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 صفحه 8از  (1)صفحه  

 مشخصات فردي
 

 حسن سامعی :و نام خانوادگینام 

  aut.ac.ir@sameie-h :الکترونیکیپست 

 

 سوابق علمی (1
 

 تحصیالت عمومی (1-1

 مشخصات آموزشی و تحصیلی

 کوثر، تهراندبيرستان  –رياضي و فيزيك  :تحصيالت ديپلم

 62/19معدل : 
 

 

 تحصیالت كارشناسی (1-2

 مشخصات مقطع تحصیلی

  (1384-1388) کبيردانشگاه صنعتي  امير، سي پليمرمهند :زمان تحصیلو رشته تحصیلی، محل 

 پروفسور فتح ا.. مضطرزاده -دکتر علي اصغر صباغ الواني -دکتر علي اصغر سرابي  د راهنما:تیااس

 ساخت پيگمنتهای لومينسنت سيليکاتي به روش سل ژل و مشخصه يابي نوری و حرارتي آنها محور اصلی موضوع پایان نامه:

  90/16 : معدل

 1388برگزيده بعنوان پروژه برتر دانشگاه صنعتي اميرکبير در سال  – دانشجوی استعداد درخشان
 

 

 تحصیالت كارشناسی ارشد (1-3

 مشخصات مقطع تحصیلی

 (1388-1390) کبيردانشگاه امير، مهندسي پليمر :زمان تحصیلو رشته تحصیلی، محل 

 )دانشکده مهندسي پزشکي( پروفسور فتح ا.. مضطرزاده -ر صباغ الوانيدکتر علي اصغ -دکتر علي اصغر سرابي راهنما: اتیداس

تلقيح يافته با عناصر نادرخاکي برای استفاده در بهينه سازی فرآيندی ساخت نانومواد نوری  محور اصلی موضوع پایان نامه:

  ديودهای ساطع کننده نور
 04/19معدل : 

 يهو شاگرد اول در کل پا استعداد درخشاندانشجوی 
 
 

 دكتريتحصیالت  (1-4

 مشخصات مقطع تحصیلی

  (1392-1397) کبيردانشگاه امير ،مهندسي پليمر :زمان تحصیلو رشته تحصیلی، محل 

  و خانم دکتر نعيمه ناصری )دانشکده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف(  دکتر علي اصغر صباغ الواني د راهنما:تیااس

نشاني اکسيدهای فلزی ناهمسان بر پايه واناديوم جهت استفاده در سلولهای هتهيه و الي محور اصلی موضوع پایان نامه:

 آن کاتاليستيهای فتوبر روی مشخصه گرافنيفتوالکتروشيميايي تجزيه آب و بررسي تاثير بسترهای 

 گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه توئنته هلند

 42/19معدل : 

 20نمره دفاع از پاياننامه:  - در کل پايه و شاگرد اول استعداد درخشاندانشجوی 
 

mailto:h-sameie@aut.ac.ir


 سوابق علمی و تحقیقاتی                                                                                                                                                                                       حسن سامعی

 

 صفحه 8از  (2)صفحه  

 فعالیت دانشگاهی (1-5

 مشخصات مقطع تحصیلی

 استاد پژوهشگر: وضعیت

 (تاکنون-1397) دانشگاه اميرکبير :و زمانمحل 

 

 و با حکم رياست دانشگاه صنعتي اميرکبيرپذيرش توسط شورای پژوهشي 
 

 

 دوره هاي آموزشی طی شده (1-6

 (97سال ) PCSره دکتری در دانشگاه توئنته هلند، گروه دو «طالعاتیدوره فرصت م»گذراندن  •

 (87سال ) دانشگاه صنعتي اميرکبير «هاي خودروییپوشش»کارگاه آموزشي  •

 (89سال )صنعتي اميرکبير دانشگاه  «هاي امولسیونیساخت رزین»کارگاه آموزشي  •

 (89سال )کبير صنعتي اميردانشگاه  «هاي سوسپانسیونیساخت رزین»کارگاه آموزشي  •

 (95دانشگاه علم و صنعت )سال « هاي اندازه گیري مبتنی بر الکتروشیمیروش»کارگاه آموزشي  •

