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شرکت شيميايي Dow Chemical Company) Dow( شرکت چند 
مليتي آمريکايي است که دفتر مرکزي آن در ميدلند ميشيگان واقع 
پالستيکي،  مواد  انواع  توليدکننده  به عنوان  اين شرکت  است.  شده 
جهان  کشور   175 از  بيش  در  کشاورزي،  محصوالت  و  شيميايي 
و  تحقيق  دالر صرف  ميليارد  يک  از  بيش  ساالنه  و  دارد  حضور 
در  جهان  پيشروی  شرکت های  از   Dow شرکت  مي کند.  توسعه 
عرصه نوآوری محسوب می شود و هم اکنون بزرگ ترين کارخانه 

مواد شيميايی در جهان است.
االصل،  کانادايي  شيميدان  توسط   1897 سال  در  شرکت  اين 
براي  جديدي  روش  هربرت  شد.  تاسيس  دو«  هنري  »هربرت 
استخراج برم پيدا کرد که در زير آب هاي شور ميدلند رسوب کرده 
بود. شرکت در ابتدا مايع سفيدکننده و برميد پتاسيم توليد مي کرد. 
بازده مايع سفيدکننده در سال 1902 به 72 تن در روز رسيده بود. 
توليد  از شرکت هاي  تعدادي  کارخانه،  راه اندازی  ابتداي  در همان 
 Dow سفيدکننده با پايين آوردن قيمت هاي خود تالش کردند که
را از بازار خارج کنند، اما اين شرکت با کاهش قيمت  از اين دام 
نجات يافت و باوجود از دست دادن 90 هزار دالر از درآمد، شروع 

به متنوع کردن خط توليد خود کرد.
ورشکست  براي  آلمان،  در  برميد  توليدکنندگان   1905 سال  در 
قيمت هاي  اروپا،  بازار  به  آن  ورود  از  جلوگيري  و   Dow کردن 
 Dow کار  اين  با  ولي  دادند،  کاهش  به شدت  آمريکا  در  را  خود 
از  پس  و  کرده  خريداري  را  آلماني  تمام  برميدهاي  مي شد  قادر 
انتقال به اروپا، با قيمت ارزان تري از کارخانه هاي آلماني به فروش 
برساند! بنابراين، تالش ها بي ثمر ماند و حتی بنيان اين شرکت را 
کردن  اضافه  فکر  به  را   Dow اقدامات،  اين  ولي  کرد.  قوي تر  نيز 
شاخه هاي ديگری به حوزه کاري خود انداخت. پس تنوع بخشيدن 
از بيست سال به يکي از  به محصوالتش را آغاز کرد و در کمتر 
بزرگ ترين توليدکنندگان مواد شيميايي کشاورزي، عنصر کلر، فلز 

منيزيم، فنول و ساير مواد رنگي تبديل شد.
اين شرکت در سال 1930 توليد رزين هاي پالستيکي را آغاز کرد 
که اين شاخه با رشد درخور توجه به يکي از تجارت هاي اصلي 
شرکت تبديل شد. اولين محصول پالستيکي Dow اتيل سلولوز بود 
به  پلي استيرن  آن  از  دو سال پس  و  توليد شد  در سال 1935  که 

توليد رسيد. 
را  خود  کارخانه  اولين  شرکت  اين   1940-1941 سال هاي  در 
دريا  آب  از  شور  آب هاي  جاي  به  را  منيزيم  که  انداخت  راه  به 

که  بود  باري  اولين  اين  مي کرد.  توليد 
استفاده  فلزات  استخراج  براي  دريا  آب 
به  صنعت  اين  گسترش  بنابراين  مي شد. 
دليل اهميت ويژه فلز منيزيم در ساخت 
تا  شد  باعث  هواپيماها،  سبک  قطعات 

Dow از لحاظ راهبردی نقش مهمي  در جريان جنگ جهاني دوم 

شرکت  با  شرکت  اين  جنگ،  سال هاي  در  همچنين  باشد.  داشته 
و  ارتشي  براي مصارف  توليد سيليکون  به  تا  ادغام شد  کورنينگ 
سپس خانگي بپردازند. در سال 1940 نيز کارخانه هايي در تگزاس 
تاسيس کرد که هنوز هم يکي از بزرگ ترين مراکز توليدي شيميايي 

