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تاريخچه
اورند پيشرو )اورند پالستيك سابق( پس از تاسيس در سال ۱۳۷۶، 
همواره در مسير گسترش دانش، مهارت ها و تخصص فني، مطابق 
رفاه  و  ايمني، سالمت  بهبود  با هدف  و  دنيا  روز  پيشرفت هاي  با 
جامعه و مشتريان خود گام برداشته است. اين شرکت با به کارگيری 
ظرفيت هاي خود در پژوهش و نوآوري و با استفاده از فناوري هاي 

نوين، نسبت به توليد قطعات متنوع خودرو اقدام کرده است.
در حال حاضر، اورند پيشرو با دارابودن افزون بر ۱000 نفر نيروي 
 کار و بهره گيري از فناوري توليد لوله هاي پليمري تك اليه، سه اليه و 
قطعات  شش اليه،  و  تك اليه  پليمري  سوخت  مخزن  پنج اليه، 
مختلف تزريقی، نوارهای آب بندی خودروها و نيز خطوط مجهز 
 مونتاژ در مكان هاي مختلف توليدی، به عنوان بزرگ ترين طراح و 
خودروهای  سوخت  انتقال  و  نگه داري  کامل  مسير  توليدکننده 
سواری در داخل کشور فعال است. در همين راستا و با توجه به 
کيفيت زياد محصوالت توليدی خود دارای صادرات به کشورهاي 

مختلف آسيايي و اروپايي است.
اورند پيشرو با هدف هديه آسمان آبی به همه ايرانيان، همواره 
را  زيست  محيط  دوستدار  و  سبز  محصوالت  توليد  و  طراحی 
با  مطابق  مسير،  اين  در  است.  داده  قرار  خود  اقدامات  سرلوحه 
 آخرين پيشرفت هاي علمي دنيا و با توجه به استانداردهاي ايمني و 
زيست محيطي روز جهان، به اجراي پروژه های نوآورانه  به شرح زير 

اقدام کرده است:
خودروهای  سوخت رسانی  سامانه  قطعات  توليد  و  طراحی   -
توليدی در کشور بر اساس استاندارد های يورو ۴ و با قابليت ارتقا 

تا سطح يورو ۶،
- جايگزينی قطعات الستيكی با قطعات بازيافت شونده و سبك تر 

پالستيكی در سامانه تخليه بخارها و نوارهای آب بندی خودرو،
- طراحی و توليد مخزن سوخت پليمری خودروها و

- بسياری موارد ديگر.
کيفيت  و  نوآوري  مبحث  به  ويژه  نگاه  به  توجه  با  اين شرکت 
براي  مطمئني  شريك  به عنوان  همواره  خدمات،  و  محصوالت 

خودروسازان مطرح بوده است.

محصوالت
مجموعه  در  موجود  قطعات  شرکت  اين  توليدهاي  عمده ترين 
سوخت رساني خودرو است. در اين مجموعه از پلي آميد، پلي اتيلن، 

پلي استال و پلي پروپيلن استفاده مي شود.

قطعه  اين  وظيفه  سوخت:  صافي   -
و  زائد  مواد  ورود  از  جلوگيری 
ناخالصی های موجود در بنزين به موتور 

است،
لوله های سوخت وظيفه  لوله سوخت:   -
انتقال بنزين از مخزن سوخت به موتور را 

بر عهده دارند،
 - مجموعه مخزن سوخت: شرکت اورند با بهره گيری از فناوري و 
سامانه های  توليد  و  طراحی  در  ساله   ۲0 تجربه  و  روز  دانش 
از  بيش  ساالنه  توليد  ظرفيت  با  حاضر  حال  در  سوخت رسانی، 
مخزن  مجموعه  است.  فعاليت  حال  در  مجموعه،   ۱٫000٫000
به سمت  بنزين  انتقال  و  نگه داری  پرکردن،  وظيفه  بنزين  سوخت 
بنزين موجود در مخزن و همچنين، مديريت  ميزان  اعالم  موتور، 

مصرف بخارها را بر عهده دارد.

- گلويي مخزن سوخت: گلويی )لوله پرکن( به مسير ورود بنزين از 
منبع خارجی به مخزن سوخت خودرو گفته می شود. اين قطعه دو 
وظيفه کليدی هدايت بنزين به سمت مخزن سوخت و خروج هوای 
درون مخزن سوخت در هنگام سوخت گيری مجدد را برعهده دارد.
- لوله خرطومي )corrugatoring(: اين لوله ها به دليل انعطاف پذيری 
زياد و قابليت خم پذيري، در مسير انتقال بخارهاي بنزين استفاده 

مي شوند. 

