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درباره من

.هستمبیش از یک دهه تجربه در زمینه تولید، آموزش و پژوهش در حوزه محصوالت و مواد اولیه دیرگدازبا 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد▪

سرامیک: گرایش

( ره)بین المللی امام خمینی : دانشگاه

قزوین: شهر

1389-1387: سال

کارشناسی مهندسی مواد▪

سرامیک: گرایش

بوعلی سینا: دانشگاه

مالیر-همدان: شهر

1387-1383: سال

سوابق شغلی

(87)(قدرصنایع)نیرونسوزهایفرآوردهگروهتحقیقاتواحددرپژوهشیهمکاریوکارآموزیدوره▪

(88)کیفیتومهندسیمدیریت-آزمایشگاهکارشناسعنوانبهایران،لیکایالمللیبینشرکت▪

(96-88)دتولیمدیروتوسعهوتحقیقکیفیت،کنترلمسئولعناوینبهاراکنسوزهایفرآوردهشرکت▪

(کنونتا96)مدیرعاملومدیرههیئتعضوکرمان،آذرماهاندیرگدازشرکت▪

سایر سوابق شغلی

حیطمدرمقاومدیرگدازهایپوششواسیدضددیرگدازهایپوششتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

(شازنداهپاالیشگازتأییدیهبا)هیدروکربنیصنایعجهت(همزمانخاصیتدو)اسیدیعواملیوقلیایی

(93)



پالستیکرگدازدیباشازندنیروگاهبویلرمشعلدیرگدازآسترتعویضوتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

(93)(کنونتا93فروردینازکارکرد)واحدآنازفنیتأییدیهباجدید،آهنکم

کورهتاجازدیرگدآسترجهتمرکبباندموالیتیآهنکمریختنیجرمتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

CO(95)مجددنصبواستفادهسال،3اولکارکردواحد،آنازفنیتأییدیهباشازند،پاالیشگاهبویلر

پاالیشگاهرآکتورجهتدرجه1540سبکآهنکمفوقریختنیجرمتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

(93)(93مردادازکارکرد)واحدآنازفنیتأییدیهباشازند،

شازندشگاهپاالیرآکتورهایجهتسایشضدپالستیکدیرگدازنوعدوتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

ثبتجهتمراحلطی)چینکشورالمللیبینهایآزمایشگاهازفنیتأییدیهباآبادان،پاالیشگاهو

(96-93)شازندپاالیشگاهازتأییدیهبامذکورهایپاالیشگاهدرفعلیاستفادهمورد،(اختراع

بویلرCOکورهدیرگدازآسترجهتآهنکمپالستیکدیرگدازتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

(92)(سالسهکاکرددوره)واحدآنازفنیتأییدیهباشازند،پاالیشگاه

ونیریختجرمگوگرد،مذابنفوذبهمقاومپالستیکدیرگدازتولیدوخارجیمحصوالتسازیشبیه▪

کراکینگ،هایکورهعایقریختنیجرم،SRU))گوگردبازیابیکورهآسترباالآلومیناپالستیکدیرگداز

(94)شازندپاالیشگاهجهت...وعایقمالت

کمقفووآهنکمنوعازپیچیدهاشکالباساختهپیشهایبلوکتولیدوخارجیمحصولسازیشبیه▪

(93)ازنافروآلیاژهایکورهجهتخارجیسیلیمانیتیاشکالجایبهسیمان،

ارایدشازند،نیروگاهبویلرهایدیرگدازآسترتعمیرجهتآلومیناییPatching))تعمیراتیجرمتولید▪

(96-93)واحدآنازفنیتأییدیه

مالسغال،ذنفتی،ککمتالورژی،کککاه،گردو،پوستپسته،پوستاره،خاکپسماندمنابعازاستفاده▪

فضوالتده،شپودرضایعاتیکاغذضایعاتی،هایفومشده،پودرضایعاتیهایگونیبرنج،سبوسچغندر،

(97-88)عایقدیرگدازهایتولیددر،...وخرمانخلبرگحیوانی،

(97-92)دیرگدازهایفرآوردهانواعتولیددرآلومیناحاویپسماندمنابعازاستفادهوفرآوری▪

(88)رنگیلیکایآزمایشیتولید▪

(88)(آبدفعوجذبفاکتور)زئولیتولیکاکشاورزیکاربردمقایسه▪

-86)ایجرروانسازهایباآنمقایسهوبوکسیتیوشاموتیریختنیهایدرجرمبودیتروانسازازاستفاده▪

87)