در جهان به شمار می روند. 
شرکت Dow در سال 1942 ضمن افتتاح شعبه اي در اونتاريوی 

کانادا براي توليد استيرن، به گسترش خارجي بيشتر پرداخت.
در دوران پس از جنگ، توسعه خارجي باز هم افزايش يافت و در 
سال 1952 زيرمجموعه هايي در ژاپن و سپس در چند کشور ديگر 
با توجه به رشد توليدات پالستيک  نيز  تاسيس کرد. در سال بعد 
خود، يک شعبه فروش مستقيم محصوالت خود را افتتاح کرد که 
محصوالت  توليد  مي فروخت.  نايلوني  سلفون هاي  فقط  ابتدا  در 
شرکت  فروش  و  کرد  پيشرفت  سرعت  به  پالستيکي  و  شيميايي 
در سال 1964 از مرز يک ميليارد دالر گذشت. اين رقم در سال 
1971 به 2 ميليارد دالر و در سال 1980 به 10 ميليارد دالر رسيد. 
آمار مربوط به سال 2012 حاکي از آن است اين شرکت با 55 هزار 

نيروي انساني، درآمدي بالغ بر 56 ميليارد دالر داشته است.
اين شرکت گستره وسيعي از محصوالت شامل مواد افزودنی و 
و  االستومرها  رسانا،  مواد  درزگيرها،  و  کننده ها، چسب ها  اصالح 
پالستومرها، امولسيون ها، سياالت، آلياژها، عوامل کنترل کف،  ژل ها، 
روکش ها، روان سازها و نيز انواع مونومرها، سيالن ها و سيليکونات ها، 
حالل ها و گليکول ها، سطح فعال ها، امولسيون کننده ها، پودرها و نيز 
آرامکو  مي کند. همچنين  توليد  را  ويژه جديد  ترکيبات  و  پليمرها 
به طور  که  سال هاست  آمريکا   Dow شيميايی  شرکت  و  عربستان 
جديد،  سرمايه گذاری  پروژه  يک  در  اخيرا  مي کنند.  کار  مشترك 
متشکل  که  دالر  ميليارد   20 ارزش  به  پتروشيمي جديدی  مجتمع 
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اخبار علمی

شرکت صنايع شيميايی پليمر ايران
شرکت صنايع شيميايی پليمر ايران در سال 1373 با هدف توليد 
راه اندازی  رازي(  اصفهان )شهرك صنعتي  در  پليمری  محصوالت 
با ظرفيت توليد ساالنه 20 هزار تن، طيف  شد و در حال حاضر 
گسترده ای از انواع محصوالت پليمری را به بازار عرضه می کند. اين 
شرکت با بهره گيری از دانش و فناوري پيشرفته و نيز در راستای 
رفع نياز و رضايت مشتريان اقدام به عرضه محصوالت در بازارهای 
کرده  الکتريکی  عايق های  و  کامپوزيت  نساجی،  پوشش،  و  رنگ 

است.
از جمله آخرين دستاوردهای شرکت صنايع شيميايی پليمر ايران 
گروه  به  می توان  بازار،  به  جديد  محصوالت  عرضه  راستای  در 
آبی  پايه  پلی انامل،  تجاری  نام  تحت  سيم  لعاب های  محصوالت 
)فرابنفش پز(   UV Cure ويژه  محصوالت  و  مختلف  صنايع  براي 

اشاره کرد.
طراحی  آمادگی  مجرب،  فنی  کادر  از  بهره گيری  با  شرکت  اين 
محصول براساس سفارش مشتريان به طور اختصاصی را داراست که 
موجب ايجاد همکاری های درازمدت ميان اين شرکت با طرف های 

تجاری خود شده است.
کسب  موجب  ايران  پليمر  شيميايی  صنايع  شرکت  عملکرد 

عنوان های زير شده است:
- رتبه اول پنجمين جشنواره ملی شيخ بهائی در سال 1388

- واحد توليدی برگزيده در هفتمين جشنواره توليد ملی سال 1388
- برگزيده همايش ملی بزرگان صنايع شيميايی ايران در سال 1389

- مدير روابط عمومی نمونه جوان استان در سال 1389

توليدکنندگان  نمونه  واحد  عنوان   -
بخش خصوصی در سال 1389

گروه  در  کشور  نمونه  محصول   -
صنايع شيميايی در سال 1393

- مدير نمونه جوان در سطح ملی در سال 1393
- واحد تحقيق و توسعه نمونه استانی و کشوری در سال 1393

