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 رزومه

                            

 
 

 :يمشخصات شخص
 عبدالرسول نام:

 ایارومیه :خانوادگینام 

 Oromia2000@yahoo.com                a.oromiehie@ippi.ac.ir  ل:يميآدرس ا

           info@khatampolymer.com   www.khatampolymer.comوب سايت: 
 

 

 سوابق تحصيلي:

 رشته تحصيلی و تخصصی مدرك تحصيلی
نام مؤسسه 

 آموزشی
 نام شهر نام كشور

سال دريافت 

 مدرك

 دکتری

 ارشد کارشناسی

 کارشناسی

 شیمی پلیمر

 دستگاهی های مدرن آنالیزفناوری

 شیمی

 انشگاه برونلد

 گاه ساوثتمتوندانش

 دانشگاه سلیمانیه

 انگلستان

 انگلستان

 عراق

 لندن

 ساوثتمتون

 سلیمانیه

1711 

1731 

1731 

 
 

 سوابق علمي:
 دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه برونل انگلستان

 ، مدیرعامل و مسئول فنی خاتم پلیمرمدیرههیئت، رئیس مؤسس

 و پتروشیمی ایرانبازنشسته پژوهشگاه پلیمر  )دانشیار( علمیهیئت عضو
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 :سوابق شغلي
 –نام شهر  مرتبه علمی نام مؤسسه سمت

 محل كار

مدت اشتغال از 

 تاريخ تا تاريخ

 کارشناس و مسئول آزمایشگاه

 مدرس و-علمی هیئت عضو

 و هایآزمایشگاهمسئول 

 تجهیزات یتهکم یردب

 و هاآزمایشگاهسرپرست 

 پژوهشگاه و هایکارگاه

 تتجهیزا یتهکم یردب 

 تحصیالت یتهکم یردب

 و مسئول آموزش تكمیلی 

 مدرس-علمی هیئت عضو

 و محقق 

 كمهندسی پالستی گروه يرمد

  )مؤسس( مدیرعاملو  مدیرههیئترئیس 

 دانشگاه رازی-گروه شیمی

 دانشگاه رازی-گروه شیمی

 پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران

 پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی

 ایران

 روپتروشیمی ایرانپژوهشگاه پلیم

 پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران

  شرکت خاتم پلیمر

 کارشناس

 مربی

 مربی

 مربی

 

 و یاراستاد مربی،

 دانشیار 

 دانشیار

  دانشیار

 کرمانشاه

 تهران
1732 1731 

1731 1711 

1711 1711 

1711 1712 

1711 1731 

1712 1711 

  تاکنون 1717
 

 

 :يو خصوصدولتي  يهابا سازمان يو کنوناري قبلي نوع همك سوابق و
 تادوی  اساتانداردهای    هاای یتاه کم در جلساات تاکنون مشااوره و شارکت    1711 از سالتحقیقات صنعتی ایران  و سازمان استاندارد

 یمریو پلپالستیكی  یبندبسته

 1713 ساال  ( ازمرجا   هاای یشاگاه آزماکال   و ادارهکل نظارت  در اداره)پزشكی  و آموزش درمان وزارت بهداشت،-سازمان غذا ودارو 

 پالستیكی و فلزی. هاییبندبستهاستاندارد تدوی   در جلساتتاکنون مشاوره و شرکت 

 یمیمواد ش شناسایی و یزیکفمدرس شیمی  1711-1711 از سالتهران  -دانشگاه شهیدرجایی 

  1713-1711 از سال/ مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی وپرورشآموزشوزارت. 

 درزمینه پلیمر. یعلم مشاور عنوانبه ،1731تا  1711 از سالدانشگاه تهران –ریفناو م وپارك عل–کلینیک صنعت 

 اداره کال   (و داروغاذا   ازمانهمكاار سا  و مسائول فنای )آزمایشاگاه     مادیرعامل  عناوان باه تااکنون   1711سال  از شرکت خاتم پلیمر

 .یو بهداشت یازنظر خوراکپالستیكی  هایبندیبستهکنترل  و آنالیز خصوص ( دردارو و کنترل غذا هایآزمایشگاه

  تحریریه هیئتعضو  عنوانبه تاکنون 1713وابسته به مرکز تحقیقات لجستیكی( از سال ) بندیبستهفصلنامه 

  1732ورنی کمپوزت  بندیبستهوابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف( دوره ) یکاربرددانشگاه علمی 

