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در سیستم غوطهوری با استفاده از

ترکیب شیمیایی لعاب های تاریخی
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Periodica di
Mineralogia

ایتالیا

185-171

Mineralogical Phase
Transition on Sandwichlike Structure of Clinky
Pottery from Parthian
Period, Iran

2015

نام سازمان

University
of Aegean

سید محمدامین امامی
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ش6622 :

سمیه نوغانی
محمد امیری
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سمیه نوغانی

ش1525 :
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-

سمیه نوغانی

ISI

پژوهشکده
توسعه صنایع
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دانشگاه هنر
اصفهان

دانشگاه تهران

Università di
Bologna

سید محمدامین امامی

2014

4
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Investigation on the role of
agitation in the
desalination process of
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Conservation
Science in
Cultural
Heritage

ایتالیا
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محمد امیری
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به ترتیب

نشریه علمی -پژوهشی
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پذیرش

اسامی نویسندگان

امتیاز

نشریه علمی -پژوهشی
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ارزیابی عملکرد شاخص هدایت
شیمی و مهندسی

ایران

شماره
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A new approach to the
desalination process of
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Archaemetry
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پتروگرافیک
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نشریه آموزشی-
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سمیه نوغانی

نشریه علمی -تخصصی
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نشریه علمی-
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بررسی نشانه های تصویری لوح زن

نگره

ایران

1391
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سمیه نوغانی

نشریه علمی -پژوهشی

بررسی روند کربناتیزاسیون مجدد و

پژوهشی

به دوران پارتی براساس مطالعات

نشریه علمی-

8

ساختارشناسی سفال جلینگی متعلق

مطالعات

ایران

1390

1390/1/30

سمیه نوغانی

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر
اصفهان

دانشگاه شاهد

دانشگاه هنر
اصفهان

صاحب امتیاز:
مهندس حمید
ملکیان
صاحب امتیاز:
مهندس حمید
ملکیان
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مهندس حمید
ملکیان
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کشور

هفته پژوهش

سید محمدامین امامی

ضرورت ساختارشناسی سفالهای

اصفهان

ایران

تهران

تاریخی در حوزههای حفظ و مرمت

ایران

آثار تاریخی و باستانشناسی

باستانسنجی سفالهای تاریخی:
ضرورتها و روشها

(سخنرانی)

2010

 14 -10می

1390/10/12

آنالیز عنصری تعدادی از سفال های

5

 6و  7آذرماه 1392

آمریکا

تامپا ،فلوریدا

Secondary calcite in
texture of pottery from
Parse, Iran.

ایران

6

 20-17شهریور 1393

Secondary calcite in
texture of pottery from
Parse, Iran.

4

نخستین همایش علم مواد و
حفاظت آثار فرهنگی -تاریخی

اصفهان

3

(سخنرانی)

سمیه نوغانی

شهر

2

عنوان مقاله

عنوان همایش

پژوهشگران به ترتیب
خالصه

1

برگزاری

چاپ
متن کامل

تاریخ

محل

وضعیت

نام سازمان

دانشگاه


هنر
اصفهان
پژوهشگاه

سمیه نوغانی



سید محمدامین امامی

مواد و
انرژی
ایران

(پوستر)

سمیه نوغانی

سی و هشتمین کنفرانس بینالمللی

سید محمدامین امامی

دانشگاه



فلوریدا

آرکئومتری

(پوستر)

سمیه نوغانی

هفته پژوهش

سید محمدامین امامی

دانشگاه

-

-

هنر
اصفهان

امیرحسین صنایعی

ایران

تکنولوژی ساخت به روش PIXE

تهران

جلینگی غرب ایران به منظور شناخت

(پوستر)
اولین کنفرانس ملی شتابدهنده ها و
کاربرد آنها

مرتضی اسماعیلی

دانشگاه

فریدون سماوات

صنعتی



سمیه نوغانی

امیرکبیر

محمد المعی رشتی
امیرحسین صنایعی
سمیه نوغانی

انجمن

(پوستر)