 (96دانشگاه صنعتي شريف )سال « شبیه سازي دینامیک مولکولی»کارگاه آموزشي  •

 (96سال انجمن علمي رنگ ايران ) «كلوئیدهاي رنگی»کارگاه آموزشي  •

 (97سال انجمن علمي رنگ ايران ) «ایی: مبانی تا كاربردرنگهاي هواپیم»کارگاه آموزشي  •

 (97سال ) دانشگاه صنعتي اميرکبير «اصول نگارش مقاالت علمی دوره پیشرفته»کارگاه آموزشي  •

 

 
 

 سوابق تحقیقاتی (2
 

 هاي تحقیقاتیشاخص (2-1

 مورد عالقه موضوعات تحقیقاتی

 تجديدپذير، فوتوالکتروشيمي هاییمواد پيشرفته، اليه نازک، انرژيابي و مشخصهسنتز 

 هاي تحقیقاتیشاخص

 68نمايه شده: بين المللي تعداد کل مقاالت        ISI :22تعداد مقاالت        h-index :15       607تعداد ارجاعات علمي: 

 
 

 

 هاي تحقیقاتیفعالیت  (2-2

 شاخص سوابق

 تاکنون 1387از  -و پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبيردر پژوهشکده رنگ  "ساخت مواد پيشرفته". مسئول آزمايشگاه 1
 

سرازمان زيباسرازی ) 1389 "اجرايي کاربرد رنگ در منظرر شرهریمطالعه، بررسي و دستورالعمل های " طرحدر  پژوهشگر ارشد. 2

 (دانشگاه صنعتي اميرکبير - شهرداری تهران
 

و بررسري  استفاده در صنايع رنگ و المپ به روش سرل ژل ساخت پيگمنت نانوکريستال لومينسنت مورد" طرح. محقق اصلي در 3

 )صندوق حمايت از پژوهشگران کشور( 1389ارديبهشت  "خواص نوری و حرارتي آن
 

 توکارنگ(شرکت )فوالد مبارکه اصفهان و  1393 "های رنگيورقه". مدرس کارگاه آموزشي 4
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 صفحه 8از  (3)صفحه  

 

گانه شهر تهران در طرح استقبال از بهار 22های شهری مناطق لمانآميزی امشاوره و کنترل کيفي رنگ" طرحدر  . پژوهشگر ارشد5

 (دانشگاه صنعتي اميرکبير - )سازمان زيباسازی شهرداری تهران 1394 "94
 

هرای آزمايشرگاهي در زمينره کنتررل کيفري اجررای رنگهرا و مشاوره، پژوهش، آموزش و انجرام آزمرون" طرحدر  . پژوهشگر ارشد6

دانشگاه صرنعتي  - )معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران 1394-1396 "ر سطح مناطق شهر تهرانتجهيزات ترافيکي معاب

 (اميرکبير
 

 "گانره شرهر تهرران 22در سطح مناطق  های عابر پيادههای اپوکسي پلمشاوره و کنترل کيفي کفپوش". پژوهشگر ارشد در طرح 7

 (انشگاه صنعتي اميرکبيرد - )سازمان زيباسازی شهرداری تهران 1396-1394
 

 ای()سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 1395 "مهندسي رنگهای ترافيکي". مدرس کارگاه آموزشي در کنفرانس ملي 8
 

 تاکنون( 1396دبير انجمن علمي رنگ ايران )عضو هيئت مديره و . 9
 

 تاکنون 1395امپوزيتهای تابش پز در کشور( از سال . مشاور علمي شرکت فراپوشرنگ پارسيان )بزرگترين توليدکننده مرکب و ک10
 

گانه شهر تهرران در طررح اسرتقبال از 22های شهری مناطق آميزی المانمشاوره و کنترل کيفي رنگ" طرحدر  . پژوهشگر ارشد11

 (دانشگاه صنعتي اميرکبير - )سازمان زيباسازی شهرداری تهران 1397 "97بهار 
 

 تاکنون( 1397) "های نوينمواد پيشرفته و پوشش"پژوهشي  -يدبير تخصصي نشريه علم. 12

 

های آزمايشگاهي در زمينه کنترل کيفري اجررای رنگهرای ترافيکري در مشاوره، پژوهش و انجام آزمون" طرحدر  . پژوهشگر ارشد13