 
محصوالت

رزينهايپايهحاللی

دسته مهم و پرکاربرد مواد پليمری رزين های پايه حاللی هستند. اين 
محصوالت در حقيقت مواد پليمری هستند که اغلب در حالل آلی 
)حالل فعال يا ترکيب با حالل غيرفعال( حل شده اند. اين رزين ها 
بر اساس ساختار شيميايی و پتانسيل کاربردی به دسته های مختلف 
پلی استر  رزين  روغن(،  کوتاه  و  متوسط  )بلند،  آلکيد  رزين  چون 
)اشباع و غيراشباع(، هارد رزين ها )رزين هاي سخت(، آکريليک ها 

)گرماسخت، گرمانرم و دوجزئی( طبقه بندی می شوند. 
و  اسيد  آکريليک  از  کوپليمری   AC-458 رزين  مثال  به عنوان 
امکان  با  آغــازگرهای خـاص  اسيد و  متاکريليک  استرهای آن و 
 حل پذيری در حالل های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 و 
و  چينی  شيشه،  روی  چاپ  براي  رزين  اين  است.   150 سلوسلو 
سراميک استفاده می شود و امکان سوختن پس از قرارگيری درون 
کوره بدون برجاگذاشتن اثر کربن بر سطوح را برای کاربر فراهم 

می کند.

توليد  هدف  با  است،  اکسيد  اتيلن  و  اکسيد  پروپيلن  واحد  دو  از 
با  يادشده  مجموعه  است.  شده  تاسيس  جديدی  و  متعدد  انواع 
رسيدن به بهره برداری کامل، توان توليد ساالنه بيش از سه ميليون 
اين  توليدات  از  بسياری  دارد.  را  پتروشيمی  مختلف  تن محصول 
مجموعه برای اولين بار در عربستان توليد می شوند که گام مهمی 
نفت  بزرگ ترين صادرکننده  پايين دستی  توسعه صنايع  راستای  در 
جهان به شمار می رود. Dow بزرگ ترين سرمايه گذار خارجی در 
عربستان سعودی است و چند سرمايه گذاری مشترك در منطقه از 
جمله با Juffali & Brothers و شرکت آکريليک مونومر سعودی 
)SAMCo( را انجام داده است. سرمايه گذاری های راهبردي بيشتر 
شيميايی  شرکت هاي  با  مشترك  سرمايه گذاري  شامل  منطقه  در 

و  )آرامکو(  سعودی  عربستان  نفت  شرکت   ،)Sadara( صدارا 
 )KAUST( توافق نامه هايی با دانشگاه علم و فناوری پادشاه عبداهلل
Dow در خاورميانه و  برای ساخت مرکز جديد تحقيق و توسعه 
يک مرکز توليد اسمز معکوس است که اولين واحد در نوع خود در 
خارج از اياالت متحده به شمار می رود. Dow در حال حاضر بيش 
از 500 کارمند در عربستان سعودی دارد. پيش بينی می شود، پروانه 
با تحصيالت  نيروی کار  برای  تجارت فرصت های شغلی ديگری 

عالی سعودی، با تمرکز ويژه بر بهبود مشارکت زنان، ايجاد کند. 

http://news.zar.ir              :منبع
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مثالي ديگر از اين دسته 
 VE-200 محصوالت، رزين 
وينيل  رزين  که  است 
استری برپايه اپوکسی بيس 
فنول A محلول در مونومر 
 VE-200 استيرن است. رزين 

رزينی با مقاومت شيميايی درخور توجه در برابر گستره وسيعی از 
مواد شيميايی از جمله اسيدها، بازها و نمک هاست. بنابراين، برای 
استفاده در محيط های خورنده در فرايندهای صنايع شيميايی کامال 

مناسب است.