 یو کارشناسا دانشاجویی مقعا  دکتارا     هایپروژهاستاد راهنمای  عنوانبه 1732تا  1711 از سالپردیس کشاورزی  -دانشگاه تهران 

 ارشد

 دانشجویی مقع  دکترا هایپروژهاستاد راهنمای  عنوانبه 1732-1713 از سال -دانشگاه علوم پزشكی ارومیه 

 هاای پروژهراهنمای  هویت شناسی و استاد مدرس درس عنوانبه 1732تا  1713از سال  یقاتو تحقواحد علوم -دانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشجویی

 دانشجویی مقع  دکترا هایپروژهاستاد راهنمای  عنوانبه 1737-1731از سال  -دانشگاه فردوسی مشهد 

 دانشجویی هایپروژهاستاد راهنمای  عنوانبه 1732تا  1731 از سال -واحد داراب -دانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشجویی هایپروژهاستاد راهنمای  عنوانبه تاکنون 1732 از سال -واحد شیراز -دانشگاه آزاد اسالمی 
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 دانشجویی. هایپروژهراهنمای  و استادمدرس  عنوانبه تاکنون 1737واحد تهران جنوب از سال –دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 عضویت:
 یرانا یمرپل انجم  .1

 ایران شیمی یو مهندس شیمی انجم  .2

 انجم  صنای  همگ  پالستیک .7

 یتو کامپوز پالستیک-یالستیک علم قعب .1

 بندیبسته فصلنامه تحریریه .3

 کشاورزی مجله تحریریه .1

 .زیستیطمح یو فناور پژوهش ملی شبكه .1

 صنای  غذایی یو فناور پژوهش ملی شبكه .1

 انجم  صنای  ظروف یكبار مصرف .3

 و پلیمر ایرانانجم  ملی صنای  پالستیک  .11

 

 ها:تقدیرنامه و جوایز
 1711پالستیک  مهندسی آموزشی-تخصصی دوره اولی  برگزاری راندر پتروشیمیای و پلیمر پژوهشگاه یاستاز ر تقدیرنامه 

 پژوهشی گروه برای برتر رتبه و کسب پژوهشی امور برد پیش راندر پلیمروپتروشیمیای پژوهشگاه یاستر از تقدیرنامه کسب 

 1713 در سال پالستیک

 صنای  و تراسیپل المللیبی  پژوهشی علمی کنفرانس اولی  برگزاری در تندگویان شهید پتروشیمی مجتم  یریتاز مد تقدیرنامه 

 .1713وابسته 

 ریاست جمهوری -ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران کشور 

 مواد  بندیبسته هایپالستیک موزشیآ و کارگاه دوره نخستی  یدر برگزار ران پلیمروپتروشیمیای پژوهشگاه یاستاز ر تقدیرنامه

 .1713سال  ییو دارو ییغذا

 1711سال  نمونه یاردانش عنوان نتخابا رانا پلیمروپتروشیمیای پژوهشگاه یاستاز ر تقدیرنامه 

 آموزشی و کارگاه دوره یدر برگزار تهران دانشگاه یو فناور علم پارك -ینیو کارآفر نوآفرینی توسعه از معاونت تقدیرنامه 

 1711سال  ییو دارو ییمواد غذا بندیبسته هایپالستیک

 مواد  بندیبسته هایپالستیکآموزشی  و کارگاهدانشگاه علوم پزشكی ارومیه جهت برگزاری دوره  -دارو و غذا تمعاون از تقدیرنامه

 1711ارومیه سال  شهر در و دارویی غذایی

 1711دانشگاه تهران  یو فناوراز ریاست پارك علم  یرنامهتقد 

 هایپالستیکآموزشی تخصصی  کارگاه و دوره برگزاری ونت آموزشی دانشكده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی جهتتقدیرنامه از معا 

 1731پائیز  و دارویی مواد غذایی بندیبسته

  1732 یالنگ یو فناورپارك علم  –دبیر ششمی  جشنواره علمی و فناوری فكر برتر 
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 تحریریه مجالت هیئتهمكاری با 

 

 
 

 يلی در دست راهنمايیتحص هاینامهيانپا 

 

 

 :جزوات درسی 

 1711آلیاژه ایپلیمری  .1

 1712 یمریمواد پل شناسایی .2

 1717 هاپالستیکتكنولوژی  .7

 1711بازیافت ضایعات پالستیكی  .1

 1711زیست تخریب پذیر  هایپالستیک .3

 .1713 یو بهداشت یداروئ غذائی، ی در صنا بندیبسته هایپالستیکآزمون  هایروش .1

 1731هویت شناسی پلیمرها  .1

 1732هویت شناسی پیشرفته  .1

 1737تخریب پلیمرها  .3

 
 