 (ردانشگاه صنعتي اميرکبي - )معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران 1397 "گانه22سطح مناطق 
 

 (تاکنون-1397. استاد پژوهشگر در پژوهشکده رنگ و پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبير )14

 

 تاکنون 1400مشاور علمي شرکت نقش الماس کاسپين )بزرگترين توليدکننده فيلمهای پليمری حرارتي در کشور( از سال . 15
 

 Journal of Materials Chemistry C ، Chemical Physics Letters ACSمختلف )نظير:. داور بين المللي مجالت 16

Applied Materials & Interfaces ،Chinese Optics Letters )و غيره 
 

 ISIبه چاپ رسیده در مجالت  علمی مقاالت (2-3

 
1) Hassan Sameie et al., Mo-doped ZnV2O6/reduced graphene oxide photoanodes for solar hydrogen 

production, Electrochimica Acta 382 (2021) 138333.                                                                           

2) Hassan Sameie et al., Ag-Functionalized Bi2W(Mo)O6/PVDF membrane for photocatalytic water 

treatment, Journal of Materials Science 56 (2021) 16339-16350.                                                                                                    

3) Hassan Sameie et al., Photocatalytic activity of ZnV2O6/reduced graphene oxide nanocomposite: 

From theory to experiment, Journal of The Electrochemical Society 165 (2018) H353-H359.  

4) Hassan Sameie et al., First-principles study on ZnV2O6 and Zn2V2O7: Two new photoanode 

candidates for photoelectrochemical water oxidation, Ceramics International 44 (2018) 6607-

6613.  
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 صفحه 8از  (4)صفحه  

5) 4. Hassan Sameie et al., Self-organization of an optomagnetic CoFe2O4–ZnS nanocomposite: 

preparation and characterization, Journal of Materials Chemistry C 3 (2015) 3935-3945.                                     

6) Hassan Sameie et al., Synthesis and characterization of Co1−xZnxCr2−yAlyO4 as a near-infrared 

reflective color tunable nano-pigment, Dyes and Pigments 113 (2015) 588-595.                                                   

7) Hassan Sameie et al., Non-toxic silver iodide (AgI) quantum dots sensitized solar cells, Materials 

Research Bulletin 60 (2014) 38-45.                                                                                                                          

8) Hassan Sameie et al. Surface-treated biocompatible ZnS quantum dots: Synthesis, photo-physical 

and microstructural properties, Electronic Materials Letters 10 (2014) 393-400.                                       

9) Hassan Sameie et al., Ce3+-doped LaF3 nanoparticles: Wet-chemical synthesis and photo-physical 

characteristics “optical properties of LaF3:Ce nanomaterials, Metals and Materials 

International 20 (2014) 169-176.                                                                                                                                         

10) Hassan Sameie et al., A comprehensive study of the green hexafluorozirconic acid-based 

conversion coating, Progress in Organic Coatings 77 (2014) 322-330.                                                                    

11) Hassan Sameie et al., SrZn2Si2O7:Eu2+,Mn2+: A single-phased emission-tunable nano-phosphor 

suitable for white-light-emitting diodes, Journal of the Optical Society of America B 30 (2013) 

1747-1754.  

12) Hassan Sameie et al., The effect of solution temperature and pH on corrosion performance and 

morphology of nanoceramic-based conversion thin film, Materials and Corrosion 64 (2013) 535-

543. 

13) Hassan Sameie et al., Comparative study of the synthesis and photo-physical characteristics of a 

new blue-emitting nanocrystal for NUV-excited LEDs, Materiali in Tehnologije 47 (2013) 685-

687. 

14) Hassan Sameie et al., Wet-Chemical Synthesis and Electrochemical Properties of Ce-Doped 

FeVO4 for Use as New Anode Material in Li-ion Batteries, Journal of Inorganic and 

Organometallic Polymers and Materials 23 (2013) 1226-1232.    

     

15) Hassan Sameie et al., The wet-chemical synthesis of functionalized Zn1–xOMnx quantum dots 

utilizable in optical biosensors, Materiali in Tehnologije 47 (2013) 235-237.                                                           

16) Hassan Sameie et al., Sol-gel synthesis, structural and optical characteristics of Sr1-

xZn2Si2yO7+δ:xEu2+ as a potential nanocrystalline phosphor for NUV WLED applications. Journal 

of Materials Science 47 (2012) 2658-2664.                                                                                                                                      

17) Hassan Sameie et al., A comprehensive study on the magnetic properties of nanocrystalline 

SrCo0.2Fe11.8O19 ceramics synthesized via diverse routes. Ceramics International 38 (2012) 3885-

3892.  

