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كارگاه آموزشي تدوین 
استانداردھاي بین المللي سازمان ملي استاندارد ١٣٩۴

:زمینه هاي تخصصی و تحقیقاتی- 5
کاغذسازيخمیر و- 
هاي چوبیچوب و فرآورده- 
هابیوکامپوزیت- 

:سوابق پژوهشی - 6
:به شرح زیرطرح جامع تحقیقاتی1دردست اجرا وپروژه تحقیقاتی خاتمه یافته و14مجري 

تولید خمیرکاغذ از کاه گندم بروش حالل آلی ـ خاتمه یافته- 
تولید خمیرکاغذ از نی هاي ایران ـ خاتمه یافته- 
استفاده از چوب صنوبر و اکالیپتوس در تولید کاغذ روزنامه و چاپ مکانیکی ـ خاتمه یافتهبررسی - 
خاتمه یافتهبررسی خصوصیات کامپوزیت تهیه شده از ضایعات هرس نخل ـ - 
بررسی تولید خمیرکاغذ از ساقه کلزا ـ خاتمه یافته- 
خاتمـه  -مکانیکی _تفاده در خمیرکاغذ شیمیایی امکان سنجی جایگزینی الیاف کنف بجاي الیاف بلند وارداتی مورد اس- 

یافته
خاتمه یافته-بررسی تولید خمیرکاغذ شیمیایی از چوب اکالیپتوس کامالدولنسیس در دوره کوتاه مدت بهره برداري- 
خاتمه یافته-بررسی تولید خمیرکاغذ از چوب اکالیپتوس گراندیس در دوره کوتاه مدت بهره برداري- 
خاتمه یافته-ي خمیر آلفا سلولز لینتر پنبه براي تولید مشتقات نیترات سلولزهابهبود ویژگی- 
خاتمه یافته-بررسی تولید انرژي از پسماندهاي سلولزي- 
خاتمه یافته-اي ساخته شده از الیاف مغز ساقه گیاه شاهدانههاي کاغذ کنگرهبررسی ویژگی- 
خاتمه یافته-اندیس در دوره کوتاه مدت بهره برداريبررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از چوب اکالیپتوس گر- 
خاتمه یافته-هاي خمیرکاغذهاي مکانیکی و شیمیاییاثر متغیرهاي فرایند پاالیش بر ویژگی- 
درحال اجرا- اثر زمان برداشت ساقه بر کیفیت کاغذ نیمه شیمیایی تولید شده از مغز کنف براي جعبه کارتن-
درحال اجرا-میایی و پتانسیل کاربرد گیاه کنف در تولید کاغذهاي شیبررسی ویژگیطرح جامع -

:مقاالت چاپ شده-1-6
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(ISI)المللیعناوین مقاالت در نشریات نمایه شده بین-

1. Mahdavi, S., Kermanian, H., and Varshoei, A. 2010. Comparison of mechanical properties
of date palm fiber-polyethyelene composite, Bioresources Journal (ISI Journal).

2. Mahdavi, S., Kermanian, H., Ramezani, O., and Molavi, S., 2013. Assessment of five
successful poplar clones for kraft pulp production, Cellulose chemistry and technology,
Vol.3-4. (ISI Journal).

3. Tavasoli, A., dehghani, M.R., and mahdavi, S., 2011. Properties of Kenaf bast fiber
reinforced Bagasse soda pulp in comparison to long fiber, World applied science journal,
(ISI Journal).

4. Ebrahimpour Kasmani, J., Mahdavi, S., Alizadeh, A., Nemati, M., and Samariha, A. 2013.
Physical properties and printability characteristics of mechanical printing paper with LWC,
Bioresources Journal, 8(3). (ISI Journal).

5. Ebrahimpour Kasmani, J., Mahdavi, S., Samariha, A., 2013. Structural Studies of
Mechanical Printing Paper Coating Using SEM, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 3(3) 6-8.

6. KIAEI, M., MAHDAVI, S., KIALASHAKI, A., NEMATI, M., SAMARIHA, A., and
SAGHAFI, A., 2014. CHEMICAL COMPOSITION AND MORPHOLOGICAL
PROPERTIES OF CANOLA PLANT AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN PULP
AND PAPER INDUSTRY, Cellulose Chem. Technol., (ISI Journal) 48 (1-2), 105-110.