رزينهايپايهآبی

با توجه به اهميت و کاربرد روزافزون رزين های پايه آبی در جهان، 
واحد تحقيقات شرکت صنايع شيميايی پليمر ايران در گروه صنعتی 
ريف، بخش عمده ای از پژوهش های خود را به رزين های پايه آبی 
از  مختلفی  انواع  توليد  به  موفق  واحد  اين  است.  داده  اختصاص 
و  داخلی  رنگ های  ساخت  در  استفاده  براي  پايه آبی  رزين های 
جوی،  عوامل  برابر  در  مقاوم  پوشش های  ساختمان،  خارجی 
عايق های سفيد بام، پوشش های انعطاف پذير و آب بند، پوشش های 
جالدار، ساخت انواع چسب های فشارحساس، پيونده هاي نساجی، 
نيز  و  نساجی  و  رنگ  صنعت  در  کاربرد  با  هوموپليمرها  انواع 
به خود  اين رزين ها  بازار مصرف  از  زيادی  اختصاص يافتن سهم 

شده است.
برخي محصوالت اين دسته عبارتند از: 

داشتن  با  که   Polytex-621 مونومر  دو  استات  وينيل  کوپليمر   -1
به  مقاومت  و  پرکننده ها  انواع  دربرگيری  براي  زياد  بسيار  قابليت 
شست وشوی بسيار خوب، برای ساخت انواع رنگ های داخلی و 
خارجی ساختمان از جمله رنگ های پالستيک، رنگ های آکريليک 
اين  سازگاری  طرفی،  از  است.  مناسب  نما  رنگ های  و  نيمه براق 
محصول با سيمان باعث شده تا کاربردهای فراوانی در مالت های 

ساختمانی و عايق بندی ديوارهای بيرونی داشته باشد.
قابليت  که   Polytex-420 امولسيونی  استيرن  آکريليک  2-کوپليمر 
ترکنندگی  قدرت  دليل  به  پرکننده ها  انواع  دربرگيری  برای  زيادي 

دليل  به  همچنين،  داراست.  زياد 
خاصيت کشساني مناسب آن، باعث 
ماده  به عنوان  محصول  اين  شده 
پوشش های  انواع  توليد  برای  پايه 
رطوبتی  بتن،  بام،  سفيد  عايق های 

مالت های  بام،  پشت 
پی  عايق کاری  ساختمانی، 
ساختمان، عايق های رطوبتی، 
بهداشتی،  سرويس های 
گنبد  و  استخر  حمام، 
مساجد، پوشش های بافتاری، 
پوشش های  کاشی،  چسب 

انعطاف پذير و آب بند و روی انواع سطوح گچی، سيمانی، بتنی و 
ساير بسترها در محيط داخل و خارج ساختمان استفاده شود. فيلم 
با  انعطاف پذير، بدون ترك خوردگی،  اين رزين شفاف،  از  حاصل 
مقاومت بسيار زياد در برابر آب و دارای چسبندگی سطحی است.

3- چسب فشارحساس AD-920 که نوعی کوپليمر آکريليکی شامل 
گروه های عاملی کربوکسيليک اسيد است. وجود اين خاصيت در 
باعث کاربرد  باقی می مانند،  چسب های فشارحساس که چسبناك 
اتصال  قابليت  به  مي توان  آن  مزاياي  از  است.  آن ها شده  گسترده 
مواد غيرمشابه و اليه های نازك از مواد، سازگاري با انواع اترهای 
گليکول و استرفتاالت ها و بنزوات ها  و قابليت اختالط با بسياری از 
پليمرهای پايه آبِی آنيونی و غيريونی، اشاره کرد. پوشش های شامل 
اين محصول، ويژگی های چسبندگی خوبی در دماهای کم دارند. 
فيلم های  پلی استر،  PVC نرم شده و نشده،  فيلم های  اين رزين در 
پلی اولفين اصالح شده الکتريکی و تمام زمينه های پالستيک، کاغذ، 

سراميک و غيره استفاده مي شود.

عايقهايسيمپليانامل

آقای ليسانس  تحت  شرکت  اين  ايران،  در  بار  اولين   برای 
Ezio Cancilleri نام آشنای توليد عايق های سيم از کشور ايتاليا اقدام 

اين  است.  کرده   Poly-Enamel نام  با  محصوالتی  دسته  توليد  به 
دسته با ساختارهای شيميايی و طبقه های گرمايی برای سامانه های 
از  خاطر  اطمينان  برای  شده اند.  عرضه  بازار  به  افقی  و  عمودی 
کنترل  تجهيزات  انواع  به  شرکت  آزمايشگاه  محصوالت،  کيفيت 

کيفی تخصصی و آزمايشگاهی اعمال الك سيم تجهيز شده است.