- پمپ بنزين: اين قطعه در سامانه سوخت رسانی دو وظيفه کليدی 
ايجاد فشار و دبی الزم جهت انتقال بنزين از مخزن سوخت به سمت 
موتور و نمايش ميزان بنزين موجود در مخزن سوخت به راننده را 

برعهده دارد.
بنزين  بخارهاي  جذب  وظيفه  قطعه  اين   :)canister( کنيستر   -
متصاعدشده از مخزن سوخت و تحويل بخارها به موتور در زمان 
کاهش  باعث  بنزين  کنيستر  معمول  به طور  دارد،  برعهده  را  نياز 
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اخبار علمی

مصرف بنزين می شود.
- نوار آب بندی: نوارهای آب بندی در خودرو وظيفه جلوگيري از 
ورود باد، آب و گردوغبار به درون اتاق خودرو را بر عهده دارند و 
نقش اصلی آن ها ايجاد آسودگی و امنيت سرنشينان داخل خودرو 
در  بسزايي  نقش  اين،  بر  افزون  است.  پيش گفته،  عوامل  برابر  در 

زيبايی و سازگاری تزيينی با طراحی خودرو دارند. 
- کاتاليزگر: در راستای دست يابي به اهداف زيست محيطی با فعاليت 
روی سامانه های استاندارد آاليندگي 5 يورو، شرکت اورند اقدام به 
فعاليت در زمينه اگزوز )exhaust( با طراحی و توليد کاتاليزگرهای   
است.  کرده  سال  در  قطعه   ۷00٫000 از  بيش  ظرفيت  با  يورو   5
است. وظيفه  کاتاليزگر خودروهاي سواري  مبدل  محصول حاضر 
دود  خروج  مسير  در  قرارگرفتن  با  که  است  اين  کاتاليزگر  مبدل 

اگزوز، مقدار آاليندگی خودرو را کاهش می دهد.
همچنين در راستای تكميل سبد محصول قطعات ايمنی، شرکت 
اورند به توليد و مونتاژ لوله های ترمز با ظرفيت بيش از ۳٫000٫000 
شيلنگ های  توليد  و  طراحی  به   ،۱۳9۶ سال  از  و  سال  در  قطعه 
هيدروليك فشارقوی و ضعيف با ظرفيت بيش از ۷00٫000 قطعه 

در سال اقدام کرده است.

اهداف کالن
خارج  به  وابستگی  )کاهش  مجموعه ها  و  قطعات  داخلی سازی   -

از کشور(،
- ارتقاي سطح کيفی خودرو های قديمی،

- کاهش قيمت با حفظ کيفيت و حفظ کيفيت برتر برای مشتريان،
- انتقال دانش از خودروسازهای بزرگ جهان،

- ارتقاي سطح فناوري و به دنبال آن نفوذ به بازارهای جهانی و
ارتقاي فناوري و  با  - رويكرد فناوری سبز در محصول و فرايند 
و  دنيا  روز  زيست محيطی  الزامات  با  تطابق  جهت  طراحی  دانش 

دست يابی به هوای پاک برای شهروندان.

افتخارات واحد پژوهش و توسعه
- انتخاب مديرعامل شرکت اورندپيشرو به عنوان مدير برتر جهادی 

در ششمين همايش مديريت جهادی، آذرماه ۱۳98،
- کسب عنوان سازمان نوآور برتر از سوي وزارت صنايع و معادن، 

سال ۱۳88،
- اولين طراح سامانه هاي سوخت رسانی در ايران با درجه A ساپكو 

در زمينه طراحی،
- دارای تاييديه PSA در طراحی سامانه های سوخت رسانی،

در  برگزيده  مقاله  داراي  و  مختلف  نشريات  در  مقاالت  چاپ   -
نهمين همايش پژوهش و توسعه وزارت صنايع معادن،

در   ۱۳9۱ سال  برتر  توسعه  و  پژوهش  واحد  به عنوان  برگزيده   -
،IRDA دومين جشنواره

ارزيابی  در  سطح(  )باالترين  تك ستاره  شايستگی  عنوان  کسب   -
جايزه ملی مديريت فناوری و نوآوری

فعاليت هاي جانبي
شرکت اورند پيشرو، رتبه نقره ای جايزه ويژه مسئوليت های اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی ايران را در سال ۱۳9۷ به لحاظ دارا بودن بهترين 
پايدار، همكاری و  بهبود و توسعه  عملكرد، کسب وکار مسئوالنه، 
پاسخگويی به تمامی ذينفعان و رعايت اصول پنجگانه CSR کسب 

