بسمه تعالی
مشخصات و سوابق علمی ،آموزشی و پژوهشی

 مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :حسن خندان فدافن
رتبه علمی :استادیار

سمت فعلی :عضو هیئت علمی

محل خدمت :دانشگاه گلستان ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک

7 *4

تاریخ شروع خدمت :مهرماه 5831

تلفن تماس 81115528 :داخلی  ،152پست الکترونیکH.khandan@gu.ac.ir :
 درجات علمی و سوابق تحصيلی:
درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

کارشناسی

فیزیک کاربردی

فردوسی مشهد

ایران

7711

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت جامد

فردوسی مشهد

ایران

7711

دکتری تخصصی

فیزیک حالت جامد

فردوسی مشهد

ایران

7731

 سوابق آموزشی(تدریس دروس)
ردیف

نام دروس

دانشگاه محل تدریس

سال

آزمايشگاه عملي دروس فيزيك پايه  2 ،1و  ،3الكترونيك  1و ،2
5

فيزيك حالت جامد (دوره كارشناسي) و فيزيك حالت جامد پيشرفته

دانشگاه فردوسی مشهد

5811-5831

(دوره كارشناسي ارشد) ،اپتيك و فيزيك جديد
1

فيزيكهاي پايه 2 ،1و  ،3مكانيك كوانتومي 1و  ،2فيزيك حالت جامد

دانشگاه پيام نور واحد فريمان و

 1و  ، 2فيزيك الكترونيك  1و  ،2امواج ،قطعات نيمرسانا و ...

واحد مشهد
موسسه آموزش عالي غير انتفاعي

8

فيزيك پايه  1و  ،2اصول مدارهاي الكتريكي

5

فيزيك پايه  1و 2

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

فیزیک پایه  5و  ،1فیزیک عمومی ،ترمودینامیک مهندسی ،انتقال

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

حرارت

طبيعي گرگان

1

خيام مشهد

5831-5831

5831-5831
5831

5831-5833

فیزیک پایه  5و  ،1الکترومغناطیس  5و  ،1مبانی كامپیوتر و برنامه
2

سازی ،الکترونیک  ،5الکترودینامیک كالسیک ،حالت جامد پیشرفته،
بلورشناسی ،مکانیک كوانتومی  5و  ،1موضوعات ویژه كارشناسی ارشد

دانشگاه گلستان

 5831تاكنون

 سوابق علمی و پژوهشی
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی-الف
سال

ناشر

2006

Elsevier

2006

Wiley

2006

Wiley

2007

Elsevier

2008

Elsevier

2009

Elsevier
،مرکز نشر

7731

دانشگاه صنعتی
اصفهان

2010

2011

2014

Elsevier

Elsevier

EDP
SCIENCES

نام مجله

Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials
Journal of
Physica Status
Solidi
Journal of
Physica Status
Solidi
Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials
Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials
Journal of
Alloys and
Compounds
مجله پژوهش
فيزيك ايران
Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials
Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials

The
European
Physical
Journal
Applied
Physics

عنوان مقاله

ردیف

Influence of spin reorientation on
the magnetoelastic properties of
NdFe10.5V1.5

5

Anomalies in magnetoelastic
properties of NdFe10V2 alloy

1

Magnetoelastic effects in the
Yfe10V2 ferromagnetic alloy

8

A comparative study of the
magnetoelastic properties of the
Yfe10V2 and NdFe10V2 compounds

5

Influence of H and N insertion on
the magnetostriction and thermal
expansion of Yfe10V2Zx (Z=N, H)
compositions
Magnetostriction and thermal
expansion of interstitially modified
NdFe10V2Zx (Z = N, H) compounds

1

2

مطالعة ساختار بلوري و خواص مغناطيسي
 وZ=H,N) Rfe01V2 Z تركيبات
(R=Y,Nd

1

Fabrication, characterization and
measurement of thermal
conductivity of Fe3O4 nanofluids

3

A survey on the effect of vanadium
content on the magnetoelastic
properties of Yfe12−xVx alloys

9

Effect of Sn concentration on optical
of and structural properties
Pb1−xSnxS nanopowder

51

 بر خواص ساختاري وMn2+ اثر جانشاني

7714

انجمن بلورشناسي

مجلة بلورشناسي و

و كانيشناسي ايران

كانيشناسي ايران

مغناطیسي نانوفريتهاي
)x = 0، 0/55، 0/55، 0/5( Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4