(87-86)همدانآندالوزیتباآندالوزیتیسیمانکمریختنیهایجرمآزمایشیتولید▪

ASTMاستاندارد30الی16گریدسبکدیرگدازآجرهایانواعتولید▪ C155مختلفهایروشبه

(96-88)مکعبمترسانتیبرگرم1/5الی0/5چگالیباپرسی،واکسترودیدوغابی،

رکتشآلومینیوم،ذوبصنایعآندپختهایدیگخارجی،دیاتومیتیآجرانبوهتولیدوسازیشبیه▪

(95)ایرالکو،

(96-88)گرادسانتیدرجه1800الی1000کاریدمایباچگالوسبکدیرگدازمالتانواعتولید▪

ASTMاستانداردVالیBهایکالسسنگینوسبکدیرگدازریختنیهایجرمانواعتولید▪ C401

(96-88)مکعبمترسانتیبرگرم3الی0/5چگالیبا

ازفادهاستباچگالوسبکحوزهدرسیمانبدونوسیمانکمخیلیسیمان،کمریختنیهایجرمتولید▪

(96-88)جدیداتصالعواملسایرونانوفناوری

(90)شیشهفومآزمایشگاهیهاینمونهآزمایشیتولید▪

جهت)مختلفآبجذبمیزانومتفاوتکاریدماهایوهادانسیتهباسبکموالیتوشاموتتولید▪

(97-88)(گوناگونکاربردهای

(88)تالکازاستفادهبامصنوعیکوردیریتآزمایشیتولید▪

TUVشرکتممیزیدورهیک▪ NORD(88)لیکاشرکتکیفیتومهندسیمدیرسمتتحت

اءاحیپروژهعایقدیرگدازآجرهایازبخشیتأمینفرآینددرتولیدوQC،R&Dریزیبرنامهوطراحی▪

(89-88)اردکانارفعاسفنجیآهنمستقیم

یاءاحپروژهعایقدیرگدازآجرهایازبخشیتأمینفرآینددرتولیدوQC،R&Dریزیبرنامهوطراحی▪

(90-89)خرازیشهیداسفنجیآهنمستقیم

صب،نبندی،الیهنسوزکاری،وهاکورهاینباآشناییتونل،وشاتلهایکورهساختپروژهدرهمکاری▪

(96-87)...وواگنمخصوصریختنیهایجرمواگن،طراحی

(96-88)مختلفاتصالعواملباآلومیناییوباالآلومیناشاموتی،پالستیکدیرگدازهایتولید▪

(96-92)دیرگدازهابهمربوطآزمایشگاهیتجهیزاتساختوطراحیدرمشاور▪

(93)اراکسازیماشینمتالورژیواحدخاصتعمیراتیریختنیهایجرمتولید▪

(96-92)کربنمونوکسیدگازبهمقاوموسایشبهمقاومدیرگدازهایتولید▪

Highآهنکمشاموتتولید▪ Duty(94-93)داخلیکائولنمعادناز



احیاءازریجلوگیجهتآهنکمنوعازسنگینوسبکتکه،چندوتکهیکنوعازمشعلبلوکانواعتولید▪

(96-89)شدهپختپیشوخامصورتبهموضعی

آنازفنیتأییدهدارای)سپاهانفوالدافزاشرکتعمودیهایکورهآسترمخصوصعایقآجرهایتولید▪

(94)(واحد

(95)شازندپاالیشگاهبویلرCOآهنکمدارشکلآجرهایسازیشبیه▪

(95)شازندپاالیشگاهبویلرCOآهنکمنوع23گریدسبکآجرهایسازیشبیه▪

(96و95)عایقدیرگدازآجرهایتولیددرهیدروکربنیصنایعهایباطلهازاستفادهوفرآوری▪

(95)آلومینیومصنایعاحیاءهایدیگجهتپرسیروشبهدیاتومیتیآجرهایتولید▪

کشورداخلمعادنوپسماندوباطلهمنابعازاستفادهباموالیت-کوردیریتوکوردیریتآزمایشیتولید▪

(94-96)

(97)المللیبیناستانداردمطابقگریریختهکرومیتیماسهتولید▪

(97)درصد98باالیفازیخلوصکرومیتتولید▪

(97)مختلفگریدهایدرپاتیلکرومیتیمجرایماسهتولید▪

Carbonروشبهپاتیلکرومیتیمجرایماسهتولید▪ Coat(97)