کرده است.
از ديگر فعاليت هاي خيرخواهانه اين مجموعه مي توان به شرکت 
آب معدنی دی دی و موسسه خيريه راز اشاره کرد که هر دو در 
زمينه مسئوليت های اجتماعی فعاليت دارند و افزون بر اشتغال زايی 
از  نيروي کار، در سه زمينه حمايت  تعداد در خور توجهي  برای 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، پيشگيری از سرطان سينه در 
 بانوان و در نهايت، حفاظت از محيط زيست فعاليت های گسترده و 

همه جانبه ای دارند.
همچنين نشريه »راز صنعت« در قالب ماه نامه با تمرکز بر مباحث 
صنعت خودرو به همت شرکت اورند و با مديرمسئولي آقاي دکتر 
غفاري، معاون سرمايه های انسانی هلدينگ رايزکو، منتشر مي شود.

شرکت مادر )holding( رايزکو
و  نوآوری  زمينه  در  سابقه  سال   ۲0 از  بيش  با  پيشرو  اورند 
طراحی سامانه هاي مربوط به خودرو، به عنوان بزرگ ترين شرکت 
توسعه  دارد. شرکت سرمايه گذاری و  فعاليت  رايزکو  زيرمجموعه 
راه بردی راز )سهامی خاص( در سال ۱۳90 و با هدف ارائه خدمات 
مشاوره اي، مديريت، سرمايه گذاری در بخش صنايع و معادن، فنی، 

مهندسی توليدی و بازرگانی تأسيس شد.
است  بر ۲۱ شرکت  افزون  راز سهام دار عمده  در حال حاضر، 
خودروسازی،  قبيل  از  سرمايه گذاری  مختلف  حوزه های  در  که 
قطعات خودرو، نفت، گاز و پتروشيمی، آب معدنی، مسئوليت های 

اجتماعی و … مشغول به فعاليت هستند.

www.avrand.com              :منبع
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معرفي
LG Chem Ltd که اغلب به عنوان LG Chemical ناميده می شود، 

بزرگترين شرکت شيميايی کره ای است که مقر آن در سئول پايتخت 
کره جنوبی واقع شده است. اين شرکت با توجه به فروش ساليانه، 
دهمين شرکت بزرگ شيميايی جهان در سال ۲0۱۷ بوده است. بيش 
 LG Chem به کار هستند.  اين شرکت مشغول  نفر در   از ۲0000 
دارای هشت کارخانه در کره جنوبی و شبكه ای متشكل از ۲9 شعبه 
تجاری در ۱5 کشور است. همچنين اولين شرکت کره ای است که 
اين کمپانی در بخش های  FDA را گرفته است.  از  مجوز فعاليت 
و  داشته  فعاليت  بهداشتی  و  آرايشی  کشاورزی،  دارويی،  مختلف 
يكی از شرکت های معبتر جهانی در حوزه صنايع شيميايی به شمار 

می آيد.

تاريخچه
 )Koo In-hwoi( در ژانويه ۱9۴۷ ميالدی، در ابتدا کوو اين-هوی
شرکت ال جی را به عنوان يك شرکت شيميايی به نام الک هوی 
 )Lucky Chemical( تاسيس کرد که به الکی کميكال )Lak Hui( 
 LG Chem مشهور شد. اين شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت
 شناخته می شود. در ابتدا فعاليت اين شرکت در زمينه لوازم بهداشتی و 
 آرايشی با توليد کرم الکی شروع شد. به تدريج  شرکت توسعه يافت و 
دامنه فعاليت های خود را گسترش داد به گونه اي که توليدات ديگری 
از جمله انواع مواد شيميايی خانگی و همچنين لوازم آرايشی و عطر 
را شامل می شد. اين شرکت افق جديدی برای نوسازی صنعتی در 

کره جنوبی گشوده است.