55

تهیهشده به روش همرسوبي

2015

Elsevier

Powder
Technology

Synthesis and experimental
investigation of the electrical
conductivity of water based
magnetite nanofluids

51

2015

2017

2018

Taylor &
Francis

Journal of
Experimental
Nanoscience

Elsevier

NanoStructures &
NanoObjects

Elsevier

Journal of
Magnetism
and Magnetic
Materials

Synthesis and antibacterial activity
of stable bio-conjugated
nanoparticles mediated by walnut
(Juglans regia) green husk extract
Preparation, characterization and
toxicity evaluation of Co3O4 and
NiO-filled multi-walled carbon
nanotubes loaded to chitosan
Effect of Co doping on the magnetic
and DC electrical properties of
Mn-Zn nanoferrites

58

55

51

 ملی و استانی، مقاالت علمی در همایشهای بينالمللی-ب
سال

 موسسه برگزار-سازمان
کننده

نوع همایش

عنوان مقاله

ردیف

7737

انجمن سرامیک ایران

ملی

بررسي فرآيند قطبي شدن سراميكهاي پيزوالكتريك
PZT

5

7731

انجمن بلورشناسي و
-كانيشناسي ايران

ملی

مطالعة انبساط گرمايي آلياژ فرومغناطيس
NdFe01/5V0/5

1

ملی

مطالعه آثار مغناطواالستيكي در آلياژ فرومغناطيسي
YFe01V2

8

Studying of magnetoelastic effects in
YFe10V2 ferromagnetic alloy

5

Evidence of spin-reorientation in
magnetoelastic properties of
NdFe10.5V1.5 alloy

1

Magnetoelastic effects in the YFe10V2
ferromagnetic alloy

2

Anomalies in magnetoelastic
properties of NdFe10V2 alloy

1

ملی

( وR= Nd, Y) RFe01V2 ساخت كامپوزيتهاي
 بر ساختار بلوريN  وH مطالعه اثر اتمهاي بينابيني
و خواص مغناطواالستيكي آنها

3

ملی

NdFe10V2 بررسي خواص مغناطيسي تركيبات
(Z=H,N)

9

ملی

اثر حضور واناديم بر ساختار و خواص مغناطيسي
YFe12-xVx تركيبات

51

ملی

 بر ساختار و خواصN  وH اثر نفوذ اتمهاي
)Z=H,N( NdFe11V2Z مغناطيسي تركيبات

55

دانشگاه یزد
7737

انجمن بلورشناسي و
-كانيشناسي ايران
 چمران اهواز.دانشگاه ش

2005

The Magnetics
Society of JapanThe Magnetics
Society of the IEEE

2005

M. V. Lomonosov
State University

2005

2005

7734

Ibn Zohr
University,
Morocco
Ibn Zohr
University,
Morocco

انجمن بلورشناسي و
-كانيشناسي ايران

بین المللی
)خارجی (ژاپن
بین المللی
)خارجی (مسکو
بین المللی
)خارجی (مغرب
بین المللی
)خارجی (مغرب