 

  در خصوص كتاب ... و ترجمه ،يفتألسوابق: 

 نشر انجم  پلیمر ایرانو هنرشرکت ایده پردازان ف   چاپ، 1711چوب -کامپوزیت پالستیک ، 

 و : شرکت ایده پردازان ف  و نشر چاپ، 1713آزمون  یهاو روش اصول ،و دارویی مواد غذایی بندیبسته هایپالستیک

 ، بخش: شرکت خاتم پلیمرهنر

 "ترفتاالت اتیل یپلPET"  1737 یراناانجم  پلیمر  توسط و نشردر دست چاپ 

 

 .شده استهایی که تاکنون چاپ عنوان مقاله
 1711چوب -پالستیک کامپوزیت 

 1713 آزمون یهاروش و اصول ،و دارویی مواد غذایی بندیبسته هایپالستیک 

 است پفتاالت در چا اتیل یپل 
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 عناوين اختراعات ثبت شده

 تاريخ ثبت محل ثبت شماره ثبت نام همكاران عنوان اختراع

زیست تخریب پذیر  یتنانو کامپوزتهیه  .1

Pateint US پچاشده و در مرحله  یدتائ 

 است

 

ساخت نانو فیلم خوراکی ضد میكربی از  .2

 موسیالژ دانه اسفرزه

 

بندی با مخلوطی از نانو های بستهتهیه فیلم .7

تیتانیوم برای نگهداری  اکسید ذرات رس و نانو

 محصوالت تازه باغبانی

 

بر زیست تخریب پذیر  یتنانو کامپوزتولید  .1

 اتیل یپلنشاسته و  یهپا

 

خوراکی و ضد میكروبی  هاییلمفساخت  .3

 زیست تخریب پذیر از زئی  ذرت وکیتوزان.

 

شرایط فرایند  سازیینهبهو ساخت  .1

پالستیک برپایه الیاف -مپوزیت چوبنانوکا

 PEنحل خرما و 

 

وپوسته  پلی پروپل  ساخت چوب مصنوعی از .1

 برنج

 

 و PET, PP ساخت پروفیل از ضایعات .1

 برنج پوسته

 

 یهابر پبا کارایی باال  استریپلساخت الیاژ  .3

PET/PEN  اکنشی وبه روش آلیاژسازی

 Hot Fillبرای مصارف ظروف 

 گاه گوشهپ

 

 

ه و محمد پگاه گوش

 ایارومیهمهدی 

 

پگاه گوشه، تونس 

 مستوفی، بوداقی

 

 

 و حجتپگاه گوشه 

 بوداقی

 

بابک قنبرزاده، 

شیما صابونچی و 

 آزاده شكرآبی

 

و سینا ظهیرنیا 

 محمدی یدونفر

 

فاطمه جعفرزاده، 

محمدرضوی نوری 

 لنگرودی و ارشاد

فاطمه جعفرزاده، 

محمدرضوی نوری 

 لنگرودی و ارشاد

US 

13/955.006 

 

 

1737112111 

 
 

11731 

 

 

 

11311 

 

 

31211 

 

 

 

11311 

 

 

71131 

 

 

 

71133 

 

 

 

13121 

 آمریكا

 

 

 ایران

 

 

 ایران

سال  چاپنوبت 

2113 

 

21/1/1737 

 

 

23/11/1713 

 

 

22/3/1713 

 

 

23/11/1711 

 

 

11/2/1713 

11311 

 

23/2/1713 

 

 

23/2/1713 

 

 

21/11/1711 

 

 

 آموزشي: هاييتفعال

شیمیائی و آمیزه سازی -هویت شناسی، خواص فیزیكی) یمرپلهای مختلف زمینه تلف تحصیالت تكمیلی درمخ در مقاط تدريس 

 تجزیه پیشرفته. یمیو شمدرن دستگاهی  های( روشپلیمرها

 تحقيقاتی هایيتفعال

 و کنترل سازی پلیمری، آنالیز یزهآم پلیمرها، مختلف پلیمر: ازجمله اصالح خواص هایزمینه طرح تحقیقاتی در 31بیش از 

 خوراکی یهاپوششو  پذیر تخریب ریست هاییکپالست پالستیک،-چوب هاییتکامپوز ،بندیبسته هاییکپالست

 .هایکپالستو مهندسی معكوس  یزآنال، پذیرتخریبیستز
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 تحقيقاتی: هایيتفعال