که  هنگامی  ميالدی   ۱95۲ سال  در 
جنگ کره در اوج خود بود، اين شرکت 
در  را  خود  فعاليت  که  گرفت  تصميم 
اولين  و  نمايد  آغاز  پالستيك  صنعت 
شرکت کره ای بود که با هدف توليد يك 

درب غيرقابل شكست برای ظروف آرايشی، وارد صنعت پالستيك  
ساخت  پالستيكی  شانه های  اولين  ميالدی،   ۱95۲ اوت  در  شد. 
توليد نمود. سپس   برند کره ای  با  کره و همچنين جعبه صابون را 
محصوالت خود را توسعه داد و شروع به توليد ديگر محصوالت 

پالستيكی همچون مسواک، ظروف و غيره نمود.
رده بندی  در   ۲0۱9 سال  در   worldatlas پايگاه  گزارش  به 
شرکت های توليد کننده محصوالت شيميايی جهان، شرکت ال جی 

کميكال در رده دهم قرار گرفته است.
که  می باشد  پتروشيمی  مواد  کننده  تامين   LG Chem شرکت 
محدوده وسيعی از محصوالت پتروشيمی را، از تقطيري های اوليه 
گرفته تا پليمرهای مهندسی، توليد و عرضه می کند. به عنوان مثال، 
مانند  رايج  پالستيك های  توليدکنندگان  بزرگترين  از  شرکت  اين 
آکريلونيتريل بوتادين استايرن )ABS(، رزين استايرن-آکريلونيتريل  
)SAN( و پلی وينيل کلريد )PVC( می باشد. از ديگر محصوالت 
الكل ها،  مخصوص،  افزودنی  مواد  پالستی سايزرها،  شرکت،  اين 
پلی الفين ها، الستيك مصنوعی، پالستيك های مهندسی، االستومرها، 

رزين های رسانا و ساير مواد شيميايی را می توان نام برد.
انواع  مذکور،  شرکت  توسط  توليدی  شيميايی  مواد  ديگر  از 
 افزودنی های بتن، مالت های ترميم کننده بتن، پوشش های محافظتی و 
آب بندی بتن، چسب های بتن، مواد پخت بتن و ... است. افزودنی های 
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بتن که در اين شرکت توليد می شوند عبارتند از: روان کننده بتن، 
پلی کربوکسيالتی  کننده  روان  فوق  بتن،  نفتالينی  کننده  روان  فوق 
بتن،  پمپاژ  ساز  روان  بتن،  زودگيرکننده  بتن،  ديرگيرکننده  بتن، 
بتن.  آب بندی کننده  افزودنی  و  ميكروسيليس  ژل  بتن،  حباب زای 
اين شرکت که  توليدی  بتن  افزودنی  ماده  می توان گفت مهم ترين 

 LG بتن  روان کننده  فوق  است  گرفته  قرار  زيادی  استقبال  مورد 
بااليی  کارآمدی  و  کيفيت  از  که  است  پلی کربوکسيالت  پايه  بر 
جهت افزايش روانی مخلوط بتن و يا کاهش نسبت آب به سيمان 

برخوردار است.
www.lgchem.com             :منبع
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http://lib.sut.ac.ir/main           :منبع

پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي سهند تبريز
سال هاي 1397 و 1398

الف( رشته مهندسي پليمر
1- عنوان: مطالعه تبلور القایی پلی )۳-هگزیل تیوفن( در سامانه هیبریدی پلی )۳-هگزیل تیوفن(-نانولوله کربنی و بررسی کاربرد آن.

اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، سمیرا آقبالغي پدیدآور: سمیه چاروقچي 

2- عنوان: اصالح کوپلیمر پلی آمید-پلی اتر)XABEP( با ترکیبات کربنی به منظور بهبود عملکرد غشایی آن.
اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، علي اکبر بابالو پدیدآور: رامین زنگ ملکي 

۳- عنوان: بررسي اثر افزودن نانوذرات هیدروکسي آپاتیت بر شکل شناسي و خواص فیزیکي-مکانیکي پلي یورتان حافظه شکلي.
اساتید راهنما )مشاور(: مصطفي رضایي پدیدآور: مریم جلیلي مرند 

4- عنوان: سطوح فراآب گریز ساخته شده از نمك اسید چرب-نانوذرات.
اساتید راهنما )مشاور(: سیدمرتضي قاسمي پدیدآور: صنم عزتي کرمي 

5- عنوان: اثر افزودن گرافن بر خواص پوشش هاي خودترمیم شونده بر پایه اپوکسي حاوي میکروکپسول.
اساتید راهنما )مشاور(: سعید طالبي، مصطفي رضایي )مشاور( پدیدآور: سیامك صالح پور مغانلو 

6- عنوان: بررسي تشکیل شکل شناسي هسته-پوسته در ذرات تهیه شده با هسته پلي)متاکریلیك اسید-co-2-هیدروکسي اتیل متاکریالت( و 
پوسته پلي)متاکریلیك اسید(.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي کلجاهي، حسین روغني )مشاور( پدیدآور: زهرا وطن خواه 