7. Mazhari Mousavi, S.M., Hosseini, S.Z., Resalati, H., Mahdavi, S., Rasooly Garmaroody, E.
2013. Papermaking potential of rapeseed straw, a new agricultural-based fiber source,
Journal of Cleaner Production, (ISI Journal), 52, 420-424.

8. Ebrahimpour Kasmani, J., Mahdavi, S., Samariha, A., and Nemati, M., 2013. Mechanical
Strength and Optical Properties of LWC Wood-Containing Paper, BioResources, (ISI
Journal), 8(4), 6472-6480.

9. Kermanian, H., Razmpour, Z., Ramezani, O., Mahdavi, S., Rahmaninia, M., and Ashtari, H.,
2013. The Influence of Refining History of Waste NSSC Paper on its Recyclability,
BioResources, (ISI Journal), 8(4), 5424-5434.

10. Mohammad Ali Hossein, Mohammad Talaeipour, AmirHooman Hemmasi, Behzad Bazyar,
Saeed Mahdavi, 2015. Effects of Sequencing Enzyme Application and Refining on DIP
Properties Produced From Mixed Office Waste Paper, BioResources, (ISI Journal), 10(3),
4768-4783.

11. Veisi, A., and Mahdavi, S., 2016. Mixing Bleached White Poplar and Wheat Straw
Chemimechanical Pulps to Improve the Mechanical and Optical Characteristics,
BioResources, 11(2), 2987-2997 (ISI Journal).

عناوین مقاالت در نشریات با اعتبار علمی ـ پژوهشی-

مقاالت نفر اول یا مؤلف مسئول
- 1شماره -پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران - دو فصلنامه علمی-رانبررسی تولید خمیرکاغذ از نی هاي ای-1

22 ،1386
پژوهشی تحقیقات -دو فصلنامه علمی-بررسی مقایسه اي ویژگی هاي خمیرکاغذ حالل آلی تهیه شده از کاه گندم-2
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1386، 22- 2چوب و کاغذ ایران، شماره 
پژوهشی -دو فصلنامه علمی- یایی پسماند دو رقم کلزامقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهاي شیم-3

1387، 23- 1تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره 
هاي چوب، دانشگاه تولید خمیرکاغذ کرافت از دو رقم تند رشد صنوبر گونه ارومریکن، نشریه جنگل و فرآورده-4

.1391، 65، جلد 1تهران، دانشکده منابع طبیعی، شماره 
، 65)1(هاي چوب، شماره رکاغذ کرافت از دو رقم تندرشد صنوبر ارومریکن، نشریه جنگل و فرآوردهتولید خمی-5

1391.
هاي فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه، مجله زدایی و ویژگیبررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم الکاز بر میزان لیگنین- 6

.1391، 2، شماره3پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران، دوره- علمی
فصلنامه -) OCC(کهنهاي¬الینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگرههاي کاغذ تستتأثیر پاالیش بر بهبود ویژگی-7

.1392پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران،- علمی
-فصلنامه علمی- هاي خمیرکاغذتآثیر اختالط پوست و مغز کنف بر خمیرکاغذسازي به روش سودا و مقاومت-8

.1392، 4شماره 28ات چوب و کاغذ ایران، جلد پژوهشی تحقیق
پژوهشی تحقیقات چوب و - سازي، فصلنامه علمیهاي چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتنبهبود ویژگی-9

.1392، 2شماره 28کاغذ ایران، جلد 
پژوهشی تحقیقات - ه علمیبررسی ابعاد الیاف، ترکیب شیمیایی و تولید خمیرکاغذ سودا از ساقه سورگم، فصلنام-10

.1393، 29)1(چوب و کاغذ ایران، 
پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ - هاي آن، فصلنامه علمیبررسی تولید خمیرکاغذ روزنامه از کاه گندم و ویژگی-11

).مؤلف مسئول(1394، 2شماره 30ایران، جلد 
هاي علوم و فناوري اي، نشریه پژوهشید کاغذ کنگرهاي به منظور تولاز ساقه سورگم دانهNSSCتولید خمیر کاغذ -12