18) Hassan Sameie et al., Nano-ceramic hexafluorozirconic acid based conversion thin film: Surface 

characterization and electrochemical study. Surface and Coatings Technology 206 (2012) 4132-

4139. 

19) Hassan Sameie et al., Micro-emulsion synthesis, surface modification and photophysical 

http://link.springer.com/journal/13391
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030094401300266X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030094401300266X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884212000430
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884212000430
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897212002940
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properties of Zn1-xMnxS nanocrystals for biomolecular recognition, IEEE Transactions on 

NanoBioscience 11 (2012) 317-323.                                                                                                                                                             

20) Hassan Sameie et al., Sol-gel synthesis, characterization and luminescence properties of 

SrMgAl2SiO7:Eu2+ as a novel nanocrystalline phosphor. Luminescence: The Journal of 

Biological and Chemical Luminescence 26 (2010) 449-455.                                                                                                                                                                                                 

21) Hassan Sameie et al., A nanostructure phosphor: effect of process parameters on the 

photoluminescence properties for near-UV WLED applications, Journal of Inorganic and 

Organometallic Polymers and Materials 22 (2012) 737-743.                                                                                                                    

22) Hassan Sameie et al., Evaluation of sol-gel derived Eu2+ activated SrMgAl2SiO7 as a novel 

nanostructure luminescent pigment, Physica B: Condensed Matter 405 (2010) 4796-4800.                                        

 

  پژوهشی-علمیعلمی به چاپ رسیده در مجالت  مقاالت (2-4

 مقاالت برگزیده

نشريه ، "یمعابر شهر يکيتراف یهايکشخط یبصر یهابر مشخصه یاشهيش یهادانه ريتاث يابيارز"حسن سامعي و همکاران،  .1

  (.1400)مواد پيشرفته و پوشش های نوين 

بلو  لنيمت یآهن به منظور حذف رنگزا یهيبر پا یفلز-يآل یهاوبچارچ يابيساخت و مشخصه  "حسن سامعي و همکاران،  .2

  (.1400)نشريه مواد پيشرفته و پوشش های نوين ، "يرنگ یهااز پسآب

بررسي تاثير دما در تهيه تيتانيوم دی اکسيد نانوميله روتايل به روش هيدروترمال جهت "حسن سامعي و همکاران،  .3

  (.1397) علوم و فناوری رنگ ، نشريه"کاربردهای فوتوکاتاليستي

، نشريه مواد "Bماده رنگزای رد آمين فوتوکاتاليستي تخريب تاثير اکسيد گرافن احيا شده بر  "حسن سامعي و همکاران،  .4

 (. 1397پيشرفته و پوشش های نوين )

کترومغناطيس بررسي اثر پارامترهای فرآيندی روی خواص مغناطيسي، الکتريکي و جذب ال"حسن سامعي و همکاران،  .5

  (.1397) علوم و فناوری رنگ، نشريه "رنگدانه نانوساختار استرانسيم هگزاگونال فريت

بررسي اثر دما بر ساخت و خواص نوری نانوساختارهای پروسکايتي بر پايه قلع با قابليت کاربرد به "حسن سامعي و همکاران،  .6

 (.1395رفته و پوشش های نوين )، نشريه مواد پيش"عنوان حساس کننده در سلول های خورشيدی

ارزيابي تأثير اصالح کننده سطح تيولي بر خواص نوری نقاط کوانتومي سولفيد روی سنتز شده در "حسن سامعي و همکاران،  .7

 (.1395، نشريه مواد پيشرفته و پوشش های نوين )"دمای باال

شده به روش سل ژل، جهت استفاده در ديودهای يابي نانو بلور فسفر ساختهسنجي و مشخصهرنگ"حسن سامعي و همکاران،  .8

 (. 1391، نشريه علوم و فناوری رنگ )"کننده نورساطع

شناسي پوشش تبديلي نانوسراميك بر پايه هگزافلوئورو زيرکونيك مقاومت به خوردگي و ريخت"حسن سامعي و همکاران،  .9