/http://www.polymeriran.com       :منبع
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پاياننامههايمقاطعكارشناسيارشدودكتريمهندسيپليمر
پژوهشگاهپليمروپتروشيميايران،سال1398

مقطعكارشناسيارشد
الف(فراورش

1- عنوان: طراحي و ساخت کوپليمرهاي زيست تخريب پذير بر پايه پلي گليسرول سباسات و پلي کاپروالکتون براي کاربردهاي پزشکي
استاد مشاور: مژگان زندي استاد راهنما: فهيمه عسکري   دانشجو: اميرحسام عرب سرخي 

2- عنوان: شبيه سازي عددي رفتار فرايند در قالب گيري تزريقي قطعه الستيکي توسط روش المان محدود
استاد مشاور: قاسم نادري اساتيد راهنما: ميرحميدرضا قريشي، محمد کرابي   دانشجو: پوريا نفعي  

3- عنوان: توليد فيلم هاي ميکرومتخلخل پلي اولفيني حاوي ذرات معدني به روش کشش پيوسته ذرات
استاد راهنما: جليل مرشديان دانشجو: شيوا محمد کريمي  

4- عنوان: واولکانش الستيک EPDM با استفاده از اکسترودر دومارپيچ و بررسي شرايط اکستروژن )دما، دور مارپيچ و عامل واولکانش( بر 
شکست اتصاالت عرضي

استاد مشاور: محمد کرابي اساتيد راهنما: فرود عباسي سورکي، ميرحميدرضا قريشي  دانشجو: عاطفه سليمي 

5- عنوان: ارزيابي نمودار حاصل از رئومتر گشتاوري و بررسي اثر نوع کومونومرهاي 1-بوتن و 1-هگزن بر بازده گرفت شدن مالئيک انيدريد 
)LLDPE( بر روي زنجيرهاي پلي اتيلن سبک خطي

استاد مشاور: محمد کرابي استاد راهنما: يوسف جهاني   دانشجو: محمد شهبازي  

6- عنوان: اصالح نانوسيليکا و بررسي عملکرد آن در چسب اپوکسي دوجزئي
اساتيد راهنما: علي سليمي، مجيد کريمي دانشجو: محمدصالح بردبار  

ب(علومپايه
7- عنوان: تهيه پوشش يورتاني عاري از ايزوسيانات برپايه روغن هاي گياهي و بررسي خواص ضدخوردگي آن ها

اساتيد راهنما: سيدمجتبي ميرعابديني، حسين عيوض محمدلو دانشجو: سيدجاودان پوالدي  

8- عنوان: ساخت ورق جاذب
استاد مشاور: حامد عزيزي اساتيد راهنما: کوروش کبيري، محمدجالل ظهوريان مهر  دانشجو: زينب پاليزبان 

9- عنوان: تهيه و بررسي خواص مکانيکي و مورفولوژي و رئولوژي نانوکامپوزيت هاي بر پايه NR/EPDM با استفاده از نانوهالوسيت
استاد مشاور: الناز اسمي زاده اساتيد راهنما: قاسم نادري، ميرحميدرضا قريشي   دانشجو: سامان قادرزاده 

10- عنوان: مطالعه و بررسي خواص فيزيکي و رفتار رئولوژيکي پوشش هاي پودري ترموپالستيک-نانوکامپوزيت
استاد مشاور: مژگان زندي اساتيد راهنما: مرتضي احساني، حسين علي خنکدار  دانشجو: فرنوش هرمزي نژاد  

11- عنوان: الينرهاي دنداني: سنتز و بررسي پارامترهاي فرايندي
اساتيد راهنما: محمد عطايي، عزيزاله نودهي دانشجو: لعيا مردانه شالقوني  

http://www.irandoc.ac.ir      :منبع
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12- عنوان: ساختار و بررسي خواص نانوساختارهاي عامل دار POSS جهت استفاده در مواد دنداني
اساتيد راهنما: محند عطايي، مجيد کريمي دانشجو: محمدرضا عباسي  

13- عنوان: بررسي چقرمگي و اصالح خواص پي وي سي با استفاده از نانوذرات
استاد راهنما: حامد عزيزي دانشجو: ناهيد نعيم آبادي  

پ(صنايعپليمر
14- عنوان: ارتباط ريزساختار و موداليته در گريدهاي باي مودال پلي اتيلن سنگين