دانشگاه شهید باهنر کرمان
7731

انجمن بلورشناسي و
-كانيشناسي ايران
دانشگاه فردوسی مشهد

7731

انجمن بلورشناسي و
-كانيشناسي ايران
دانشگاه گیالن

7731

انجمن مهندسين
دانشگاه-متالورژي ايران

آزاد واحد کرج
51

تهيه و بررسي هدايت الكتريكي نانوسيال مگنتيت

ملی

58

Measurement of thermal conductivity
of Fe3O4 nanofluids

بین المللی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-

7733

د .بوعلی سینا همدان

IUPAC

2009

55

مطالعه ساختار و خواص مغناطوحجمي آلياژ
فرومغناطيس YFe9/5V2/5

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه تبريز

7731

51

بررسي اثر دما وكسر حجمي بر هدايت الكتريكي
نانوسيال Fe3O4

ملی

كنفرانس فيزيك ايران-
دانشگاه اروميه

7711

52

مطالعه هدايت الكتريكي  ACنانوسيال Fe3O4

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه گلستان

7711

51

بررسي مغناطوتنگش حجمي خودبخودي آلياژ
فرومغناطيس YFe11/5V1/5

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه گلستان

7711

53

اثر جانشاني منگنز -نيكل بر خواص ساختاري و
مغناطيسي نانوفريت نيكل -روي

ملی

انجمن فيزيك ايران-
دانشگاه يزد

7717

59

Studying the electrical conductivity of
magnetite nanofluid using SW model

ملی

انجمن شيمي ايران–
دانشگاه تهران

7717

11

Experimental investigation on
electrical conductivity of Fe3O4
nanofluids

ملی

انجمن شيمي –دانشگاه
تهران

7717

15

تهيه نانوذرات نيمرسانا  Cd1-xZnxSو بررسي
خواص اپتيکي آن ها

ملی

انجمن مهندسين
متالورژي و انجمن
علمي ريخته گري ايران

7717

11

ساخت و بررسي خواص ساختاري ،مغناطيسي و
الكتريكي نانوذرات فريت نيكل NiFe2O4

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه اهواز

7717

18

بررسي هدايت الكتريكي نانو سياالت فريتهاي
 Mn1/5Zn1/5Fe2O4و Ni1/5Zn1/5Fe2O4

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه اهواز

7717

15

بررسي مقاومت ويژه الكتريكي نانوفريتهاي
 Ni)1/5-x)MnxZn1/5Fe2O4تهيه شده به روش
همرسوبي

ملی

انجمن فيزيك ايران-
دانشگاه شاهرود

7717

11

تاثير ميدان مغناطيسي خارجي بر هدايت الكتريكي
نانوسيال مگنتيت

ملی

انجمن فيزيك ايران-
دانشگاه شاهرود

7717

12

مطالعه اثر ميدان الكتريكي خارجي بر هدايت
الكتريكي نانوسيال مغناطيسي Fe3O4

ملی

قطب نانوفناوري
كاربردي-دانشگاه
صنعتي اصفهان

7711

11

مطالعه خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات
مغناطيسي  NiFe2O4و Ni0.5Zn0.5Fe2O4

ملی

قطب نانوفناوري
كاربردي-دانشگاه
صنعتي اصفهان

7711

13

سنتز ذرات نانو ساختار نيمرساناي Pb1-xSnxS
وبررسي خواص اپتيكي آن

ملی

انجمن اپتيك و
فوتونيك ايران-د .شيراز

7711

خارجی (چین)

ملی

19

مطالعه ساختار و خواص مغناطيسي نانوذرات فريت
نيكل –منگنز-مس

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه زاهدان

7711

81

نقش جانشاني كبالت -نيكل در نانوفريت روي:
بررسي نانوساختار و خواص مغناطيسي

ملی

انجمن بلورشناسي و
كانيشناسي ايران-
دانشگاه زاهدان

7711

85

سنتز و بررسي اثر بازپخت بر رشد نانوبلورهاي
سولفيد مس

ملی

انجمن فيزيك ايران-
دانشگاه سمنان

7717

81

سنتز نانوذرات  (Cu1-xAgx)2Sو بررسي خواص
ساختاري و اپتيكي آن

ملی

انجمن فيزيك ايران-
دانشگاه زاهدان

7717

88

خواص فيزيكي اليه هاي نازک نانوفريت ساخته شده
به روش اسپري پايرولزيز

ملی

دانشگاه پيام نور گرگان

7717

85

مطالعه خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوذرات
فريت كبالت-روي

ملی

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد گناباد

7714

81

تاثير دما و كسرحجمي بر هدايت الكتريكي نانوسيال
نقره بر پايه آب

ملی

دانشگاه پيام نور مشهد

7714

82

محاسبه جريان فوتوني براي گرافن آرمچر و زيگ-
زاگ آالييده شده با اتمهاي نيتروژن و بور

ملی

دانشگاه پيام نور كرمان

7714

81

مطالعه اثر ميدان الكتريكي بر هدايت الكتريكي
نانوسيال مگنتيت/روغن

ملی

دانشگاه گيالن

7711

83

مطالعه هدايت الكتريكي نانوسيال مگنتيت با دو
سيال پايه آب و اتيلن گليكول

ملی

دانشگاه گيالن

7711

89

مطالعه خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوفريتهاي
منگنز-كبالت-روي

