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اورند پيشرو (اورند پالستيك سابق) پس از تاسيس در سال ،۱۳۷۶
همواره در مسير گسترش دانش ،مهارتها و تخصص فني ،مطابق
با پيشرفتهاي روز دنيا و با هدف بهبود ايمني ،سالمت و رفاه
جامعه و مشتريان خود گام برداشته است .اين شركت با بهکارگيری
ظرفيتهاي خود در پژوهش و نوآوري و با استفاده از فناوريهاي
نوين ،نسبت به توليد قطعات متنوع خودرو اقدام كرده است.
در حال حاضر ،اورند پیشرو با دارابودن افزون بر  1000نفر نيروي
كار و بهرهگيري از فناوري توليد لولههاي پليمري تكاليه ،سهاليه و
پنجاليه ،مخزن سوخت پليمري تكالیه و ششاليه ،قطعات
مختلف تزریقی ،نوارهای آببندی خودروها و نیز خطوط مجهز
مونتاژ در مكانهاي مختلف تولیدی ،به عنوان بزرگترین طراح و
توليدكننده مسير كامل نگهداري و انتقال سوخت خودروهای
سواری در داخل كشور فعال است .در همین راستا و با توجه به
کيفيت زياد محصوالت تولیدی خود دارای صادرات به كشورهاي
مختلف آسيايي و اروپایي است.
اورند پیشرو با هدف هديه آسمان آبی به همه ايرانيان ،همواره
طراحی و تولید محصوالت سبز و دوستدار محيط زيست را
سرلوحه اقدامات خود قرار داده است .در این مسیر ،مطابق با
آخرین پيشرفتهاي علمي دنيا و با توجه به استانداردهاي ايمني و
زيستمحيطي روز جهان ،به اجراي پروژههای نوآوران ه بهشرح زير
اقدام كرده است:
 طراحی و تولید قطعات سامانه سوخترسانی خودروهایتولیدی در کشور بر اساس استانداردهای یورو  ۴و با قابليت ارتقا
تا سطح یورو ،۶
 جايگزینی قطعات الستيکی با قطعات بازیافتشونده و سبکترپالستيکی در سامانه تخليه بخارها و نوارهای آببندی خودرو،
 طراحی و تولید مخزن سوخت پلیمری خودروها و بسیاری موارد ديگر.اين شركت با توجه به نگاه ويژه به مبحث نوآوري و كيفيت
محصوالت و خدمات ،همواره بهعنوان شريك مطمئني براي
خودروسازان مطرح بوده است.
محصوالت

عمدهترين توليدهاي اين شركت قطعات موجود در مجموعه
سوخترساني خودرو است .در اين مجموعه از پليآميد ،پلياتيلن،
پلياستال و پليپروپيلن استفاده ميشود.
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(داخلي)

تاريخچه

معرفي شركت

شركت اورند پيشرو

 صافي سوخت :وظیفه این قطعهجلوگیری از ورود مواد زائد و
ناخالصیهای موجود در بنزین به موتور
است،
 لوله سوخت :لولههای سوخت وظیفهانتقال بنزین از مخزن سوخت به موتور را
بر عهده دارند،
 مجموعه مخزن سوخت :شرکت اورند با بهرهگیری از فناوري ودانش روز و تجربه  ۲۰ساله در طراحی و تولید سامانههای
سوخترسانی ،در حال حاضر با ظرفیت توليد ساالنه بیش از
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰مجموعه ،در حال فعالیت است .مجموعه مخزن
سوخت بنزین وظیفه پركردن ،نگهداری و انتقال بنزین بهسمت
موتور ،اعالم میزان بنزین موجود در مخزن و همچنین ،مدیریت
مصرف بخارها را بر عهده دارد.

 گلويي مخزن سوخت :گلویی (لوله پرکن) به مسیر ورود بنزین ازمنبع خارجی به مخزن سوخت خودرو گفته میشود .این قطعه دو
وظیفه کلیدی هدایت بنزین به سمت مخزن سوخت و خروج هوای
درون مخزن سوخت در هنگام سوختگيری مجدد را برعهده دارد.
 لوله خرطومي ( :)corrugatoringاين لولهها بهدلیل انعطافپذیریزياد و قابليت خمپذيري ،در مسیر انتقال بخارهاي بنزین استفاده
ميشوند.