اساتيد راهنما: حامد عزيزي، اسماعيل قاسمي دانشجو: پوريا صفاپور 

15- عنوان: بررسي روش هاي اصالح سيالني رزين هاي مورد استفاده در چسب پلي يورتان
استاد مشاور: سيدمجتبي ميرعابديني اساتيد راهنما: خسرو خدابخشي، شهال پازکي فرد    دانشجو: عماد ايزدي وصفي  

16- عنوان: توسعه يک سامانه چسب نانوکامپوزيت برپايه اپوکسي/پلي اکسي آمين با چقرمگي باال
استاد راهنما: علي سليمي دانشجو: مريم روان خواه 

17- عنوان: اصالح پلي الکتيک اسيد با استفاده از پلي اتيلن ترفتاالت بازيافتي
استاد مشاور: اسماعيل قاسمي اساتيد راهنما: حامد عزيزي، محمد کرابي  دانشجو: مهسا نيازي نصيحتي  

ت(مهندسيپليمريزاسيون
18- عنوان: تهيه شناسايي و بررسي خواص کامپوزيت هاي )پلي آريلن اترسولفوني( جهت کاربرد غشايي در نمک زدايي از آب

اساتيد راهنما: سامال بابان زاده، شهرام مهدي پور دانشجو: زهرا استوار  

19- عنوان: تهيه و شناسايي گونه هاي جديدي از پلي سولفون ها با قابليت کاربردي به عنوان غشاي پليمري پيل سوختي
اساتيد راهنما: شهرام مهدي پور، سامال بابان زاده دانشجو: زهرا سلحشوري  

20- عنوان: سنتز کاتاليست متقارن Late براي کوپليمريزاسيون اتيلن و متيل متاکريالت
اساتيد راهنما: رقيه جم جاه، حسن عربي دانشجو: علي عابديني  

 21- عنوان: تهيه نانوالياف و فيلم هاي پايه آکريليک حساس به نور حاوي ترکيب فوتوکروميک اسپايروپيران: بررسي و مقايسه خواص نوري و 
رفتار هيدروکروميک آن ها

اساتيد راهنما: عليرضا مهدويان، حميد صالحي مبارکه دانشجو: کيانوش کريمي پور  

22- عنوان: تهيه نانوکامپوزيت رسانا براي توليد قطعات صنعتي رسانا در خودرو با استفاده از نانوصفحات گرافن
استاد مشاور: سپيده گماري استاد راهنما: اسماعيل قاسمي   دانشجو: محمد شفيعي  

ث(بيومتريالهايپليمري
23- عنوان: بهينه سازي شرايط ساخت و بررسي مورفولوژي غشاهاي تخت پلي سولفوني تهيه شده به روش هاي VIPS و استفاده از يک اليه 

فنا شونده
استاد مشاور: مهديه صفرپور استاد راهنما: جالل برزين  دانشجو: شهال مهدوي 
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24- عنوان: ريزذرات شبکه اي شده پلي وينيل الکل بارگذاري شده با ماده معطر
استاد مشاور: عزيزاله نودهي اساتيد راهنما: فرهيد فرهمند، محمد ايماني  دانشجو: فخرالسادات ميرطالب 

25- عنوان: بررسي سينتيک تخريب حرارتي-اکسيداسيوني نانوکامپوزيت پلي پروپيلن/پلي الکتيک اسيد در حضور و غياب سازگار کننده
استاد مشاور: سيدحسن جعفري استاد راهنما: حسين علي خنکدار   دانشجو: نويد کريم پور مطلق  

PVA 26- عنوان: بررسي زخم پوش آلجينات و کلسيم کلريد
استاد راهنما: محمدتقي خراساني دانشجو: هانيه جمادي 

ج(فرايندهايپليمريزاسيون
PET 27- عنوان: سنتز نانوکامپوزيت هاي پلي يورتاني پايه آبي با استفاده از پلي ال حاصل از بازيافت

اساتيد راهنما: مهدي باريکاني، هنگامه هنرکار دانشجو: مهران داداش ضيائي  

مقطعدكتري

1- عنوان: امتزاج پذيري، رفتار ويسکواالستيک و چسبندگي تماسي آميزه پليمرهاي آکريلي کاتيوني و آنيوني نرم شده
اساتيد راهنما: محمد ايماني، محمد عطايي دانشجو: هوفر سدادي 