ملی

دانشگاه شاهرود انجمن
بلورشناسي و كاني-
شناسي ايران-

7711

51

بررسي هدايت الكتريكي نانوسيال فريت كبالت-روي
بر پايه آب

ملی

دانشگاه پيام نور همدان

7711

55

ساخت نانوسيال  TiO2بر پايه آب و بررسي هدايت
الكتريكي آن

ملي

دانشگاه يزد انجمن
فيزيك ايران-

1331

51

ساخت و بررسي هدايت الكتريكي نانوسيال فريت
منگنز-كبالت-روي برپايه آب

ملي

دانشگاه يزد انجمن
فيزيك ايران-

1331

58

بررسي اثر امواج فراصوت و سورفكتانت بر هدايت
الكتريكي نانوسيال مغناطيسي فريت Mn-Co-Zn

ملي

دانشگاه يزد انجمن
بلورشناسي و كاني-
شناسي ايران

1331

55

ساخت و بررسي توزيع كاتيوني نانو فريتهاي
Mn-Co-Zn

ملي

دانشگاه يزد انجمن
بلورشناسي و كاني-
شناسي ايران

1331

ج -طرحهای تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

سازمان طرح دهنده

سال اجرا

نوع همکاری

5

مطالعه هدايت الكتريكي نانوسياالت مغناطيسي
فريت نيكل-منگنز-روي

دانشگاه گلستان

1334

مجري

دانشگاه گلستان

1331

مجري

دانشگاه گلستان

1331

مجري

بررسي اثر سيال پايه ،كسرحجمي و دما بر هدايت
الكتريكي نانوسياالت فلزي

دانشگاه پيام نور
گرگان

در حال اجرا

همكار

ساخت ،مشخصهيابي و بررسي سميت نانولولههاي
كربني پرشده با نانوذرات  Co3O4و  NiOسوار بر
كيتوسان

دانشگاه علوم پزشكي
گرگان

1

8

5

1

مطالعه خواص الكتريكي كامپوزيتهاي
)RFe10V2Z(R=Nd,Y&Z=H,N
اندازه گيري و مدلسازي رفتار هدايت الكتريكي
نانوسياالت مغناطيسي در حضور ميدان مغناطيسي
خارجي

1331

همكار

د -پایان نامه های تحت راهنمایی یا راهنمایی شده
عنوان پایان نامه

دوره

سال اجرا

نام دانشگاه

ردیف

بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانوسياالت
Fe3O4
بررسي اثر جانشاني منگنز بر خواص مغناطيسي و
الكتريكي نانوفريتهاي نيكل –روي-منگنز

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

1331

پيام نور مشهد

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

31

دانشگاه گلستان

8

تاثير ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بر خواص
الكتريكي نانوسيال مگنتيت

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

31

دانشگاه گلستان

5

هاي مطالعه خواص مغناطيسي و الكتريكي نانو فريت
منگنز -نيكل -مس

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

32

دانشگاه گلستان

1

اثر غلظت كبالت بر خواص مغناطيسي و الكتريكي
نانوفريتهاي نيكل-روي-كبالت

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

32

دانشگاه گلستان

2

مطالعه خواص ساختاري و الكتريكي اليههاي نازک نانو-
فريتمنگنز-روي -نيكل

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

33

دانشگاه گلستان

1

مطالعه خواص الكتريكي اليه نازک مگنتيت تركيب
شده با نانوذرات فلزي

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

34

دانشگاه گلستان

3

بررسي نقش افزودني كبالت بر ويژگيهاي فيزيكي
نانوفريت هاي منگنز -روي

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

34

دانشگاه گلستان

9

ساخت و بررسي خواص فيزيكي نانوكامپوزيتهاي
پليمري تقويت شده با نانوفريتهاي منگنز-كبالت-
روي

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

31

دانشگاه گلستان

51

بررسي هدايت الكتريكي نانوسياالت مغناطيسي با
سيال پايه متفاوت

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

35

دانشگاه گلستان

55

بررسي هدايت الكتريكي نانو سياالت حاوي نانو
ذرات نيمرسانا

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

31

دانشگاه گلستان

5
1

51

بررسي تجربي و محاسباتي تاثير دما و كسر حجمي
بر هدايت الكتريكي نانوسياالت فريت

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

31

دانشگاه گلستان

58

ساخت و بررسي خواص فيزيكي نانوفريتهاي
منگنز-كبالت-مس

كارشناسي ارشد
فيزيك حالت جامد

در حال اجرا

دانشگاه گلستان

ه  -اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
عنوان

سال

تولید نانوذرات با استفاده از عصاره پوست سبز گردو

5895

 سوابق اجرایی و مدیریتی
سمت

سازمان -موسسه

سال

مدیر امور دانشجویی دانشگاه

دانشگاه گلستان

5891-5891