 تخریب یستز هاییکپالست تیک،پالس-چوب هاییتکامپوز پلیمر، ضایعات پلیمرها، مختلف هایزمینه در یتحقیقات هایپروژهانجام 

 :ازجملهپذیر  تخریب زیست خوراکی هایپوششو  پذیر

 

 آميزه سازی و اصالح خواص پليمرها 

 آنها خواص بررسی و PET/PPپالستیكی  هاییزهآم یهته .1

 آنها خواص بررسی و ها الیفی  پلی دار کردن عامل .2

 پروپیل  داخلیافزایش شفافیت گریدهای تجاری پلی .7

( در مسیر گازهای Flame Arrestor) پوششعلهقرص  عنوانبهبررسی و آنالیز قععات پلیمری مصرفی در باطری اسیدی که  .1

 گیردتولیدی قرار می

 پروپیل پلی هاییلمفکننده بر خواص نوری دار و شفافعامل یهاگروهمعالعه اثر  .3

 (و تجاریدانش فنی  ارائه) ABS/PA6پلیمری بر پایه  هاییزهآمتهیه  .1

 PVDF/PMMAهای معالعه ساختار و خواص آمیخته .1

سازی فعال  یزهروش آم( با PETترفتاالت ) اتیل یپل( با PENاتیل  نفتالی  )تهیه کوپلیمرهای با کارایی باال بر پایه پلی .1

(Reactive Blending) 

 گرم بندیبسته ظروف مصارف برای کنشیوا آلیاژسازی روش به PEN, PETباالبرپایه  ییبا کارا استریپل آلیاژ خواص بررسی .9

Hot Fill 

 

  هاپالستيکبازيافت 

 :مختلف یهاروش ( باPET, PP, PE, PS, PVCپالستیكی ) ضایعات بازیافت

 مكانیكی یهاروش ( باPETضایعات ) بازیافت .11

 شیمیایی یهاروش ( باPETضایعات ) بازیافت .11

 و معالعه خواص آنها PETت اتیل  ترفتاالبررسی تهیه پروفیل و ورق از ضایعات پلی ساخت و .12

 ضایعاتی و نو مواد از PETفوم  تهیه .17

 با مواد معدنی و سلولوزی همراه PET, PP, PE, PS, PVC بازیافت مخلوط ضایعات پالستیكی .11

 و ضایعات قالی PPبازیافت ضایعات  .13

 

  پالستيک-چوب هایيتكامپوزساخت 

و انواع الیاف  (PET, PP,PE PVCازجمله: پالستیكی ) یعاتو ضاپالستیک از انواع پلیمرها -چوب هایکامپوزیتتهیه و تولید 

 چندی  پروژه تحقیقاتی()(...سلولوزی )پودر چوب، خاك اره، باگاس، شلتوك برنج، الیاف برگ خرماو

 یافتی و کاغذ ضایعاتیباز هایپالستیکتهیه چوب مصنوعی از مخلوط  .11

 العه خواص آنهاو مع PETاتیل  ترفتاالت تهیه پروفیل و ورق از ضایعات پلی .11

 بازیافتی اتیل یپلپالستیک تهیه شده از الیاف نخل خرما و -روی خواص کامپوزیت چوب ( برنانوکلینانوذرات )بررسی اثر  .11

 خاك اره و PVC ساخت نانو کامپوزیت چوب پالستیک از ضایعات .13

 پالستیک-جند سازه چوب هاییژگیوبررسی اثر نوع چوب، پلیمر و سازگارکننده بر روی  .21

 مكانیكی تخته الیه ساخته شده با پلی پروپیل -فیزیكی هاییژگیوتفاده از نانو رس بر روی اس .21

 ابریشمی یهافرشو ضایعات  CDکربنات بررسی تولید کامپوزیت از مخلوط ضایعات پلی  .22

 چوب یافو البررسی ساخت کامپوزیت سه جزئی از الیاف نوالك، پلی پروپل   .27

 خواص آنها یو بررس و نشاسته، الیاف کلزا اتیل یپلتهیه کامپوزیت سه جزئی از ضایعات  .21

 های آلومنیومی آب میوهخواص کامپوزیت سه جزئی از ضایعات پلی پروپل ، الیاف خرما و ضایعات فویل یو بررستهیه  .23

 تهیه فوم کامپوزیتی از ضایعات چوب و پالستیک .21
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  مواد غذايی هاییبندبستهتهيه و بررسی خواص 