).مؤلف مسئول(1394، 3، شماره 22چوب و جنگل، جلد 

مقاالت همکار
مکانیکی براي ساخت کاغذ روزنامه، نشریه -هاي خمیرکاغذ شیمیاییتأثیر ترکیب ماده اولیه چوبی بر روي ویژگی-13

.1386، 76)3(پژوهش و سازندگی، 
هاي چوب، از چوب صنوبر ارومریکن براي ساخت کاغذ روزنامه، مجله جنگل و فرآوردهCMPیرکاغذ تولید خم-14

1386، 60) 3(شماره 
پژوهشی - ساخته شده از کلش برنج، فصلنامه علمیMDFهاي بررسی اثر زمان پرس و مقدار رزین بر ویژگی-15

.1386، 22)1(تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره 
پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ -ستیالسیون بر جذب آب و ثبات ابعادي کاغذ ساخته شده، فصلنامه علمیاثر ا-16

.22،1386)2(ایران، شماره 
) 1(هاي چوب، شماره هاي مختلف، مجله جنگل و فرآوردههاي مکانیکی کاغذ روزنامه در زاویهبررسی تغییر ویژگی-17
61 ،1387.
، فصلنامه MDFهاي تخته فیبر نیمه سنگین هاي صنوبر و شرایط ساخت بر ویژگیکلنبرداري تأثیر سن بهره-18

.23،1387)1(پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره - علمی
فصلنامه ... . بررسی امکان استفاده از خمیر سوداي پوست کنف بجاي خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت -19

.23،1387)2(چوب و کاغذ ایران ، شماره پژوهشی تحقیقات- علمی
پژوهشی تحقیقات -آنتراکینون از ساقه کلزا، فصلنامه علمی- هاي خمیرکاغذ تولید شده به روش سودابررسی ویژگی-20
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.1388، 24)1(چوب و کاغذ ایران، شماره 
، 24)2(غذ ایران، شماره پژوهشی تحقیقات چوب و کا-خصوصیات خمیرکاغذ چوب صنوبر تریپلو، فصلنامه علمی-21

1388.
-، فصلنامه علمی)MDF(اثر زمان بخارزنی، زمان پرس و مقدار چسب بر  کیفیت تخته فیبر نیمه سنگین  -22

.1389، 25)1(پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره 
، 63) 2(هاي چوب، شماره هطراحی و تولید یک نمونه آزمایشگاهی کاغذ فیلتر هواي خودرو، مجله جنگل و فرآورد-23

1389.
ها، مجله شیمی و مهندسی بهبود فرایند تهیه خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت-24

.1390، 30)3(شیمی ایران، شماره 
، 64) 4(ماره هاي چوب، شحاصل از صنوبر، مجله جنگل و فرآوردهCMPتأثیر سورفکتانت ها بر خواص خمیرکاغذ -25

1390.
پژوهشی تحقیقات چوب - هاي کاغذ، فصلنامه علمیبررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیرکاغذ مکانیکی بر ویژگی-26

.1390، 26)4(و کاغذ ایران، شماره 
یایی سولفیت خنثی از گونه صنوبر دلتوئیدس، فصلنامه تأثیر افزودن آنتراکینون در تولید خمیرکاغذ نیمه شیم-27

.1390، 26)4(پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره - علمی
پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، -مؤلفه هاي کاغذسازي پنج رقم متداول نیشکر در ایران، فصلنامه علمی-28

.1391، 27)1(شماره 
ایی سولفیت خنثی کارخانه چوب و کاغذ مازندران با خمیر نیمه شیمیایی سولفیت مقایسه خمیرکاغذ نیمه شیمی-29

.1391، 27)2(پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره -خنثی حاصل از ساقه کلزا، فصلنامه علمی
یران، پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ا- قابلیت استفاده از چوب سمر در ساخت تخته خرده چوب، فصلنامه علمی-30

.1391، 27)1(شماره 
بررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم الکاز بر میزان لیگنین زدایی و ویژگی هاي فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه، مجله -31

.1391، پاییز و زمستان 2صنایع چوب و کاغذ ایران، سال سوم، شماره 
پژوهشی تحقیقات چوب -، فصلنامه علمیCMPتأثیر اصالح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ -32

.1392، 28)4(و کاغذ ایران، 
دهی کم، نشریه علوم و فناوري رنگ، پذیري کاغذ چاپ مکانیکی به وسیله پوششهاي فیزیکی و چاپبهبود ویژگی-33