7- عنوان: تهیه و مطالعه ساختارهاي هیبریدي الکترون دهنده-گیرنده بر پایه پلي تیوفن هاي فضاویژه و گرافن عامل دارشده.
اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، سمیرا آقبالغي پدیدآور: سحر آقاپور 

8- عنوان: انتقال و الگودهي نانوالیه هاي گرافن بر زیرالیه منعطف پلیمري براي کاربرد در میکروالکترودهاي عصبي.
اساتید راهنما )مشاور(: کیومرث جلیلي، علي تقي زاده قلعه جوقي پدیدآور: رضا محمدیان 

9- عنوان: استفاده از بسترهاي گرافني براي تصفیه فاضالب واحدهاي صنایع نساجي.
اساتید راهنما )مشاور(: بهزاد پورعباس، رضا یگانه پدیدآور: سلینا فالح بابارودي  

10- عنوان: مطالعه و ساخت بسته بندي کاشتینه هاي قابل کاشت در مغز.
اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، کیومرث جلیلي پدیدآور: سیدمحسن موسوي نژاد بنام 

ب( رشته مهندسي فرايند پليمريزاسيون
11- عنوان: سنتز هیدروژل هاي پلي)آکریلیك اسید(-نانوبلور سلولوز و بررسي رفتار جذب آب آن ها.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي کلجاهي، حسین روغني ممقاني )مشاور( پدیدآور: سیده عارفه صفوي میرمحله 

.CO2 12- عنوان: تهیه نانوبلور هاي سلولوز اصالح شده با پلي)دي متیل آمینواتیل متاکریالت( پاسخگو به
اساتید راهنما )مشاور(: حسین روغني ممقاني، مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: زهرا ابوسلمان رضواني 



77

پایان نامه

13
98

يز 
پاي

 ،3
ره 

ما
 ش

م،
 نه

ل
سا

ي، 
لم

ه ع
نام

صل
ف

1۳- عنوان: ساخت چندالیه هاي نانوکامپوزیتي m-RPET/PP/PE با استفاده از پلي اتیلن ترفتاالت بازیافتي اصالح شده m(-)RPET با هدف 
استفاده در صنایع بسته بندي غذایي.

اساتید راهنما )مشاور(: بهزاد پورعباس، میرکریم رضوي آقچه پدیدآور: سجاد مغانلو 

14- عنوان: تهیه نانوبلور هاي سلولوز با اتصال پلیمر محرك-پاسخگو و بررسي رفتار پاسخگویي به نور آن ها.
اساتید راهنما )مشاور(: حسین روغني ممقاني، مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: زینت تاجمرادي 

پ( رشته صنايع پليمر
15- عنوان: سنتز و بررسي مشخصات پلیمرهاي پرشاخه و عامل دارشده با فنیل بورونیك اسید.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي حسیني، مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: امین حسیني شریف آباد 

16- عنوان: سنتز ذرات نانوکامپوزیتي پلي  استیرن-گرافن و مطالعه رفتار انبساطي آن ها.
اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، مرتضي نصیري پدیدآور: محمدجواد تهراني افضل 

17- عنوان: استفاده از روش پیوندزني از میان، براي تهیه گرافن اکسید اصالح شده با زنجیر پلي استیرن با چگالي پیوندي متفاوت به روش 
.RAFT پلیمرشدن

اساتید راهنما )مشاور(: حسین روغني ممقاني، مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: هانیه مرداني 

18- عنوان: سنتز کوپلیمرهاي دوتکه اي پلي استیرن-پلي متیل متاکریالت و بررسي اثر آن بر شکل شناسي و رئولوژي آلیاژ پلي استیرن-پلي متیل 
متاکریالت.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي حسیني، مهدي سالمي کلجاهي پدیدآور: مینو احمدي 

در  آن  از  استفاده  و  مونومر  دي ان  پروپیلن  اتیلن  الستیك  بر  متاکریالت  گلیسیدیل  مونومر  مذاب  پیوندزني  بررسي  و  مطالعه  عنوان:   -19
چقرمه سازي پلي الکتیك اسید.