2- عنوان: بررسي اثر مخلوط الکتروني دهنده هاي دي اتري و سوکسيناتي يا سيليل دي ال استري به عنوان الکترون دهنده داخلي در کاتاليست هاي 
زيگلر ناتا در سنتز پلي پروپيلن

استاد مشاور: نونا قاسمي استاد راهنما: حسن عربي  دانشجو: فاطمه پورسنگ 

3- عنوان: اثر تغيير نسبت ترکيب و غلظت مخلوط امولسيفايرهاي دو زنجيره بر پليمريزاسيون امولسيوني وينيل کلرايد يا غلظت جامد باال
استاد راهنما: مهدي نکومنش حقيقي دانشجو: علي اصغر مهدوي آکردي 
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چاپسهبعدیوچهاربعدیموادنانوكامپوزيتیپليمری
فرايندها،كاربردهاوچالشها

سالانتشار:2019
ويراستاران:Kalim Deshmukh ،Kishor Kumar Sadasivuni و 

Mariam AlAli AlMaadeed

Elsevier:ناشر

در اين کتاب فرايندهای پيش رفته چاپ سه و 
چهاربعدی و آخرين توسعه ها در مواد چاپ 
اين  از  شده اند.  معرفی  جديد  پليمر  پايه  بر 
رو، خواننده را از مزايای اين فناوری نوين 
آگاه می سازد. فرايندها، انتخاب مواد، چاپ-
کامپوزيتی  مواد  آماده سازی  نحوه  و  پذيری 

کتاب  اين  فصل   17 در  چهاربعدی  و  سه  چاپ  برای  پليمری 
ارائه شده اند. همچنين، فنون پيش رفته چاپ همچون مدل سازی 
 ،)SLS( گزينشی  ليزری  تفکافت   ،)FDM( ذوب شده  ته نشست 
 ،)EBM( الکترونی  باريکه  ذوب   ،)SLM( گزينشی  ليزری  ذوب 
 چاپ سه بعدی جوهرافشان )3DP(، ليتوگرافی سه بعدی )SLA( و 
رسم سه بعدی شرح داده شده اند. در نهايت، زمينه های کاربردی 
عمده مانند الکترونيک، هوافضا، ساختمان و زيست پزشکی نيز به 
همراه شرح مفصلی در باره طراحی، ساخت و فراوری الزم در هر 

مورد ارائه شده است.

برخی از عنوان های فصل های کتاب عبارتند از:
- مقدمه ای بر فناوری چاپ سه و چهاربعدی: وضعيت کنونی و 

آخرين تحوالت 
چهاربعدی  و  سه  چاپ  برای  رسانا  پليمرپايه  کامپوزيت های   -

مدارهای الکتريکی
برای  شکلی  حافظه  پليمری  آميخته های  و  کامپوزيت ها   -

کاربردهای چاپ سه و چهاربعدی
- ساخت پليمرهای سه و چهاربعدی ميکرو و نانوساختار بر پايه 

الکتروريسی
- کاربردهای پزشکی و زيست پزشکی نانوکامپوزيت های پليمری 

چاپ شده سه و چهاربعدی
- مبانی و کاربردهای چاپ سه و چهاربعدی پليمرها: چالش های 

فراوری پليمرها و چشم انداز آينده پژوهش

پيشرفتهايیدرپليمرهایپايدار
سنتز،ساختوشناسايی

سالانتشار:2020
 Vimal Katiyar ،Amit Kumar:ويراستاران

Neha Mulchandani و
Springer:ناشر

پليمرهای  شناسايی  و  سنتز  کتاب  اين  در 
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پايدار و فرصت ها و چالش های به کارگيری اين پليمرها به عنوان 
جايگزينی برای مواد بر پايه نفت شرح داده شده است. همچنين، 
منظور  به  پليمر  به  سفارشی  خواص  دادن  و  پليمرشدن  شيمی 
گونه  اين  فراورش  و  خاص  کاربرد  يک  الزامات  برآورده کردن 

پليمرها نيز بيان شده است. 
اين کتاب برای شيميدانان و مهندسان مراکز علمی و صنعتی که 
در زمينه پليمرهای پايدار و تجاری سازی آن ها کار می کنند، سودمند 
است. کتاب پيشرفت هايی در پليمرهای پايدار در 17 فصل تنظيم 

شده که عنوان برخی از آن ها عبارتنداز: 
- راهبردهای سنتز پليمرهای نوع زيست پزشکی

- پليمرهای حاصل از کربن دی اکسيد: مسيری به سوی آينده پايدار
زيست تخريب پذير:  پليمرهای  کاربردهای  و  شناسايی  ساخت،   -

پلی هيدروکسی آلکانوات
- کوپليمرهای جايگزين بر پايه آمينواسيدها و پپتيدها. 

