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فرایند ها و ویژگی ها -4

ويآماده سازبرايخاصشرایطیدارايميكروسكوپیآناليزهاي
بهدرخواستثبتازقبلكههستندمشتریاننمونهنگهداري
.ميشوددادهتوضيحمشتریان

الكترونیميكروسكوپخانوادهاعضايازFESEMآناليز
وسطحیهايویژگیبررسیجهتآنازوباشدمیروبشی

روشایندر.شودمیاستفادهمختلفهاينمونهمورفولوژي
رانمونهسطحمشخصموجطولوانرژيباالكترونیپرتوهاي
ازآمدهبدستهايدادهازاستفادهبا.كنندمیجاروب

جمعارنمونهسطحازبرگشتیهايالكترونكهآشكارسازهایی
.آیدمیبدستنمونهسطحازمفيديهايدادهاند،كردهآوري
مراتببهتفكيکقدرتSEMآناليزبهنسبتآناصلیمزیت
.باشدیمميدانیانتشارالكترونتوليدمنبعدليلبهآنبهتر
نيازباالبسيارهايبزرگنماییبهمانمونهكهصورتیدرپس
تربهكنيم،میتصویربردارينانوذراتازكهزمانیماننددارد
اهدستگكهصورتیدر.كنيمانتخابراFESEMآناليزاست

FESEMآشكارسازبهمجهزEDSتصویربرعالوه،باشد
ندهدهتشكيلعناصربهمربوطهايدادهنمونه،سطحازبرداري
.باشدمیاستخراجقابلنيزنمونه

شرح فعاليت انجام شده و نتایج -5

به نام خدا

دانششرکت توسعه مهندسي الماس واره : کارآموزینام محل 
(آشنايي با آناليزهای ميكروسكوپي) سپهر جاهدی منش: نام دانشجو

مهدی دارابدکتر : استاد کارآموزینام 

دانشجوعكس 

چالش هاي صنعتی موجود/ كاستی ها-6

پيشنهادها براي رفع چالش ها/دستاوردها-7

خالصه كارآموزي-1

معرفی محل كارآموزي-2

و خدمات فنی توليد مراحل فرآیند -3
مهندسی

مهندسي مواد و متالورژی: دانشكده
زمينه سراميک 1401تابستان 

برنددوبادانش،الماس وارهمهندسیتوسعهشركت
محصوالتفروشوعرضه)كاالتمادمعتبرتجاري

شناساییوآناليزخدمات)مهامكسو(آزمایشگاهی
ارائهدفهبابنياندانششركتیک،(شيمياییتركيبات
صنایعهمچنينودانشگاهیوآموزشیمراكزبهخدمات
.استمختلف

فرزاددكترجنابزیرنظر–اینجانبكارآموزيدوره
كتابمولفوتمادكاالمحترممدیریت)حسينی نسب

ريفخحانيهدكترخانمسركارو(مشخصه یابیروشهاي
هجملازمختلفیزمينه هايدر(مهامكسمحترممدیریت)

رب،مخمكانيكیتستهايغيرمخرب،تحليلهايوآناليز
وآنجنتایتفسيروآناليزآزمایشگاهفضايباآشنایی

در.تگرفصورتشركتبرايمحتواتوليدبخشهمچنين
موضوعباكارگاه هاییوجلساتدوره،اینحين
رباضافهبصورت"استارتاپوایدهخلقوكارآفرینی"

تجربياتحاويكهشدبرگزاركارآموزانبرايسازمان
.بودبنياندانشحوزهدركاربرديبسيارنكاتوارزشمند

:  محل كارآموزينام 
مهندسي الماس واره دانشتوسعه شركت 

-بزرگراه جناح -تهران :آدرس محل كارآموزي
كوچه -خیابان حسیني -بلوار شهید گالب 

همکفطبقه -۷پالک -رئیسي 

:نقشه موقعیت مکاني گوگل مپ

ثبت درخواست آناليز1.

تعيين نوع دستگاه آناليز2.

دریافت نمونه3.

آماده سازي نمونه و پرداخت آن درصورت لزوم4.