اساتید راهنما )مشاور(: میرکریم رضوي آقچه، مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: فروغ نیکخواه کلور  

20- عنوان: سنتز و نانوچینش مولکولي کوپلیمر قطعه اي پلي استیرن-پلي)آکریلیك اسید(.
اساتید راهنما )مشاور(: سیدمرتضي قاسمي پدیدآور: غزل لشني  

.)PLA( 21- عنوان: مطالعه و بررسي خواص مکانیکي و رفتار شکست آلیاژهاي سه تایي بر پایه پلي الکتیك اسید
اساتید راهنما )مشاور(: میرکریم رضوي آقچه پدیدآور: حسام حمزه شایان  

22- عنوان: مطالعه و بررسي زیست تخریب پذیري پلي الکتیك اسید و آمیزه هاي بر پایه آن.
اساتید راهنما )مشاور(: میرکریم رضوي آقچه پدیدآور: امیر مطیع رنجبردوست 

ت( رشته مهندسي پليمريزاسيون
2۳- عنوان: سنتز و بررسي خواص نانوکامپوزیت هاي پلي یورتان-نانوبلور سلولوز.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي کلجاهي، حسین روغني ممقاني )مشاور( پدیدآور: پریناز خدیوي 

.PDMS 24- عنوان: سنتز و مطالعه خواص فیزیکي-شیمیایي کوپلیمرهاي قطعه اي دومحیط دوست غیرخطي بر پایه
اساتید راهنما )مشاور(: کیومرث جلیلي پدیدآور: شهاب کاوه زاده 
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ث( رشته صنايع رنگ
25- عنوان: بررسي اثر وجودذرات سیلیکا متخلخل اصالح شده بر خواص ضدخوردگي پوشش هاي بر پایه اپوکسي.

اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي حسیني، محمد مهدویان احدي پدیدآور: محمد علیمحمد کندرود 

26- عنوان: اصالح سطوح چرمي براي ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگي با استفاده از نانوذرات روي اکسید و پلي دي متیل سیلوکسان.
اساتید راهنما )مشاور(: سعید طالبي پدیدآور: علي محمودي 

27- عنوان: اثر براقیت بر درك بصري سیاهي.
اساتید راهنما )مشاور(: مرتضي نصیري، راضیه جعفري پدیدآور: احمد ربیهاوي 

28- عنوان: کسب بهترین کنتراست )تمایز جلوه( در فضاي آکروماتیك.
اساتید راهنما )مشاور(: مرتضي نصیري، راضیه جعفري پدیدآور: مرتضي امیدي نژاد  

29- عنوان: تهیه پوشش هاي نانوکامپوزیتي اپوکسي-گرافن اکسید اصالح شده با بازدارنده خوراکي و ارزیابي خواص خوردگي آن.
اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي حسیني، بهرام رمضان زاده پدیدآور: سینا عسل دوست  

۳0- عنوان: بررسي خودتمیزشوندگي سطوح چرمي با استفاده از نانوذرات روي اکسید.
اساتید راهنما )مشاور(: سعید طالبي پدیدآور: ریحانه دباغي صدر  

۳1- عنوان: بررسي خواص خزه رهاسازي پوشش هاي پلیمري نانومتري پاسخگو به دما.
اساتید راهنما )مشاور(: مرتضي نصیري پدیدآور: محمد رحیمي 

پايان نامه هاي مقطع دكتري مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي سهند تبريز
سال هاي 1397 و 1398

pH 1- عنوان: سنتز و بررسي خصوصیات هیدروژل هاي برپایه پلي)آکریلیك  اسید( و پلي)2-)دي متیل آمینو(اتیل متاکریالت( پاسخگو به
اساتید راهنما )مشاور(: مهدي سالمي کلجاهي، فرهنگ عباسي )مشاور( پدیدآور: محراب فالحي سامبران 

2- عنوان: ایجاد یك پلت فرم مناسب و مستعد براي رشد سلول هاي اندوتلیال بر پایه پلي)دي متیل سیلوکسان( براي کاربردهاي قلبي-عروقي.
پدیدآور: حکیمه قلعه      اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي، کیومرث جلیلي، سیدحسین احمدي تفتي )مشاور(، رضایت پرویزي )مشاور(

۳- عنوان: مطالعه تبلور پلي)۳-هگزیل تیوفن( و تخمین گرماي ذوب بلور ایده آل.
اساتید راهنما )مشاور(: فرهنگ عباسي پدیدآور: مینا علیزاده اقدم 

4- عنوان: توسعه روش هاي Lab-on-a-Chip براي تولید نانوذرات پلیمرهاي رسانا.
اساتید راهنما )مشاور(: بهزاد پورعباس پدیدآور: الهام عفتي  

5- عنوان: مطالعه ریزساختار و ارتباط آن با رفتار رئولوژیکي و خواص الکتریکي سامانه هاي سه تایي پلي وینیلیدین فلوئورید-پلي اتیلن-گرافن.
اساتید راهنما )مشاور(: میرکریم رضوي آقچه، اکرم توکلي،  مهدي سالمي کلجاهي )مشاور( پدیدآور: امید رافعي دونیفي  

