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تجربههای کاری و فعاليتهای علمي
• فعاليت در پروژه ملي " تدوین نظام بومي مدیریت خوردگي و پياده سازی آن در شرکت ملي گاز ایران" ،پژوهشگاه صنعت نفتت
ایران.1397 ،
• یكي از راه یافتگان نهایي اختراعات چهارمين جشنواره ملي نوآوری و شكوفایي زاگرس ،بنياد ملي نخبگان.1393 ،
• فعاليت گسترده در زمينهی پوششهای خودترميم شونده ،دانشگاه تهران.
• تحقيقات در مورد پوششهای نيكل-کبالت اعمالي بر روی زیرالیه آلياژ  ،Ti6Al4Vدانشگاه تهران.
• فعاليت در پروژه ملي "بررسي و جلوگيری از اثرات تخریبي جریان سرگردان  DCو  ACناشي از خطوط مترو و برق فشار قتوی
بر روی خطوط لوله و شبكه گاز رساني و تدوین دستورالعمل و استاندارد مربوطه" ،همكاری با دکتر اله کرم ،دانشگاه تهران.
• انجام مطالعات گسترده بر روی پوششهای تابعي ( ،)FGدانشگاه تهران.
• توليد نانو کامپوزیت  PMMA/Hydroxyapatiteو بررسي خواص فيزیكي و مكانيكي این ماده ،دانشگاه فردوسي مشهد.
• بررسي و مطالعه مواد جایگزین برای ماده باکاليت در مقره ها ،همكاری با دکتر زبرجد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
• انجام مطالعات گسترده بر روی خواص حرارتي و مكانيكي مواد مرکب  ،PE-Cuهمكاری با دکتر زبرجد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
• انجام مطالعات در زمينه فرایند انجماد سریع ،همكاری با دکتر حداد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
• بررسي رفتار خزشي مواد پليمری ،همكاری با دکتر سجادی ،دانشگاه فردوسي مشهد.
• کار در مرکز کنترل کيفيت کارخانه کاوش جوش و فعاليت در زمينه تدوین فرمهای  WPSو .PQR
• تحقيقات آزمایشگاهي بر روی بازیابي الماس از سگمنتهای ابزار تراش ،همكاری با دکتر آریان پور ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
• یكي از اعضای فعال موسسه تحقيقاتي جوش عصمت ،همكاری با مهندس توالیي ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
• فعاليت در هسته تحقيقاتي انجماد و ریخته گری دکتر مرآتيان ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
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• گواهي نامه دوره "آناليز شكست مواد" ،پژوهشگاه صنعت نفت ایران.1397 ،
• گواهي نامه دوره "اخالق حرفهای" ،موسسه آموزشي فرهنگي مهدوی.1394 ،
• گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "توليد ميكرو کپسولهای حاوی مواد فعال با استتفاده از ميكروحبتابهتای شيشتهای اچ شتده
جهت استفاده در مواد خودترميم شونده هوشمند" ،شماره ثبت90767 :
• گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "توليد ميكرو  /نانوکپسولهای اوره فرمالدئيد حتاوی رزیتن اپوکستي جهتت استتفاده در متواد
خودترميم شونده هوشمند" ،شماره ثبت90717 :
• گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "پوشش خودترميم شونده مقاوم به خوردگي حاوی ميكرو /نانو کپسول" ،شماره ثبت82996 :
• گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "توليد ماده مرکب پلي متيل متاکریالت /نانو ذرات هيدروکسي آپاتایت" ،شماره ثبت70365 :
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69386  شماره ثبت،" مس با استفاده از روش آسياکاری/• گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "توليد ماده مرکب پلي اتيلن
53023  شماره ثبت،" با استفاده از روش مكانوشيميایيPE-Cu-C • گواهينامه ثبت اختراع با عنوان "توليد کامپوزیت نانوساختار
2 • گواهينامه بازرسي جوش

تاليف
، تاليف طتاهره ابراهيمتي صتدرآبادی و دکتتر سعيدرضتا الته کترم،" نانو ساختار/• کتاب با عنوان "پوششهای خودترميم ميكرو
.1396 ، تهران،انتشارات آثار فكر