 پمپ بنزين :این قطعه در سامانه سوخترسانی دو وظیفه کلیدیایجاد فشار و دبی الزم جهت انتقال بنزین از مخزن سوخت بهسمت
موتور و نمایش میزان بنزین موجود در مخزن سوخت به راننده را
برعهده دارد.
 كنيستر ( :)canisterاين قطعه وظیفه جذب بخارهاي بنزینمتصاعدشده از مخزن سوخت و تحویل بخارها به موتور در زمان
نیاز را برعهده دارد ،بهطور معمول کنیستر بنزین باعث کاهش

اخبار علمی

مصرف بنزین میشود.
 نوار آببندی :نوارهای آببندی در خودرو وظیفه جلوگيري ازورود باد ،آب و گردوغبار به درون اتاق خودرو را بر عهده دارند و
نقش اصلی آنها ایجاد آسودگی و امنیت سرنشینان داخل خودرو
در برابر عوامل پيشگفته ،است .افزون بر اين ،نقش بسزايي در
زیبایی و سازگاری تزیینی با طراحی خودرو دارند.
 كاتاليزگر :در راستای دستيابي به اهداف زیستمحیطی با فعالیتروی سامانههای استاندارد آاليندگي  5يورو ،شرکت اورند اقدام به
فعالیت در زمینه اگزوز ( )exhaustبا طراحی و تولید کاتالیزگرهای
 5يورو با ظرفیت بیش از  ۷۰۰٫۰۰۰قطعه در سال كرده است.
محصول حاضر مبدل كاتاليزگر خودروهاي سواري است .وظیفه
مبدل كاتاليزگر این است که با قرارگرفتن در مسیر خروج دود
اگزوز ،مقدار آالیندگی خودرو را کاهش میدهد.
همچنين در راستای تکمیل سبد محصول قطعات ایمنی ،شرکت
اورند به تولید و مونتاژ لولههای ترمز با ظرفیت بیش از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
قطعه در سال و از سال  ،1396به طراحی و تولید شیلنگهای
هیدرولیک فشارقوی و ضعیف با ظرفیت بیش از  ۷۰۰٫۰۰۰قطعه
در سال اقدام كرده است.
اهداف کالن

افتخارات واحد پژوهش و توسعه

 انتخاب مدیرعامل شرکت اورندپیشرو بهعنوان مدیر برتر جهادیدر ششمین همایش مدیریت جهادی ،آذرماه ،1398
 كسب عنوان سازمان نوآور برتر از سوي وزارت صنایع و معادن،سال ،1388
 -اولین طراح سامانههاي سوخترسانی در ایران با درجه  Aساپکو

فعاليتهاي جانبي

شرکت اورند پیشرو ،رتبه نقرهای جایزه ویژه مسئولیتهای اجتماعی
بنگاههای اقتصادی ایران را در سال  ۱۳۹۷بهلحاظ دارابودن بهترین
عملکرد ،کسبوکار مسئوالنه ،بهبود و توسعه پایدار ،همکاری و
پاسخگویی به تمامی ذینفعان و رعایت اصول پنجگانه  CSRکسب
كرده است.
از ديگر فعاليتهاي خيرخواهانه اين مجموعه ميتوان به شركت
آب معدنی دیدی و موسسه خیریه راز اشاره كرد که هر دو در
زمینه مسئولیتهای اجتماعی فعالیت دارند و افزون بر اشتغالزایی
برای تعداد در خور توجهي نيروي كار ،در سه زمینه حمایت از
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ،پیشگیری از سرطان سینه در
بانوان و در نهایت ،حفاظت از محیط زیست فعالیتهای گسترده و
همهجانبهای دارند.
همچنين نشريه «راز صنعت» در قالب ماهنامه با تمركز بر مباحث
صنعت خودرو به همت شركت اورند و با مديرمسئولي آقاي دكتر
غفاري ،معاون سرمایههای انسانی هلدینگ رایزکو ،منتشر ميشود.
شركت مادر ( )holdingرایزکو

اورند پیشرو با بیش از  ۲۰سال سابقه در زمینه نوآوری و
طراحی سامانههاي مربوط به خودرو ،بهعنوان بزرگترین شرکت
زیرمجموعه رایزکو فعالیت دارد .شرکت سرمایهگذاری و توسعه
راهبردی راز (سهامی خاص) در سال  ۱۳۹۰و با هدف ارائه خدمات
مشاورهاي ،مدیریت ،سرمایهگذاری در بخش صنایع و معادن ،فنی،
مهندسی تولیدی و بازرگانی تأسیس شد.
در حال حاضر ،راز سهامدار عمده افزون بر  ۲۱شرکت است
که در حوزههای مختلف سرمایهگذاری از قبیل خودروسازی،
قطعات خودرو ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،آب معدنی ،مسئولیتهای
اجتماعی و … مشغول به فعالیت هستند.
				