6- عنوان: بررسي اثر افزودن نانوصفحات گرافن بر شکل شناسي خواص ترمودینامیکي و رفتار حافظه شکلي پلي یورتان.
اساتید راهنما )مشاور(: مصطفي رضایي، مرتضي نصیري )مشاور( پدیدآور: رضا لطفي مایان سفلي 
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موادپلیمریکمپوستشدني

سالانتشار:2019
 Ewa Rudnik:نويسنده

Newnes:ناشر

کمپوست شدني"،  پلیمری  "مواد  کتاب  در 
صحبت  پلیمرها  از  خانواده  اي  درباره 
مهم  زيست محیطي  جنبه  از  که  مي شود 
تاسیسات  در  مفید  عمر  از  پس  و  هستند 
ريخته  دور  شهری  و  صنعتی  کمپوست 
مي شوند. اين پالستیک های کمپوست شدني 
باقی مانده  هیچ گونه  و  مي شوند  تخريب 

نگرانی های  نمی گذارند.  برجا  سمی  مواد  يا  تشخیص  قابل 
مختلف  مناطق  در  انجام شده  قانونی  اقدامات  و  زيست محیطی 
پلیمرهای  دفع  براي  جذابي  راه حل  به  را  کمپوست کردن  جهان، 

زائد تبديل کرده است.
مسائل  و  تخريب  آماده سازی،  مباحث  تمام  کتاب  اين  در 
داده  پوشش  کمپوست شدني  پلیمرهای  با  مرتبط  زيست محیطي 
و  کمپوست شوندگي  پیرامون  اخیر  مطالعات  همچنین،   مي شود. 
مطرح  پلیمری  مواد   )ecotoxilogical( زيست محیطي  ارزيابی 
مي شود. افزون براين، رفتار گرمايي، از جمله خواص اشتعال پذيری 
پلیمرهای کمپوست شونده و نیز مسیرهای احتمالی دفع زباله  اين 

پلیمرها در کتاب بررسي شده است. در پايان، در اين اثر عوامل 
گذشته،  دهه  يک  طی  قیمت  رشد  جمله  از  موجود،  اقتصادی 
کتاب  اين  می شود.  بررسی  آينده  چشم اندازهای  و  فعلی  بازار 
و  فارغ التحصیل  دانشجويان  برای  اساسي  مرجع  صفحه اي   410
دانشمندانی است که در زمینه هاي شیمی، علوم مواد، بوم شناسي و 

علوم محیط زيست فعالیت می کنند.

مزدوجهایپلیمر-پروتئین:ازپگیلهکردنتافراتر

سالانتشار:2019
Samuel Zalipsky and Gianfranco Pasut :نويسندگان

 Elsevier:ناشر
تا  است  شده  تالش  کتاب  اين  در 
پژوهشگران با داشتن مرجع و راهنمای 
منحصر به فرد در حوزه جذاب پلیمرهاي 
تمام  کتاب  مباحث  شوند.  وارد  مزدوج 
ترکیبات  همگني  پیرامون  چالش های 
مزدوج و خلوص آن ها، سمیت پلیمر در 
استفاده بلندمدت و نحوه مقابله با خطر 
مباحث   اين  می دهند.  پوشش  را  ايمنی 

پژوهشگران را ياري می کند تا با درنظرگرفتن آخرين نوآوری ها 
انتخابگر برای جفت شدن به  در حوزه پلیمرهاي مزدوج ايمن و 
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پگیله  کردن  فرايند  کنند.  طراحی  جديد   پژوهش هاي  پروتئین ها، 
)pegylation( به عنوان معیار بوده است و احتماالً سال ها اين نقش 
را بازی مي کند. اما گزينه های ديگری به بازار عرضه می شوند که 
پیشرفت،  پنج دهه  از  بعد  قباًل راه اندازی شده اند.  از آن ها  برخی 
بهتر  فهم  و  و زيست شیمي  ژنتیک  مهندسي  پیشرفت هاي  به دلیل 
نتايج کلینیكي استفاده از مزدوج هاي PEG در بدن انسان، هدف از 
نگارش اين کتاب واردشدن به حوزه جديدي از ابتكارات است. 

و  مزايا  ارائه  پلیمر-پروتئین،  مزدوج هاي  پیشرفت هاي  آخرين 
معايب آن ها از منظر نتايج کلینیكي، نماي کلي مزايا و مخاطرات 
 بالقوه فناوري مبتني بر PEG، ارائه جايگزين هاي جديد براي PEG و 
راه هاي جديد براي اصالح انتخابگري پروتئین و شناسايي مسیر 
اين  در  مطرح شده  موضوعات  از  زمینه،  اين  در  پژوهش ها  آتي 

کتاب 478 صفحه اي است.