مقاالت چاپ و پذیرفته شده در مجالت علمي و کنفرانسهای خارجي و داخلي
مجالت خارجي
1. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. R. Allahkaram, N. Towhidi, "An Investigation of Corrosion Behavior of
Epoxy/Amine Micro/Nanocapsule Based Smart Coatings", Progress in Organic Coatings, accepted.
2. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. R. Allahkaram, N. Towhidi, "Preparation and Property Investigation of Epoxy/amine
Micro/Nanocapsule Based Self-healing Coatings", International Polymer Processing, Vol. 33, No. 5, 721-730,
2018.
3. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. R. Allahkaram, T. Staab, N. Towhidi, "Preparation and Characterization of Durable
Micro/Nanocapsules for Use in Self-Healing Anticorrosive Coatings", Polymer Science, Series B, Vol. 59, No. 3,
1–11, 2017.
4. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. R. Allahkaram, N. Towhidi, "Characterization of micro/nano porous hollow glass
microspheres fabricated through various chemical etching processes for use in smart coatings", Iranian Journal of
Materials Science & Engineering, Vol. 13, No. 4, 2016.
5. S. M. Zebarjad, S. A. Sajjadi, T. Ebrahimi Sadrabadi, A. Yaghmaie, “A Study on Mechanical Properties of
PMMA/Hydroxyapatite Nanocomposite”, Engineering Journal, Vol. 3, No. 8, 2011.
6. A. Yaghmaie, T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, "Thermal Degradation of nano Hydroxyapatite/PMMA
Composite", Journal of Nanostructure in Chemistry (JNSC), Vol. 2, No. 1, 2011.
7. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. Sahebian, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, “On the dependence of Avrami’s
indexes of MDPE on milling time”, polymer-plastic technology and engineering, 49, 1284–1288, 2010.
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مجالت داخلي
 .1ط .ابراهيمي صدرآبادی ،س .ر .اله کرم ،ناصر توحيدی " ،توليد و مشخصه یابي ميكرو کپسولهتای حتاوی رزیتن اپوکستي
 828جهت استفاده در پوششهای خودترميم شونده" ،فصلنامه علمي-پژوهشي مواد و فناوریهای پيشرفته ،دوره  ،6شماره
.1396 ،2
 .2ط .ابراهيمي صدرآبادی ،س .ر .اله کرم " ،مكانيزم خوردگي پوششهای هوشمند خودترميم شونده حاوی مختازن فعتال در
ابعاد نانو" ،فصلنامه زنگ ،فصلنامه علمي ،آموزشي ،ترویجي انجمن خوردگي ایران ،شماره .1395 ،64
 .3ط .ابراهيمي صدرآبادی ،ا .یغمایي ،س .م .زبرجد" ،بررسي و مقایسه خواص حرارتي و نحوه تخریب سه متاده باکاليتتPA ،

تقویت شده با الياف شيشه و  PBTتقویت شده با الياف شيشه" ،فصلنامه علمي ،خبری و پژوهشي دنيای مواد ،شماره  12و
.1390 ،13
 .4ط .ابراهيمي صدرآبادی ،م .ع .گلعذار ،ف.کریم زاده" ،بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ریزساختار و ختواص کششتي منطقته
جوش آلياژ آلومينيم  ،"6061فصلنامه علمي ،خبری و پژوهشي دنيای مواد ،شماره .1389 ،10
 .5ط .ابراهيمي صدرآبادی و م .ابراهيمي صدرآبادی" ،آماده سازی فلزات غيرآهنتي بترای رنتگ کتردن" ،مجلته پوشتشهتای
سطحي ،شماره .1385 ،16
 .6ط .ابراهيمي صدرآبادی" ،اندازهگيری ضخامت پوششها" ،مجله صنعت آبكاری ،شماره .1384 ،36

کنفرانس های خارجي
1. S. M. Zebarjad, S. A. Sajjadi, T. Ebrahimi Sadrabadi, A. Yaghmaie, “A Study on Mechanical Properties of
PMMA/Hydroxyapatite Nanocomposite”, presented at First International Conference on Composites and
Nanocomposites (ICNC 2011).
2. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, “Effect of Milling Time and Cu Volume Percent
on Thermal Degradation behavior of Medium Density Polyethylene/Copper Composite Fabricated Using Ball
Milling Method”, presented at First International Conference on Composites and Nanocomposites (ICNC
2011).
3. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, “Crystallinity Behavior of Medium Density
Polyethylene/Copper Composite Fabricated using Ball Milling Method”, (accepted during 5th International
Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACE-X2011)).
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4. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, “Nanostructured Polymers”, (accepted during 7th International
Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2011)).
5. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, "Investigation of Morphology and Cu Dispersion
of Medium Density Polyethylene/Copper Composite Fabricated Using Ball Milling Method", (accepted during
THERMEC’2011, (7th international conference on advanced materials)).
6. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, “Synthesis of PE-Cu-C Nano-Crystalline
Composite by Mechanochemical Technique”, presented at The Fourth China-Europe Symposium on
Processing and Properties of Reinforced Polymers, 2009.