منبع:

www.avrand.com
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 داخلیسازی قطعات و مجموعهها (کاهش وابستگی به خارجاز کشور)،
 ارتقاي سطح کیفی خودروهای قدیمی، کاهش قیمت با حفظ کیفیت و حفظ کیفیت برتر برای مشتریان، انتقال دانش از خودروسازهای بزرگ جهان، ارتقاي سطح فناوري و بهدنبال آن نفوذ به بازارهای جهانی و رویکرد فناوری سبز در محصول و فرایند با ارتقاي فناوري ودانش طراحی جهت تطابق با الزامات زیستمحیطی روز دنیا و
دستیابی به هوای پاک برای شهروندان.

در زمینه طراحی،
 دارای تاییدیه  PSAدر طراحی سامانههای سوخترسانی، چاپ مقاالت در نشریات مختلف و داراي مقاله برگزیده درنهمین همایش پژوهش و توسعه وزارت صنایع معادن،
 برگزيده بهعنوان واحد پژوهش و توسعه برتر سال  ۱۳۹۱دردومین جشنواره ،IRDA
 کسب عنوان شایستگی تکستاره (باالترین سطح) در ارزیابیجایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

 LG Chem Ltdکه اغلب به عنوان  LG Chemicalنامیده میشود،
بزرگترین شرکت شیمیایی کرهای است که مقر آن در سئول پايتخت
کره جنوبی واقع شده است .اين شركت با توجه به فروش سالیانه،
دهمین شرکت بزرگ شیمیایی جهان در سال  2017بوده است .بیش
از  ۲۰۰۰۰نفر در این شرکت مشغول به کار هستندLG Chem .
دارای هشت کارخانه در کرهجنوبی و شبکهای متشکل از  ۲۹شعبه
تجاری در  15کشور است .همچنين اولین شرکت کرهای است که
مجوز فعالیت از  FDAرا گرفته است .این کمپانی در بخشهای
مختلف دارویی ،کشاورزی ،آرایشی و بهداشتی فعالیت داشته و
یکی از شرکتهای معبتر جهانی در حوزه صنایع شیمیایی به شمار
میآید.
تاريخچه
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در ژانویه  1947میالدی ،در ابتدا کوو این-هوی ()Koo In-hwoi
شرکت ال جی را به عنوان یک شرکت شیمیایی به نام الک هوی
( )Lak Huiتاسیس کرد که به الکی کمیکال ()Lucky Chemical
مشهور شد .این شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت LG Chem
شناخته می شود .در ابتدا فعالیت این شرکت در زمینه لوازم بهداشتی و
آرایشی با تولید کرم الکی شروع شد .بهتدريجشرکت توسعه یافت و
دامنه فعالیتهای خود را گسترش داد بهگونهاي كه تولیدات دیگری
از جمله انواع مواد شیمیایی خانگی و همچنین لوازم آرایشی و عطر
را شامل میشد .این شرکت افق جدیدی برای نوسازی صنعتی در
کرهجنوبی گشوده است.
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معرفي