کلوئیدهایپلیمری

سالانتشار:2019
Robert Prud'homme and Rodney Priestley:نويسندگان

Royal Society of Chemistry:ناشر

کامل شده  فناوری های  توسعه  به دلیل 
در  رفته  به کار  التكس هاي  نظیر 
تولید  گسترش  همچنین  و  پوشش ها 
مواد و کاربردهای جديد مانند قطعه هاي 
و  دوبعدي  سازه های  برای   ساختاری 
و  دانشگاهی  پژوهش هاي  سه بعدي، 
پايه پلیمري  کلوئیدهای  پیرامون  صنعتی 
کلوئیدهاي  کتاب  است.  زياد  بسیار 

پلیمري که متن بنیادي در اين زمینه محسوب مي شود را دو پیشرو 
مشهور جهاني در علم و مهندسی پلیمر ويرايش کرده و در 416 

صفحه در سال 2019 انتشار داده اند.
 در بخش اول تشكیل و ويژگی های اساسی پلیمرشدن امولسیوني و 
کلوئیدهای  تولید  براي  میكروسیالي  رويكردهای  پراکنشي، 
داده  شرح  مستقیم  خودمونتاژي  باکمک  سنتز  و  پايه پلیمري 
میكروسكوپ  از  شناسايي  بعدی روش های  بخش  در  شده است. 
و پراکندگی زاويه کوچک تا علوم سطح و شبیه سازی شرح داده 
مي شود. نويسندگان در فصل آخر به کاربردها نزديک شده و به 
بحث درباره امولسیون های Pickering و مهندسی مولكولی برای 

توسعه اين مواد پرداخته اند.

اين کتاب راهنمای جامعي در حوزه کلوئیدهای پلیمری است 
که پیشگامان زمینه های مربوط اقدام به نگارش آن کرده اند. برای 
پژوهشگران و متخصصان علوم پلیمر، مواد نرم و مهندسی شیمی 

و مولكولی ضروری است.

غشاهایپلیمریوفرايندهایغشائی

سالانتشار:1398
نويسنده:احمدرضا رئیسی 

ناشر:جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر

در  غشايي،  فرايندهاي  اهمیت  به  نظر 
حال حاضر پژوهش هاي گسترده اي در 
بهبود  و  اصالح  و  غشا  ساخت  زمینه 
در  ايران عزيز  و  آن در جهان  عملكرد 
انجام است. هر چند در سال هاي  حال 
و  معرفي  زمینه  در  کتاب هايي  اخیر 
يا  ترجمه  غشايي  فرايندهاي  اصول 
خال  اما  است،  شده  تالیف  به ندرت 

وجود کتابي در زمینه تئوري و اصول تجربي روش هاي ساخت 
غشاهاي پلیمري، کامال احساس مي شود.

اين کتاب در شش فصل تدوين شده است. در فصل اول تعريف 
آورده  غشايي  مدول هاي  و  غشاها  مختلف  دسته بندي هاي  غشا، 
شده است. در فصل دوم به اصول و کاربردهاي فرايندهاي مختلف 
پلیمرها و مشخصات آن ها و معرفي  به  غشايي و در فصل سوم 
پلیمرهاي پرکاربرد در ساخت غشا پرداخته شده است.  نويسنده در 
فصل چهارم به معرفي روش هاي ساخت غشاهاي پلیمري پرداخته 
و در فصل پنجم، اصول و سازوکار تشكیل غشا با روش وارونگي 
فاز به عنوان يكي از اصلي ترين روش هاي ساخت غشاهاي پلیمري 
ساخت  روش هاي  درباره  فصل،  آخرين  در  است.  شده  پرداخته 

غشاهاي ترکیبي و ماتريس آمیخته بحث شده است.
در تالیف اين کتاب 336 صفحه اي کوشش شده است، افزون 
شرح  زمینه  هر  در  بنیادي  و  کلیدي  نكات  اختصار،  رعايت   بر 
دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي  براي  اين کتاب  داده شود. 
مهندسي شیمي، مهندسي پلیمر و متخصصان عالقه مند به فعالیت 
در زمینه غشاها و فرايندهاي غشايي تالیف شده است و مي تواند 
فرايندهاي جداسازي غشايي و  کتاب مرجع درس هاي   به عنوان 

روش هاي جداسازي خاص به کار برده شود.


