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 روح اله سمنانی رهبر
بزرگداشت هفته 

 استاندارد
 1391 سخنرانی کرج
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 بلوری و پایداری حرارتی الیاف
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اولین همایش ملی 

علوم ورزشی و تربیت 
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بررسی اثر پارامترهای فرآیند 

ها با  هوا تکسچره بر خواص نخ

سطح مقطع صلیبی و دایروی 

 )افزایش دانسیته خطی(

بابابی کارتیجکالیی  شهرام شاه

بتول ابراهیمی زاده، محمدرضا 

اله  محدث مجتهدی، روح

 سمنانی رهبر

چهارمین همایش 

ملی مهندسی 

نساجی، پلیمر، 

پوشاک و طراحی 

 پارچه و لباس

دانشگاه آزاد 

 اسالمی یزد
1394بهمن  پوستر  

پارامترهای فرآیند بررسی اثر 

هوا تکسچره بر خواص 

ها با سطح  استحکامی نخ

 مقطع صلیبی و دایروی

بابابی کارتیجکالیی  شهرام شاه

بتول ابراهیمی زاده، محمدرضا 

اله  محدث مجتهدی، روح

 سمنانی رهبر

چهارمین همایش 

ملی مهندسی 

نساجی، پلیمر، 

پوشاک و طراحی 

 پارچه و لباس

دانشگاه آزاد 

یزداسالمی   
1394بهمن  سخنرانی  
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مدیریت بهره وری  در بررسی 

های کیفی موثر بر شاخص 

 صنایع کشمیر

 مجتبی پوراصفهانی
کنفرانس ملی 

 نساجی
 پوستر اصفهان

اردیبهشت 
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 -بررسی خواص فیزیکی

مکانیکی و رنگپذیری الیاف 

تاب کشیده نانوکامپوزیتی شب

پروپیلن/فسفر  شده پلی

 آلومینات استرانسیوم 

زاده، محمدرضا امین ابراهیم

محدث مجتهدی، روح اله 

نی رهبرسمنا  

دهمین کنفرانس 

ملی مهندسی 

 نساجی ایران

 سخنرانی اصفهان
اردیبهشت 

1395 

بررسی خواص نورتابی در 

پروپیلن/  تاب پلیالیاف شب

فسفر آلومینات استرانسیوم 

شدهریسی ذوب  

زاده، محمدرضا امین ابراهیم

محدث مجتهدی، روح اله 

 سمنانی رهبر

دهمین کنفرانس 

ملی مهندسی 

ایراننساجی   

 پوستر اصفهان
اردیبهشت 

1395 

الکتروریسی نانو الیاف از 

آمید  مخلوط پلی

-آمید آلیفاتیک آلیفاتیک/پلی

 آروماتیک

مریم جهان بیگلری، روح اله 

 سمنانی رهبر، میثم شعبانیان

اولین کنفرانس ملی 

های نوین در  فناوری

 علوم مهندسی

95آذر  پوستر بیرجند  

الیاف ظهور ساختار بلوری در 

پروپیلن/نانو  نانو کامپوزیت پلی

های  صفحات گرافن در سرعت

ریسی متفاوت ذوب  

بهاره کالنتری، محمد رضا 

محدث مجتهدی, فرهاد 

اله سمنانی  شریف  و  روح

 رهبر

کنفرانس ملی نانو 

علوم و  -ساختارها

 مهندسی نانو

95بهمن  پوستر کاشان  

سینتیک تبلور همدما در الیاف 

خالص و الیاف نانو پروپیلن  پلی

پروپیلن/نانو  کامپوزیت پلی

 صفحات گرافن

بهاره کالنتری، محمد رضا 

محدث مجتهدی, فرهاد 

اله سمنانی  شریف  و  روح

 رهبر

کنفرانس ملی نانو 

علوم و  -ساختارها

 مهندسی نانو

95بهمن  پوستر کاشان  

ر دمای هیتر اول و نسبت یاثت

کشش بر روی خواص فیزیکی 

تکسچره شده به  استر نخ پلی

 روش تاب مجازی

زاده، محمدرضا امین ابراهیم

محدث مجتهدی، روح اله 

 سمنانی رهبر

یازدهمین کنفرانس 

ملی مهندسی 

 نساجی
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پروپیلن/فسفر  تاب رنگی پلی

 آلومینات استرانسیوم

زاده، محمدرضا امین ابراهیم

روح اله محدث مجتهدی، 

بیگی سمنانی رهبر، میالد ولی  

یازدهمین کنفرانس 

ملی مهندسی 

 نساجی

 پوستر رشت
اردیبهشت 
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شناسایی ساختار و خواص 

مکانیکی نانوالیاف کامپوزیتی 

بدست آمده از مخلوط پلی 

ایمید عامل  -/پلی آمید66آمید

 دار شده با گرافن اکساید

مریم جهان بیگلری، روح اله 

میثم شعبانیان سمنانی رهبر،  

یازدهمین کنفرانس 

ملی مهندسی 

 نساجی

 پوستر رشت
اردیبهشت 

97 

بررسی راهکارهای مدیریتی 

مندی مشتریان جهت رضایت

های نساجیدر تولید کفپوش  

حمید  -مجتبی پوراصفهانی

 رضا عطوفی

کنفرانس ملی 

 مهندسی نساجی

دانشگاه 

 گیالن
 پوستر

اردیبهشت 

97 

استانداردسازی در فرش 

کارها ها و راه دستباف: چالش  
 روح اله سمنانی رهبر

نشست تخصصی 

 -مرکز ملی فرش

آشنایی با مفاهیم 

استاندارد و مبانی 

تولید پایدار در حوزه 

های دستباف:  فرش

 از ایده تا اجرا

97شهریور  سخنرانی تهران  

تاثیر فرآیند کشش بر 

یافتگی  بلورینگی و آرایش

الیاف نانو کامپوزیت 

پروپیلن/نانو صفحات  پلی

 گرافن

بهاره   -روح اله سمنانی رهبر

محمدرضا محدث  -کالنتری

 مجتهدی

کنفرانس ملی 

 ،مهندسی نساجی

مد و پوشاک  

دانشگاه آزاد 
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واحد 

شهر قائم  

 سخنرانی
اردیبهشت

98 

های  طراحی و ساخت دستگاه

آزمون دوام و عملکرد کاالی 

خواب نساجی مطالعه موردی: 

بررسی کارآیی تشک خواب 

 ماشینی

رضا  -روح اله سمنانی رهبر

 الد ولی بیگیمی-قاسمی 

کنفرانس ملی 

 ،مهندسی نساجی

مد و پوشاک  

دانشگاه آزاد 
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واحد 

شهر قائم  

 سخنرانی
اردیبهشت

98 

تاثیر حضور نانو رس بر خواص 

نانو   کششی و موجی نخ

پروپیلن/نانو رس  کامپوزیت پلی

 تکسچره شده

امین  -روح اله سمنانی رهبر 

 ابراهیم زاده

کنفرانس ملی 

 ،مهندسی نساجی

مد و پوشاک  

دانشگاه آزاد 

اسالمی 

واحد 

شهر قائم  

 سخنرانی
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