معرفي شركت

شركت LG Chem

در سال  1952میالدی هنگامی که
جنگ کره در اوج خود بود ،این شرکت
تصمیم گرفت که فعالیت خود را در
صنعت پالستیک آغاز نماید و اولین
شرکت کرهای بود که با هدف تولید یک
درب غیرقابل شکست برای ظروف آرایشی ،وارد صنعت پالستیک
شد .در اوت  1952میالدی ،اولین شانههای پالستیکی ساخت
کره و همچنین جعبه صابون را با برند کرهای تولید نمود .سپس
محصوالت خود را توسعه داد و شروع به تولید دیگر محصوالت
پالستیکی همچون مسواک ،ظروف و غیره نمود.
به گزارش پايگاه  worldatlasدر سال  2019در ردهبندی
شرکتهای تولیدکننده محصوالت شیمیایی جهان ،شرکت ال جی
کمیکال در رده دهم قرار گرفته است.
شرکت  LG Chemتامین کننده مواد پتروشیمی میباشد که
محدوده وسیعی از محصوالت پتروشیمی را ،از تقطیريهای اولیه
گرفته تا پلیمرهای مهندسی ،تولید و عرضه میکند .به عنوان مثال،
این شرکت از بزرگترین تولیدکنندگان پالستیکهای رایج مانند
آکریلونیتریل بوتادین استایرن ( ،)ABSرزین استایرن-آکریلونیتریل
( )SANو پلی وینیل کلرید ( )PVCمیباشد .از دیگر محصوالت
این شرکت ،پالستیسایزرها ،مواد افزودنی مخصوص ،الکلها،
پلیالفینها ،الستیک مصنوعی ،پالستیکهای مهندسی ،االستومرها،
رزینهای رسانا و سایر مواد شیمیایی را میتوان نام برد.
از ديگر مواد شیمیایی تولیدی توسط شرکت مذکور ،انواع
افزودنیهای بتن ،مالتهای ترمیم کننده بتن ،پوششهای محافظتی و
آببندی بتن ،چسبهای بتن ،مواد پخت بتن و  ...است .افزودنیهای

بتن که در این شرکت تولید میشوند عبارتند از :روان کننده بتن،
فوق روان کننده نفتالینی بتن ،فوق روان کننده پلیکربوکسیالتی
بتن ،دیرگیرکننده بتن ،زودگیرکننده بتن ،روان ساز پمپاژ بتن،
حبابزای بتن ،ژل میکروسیلیس و افزودنی آببندیکننده بتن.
میتوان گفت مهمترین ماده افزودنی بتن تولیدی این شرکت که

مورد استقبال زیادی قرار گرفته است فوق روانکننده بتن
بر پایه پلیکربوکسیالت است که از کیفیت و کارآمدی باالیی
جهت افزایش روانی مخلوط بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان
برخوردار است.
www.lgchem.com
				
منبع:
LG
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منبع:

پایان نامه
http://lib.sut.ac.ir/main

پاياننامههاي مقطع كارشناسيارشد مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي سهند تبريز
سالهاي  1397و 1398

الف) رشته مهندسي پليمر

 -1عنوان :مطالعه تبلور القایی پلی(-۳هگزیل تیوفن) در سامانه هیبریدی پلی(-۳هگزیل تیوفن)-نانولوله کربنی و بررسی کاربرد آن.
پديدآور :سميه چاروقچي

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،سميرا آقبالغي

 -2عنوان :اصالح کوپلیمر پلیآمید-پلیاتر( )XABEPبا ترکیبات کربنی بهمنظور بهبود عملکرد غشایی آن.
پديدآور :رامين زنگ ملكي اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،علي اكبر بابالو

 -3عنوان :بررسي اثر افزودن نانوذرات هيدروكسي آپاتيت بر شكلشناسي و خواص فيزيكي-مكانيكي پلييورتان حافظهشكلي.
پديدآور :مريم جليلي مرند

اساتيد راهنما (مشاور) :مصطفي رضايي

 -4عنوان :سطوح فراآبگريز ساختهشده از نمك اسيد چرب-نانوذرات.
پديدآور :صنم عزتي كرمي

اساتيد راهنما (مشاور) :سيدمرتضي قاسمي

 -5عنوان :اثر افزودن گرافن بر خواص پوششهاي خودترميمشونده بر پايه اپوكسي حاوي ميكروكپسول.
پديدآور :سيامك صالحپور مغانلو

اساتيد راهنما (مشاور) :سعيد طالبي ،مصطفي رضايي (مشاور)

 -6عنوان :بررسي تشكيل شكلشناسي هسته-پوسته در ذرات تهيهشده با هسته پلي(متاكريليك اسيد-co-2-هيدروكسي اتيل متاكريالت) و
پوسته پلي(متاكريليك اسيد).