(96)(فورستریت)مصنوعیاولیوینآزمایشیتولید▪

سوابق مشاوره

آبدشتمیتکروکنستانترهکنندهتولیدهایشرکتومعادنهایباطلهازاستفادهسنجیامکاندرمشاوره▪

(96–93)کرمان(اسفندقه)

نگنزیمفوالدهایرویبرکرماناسفندقهمعدنکرومیتیماسهخواصبررسیکارشناسی،پروژهمشاوره▪

(مشاورمهندسسمتبا)95پاییززاده،غفارجوادمحمددانشجوشریف،صنعتیدانشگاه،(هادفیلد)

(96-97)سیرجانآرایکانیشرکتدولومیت،کلسیناسیونشافتکورهدیرگدازموادمشاوره▪

شازند(ره)خمینیامامپاالیشگاهدیرگداز،موادمشاور▪

دانشجوژی،انرموادپژوهشگاهکاشی،صنایعضایعاتازکوراندومموالیتتولیدپسادکتری،پروژهمشاوره▪

(97)امامیسیدمحسندکتر



سوابق تدریس

(97آزمایشگاهی،مراحل)سیمانبدونعایقدیرگدازریختنیهایجرمتولید▪

مراحلیط)کاشیصنایعضایعاتیسرامیکیرولرهایازاستفادهبازیرکونیاموالیتوموالیتتولید▪

(97آزمایشگاهی،

(97آزمایشگاهی،مراحل)آبگریزهایاگریگیتباعایقدیرگدازریختنیهایجرمتولید▪

(97آزمایشگاهی،مراحل)سوختنیعواملبدونودرجاروشبهمتخلخلموالیتتولید▪

گاهی،آزمایشمراحل)نوینفرآوریروشبهگریریختهکرومیتیماسهپرعیارسازیوزداییناخالصی▪

97)

(97آزمایشگاهی،مراحل)پسماندمنابعازمصنوعیبوکسیتتولید▪

(97آزمایشگاهی،مراحل)پسماندمنابعازاکسیدزیرکونیوماستحصال▪

(97تحقیقاتی،مراحل)آهنکمفورستریتتولید▪

پروژه های در حال اجرا

دیرگدازدرسخصوصیتدریس▪

92-(اراک)شازندخمینیامامپاالیشگاهدردیرگدازهادرستدریس▪

مینیخامامپاالیشگاهراهکارها،وهاآسیبپاالیشگاهی،صنایعدرمصرفیدیرگدازمواددورهتدریس▪

97-(اراک)شازند

ازندهشخمینیامامپاالیشگاهپاالیشگاهی،صنایعدردیرگدازمحصوالتنصبآموزشدورهتدریس▪

97-(اراک)

گواهینامه ها و رتبه ها 

دانشگاهسرامیک-موادمهندسیرشته1387سالورودیدانشجویانبینارشدکارشناسیمقطعاولرتبه▪

قزوین(ره)خمینیامامالمللیبین

عاملبانیومآلومیمذابباخوردگیبهمقاومبوکسیتیدیرگدازهایبتن"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

(1390)کشورامالکواسنادثبتسازمانقضاییه،قوه،"نانوسیلیکااتصال



وتحقیقاتعلوم،وزارترنگپژوهشگاه،1388مهرماهرنگی،هایشیشهکارگاهآموزشیدورهگواهینامه▪

فناوری

سازمانضاییه،ققوه،"کرومیتمعادنباطلهسرپانتینازفورستریتسنتز"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

(1397)کشورامالکواسنادثبت

موالیت-کوردیریتوCordierite))کوردیریتسرامیکیموادسنتز"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

((Cordierite-mulliteمستعملکاتالیست)پسماندمنبعسهازاستفادهباFCCصنایع

قضاییه،وهق،"(کرومیتمعادنباطلهسرپانتین/سرامیکوکاشیصنایعرولرهایضایعات/هیدروکربنی

(1397)کشورامالکواسنادثبتسازمان

قوه،"طلهباسرپانتینازاستفادهباقلیاییعایقدیرگدازهایساخت"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

(1397)کشورامالکواسنادثبتسازمانقضاییه،

،"سمیماندپسهایکاتالیستازاستفادهباعایقدیرگدازآجرهایتولید"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