.1392، 2شماره 
پژوهشی تحقیقات چوب -امه علمی، فصلنCMPتأثیر اصالح الیاف با روش پیوندزنی بر خواص مقاومتی خمیرکاغذ -34

.1392، 28)1(و کاغذ ایران، 
پژوهشی- علمیفصلنامهبرنج،کلشآنتراکینون- سوداخمیرکاغذهاي¬تأثیر پلی الکترولیت در زهکشی و مقاومت-35

.29،1393)1(ایران،کاغذوچوبتحقیقات
تی و پسماند تولید فورفورال از باگاس، فصلنامه اتیلن سنگین بازیافهاي مکانیکی چندسازه پلیبررسی ویژگی-36

.1394، 3شماره 30پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران ، جلد - علمی
، فصلنامه 69-55ارزیابی افزودن نانوفیبر سلولزي براي تقویت خمیرکاغذ کرافت پربازده صنوبر دلتوئیدس رقم -37

.1394، 4شماره 30پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران ، جلد - علمی
مکانیکی، -برگ براي تولید خمیرکاغذ شیمیاییبررسی اختالط چوب صنوبر لرزان با دو گونه جنگلی بومی پهن-38

.1394، 4شماره 30پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران ، جلد -فصلنامه علمی
هاي مکانیکی تهیه شده از گونه-میاییهاي نوري و مکانیکی خمیرکاغذ شیتاثیر اختالط چوب گونه غان بر ویژگی-39
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.1394، 2، شماره6پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران ، دوره- جنگلی، فصلنامه علمی
هاي علوم و فناوري هاي خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز، نشریه پژوهشاثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی-40

.1394، 2، شماره 22چوب و جنگل، جلد 
پژوهشی تحقیقات چوب و کاغذ ایران، -ارزیابی تولید انرژي حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس، فصلنامه علمی-41

.300- 150، صفحه 1395، 2، شماره 31دوره 

یجیـ ترویعناوین مقاالت در نشریات با اعتبار علم- 
ترویجی علوم و -ارتن سازي، فصلنامه علمیهاي کاغذ بازیافتی مورد استفاده در صنعت کهاي بهبود مقاومتروش-1

.1390، پاییز 7بندي، سال دوم، شماره فنون بسته
بندي، سال دوم، ترویجی علوم و فنون بسته- بندي، فصلنامه علمیکاربرد فنّاوري زیستی در تولید کاغذهاي بسته-2

.1390، پاییز 7شماره 
بندي، سال دوم، ترویجی علوم و فنون بسته- ي، فصلنامه علمیبندي و کاغذسازکاربرد نشاسته در صنایع بسته-3

.1390، زمستان 8شماره 
بندي، سال چهارم، ترویجی علوم و فنون بسته- بندي مواد غذایی، فصلنامه علمیویژگی جوهرهاي چاپ براي بسته-4

.1392، تابستان 14شماره 
، بهار 17بندي، سال پنجم، شماره ویجی علوم و فنون بستهتر- بندي کاغذي، فصلنامه علمیطراحی و ساختار بسته-5

1393.
نامه علوم و فنون بسته بندي بندي، فصلبراي مصارف بسته55/69صنوبر دلتوئیدس رقم NSSCتولید خمیرکاغذ - 6

.1394، 21شماره 
علوم و فنون بسته بندي ارزیابی ویژگی هاي خمیرکاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس براي مصارف بسته بندي فصلنلمه -7

.1394، 23شماره 
ترویجی علوم و فنون -بندي، فصلنامه علمیهاي کاغذهاي بستهاهمیت شناسایی ترکیب الیاف در ارتقاي ویژگی-8

.1395، بهار 25بندي، سال هفتم، شماره بسته

...مقاالت ارایه شده در سمینارها ،کنفرانس ها و-2-6
1373ز کاه گندم بروش حالل آلی، اولین سمینار بین المللی جنگل و صنعت، بررسی تولید خمیرکاغذ ا- 
1382بررسی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذسازي، اولین همایش کاربرد و فرآوري مواد سلولزي، - 
1382لینتر پنبه منبع مهم آلفاسلولز جهان، اولین همایش کاربرد و فرآوري مواد سلولزي، - 
1383اده از گیاهان غیر چوبی در صنایع چوب و کاغذ، دومین همایش صنعت چوب خراسان،پتانسیل استف- 
 -An assessment of wood propertiesinteractions of E.camaldulensis     چهـارمین کنفـرانس مشـترك بـین ،