پديدآور :زهرا وطنخواه

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي كلجاهي ،حسين روغني (مشاور)

 -7عنوان :تهيه و مطالعه ساختارهاي هيبريدي الكتروندهنده-گيرنده بر پايه پليتيوفنهاي فضاويژه و گرافن عاملدارشده.
پديدآور :سحر آقاپور

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،سميرا آقبالغي

 -8عنوان :انتقال و الگودهي نانواليههاي گرافن بر زيراليه منعطف پليمري براي كاربرد در ميكروالكترودهاي عصبي.
پديدآور :رضا محمديان

اساتيد راهنما (مشاور) :كيومرث جليلي،علي تقيزاده قلعهجوقي
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 -9عنوان :استفاده از بسترهاي گرافني براي تصفيه فاضالب واحدهاي صنايع نساجي.
		
پديدآور :سلينا فالح بابارودي

اساتيد راهنما (مشاور) :بهزاد پورعباس ،رضا يگانه

 -10عنوان :مطالعه و ساخت بستهبندي كاشتينههاي قابل كاشت در مغز.

پديدآور :سيدمحسن موسوينژاد بنام

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،كيومرث جليلي

ب) رشته مهندسي فرايند پليمريزاسيون

 -11عنوان :سنتز هيدروژلهاي پلي(آكريليك اسيد)-نانوبلور سلولوز و بررسي رفتار جذب آب آنها.

پديدآور :سيده عارفه صفوي ميرمحله اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي كلجاهي ،حسين روغني ممقاني (مشاور)

 -12عنوان :تهيه نانوبلورهاي سلولوز اصالحشده با پلي(ديمتيل آمينواتيل متاكريالت) پاسخگو به .CO2
پديدآور :زهرا ابوسلمان رضواني
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 -13عنوان :ساخت چنداليههاي نانوكامپوزيتي  m-RPET/PP/PEبا استفاده از پلياتيلنترفتاالت بازيافتي اصالحشده  m(-)RPETبا هدف

استفاده در صنايع بستهبندي غذايي.
پديدآور :سجاد مغانلو

اساتيد راهنما (مشاور) :بهزاد پورعباس ،ميركريم رضوي آقچه

 -14عنوان :تهيه نانوبلورهاي سلولوز با اتصال پليمر محرك-پاسخگو و بررسي رفتار پاسخگويي به نور آنها.
پديدآور :زينت تاجمرادي

اساتيد راهنما (مشاور) :حسين روغني ممقاني ،مهدي سالمي كلجاهي (مشاور)

پ) رشته صنايع پليمر

 -15عنوان :سنتز و بررسي مشخصات پليمرهاي پرشاخه و عاملدارشده با فنيل بورونيك اسيد.
پديدآور :امين حسيني شريفآباد

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي حسيني ،مهدي سالمي كلجاهي (مشاور)

 -16عنوان :سنتز ذرات نانوكامپوزيتي پلياستيرن-گرافن و مطالعه رفتار انبساطي آنها.
پديدآور :محمدجواد تهراني افضل

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،مرتضي نصيري

 -17عنوان :استفاده از روش پيوندزني از ميان ،براي تهيه گرافن اكسيد اصالحشده با زنجير پلياستيرن با چگالي پيوندي متفاوت بهروش

پليمرشدن .RAFT

پديدآور :هانيه مرداني

اساتيد راهنما (مشاور) :حسين روغني ممقاني ،مهدي سالمي كلجاهي (مشاور)

 -18عنوان :سنتز كوپليمرهاي دوتكهاي پلياستيرن-پليمتيل متاكريالت و بررسي اثر آن بر شكلشناسي و رئولوژي آلياژ پلياستيرن-پليمتيل

متاكريالت.

پديدآور :مينو احمدي

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي حسيني ،مهدي سالمي كلجاهي

 -19عنوان :مطالعه و بررسي پيوندزني مذاب مونومر گليسيديل متاكريالت بر الستيك اتيلن پروپيلن ديان مونومر و استفاده از آن در

چقرمهسازي پليالكتيك اسيد.