زيستپليمرهایآبی

سالانتشار:2020
Ololade Olatunji:نويسنده

Springer:ناشر

اين کتاب اطالعات جامعی درباره آخرين 
فنون  صنعتی،  کاربردهای  در  تحوالت 
فراوری و اصالح پليمرهای به دست آمده از 
منابع دريايی در اختيار خواننده می گذارد. 
با  را  خواننده  آبی  زيست پليمرهای  کتاب 
زيست پليمرهای کيتين، کالژن، آلژينات ها، 
صنعتی  اهميت  و  پلی استرها  و  سلولوز 
درهم تنيده آن ها و پيامدهای زيست محيطی 

آشنا می سازد. 
و  آلی  مواد  برای  آبی  سامانه های  صنعتی  منابع  اثر  کتاب،  اين 
اهميت  درك  موجب  و  داده  توضيح  را  زيست  محيط  بر  معدنی 
صنعتی و اقتصادی زيست پليمرهای آبی می شود. افزون بر اين، اين 
 سؤال را مطرح می کند که چگونه می توان ميان حفظ زندگی آبزيان و 
عاليق صنعتی و اقتصادی با توسعه جايگزين های تخريب پذير برای 
آبی  زيست پليمرهای  کتاب  بنابراين،  کرد.  برقرار  توازن  پالستيک 
برای دانشمندان در زمينه شيمی، مواد و علوم و مهندسی پليمر مفيد 

است اين کتاب در 17 فصل تنظيم شده است.
برخي از عنوان هاي فصل هاي اين کتاب به شرح زير است:

- مقدمه اي بر زيست پليمرهاي آبي

- کيتين
- آلژينات ها
- کارگينان ها

- گياهان آبزي و پروتئين هاي جلبک ها
- آنزيم ها

- پلي استرها
- ساير زيست پليمرهاي آبي

- چشم انداز آينده.

نانواليافپليمرهایالکتروريسیشدهبرایكاربردهای
غذايیوبهداشتی

سالانتشار:2020
Marija Gizdavic-Nikolaidis:نويسنده

MDPI:ناشر

اين کتاب دربرگيرنده پژوهش های جاری 
توسعه  بر  ويژه  تمرکز  با  زمينه  اين  در 
الکتروريسی شده  نانوالياف  شبکه های 
برای کاربردهای مختلف پزشکی است. 

بر  پلی يورتان  نانوالياف  شبکه های 
قابليت های  الکتروريسی شده   PCL پايه 
حافظه شکلی پيشرفته و زيست سازگاری 
شبکه های  اين  می دهند.  نشان  را  خوبی 

نانواليافی حافظه شکلی با مطالعه بيشتر می توانند دريچه ای به آثار 
تغييرات ساختاری ماتريس ديناميک بر رفتار سلول ها بگشايد. در 
اين کتاب مزايای روش الکتروريسی در ايجاد نانوالياف با استفاده 
از پليمرهای طبيعی و سنتزی که در دارورسانی، حامل های عوامل 
درمانی، زخم پوش ها و مهندسی بافت کاربرد دارند، شرح داده شده 

است. اين کتاب شامل پنج فصل با عنوان های زير است: 
Curcuma comosa Roxb. زيست فعاليت و پايداری افزايش يافته - 

در نانوالياف ژالتين الکتروريسی شده
- الياف هيدروژل از خمير کربوکسی متيل درخت ساگو و مطالعات 

رهايش آن به عنوان حامل دارويی متيلن بلو
آب  موثر  برای حذف  آب  جاذب  نانواليافی  شبکه های  - ساخت 

اضافی از بيماران نارسايی کليه
برای  کربن  نانوالياف  نمدهای  افزايش يافته  مکانيکی  خواص   -

کاربردهای پزشکی
قابل  سلول  جهت گيری  با  شکلی  حافظه  نانوالياف  شبکه های   -

برنامه ريزی.

 

 