.، دانشگاه شهر کرد1383ایران و روسیه، 
 --Investigation on mechanical properties of date palm fiber- polyethylene composite  سـخنرانی و ،

2007-چاپ در بولتن علمی دانشگاه گوتینگن آلمان 
ملـی صـنوبر و   دومین همایش-بررسی روند تغییرات رویش سالیانه، ابعاد فیبر و جرم مخصوص چوب صنوبر دلتوئیدس- 

1387، اهمیت آن در زراعت چوب
پروپیلن، اولین همایش ملـی تـأمین مـواد اولیـه و توسـعه      ه از الیاف نخل و پلیهاي کامپوزیت ساخته شدبررسی ویژگی- 

، دانشگاه گرگان1387صنایع چوب و کاغذ کشور، 



7

-چـوب و کاغـذ  عیدر صنانینويهایفن آوریملشیهمانینخست، کاغذ سودا از پوست و مغز کنفریخمدیتولسهیمقا- 
.1389،واحد چالوسیدانشگاه آزاد اسالم، سخنرانی

ـ ، کاغـذ سـودا  ریـ خمدیتوليبراییدو رقم سورگم دانه ایابیارز-  -چـوب و کاغـذ  عیجنگـل و صـنا  یملـ شیهمـا نیاول
.1389، واحد آستارایدانشگاه آزاد اسالم، سخنرانی

جایگاه گیاهان غیرچوبی در ترسیم نقشه راه صنعت کاغذسازي کشور، نخستین همایش ملی نقشه راه تأمین مـواد اولیـه   - 
، سخنرانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی گرگـان، مجموعـه    1404توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق و 

.1390مقاالت همایش ملی، آذر 
المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسـماند، شـهرداري مشـهد،    توان نجات داد، اولین همایش بینچند درخت را می- 

1391.
هاي تولید کاغذ و محیط زیسـت،  محیطی، اولین همایش ملی چالشا دستیابی به اهداف زیستتوسعه پایدار کاغذسازي ب- 

.94شهریور 25گروه علوم کشاورزي فرهنگستان علوم، 
هاي باگاس و پیت آن براي تولید انرژي حرارتی، هشتمین همایش ملی فنـاوران نیشـکر ایـران،    اي ویژگیبررسی مقایسه- 

.1394بهمن 28و 27
.1390اي چسب نشاسته ذرت و تاپیوکا، اولین همایش ملی شیمی سبز، دانشگاه آزاد کرمان، مقایسهبررسی- 
کاغذ، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزي وخمیرصنایعدراستفادهجهتايدانهسورگمساقهآناتومیبررسی- 

.1391و محیط زیست سالم، 
استفاده محصوالت دفاعی، دهمین کنفرانس ملی نگهداري و تعمیرات، فناوري مقاوم سازي چوب در برابر آتش براي- 

. 1394آبان 

کتاب هاي انتشار یافته- 3-6

عضویت در انجمن هاي علمی -4-6
عضو هیأت مدیره انجمن علمی چاپ ایران- 
بندي ایرانعضو هیأت مدیره انجمن علمی بسته- 

داوري مقاالت-5-6

مقاله50بیش از 

مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی-6- 6

طرح تحقیقاتی15مشارکت در 

افتخارات کسب شده -7-6
فقره نوآوري 3ثبت 

سوابق تدریس-8-6

.دانشگاه هنر تهران-دانشکده هنرهاي کاربرديهاي شهید بهشتی، شهید رجایی و نشگاهمدرس دا-
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پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد7استاد راهنماي -
هـاي تهـران،   و یک پایان نامه در مقطع دکتـري دانشـگاه  پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 34مشاوراستاد -

.ید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانتربیت مدرس، گرگان، شه
بنـدي  سازي، چسب و بستههاي خمیرسازي، کاغذسازي، کارتندوره تخصصی در زمینه انواع روش13برگزاري -

براي مدیران کنترل کیفی صنایع مرتبط