 (. 1391، نشريه علوم و فناوری رنگ )"اسيد بر روی فوالد

سنجي فسفرهای و رنگ Eu7SiO2SrMgAl :+2 بررسي خواص فازی و نورتابي رنگدانه نانو بلور "عي و همکاران، حسن سام .10

 (.1388، نشريه علوم و فناوری رنگ )"نهايي

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bio.1251/abstract
https://link.springer.com/article/10.1007/s10904-011-9627-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10904-011-9627-y
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 مقاالت همایشیگزیده اي از  (2-5

 مقاالت برگزیده
1) H. Sameie et al., Characterization of Eu2+-doped SrMgAl2SiO7 as a novel blue-emitting phosphor 

synthesized through sol-gel method, Advances in Optical Materials, OSA 2009, San Jose, 

California, USA 

2) H. Sameie et al., Optical characterization of the novel nanostructure Eu-doped phosphor for 

potential application in LEDs, Australian Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy (ACOLS) 

2011, Sydney, Australia                                                                                                                                                           

3) H. Sameie et al., Investigation of temperature and atmosphere effects during calcination on 

morphological and optical properties of nanocrystalline blue-emitting phosphors, The 12th 

International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science (SPO) 

2011, Kiev, Ukraine                         

4) H. Sameie et al., A new optical bio-sensor: Wet-chemical synthesis and surface treatment of 

nanocrystalline Zn1−xS:Mn2+x, OSA Optical Sensors 2011, Toronto, Canada                                                                             

5) H. Sameie et al., Photoluminescence, afterglow and color properties in nanocrystalline 

SrMgAl2SiO7:Eu2+, Dy3+ phosphor, Lasers, Sources and Related Photonic Devices, OSA 2011, 

Istanbul, Turkey                 

6) H. Sameie et al., Anti-corrosion and morphological properties of nanoceramic hexafluorozirconic 

acid based conversion thin film: the effect of solution temperature, 220th ECS Meeting and 

Electrochemical Energy Summit 2011, Boston, USA                                                                                                                               

7) H. Sameie et al., Near infrared-to-visible up-conversion luminescence in hydrothermally derived 

LaF3:Yb3+, RE3+ (RE = Er, Ho) nanophosphors, Optical Instrumentation for Energy and 

Environmental Applications 2013, Tucson, Arizona, USA                                                                                                                               

8) H. Sameie et al., Photoluminescence of red-emitting Eu-doped nanophosphors for biological 

applications, UFGNSM 2013, Tehran, Iran                                                                                                                           

9) H. Sameie et al., A novel silver base sensitizer for quantum dots sensitized solar cells, Optical 

Instrumentation for Energy and Environmental Applications 2013, Tucson, Arizona, USA                      

 

10) H. Sameie et al., The photo-physical and morphological properties of PVP-capped ZnS quantum 

dots synthesized via aqueous method, UFGNSM 2013, Tehran, Iran                                                                     

11) H. Sameie et al., Growth mechanism investigation of zinc sulfide QDs synthesized via aqueous co-

precipitation route, Optical Instrumentation for Energy and Environmental Applications 2014, 

Canberra, Australia                                                                                                                                                   

12) Hassan Sameie et al., Synthesis of non-toxic Sn-based perovskites with the ability to absorb NIR 

radiation, Solid-State Lighting 2016, Leipzig, Germany                                                                                          

13) Hassan Sameie et al., The Effect of pH on Facile Synthesis of Rutile Nanorod Titanium Dioxide 

Photoanode for Solar Cells, Solid-State Lighting 2016, Leipzig, Germany                                                                

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=fts-2016-JW4A.38&origin=search
https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=fts-2016-JW4A.38&origin=search
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14) Hassan Sameie et al., Reduced Graphene Oxide: A Promising Solid-state Electron Mediator for 

Solar Oxygen Evolution, Optics for Solar Energy 2016, Leipzig, Germany                                                                     

15) Hassan Sameie et al., First-principles study on electronic and optical characteristics of zinc 

vanadate photocatalyst, 7th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties 

(NAP) 2017, Odessa, Ukraine                                                                                                                                        

16) Hassan Sameie et al., Systematic study on the interaction between graphene and visible-light 
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