اساتيد راهنما (مشاور) :ميركريم رضوي آقچه ،مهدي سالمي كلجاهي (مشاور)

		
پديدآور :فروغ نيكخواه كلور

 -20عنوان :سنتز و نانوچينش مولكولي كوپليمر قطعهاي پلياستيرن-پلي(آكريليك اسيد).
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پديدآور :غزل لشني

اساتيد راهنما (مشاور) :سيدمرتضي قاسمي

 -21عنوان :مطالعه و بررسي خواص مكانيكي و رفتار شكست آلياژهاي سهتايي بر پايه پليالكتيك اسيد (.)PLA
اساتيد راهنما (مشاور) :ميركريم رضوي آقچه

		
پديدآور :حسام حمزه شايان

 -22عنوان :مطالعه و بررسي زيستتخريبپذيري پليالكتيك اسيد و آميزههاي بر پايه آن.
پديدآور :امير مطيع رنجبردوست

اساتيد راهنما (مشاور) :ميركريم رضوي آقچه

ت) رشته مهندسي پليمريزاسيون

 -23عنوان :سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي پلييورتان-نانوبلور سلولوز.
پديدآور :پريناز خديوي

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي كلجاهي ،حسين روغني ممقاني (مشاور)

 -24عنوان :سنتز و مطالعه خواص فيزيكي-شيميايي كوپليمرهاي قطعهاي دومحيطدوست غيرخطي بر پايه .PDMS
پديدآور :شهاب كاوهزاده

اساتيد راهنما (مشاور) :كيومرث جليلي
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ث) رشته صنايع رنگ

 -25عنوان :بررسي اثر وجودذرات سيليكا متخلخل اصالحشده بر خواص ضدخوردگي پوششهاي بر پايه اپوكسي.

پديدآور :محمد عليمحمد كندرود

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي حسيني ،محمد مهدويان احدي

 -26عنوان :اصالح سطوح چرمي براي ايجاد خاصيت خودتميزشوندگي با استفاده از نانوذرات روي اكسيد و پليديمتيل سيلوكسان.
اساتيد راهنما (مشاور) :سعيد طالبي

پديدآور :علي محمودي

 -27عنوان :اثر براقيت بر درك بصري سياهي.

اساتيد راهنما (مشاور) :مرتضي نصيري ،راضيه جعفري

پديدآور :احمد ربيهاوي

 -28عنوان :كسب بهترين كنتراست (تمايز جلوه) در فضاي آكروماتيك.

اساتيد راهنما (مشاور) :مرتضي نصيري ،راضيه جعفري

		
پديدآور :مرتضي اميدينژاد

 -29عنوان :تهيه پوششهاي نانوكامپوزيتي اپوكسي-گرافن اكسيد اصالحشده با بازدارنده خوراكي و ارزيابي خواص خوردگي آن.
اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي حسيني ،بهرام رمضانزاده

		
پديدآور :سينا عسلدوست

 -30عنوان :بررسي خودتميزشوندگي سطوح چرمي با استفاده از نانوذرات روي اكسيد.
اساتيد راهنما (مشاور) :سعيد طالبي

		
پديدآور :ريحانه دباغي صدر

 -31عنوان :بررسي خواص خزه رهاسازي پوششهاي پليمري نانومتري پاسخگو به دما.
اساتيد راهنما (مشاور) :مرتضي نصيري

پديدآور :محمد رحيمي

پاياننامههاي مقطع دكتري مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي سهند تبريز
سالهاي  1397و 1398
 -1عنوان :سنتز و بررسي خصوصيات هيدروژلهاي برپايه پلي(آكريليكاسيد) و پلي((-2ديمتيلآمينو)اتيلمتاكريالت) پاسخگو به
پديدآور :محراب فالحي سامبران

pH

اساتيد راهنما (مشاور) :مهدي سالمي كلجاهي ،فرهنگ عباسي (مشاور)
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 -2عنوان :ايجاد يك پلتفرم مناسب و مستعد براي رشد سلولهاي اندوتليال بر پايه پلي(ديمتيل سيلوكسان) براي كاربردهاي قلبي-عروقي.

پديدآور :حكيمه قلعه

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي ،كيومرث جليلي ،سيدحسين احمدي تفتي (مشاور) ،رضايت پرويزي (مشاور)

 -3عنوان :مطالعه تبلور پلي(-3هگزيل تيوفن) و تخمين گرماي ذوب بلور ايدهآل.
پديدآور :مينا عليزاده اقدم

اساتيد راهنما (مشاور) :فرهنگ عباسي

 -4عنوان :توسعه روشهاي  Lab-on-a-Chipبراي توليد نانوذرات پليمرهاي رسانا.
		
پديدآور :الهام عفتي

اساتيد راهنما (مشاور) :بهزاد پورعباس

 -5عنوان :مطالعه ريزساختار و ارتباط آن با رفتار رئولوژيكي و خواص الكتريكي سامانههاي سهتايي پليوينيليدين فلوئوريد-پلياتيلن-گرافن.
		