تحویل نمونه به آزمایشگاه5.

نگهداري نمونه 6.

بررسی اپراتور و انجام آناليز7.

قالبهايآماده كردن نتایج و تحویل فایل آن در8.
بصورت فایل اكسل، ورد و یا تصاویر)مختلف 

(ميكروسكوپی

FE-SEM TESCAN MIRA3 دستگاه-1شكل

:FESEMشرایط خاص و نكات مهم آناليز 

10براي نمونه هاي پودري، حداقل وزن باید 1.
.ميلی گرم باشند

نمونه ها بایستی كامال خشک باشند و نمونه هاي2.
.حاوي رطوبت و چربی آناليز نميشوند

نمونه هاي مرطوب بهتر است با استفاده از 3.
(ESEM)ميكروسكوپ الكترونی روبشی محيطی 

.آناليز شوند
آماده سازي نمونه ها شامل پوشش دهی طال 4.

.ميباشند
آماده سازي نمونه هاي پليمري و شكست در 5.

ورت نيتروژن مایع می بایستی توسط متقاضی ص
.پذیرد

با FESEMنمونه اي از تصاویر آناليز -2شكل
استفاده از الكترون هاي ثانویه

مطالعه موردي آناليزها، با رجوع به مقاالت و 1.
سكوپی كتابهاي مرتبط به آناليزهاي عنصري، ميكرو

و طيف سنجی
آشنایی با شرایط آماده سازي نمونه مشتریان2.
، XRDبازدید از آزمایشگاه و شناخت دستگاه هاي 3.

XRF وFESEM  وBET  و ميكروسكوپ
كه (HRTEM)الكترونی عبوري با رزولوشن باال 

از جمله پرهزینه ترین آناليزهاي این گروه است
مشاوره با اپراتورهاي مجرب4.
وطهیادگيري تحليل نتایج و مشاهده نمودارهاي مرب5.
و شركت در جلسات فوق برنامه در حوزه استارتاپ6.

كارآفرینی
آشنایی با نرم افزارهاي مربوطه7.

.

تحليل نتایج آناليز اندازه گيري سطح-3شكل
مخصوص و سنجش تخلخل یک نمونه پودري

بردي آشنایی با روشهاي آناليز و مشخصه یابی مواد، یكی از كار
ر ترین علوم مورد نياز دانشجویان علوم و مهندسی مواد و سای

لكن این هدف با گذراندن صرف. رشته هاي مرتبط با آن است
يوندد و درس مربوطه در سيالبس كارشناسی مواد، به تحقق نميپ
ينه لذا الزم است آشنایی عيمقتر و عملگرایانه تري در این زم

.براي دانشجویان دغدغه مند صورت گيرد

در مواردي مشاهده شد كه نمونه ها طبق دستورالعمل 
آماده سازي نميشوند، كه روي نتایج آناليز آن تاثير منفی

.ميگذارد

استفاده از برخی دستگاه ها به سبب تحریم یا عدم واردات 
ویل دستگاه هاي پيشرفته، موجب كند شدن روند بررسی و تح

.نتایج ميشود

كنند متقاضيان در مواردي، به شرایط نگهداري نمونه اشاره اي نمي
!تدرصورتيكه این قضيه در شرح وظایف اپراتور آناليز نيس

دوره كارآموزي اینجانب فرصت مناسبی براي تفهيم دروس
رشته مهندسی مواد و روشهاي مشخصه یابی مواد به شمار 

.می آید
پيشنهاد ميشود یادگيري این درس به شكل عميقتر و 

س كاربردي تري صورت گيرد، چرا كه به مانند چشم یک مهند
.مواد اهميت دارد

روش، به متقاضيان آناليز پيشنهاد ميشود قبل از رجوع به یک
امل ابتدا روشها را مطالعه و بررسی كنند، سپس با شناخت ك

ز نمونه و مشخصات آن و بررسی حساسيتهاي آن، روش آنالي
.دخود را انتخاب كرده و سپس نمونه را به اپراتور ارسال كنن