مرتضی اسماعیلی

فیزیک

کنفرانس فیزیک ایران 1393

فریدون سماوات

بررسی ساختار شیمیایی سفال جلینگی
روشهای آنالیز XRFو PIXE

زاهدان

متعلق به دوران اشکانی با استفاده از

ایران

محمد المعی رشتی

6



ایران
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امیرحسین صنایعی

بررسی و شناخت روش آنالیزهای
شهریور 94

8

 8شهریور 1396

سفال شاخص دوره اشکانی در

مشهد

7

موزبائر XRF ،PIXE ،بر روی

ایران

فریدون سماوات

دانشگاه

(پوستر)

سمیه نوغانی

فردوسی

کنفرانس فیزیک ایران 1394

مرتضی اسماعیلی

مطالعات باستان شناسی



مشهد

محمد المعی رشتی
دانشگاه

بررسی تاثیرات محیط خاک بر
باستانسنجی

اصفهان

سفالینههای تاریخی از منظر

ایران

ارائه سخنرانی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

سمیه نوغانی



صنعتی
اصفهان

برگزاری کارگاه تخصصی
آشنایی شیوه های ارجاع دهی و مرفی نرم افزار مدیریت منابع

 1397/2/24با همکاری انجمن موزه ،حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران،

Endnote

دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر

ساختارشناسی آثار تاریخی با استفاده از میکروسکوپ پالریزان

 1389/8/29هفته پژوهش ،دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

کاربرد میکروسکوپ پالریزان در آسیب شناسی آثار تاریخی

 1389/8/30هفته پژوهش ،دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

7
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تخصص در زمینه آنالیز دستگاهی

حوزه فعالیتهای پژوهشی

انجام مطالعات پتروگرافیک با استفاده از میکروسکوپ

حفاظت و مرمت آثار تاریخی

پالریزان
تحلیل داده های آنالیز  XRDهمراه با روش محاسیاتی ریتفلد

مطالعات آرکئومتریک در حوزه سرامیک های باستانی
بررسی ویژگی ها و ساختار مواد رسی بر اساس مطالعات

تحلیل داده های آنالیز XRF

کانی شناسانه
علم مواد در حوزه باستان شناسی

تحلیل داده های آنالیزهای حرارتی

کاربرد میکروسکوپ پالریزان در حوزه مرمت

اسپکتروسکوپی جذب اتمی AAS

کاربرد مفاهیم انتقال جرم در حوزه مرمت

تحلیل داده های آنالیزهای XPMA ،PIXE

کاربرد طراحی آزمایشات در حوزه مرمت

شیمی تر

برنامه ها و نرم افزارهای تخصصی
روشهای طراحی آزمایشات )(Design of Experiment؛
با استفاده از نرم افزار آماری Minitab

 روش پاسخ سطح (Response Surface
)Methodology: RSM
مطالعات کمّی و کیفی آنالیز XRD

نرم افزار PANalytical X'pert High Score Plus
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رزومهی آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی
سمیه نوغانی
دکترای مرمت اشیاء تاریخی -فرهنگی ،هیات علمی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر

خالصه فعالیت های فرهنگی در دوران دانشجویی
دبیر انجمن علمی دانشجویان دانشکده مرمت
دبیر پژوهشگاه دانشجویی پردیس در حوزه معاونت فرهنگی -اجتماعی دانشگاه هنر اصفهان ()1391
عضو هیئت تحریریه نشره داخلی دانشگاه هنر اصفهان (مشکات هنر)
عضویت در کانون شعر و ادب دانشگاه هنر اصفهان
رتبه اول بیست و هفتمین دوره مسابقات دانشجویی قرآن کریم در رشتهی سخنرانی و دکلمه در مرحله دانشگاهی ()1391
همکاری با کمیته اجرایی همایش بین المللی هنر نبوی ( ،)1389همایش ملی انسانشناسی هنر( ،)1390هفته پژوهش ( 1389و )1390و
همایش ملی آموزش عالی هنر ( )1391در دانشگاه هنر اصفهان (به عنوان مجری همایش)
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