کنفرانس های داخلي بين المللي
1. T. Ebrahimi Sadrabadi, S.R. Allahkaram, N. Towhidi, "An investigation of corrosion behavior of epoxy/amine
micro/nanocapsule based smart coatings", (9th International Conference on Materials Engineering & Metallurgy,
(iMat 2020)).
2. T. Ebrahimi Sadrabadi, S.R. Allahkaram, N. Towhidi, "Scanning electrochemical microscopy of epoxy/amine
nanostructured self-healing coatings", (9th International Conference on Materials Engineering & Metallurgy, (iMat
2020)).
3. T. Ebrahimi Sadrabadi, M. Arjang, "A successful modification from corrosion engineering to corrosion
management", (7th International Conference on Materials Engineering & Metallurgy, (iMat 2018)).
4. T. Ebrahimi Sadrabadi, S.R. Allahkaram, "on the study of novel self-healing coating: Micro/nano capsule
synthesis, coating preparation and property investigation", (6th International Conference on Materials Engineering
& Metallurgy, (iMat 2017)).
5. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, "crystallization of MDPE: effect of the presence of
Cu particles, the high energy ball milling and different cooling rates", 5th International Conference on Materials
Engineering & Metallurgy, (iMat 2016).
6. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, "non-isothermal crystallization kinetics of Cu/MDPE
composites prepared using ball milling method ", 5th International Conference on Materials Engineering &
Metallurgy, (iMat 2016).
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7. T. Ebrahimi Sadrabadi, E. Ahmadi, S.M. Zebarjad, “Thermogravimetric analysis of MDPE (Medium Density
Polyethylene)/ Copper composite prepared by ball milling method”, 3rd International Conference on Materials
Engineering & Metallurgy, (iMAT 2014).
8. T. Ebrahimi Sadrabadi, S. Sahebian, S. M. Zebarjad, J. Vahdati Khaki, “Thermal and kinetic investigation of
ball milled MDPE”, presented at 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, 2009.

کنفرانس های ملي
 .1ط .ابراهيمي صدرآبادی ،س .ر .اله کرم" ،مروری بر انواع پوششهای نانوساختار خودترميمشونده فعال مقاوم به خوردگي"،
پنجمين همایش ملي فناوری نانو از تئوری تا کاربرد.1395 ،
 .2ط .ابراهيمي صدرآبادی ،ع .صفری کهنكي ،س .ر .اله کرم " ،پوششهای خودترميم شونده بر پایه ميكرو /نانوکپسول" ،دومين
همایش ملي فناوری نانو از تئوری تا کاربرد.1392 ،
 .3ط .ابراهيمي صدرآبادی ،ع .صفری کهنكي ،س .ر .اله کرم" ،مشخصه یابي پوششهای خودترميم شونده بر پایه ميكرو/
نانوکپسول" ،دومين همایش ملي فناوری نانو از تئوری تا کاربرد.1392 ،
4. A. Yaghmaie, T. Ebrahimi Sadrabadi, S. M. Zebarjad, "Thermal Degradation of nano Hydroxyapatite/PMMA
Composite", Presented at The Second Conference on Application of Nanotechnology in Science, Engineering and
Medicine, 2011.

 .5ط .ابراهيمي صدرآبادی ،م .ع .گلعذار ،ف.کریم زاده" ،بررسي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي توام با تنش در منطقه جوش
آلياژ آلومينيوم  ،"6061چهارمين همایش مشترك انجمن مهندسين متالورژی ایران و انجمن علمي ریخته گری ایران .1389 ،
 .6ط .ابراهيمي صدرآبادی ،س .م .زبرجد ،ج .وحدتي خاکي" ،توليد ماده مرکب نانوستاختار پلتياتتيلن -متس بتا استتفاده از روش
آسياکاری و بررسي خواص الكتریكي آن" ،یازدهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ایران.1389 ،
 .7ط .ابراهيمي صدرآبادی ،س .م .زبرجد ،ج .وحدتي خاکي" ،بررسي رفتار بلورینگي ماده مرکب پلياتيلن -مس توليد شده بتا روش
آسياکاری" ،سومين همایش مشترك انجمن مهندسين متالورژی ایران و انجمن علمي ریخته گری ایران.1388 ،

عضویت ها
• عضویت در انجمن علمي ریختهگران ایران از سال 1397
• عضویت در انجمن مخترعين ایران از سال 1389
• عضویت در انجمن آهن و فوالد ایران از سال 1385
• عضویت در انجمن علوم و تكنولوژی سطح ایران از سال 1383
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مهارتهای نرم افزاری
• اکسل ،فتوشاپ ،Matlab ،ANSYS ،Solid works ،AutoCAD ،زبان برنامهنویسي  ،Cکار با انواع نرم افزارهای مهندسي

مهارت زبان خارجي
• کسب نمره  91در آزمون تافل  IBTبرگزار شده در تاریخ  19دسامبر 2010
• کسب نمره  1110در آزمون  GREبرگزار شده در تاریخ  12فوریه 2011
• تسلط نسبي به زبان فرانسه
• تسلط نسبي به زبان آلماني

زمينههای فعاليت علمي
• خوردگي
• مهندسي سطح
• پوششهای خودترميم شونده
• مواد پيشرفته (مواد مرکب ،پليمرها و )...
• فناوری مواد نانو
• روشهای نوین ساخت مواد
• شبيه سازی و مدلسازی
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