پديدآور :اميد رافعي دونيفي

اساتيد راهنما (مشاور) :ميركريم رضوي آقچه ،اكرم توكلي،مهدي سالمي كلجاهي (مشاور)

 -6عنوان :بررسي اثر افزودن نانوصفحات گرافن بر شكلشناسي خواص ترموديناميكي و رفتار حافظهشكلي پلييورتان.
پديدآور :رضا لطفي مايان سفلي
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اساتيد راهنما (مشاور) :مصطفي رضايي ،مرتضي نصيري (مشاور)

معرفی کتاب

مواد پلیمری کمپوستشدني
سال انتشار2019 :
نويسندهEwa Rudnik :
ناشرNewnes :

مزدوجهای پلیمر-پروتئین :از پگیلهکردن تا فراتر
سال انتشار2019 :
نويسندگانSamuel Zalipsky and Gianfranco Pasut :
ناشرElsevier :
در این كتاب تالش شده است تا
پژوهشگران با داشتن مرجع و راهنمای
منحصر بهفرد در حوزه جذاب پليمرهاي
مزدوج وارد شوند .مباحث كتاب تمام
چالشهای پیرامون همگني ترکیبات
مزدوج و خلوص آنها ،سمیت پلیمر در
استفاده بلندمدت و نحوه مقابله با خطر
ایمنی را پوشش میدهند .این مباحث
پژوهشگران را ياري میکند تا با درنظرگرفتن آخرین نوآوریها
در حوزه پليمرهاي مزدوج ايمن و انتخابگر برای جفتشدن به
79
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در كتاب "مواد پلیمری کمپوستشدني"،
درباره خانوادهاي از پليمرها صحبت
ميشود كه از جنبه زيستمحيطي مهم
هستند و پس از عمر مفید در تاسیسات
کمپوست صنعتی و شهری دور ريخته
ميشوند .این پالستیکهای کمپوستشدني
تخریب ميشوند و هیچگونه باقیمانده
قابل تشخیص یا مواد سمی برجا نمیگذارند .نگرانیهای
زیستمحیطی و اقدامات قانونی انجامشده در مناطق مختلف
جهان ،كمپوستكردن را به راهحل جذابي براي دفع پلیمرهای
زائد تبدیل كرده است.
در این کتاب تمام مباحث آمادهسازی ،تخریب و مسائل
زيستمحيطي مرتبط با پلیمرهای كمپوستشدني پوشش داده
ميشود .همچنين ،مطالعات اخیر پیرامون کمپوستشوندگي و
ارزیابی زيستمحيطي ( )ecotoxilogicalمواد پلیمری مطرح
ميشود .افزون براين ،رفتار گرمايي ،از جمله خواص اشتعالپذیری
پلیمرهای کمپوستشونده و نيز مسیرهای احتمالی دفع زباله اين

پليمرها در كتاب بررسي شده است .در پايان ،در اين اثر عوامل
اقتصادی موجود ،از جمله رشد قیمت طی یک دهه گذشته،
بازار فعلی و چشماندازهای آینده بررسی میشود .اين كتاب
 410صفحهاي مرجع اساسي برای دانشجویان فارغالتحصیل و
دانشمندانی است که در زمينههاي شیمی ،علوم مواد ،بومشناسي و
علوم محیط زیست فعاليت میکنند.

معرفی کتاب

پروتئینها ،پژوهشهاي جدید طراحی کنند .فرايند پگيلهكردن
( )pegylationبهعنوان معيار بوده است و احتماالً سالها این نقش
را بازی ميكند .اما گزینههای دیگری به بازار عرضه میشوند که
برخی از آنها قب ً
ال راهاندازی شدهاند .بعد از پنج دهه پيشرفت،
بهدليل پيشرفتهاي مهندسي ژنتيك و زيستشيمي و فهم بهتر
نتايج كلينيكي استفاده از مزدوجهاي  PEGدر بدن انسان ،هدف از
نگارش اين كتاب واردشدن به حوزه جديدي از ابتكارات است.
آخرين پيشرفتهاي مزدوجهاي پليمر-پروتئين ،ارائه مزايا و
معايب آنها از منظر نتايج كلينيكي ،نماي كلي مزايا و مخاطرات
بالقوه فناوري مبتني بر  ،PEGارائه جايگزينهاي جديد براي  PEGو
راههاي جديد براي اصالح انتخابگري پروتئين و شناسايي مسير
آتي پژوهشها در اين زمينه ،از موضوعات مطرحشده در اين
كتاب  478صفحهاي است.