(1397)کشورامالکواسنادثبتسازمانقضاییه،قوه

قضاییه،قوه،"دپسمانکاتالیستازاستفادهباسایندههایسرامیکتولید"عنوانبااختراعثبتگواهینامه▪

(1397)کشورامالکواسنادثبتسازمان

جوایز و حمایت ها

یحمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد، مرحله اول، ستاد حمایت از فناوری نانو دفتر ریاست جمهور▪

یحمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد، مرحله دوم، ستاد حمایت از فناوری نانو دفتر ریاست جمهور▪

در حوزه فناوری نانو، ستاد حمایت از فناوری نانو دفتر ریاست جمهوریISIحمایت از چاپ مقاله ▪

مقاالت و کنفرانس ها

دازدیرگریختنیهایجرمدرکلوئیدینانوسیلیکایازاستفاده"سوری،.عمحبی،.م.مرمضانی،.ع.1

خمینیماماالمللیبیندانشگاهصنعتی،توسعهونانوفناوریکاربردهایهمایش،"سیمانبدونآلومینایی

.1389اردیبهشتایران،قزوین،

جرمگیخوردبهمقاومتوفیزیکیخواصروینانوسیلیکا"اثربررسیسوری،.عمحبی،.م.مرمضانی،.ع.2

صنعتولمعدانشگاهایران،سرامیککنگرههشتمین،"آلومینیومصنعتدرمصرفیآلومیناییریختنیهای

.1390اردیبهشتتهران،ایران،



صنعتدردیرگدازریختنیهایجرمخوردگیبهمقاومتافزایش"سوری،.عمحبی،.م.مرمضانی،.ع.3

دانشگاهمواد،لمعومهندسیمشترکهمایشپنجمین،"نانوساختارکلوئیدیسیلیکایازاستفادهباآلومینیوم،

.1390آباناصفهان،اصفهان،صنعتی

4. A.R. Souri and A.Ramezani and F.Rahimi and F.Golestani-Fard, “The

Effect of Additives on Chamotte Based Low Cement Refractory

Castables”, Proceeding of 49th Annual Conference of Metallurgists of

CIM. Advances in Refractories: 317-323. Vancouver. (2010).

5. A.Ramezani and M.M.Mohebi and A.R.Souri, “Incorporating Nano

Silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina

Refractory Castables”, JMEP (Journal of Material Engineering and

Performance), 2012.

6. S.Nemat, A.Ramezani and S.M.Emami, “Possible use of waste

serpentine from Abdasht chromite mines into the refractory and

ceramic industries”, CERAMIC INTERNATIONAL 42 (2016) 18479–

18483.

7. A.Ramezani, S.M.Emami, S.Nemat, “Reuse of Spent FCC Catalyst,

Waste Serpentine and Kiln Rollers Waste for Synthesis of Cordierite

and Cordierite-mullite ceramics”, JOURNAL OF HAZARDOUS

MATERIALS 338 (2017) 177-185.

8. S.M.Emami, A.Ramezani and S.Nemat, “Sintering behavior of waste

serpentine from Abdasht chromite mines and kaolin blends”,

CERAMIC INTERNATIONAL 43 (2017) 15189–15193.

9. A.Ramezani, S.Nemat, S.M.Emami, “Effects of the size of expanded

polystyrene as a pore-former on the properties of insulating

firebricks”, CERAMIC INTERNATIONAL 44 (2018) 6641–6644.

10. A.Ramezani, S.M.Emami, S.Nemat, “Effect of waste serpentine on



the properties of basic insulating refractories”, CERAMIC

INTERNATIONAL 44 (2018) 9269-9275.

11. S.Nemat, A.Ramezani and S.M.Emami, “Recycling of waste

serpentine for the production of forsterite refractories: The effects of

various parameters on the sintering behavior”, JOURNAL OF

AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, Sep 2018.

ترجمه و تألیف 

ویاماممحسنسیددکترهمکاریباجلد،دودر(آمریکایینسخه)دیرگدازهاهندبوککاملترجمه▪

1396فروردینشریف،نخبگانانتشاراتانرژی،وموادپژوهشگاهصالحی،اسماعیلدکتر

محسنیدسدکترهمکاریبادیرگدازها،حوزهدرالمللیبیناستانداردیکصدازبیشترجمهوگردآوری▪

1397ترجمه،پایانیمراحلامامی،

مهارت ها

ی سرامیکتسلط بر زبان انگلیسی تخصصی رشته مهندس

Microsoft Officeتسلط بر ابزارهای 


