ɪ

– گواهینامه فارسی و
انگلیسی
– گواهینامه

تربیت مربی کارآفرینی -گرایش کسب و
کار
مديريت رنگ ،از خالقیت تا چاپ

کارگاه
آموزشی
دوره آموزشي

– گواهینامه
– گواهینامه

مكاتبات اداري( گزارش نویسی)
مقاله نويسي علمی به زبان انگليسي

– گواهینامه

فيزيک رنگ

– گواهینامه
– گواهینامه انگلیسی

روکش هاي سطح
Organizational Decision-Making

– گواهینامه

مديريت كيفيتISO

– گواهینامه

مهندسي اعمال رنگ

 3ساعت
 1ساعت
 33ساعت
123
ساعت
یکروزه

دومین کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های کشف و
حل مسئله
دومین کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های کشف و
حل مسئله
پژوهشگاه علوم و فنآوری رنگ
انسیتو مدیریت آلوارس ،شرکت توسعه مدیریت
آلوارس شرق
موسسه مطالعات نوآوری و فنآوری ایران
دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ،موسسه کار و
امور اجتماعی
شرکت پدید پردازش پایدار  ،بخش گرافیک شرکت
کونیکا مینولتا
سازمان بازرسی و نظارت بر کاال
مرکز مطالعات و آموزش دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران جنوب
پژوهشکده صنایع رنگ ایران

اسفند 1123
اسفند 1123
مهر 1123
اردیبهشت
1123
پاییز 1152
فروردین
1155
خرداد 1151

کارگاه
آموزشی
دوره آموزشي
کارگاه
آموزشی
کارگاه
آموزشی
دوره آموزشي
کارگاه
آموزشی
دوره آموزشي

 1روزه

شرکت شوال

اسفند 1111

دوره آموزشي

 13ساعت

مرکز آموزش وزارت صنایع

مهر 1111

 11ساعت
 11ساعت
دو روزه
دو روزه
 8روزه

دوره هاي کامپيوتري مختلف )… (Windows 7,Mac, Matlab ,Word ,Excel, Power Point ,

دی 1153
شهریور 1151
تیر 1151

پژوهشگاه پلیمر ایران

آبان 1153
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