کلوئیدهای پلیمری
سال انتشار2019 :
نويسندگانRobert Prud'homme and Rodney Priestley :
ناشرRoyal Society of Chemistry :
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بهدليل توسعه فناوریهای كاملشده
نظير التکسهاي بهكار رفته در
پوششها و همچنین گسترش توليد
مواد و كاربردهای جدید مانند قطعههاي
ساختاری برای سازههای دوبعدي و
سهبعدي ،پژوهشهاي دانشگاهی و
صنعتی پیرامون کلوئیدهای پايهپلیمري
بسیار زياد است .كتاب كلوئيدهاي
پليمري كه متن بنيادي در این زمینه محسوب ميشود را دو پيشرو
مشهور جهاني در علم و مهندسی پلیمر ويرايش كرده و در 416
صفحه در سال  2019انتشار دادهاند.
در بخش اول تشكیل و ویژگیهای اساسی پليمرشدن امولسیوني و
پراكنشي ،رویكردهای میكروسيالي براي تولید كلوئیدهای
پايهپلیمري و سنتز باكمك خودمونتاژي مستقيم شرح داده
شدهاست .در بخش بعدی روشهای شناسايي از میکروسکوپ
و پراکندگی زاویه کوچک تا علوم سطح و شبیهسازی شرح داده
ميشود .نويسندگان در فصل آخر به كاربردها نزديك شده و به
بحث درباره امولسیونهای  Pickeringو مهندسی مولکولی برای
توسعه اين مواد پرداختهاند.
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اين کتاب راهنمای جامعي در حوزه کلوئیدهای پلیمری است
كه پيشگامان زمینههای مربوط اقدام به نگارش آن كردهاند .برای
پژوهشگران و متخصصان علوم پلیمر ،مواد نرم و مهندسی شیمی
و مولکولی ضروری است.

غشاهای پلیمری و فرایندهای غشائی
سال انتشار1398 :
نويسنده  :احمدرضا رئیسی
ناشر :جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر
نظر به اهميت فرايندهاي غشايي ،در
حال حاضر پژوهشهاي گستردهاي در
زمينه ساخت غشا و اصالح و بهبود
عملكرد آن در جهان و ايران عزيز در
حال انجام است .هر چند در سالهاي
اخير كتابهايي در زمينه معرفي و
اصول فرايندهاي غشايي ترجمه يا
بهندرت تاليف شده است ،اما خال
وجود كتابي در زمينه تئوري و اصول تجربي روشهاي ساخت
غشاهاي پليمري ،كامال احساس ميشود.
اين كتاب در شش فصل تدوين شده است .در فصل اول تعريف
غشا ،دستهبنديهاي مختلف غشاها و مدولهاي غشايي آورده
شده است .در فصل دوم به اصول و كاربردهاي فرايندهاي مختلف
غشايي و در فصل سوم به پليمرها و مشخصات آنها و معرفي
پليمرهاي پركاربرد در ساخت غشا پرداخته شده است .نويسنده در
فصل چهارم به معرفي روشهاي ساخت غشاهاي پليمري پرداخته
و در فصل پنجم ،اصول و سازوكار تشكيل غشا با روش وارونگي
فاز بهعنوان يكي از اصليترين روشهاي ساخت غشاهاي پليمري
پرداخته شده است .در آخرين فصل ،درباره روشهاي ساخت
غشاهاي تركيبي و ماتريس آميخته بحث شده است.
در تاليف اين كتاب  336صفحهاي كوشش شده است ،افزون
بر رعايت اختصار ،نكات كليدي و بنيادي در هر زمينه شرح
داده شود .اين كتاب براي دانشجويان مقاطع مختلف رشتههاي
مهندسي شيمي ،مهندسي پليمر و متخصصان عالقهمند به فعاليت
در زمينه غشاها و فرايندهاي غشايي تاليف شده است و ميتواند
بهعنوان كتاب مرجع درسهاي فرايندهاي جداسازي غشايي و
روشهاي جداسازي خاص بهكار برده شود.