 (PETهای )بعری بندیبسته در گازدار یهانوشابه بی  کنش برهم بررسی .21

 .HDPEسنگی   و LDPEسبک آب ساخته شده از پلی اتیل   هاییبندبستهمعالعه عمر مفید  .21

 غذایی. در مشابهاپوکسی  هایی رزکنسرو فلزی( پوشش داده شده با )ظروف باقیمانده در  یهاحاللتعیی   .23

 HDPEاتیلینی  مواد فرار مععر از ظروف پلی یرینفوذپذارزیابی  .71

 یاخامهپلی استایرن و پنیر  بندیبستهبررسی روابط متقابل  .71

 خوراکی هایبندیبسته برای PET/PPمسدودکننده  هاییلمف تهیه .72
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 ICP, AASاسپكتروسكپی 
و مجتم  دانشگاهی واحد علوم 
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 2117 تهران Intertek Int.LTD فنی یو بازرس کیفی کنترل

 2113 تهران .Gottfert Farasar Co صنعتی پلیمرهای در رئولوژی یهاآزمون
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 تخصصی: آموزش یهادورهو  كارگاه یو مجر مسئول -6

 دوره عنوان
 تاريخ

 برگزاری
 مدت دوره آموزشی مؤسس و محل نام

 روز یک یران پلیمروپتروشیمی پژوهشگاه 0831 صنای  در آنها کاربرد و پلیمرها شیمیائی اصالح آموزشی دوره اولی 

 یک روز یران پلیمروپتروشیمی پژوهشگاه 1711 پلیمری / پتروشیمی مواد شناسایی آموزشی دوره نخستی 

 یک روز یران پلیمروپتروشیمی پژوهشگاه 1712 هایکپالست یتكنولوژ

 یک روز یران پلیمروپتروشیمی پژوهشگاه FT-NMR, FT-IR 0838 یاسپكتروسكپکارگاه آموزشی  و سمینار

 یک روز یران میپلیمروپتروشی پژوهشگاه STM 1712 و AFM یهایكروسكپمکارگاه آموزشی  و سمینار

 پنج روز آبادان نفت صنعت دانشگاه 1712 یمریمواد پل ییشناسا آموزشی دوره

 پنج روز واحدماهشهر-امیرکبیر دانشگاه 1717 یمریمواد پل ییشناسا آموزشی دوره

 سه روز ایران پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه 1713 بندیبسته هایپالستیک آموزشی دوره نخستی 

 و مواد غذایی) بندیبسته هایپالستیک آموزشی دومی  کارگاه

 دارویی(
 سه روز تهران دانشگاه یو فناور علم پارك 1711

 1711 بندیبسته صنعت در هایکپالست ینارسم
و  علم پارك–صنعت کلینک

 تهران دانشگاه یفناور
 یک روز
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 روزهسه پژوهشگاه استاندارد FT-IR 1713 دوره آموزشی اسپكتروسكپی

 روزهسه پژوهشگاه استاندارد GC 1713 وگرافی گازیدوره آموزشی کرومات

 1711 )مواد غذایی و دارویی( بندیبسته هایپالستیککارگاه آموزشی 
دانشگاه علوم پزشكی ارومیه/ 

 دارو و معاونت غذا
 چهار روزه

)مواد  بندیبسته هایپالستیکسومی  کارگاه آموزشی تخصصی 

 غذایی و دارویی(
1731 

انشگاه علوم د-دانشكده داروسازی

 پزشكی شهید بهشتی
 دو روزه

 مهندسی کارشناسی یهادوره هایآزمایشگاه کلیه کارگاه آموزشی

و  واحد علوم -یآزاد اسالم دانشگاه دانشجویان پلیمر برای

 یقاتتحق

11-31 
 پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه

 ایران

 دوره 1

 دوره هر مدت

 ماه سه

 1732 ورنی کمپوست هاییبندستهبدوره آموزشی 
دانشگاه علمی کاربردی وابسته به 

 جهاد دانشگاهی شریف

 یک دوره

 ساعته 21

 روزهیک سازمان ملی استاندارد ایران 1732 یابیو ارزفرایند  بندیبسته هاییکپالست

 روزهیک پتروشیمی تبریز 1732 مواد غذایی بندیبستهکاربرد محصوالت پلی استایرنی در صنای  

و مواد غذایی  بندیبسته هاییکپالستکارگاه آموزشی تخصصی 

 یبهداشت
1737 

دانشگاه علوم پزشكی قزوی  

 (و دارو)معاونت غذا 
 روزهیک 

 

 

 


