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¢ لطفا مختصري از زندگینامه شخصي و علمي خود را بفرمايید؟
متولد  اراک  در   1312 سال  در  سنجانی  شريفی  ناصر  اينجانب   £
شدم. تحصيالت ابتدايی و متوسطه خود را در اراک و ديپلم خود 
فارغ التحصيلی  از  كردم. پس  اخذ  تهران  دارالفنون  دبيرستان  از  را 
ادامه  برای  كارشناسی،  مقطع  در  تهران  دانشگاه  علوم  دانشكده  از 
و  ارشد  كارشناسی  دريافت  به  موفق  و  رفتم  فرانسه  به  تحصيل 
از  پليمرها در سال 1343  فناوری  دكتری خود در رشته شيمی و 
دانشگاه سوربن پاريس شدم. بعدها فوق دكتری خود را از دانشگاه 

اكول پلی تكنيك مونترال كانادا اخذ كردم.
 

¢ لطفا درباره پیشینه پژوهشي و زمینه هاي تحقیقاتي مورد عالقه 
خود توضیح دهید؟ 

پژوهش  به  مي توانم  خود  پژوهشي  پيشينه  و  زمينه ها  درباره   £
ريزامولسيونی؛  و  امولسيونی  زنده،  پليمرشدن های  زمينه  در 
و  كامپوزيت ها  مغزه-پوسته ها،  و  كوپليمرها  هوموپليمرها،  توليد 
گرانروی  شاخص  دهنده های  بهبود  و  آلياژی  نانوكامپوزيت های 
صنعتی،  موتور  روغن های   )viscosity index improver, VII(
افزايه های پالستيكی و اجرای بيش از 22 طرح پژوهشی و كاربردی، 
اشاره كنم. همچنين، به چاپ رساندن بيش از 210 مقاله پژوهشی در 
مجالت ISI )داخلی و خارجی( و 5 جلد كتاب در زمينه پليمر و 
پتروشيمی، 3 ثبت اختراع داخلی و ثبت 3 اختراع بين المللی، كسب 

اشارپ افتخار از طرف آكادمی علوم فرانسه،  برنده بهترين جايزه 
علمی و فنی از طرف دانشگاه تهران و 12 جايزه علمی و فنی و 
لوح تقدير خارجی و داخلی از جمله پيشينه انتشاراتي و جوايزي 
است كه در طول اين سال ها دريافت كرده ام. در ضمن،  عضو هيئت 
بين المللی  داوری  و  هستم  نانوساينس  بين المللی  مجله  تحريريه 
مقاله های پژوهشی در چهار مجله خارجی و داخلی، عضويت در 2 
مجمع علمی-فنی، عضويت در هيئت تحريريه يا مسئوليت هيئت 
با دانشكده پلی تكنيك  تحريريه در 4 نشريه را برعهده داشته ام و 
اين  نيز همكاري مي كنم. خوشحال هستم كه در  )كانادا(  مونترال 

سال ها توانستم بيش از 81 نفر نيروي متخصص را تربيت كنم.
از ابتدای تشكيل اولين دبيرخانه شورای عالی صنايع پتروشيمی 
همكاری  پتروشيمی  صنايع  با  كنون  تا  ايران  در   1343 سال  در 
تدوين  در  استاندارد،   موسسه  با  همچنين  دارم.  و  داشته  نزديك 
نزديك  همكاری  طرح ها  برخی  اجرای  و  داخلی  استانداردهای 
 داشته ام. با سازمان صنايع ملی، بنياد مستضعفان و صنايع شيميايی و
مانند شركت يزدگل و بسپار  سلولوزی وزارت صنايع و صنايعی 
همكاری   ... و  پتروشيمی  فناوری  و  پژوهش  شركت  و  ايساتيس 

داشته و دارم.

بیان  سال ها  اين  طول  در  را  خود  خاطره هاي  از  يكي   ¢ 
بفرمايید؟

برد  نفر وسط  اينجانب  كه  بين المللی  كنفرانس های  از  يكی  در   £
تريبون  پشت  به  خودش  نوبت  بر  بنا  را  استادی  بودم،  كنفرانس 
از ديدن  ايشان به محض شروع سخنرانی  كنفرانس دعوت كردم. 
جمعيت غش كرد و افتاد. در خاتمه كنفرانس كه ايشان به هوش 
آمده بود، اظهار كرد كه فردا كنفرانس را اجرا خواهد كرد. با وجودی 
مشكل اين  تكرار  احتمال  هم  فردا  كه  كردم  توصيه  ايشان  به   كه 
وجود دارد، مدعی شد كه تكرار نخواهد شد. متاسفانه فردای آن 

معرفی پيش كسوتان علوم و فناوری پليمر ايران

معرفی  با  تا  است  برآن  كشور،  در  پليمر  علم  ترويج  رسالت  راستای  در  بسپارش  نشريه 
پيش كسوتان در اين زمينه و درج پيشينه و پيشنهادهای آنان كه حاصل تالش های اين اساتيد 
ارجمند است، در ايجاد انگيزش در دانش آموختگان و پژوهشگران جوان نقشی  ايفا كند، در 

اين شماره به مصاحبه با استاد ارجمند آقاي دكتر ناصر شريفي سنجاني پرداخته شده است. 
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روز باز هم به محض شروع صحبت ايشان دوباره غش كرد و افتاد. 
ايشان  كنفرانس  متن  قرائت  برای  را  همكارانش  از  يكی  بنابراين 

دعوت كردم.

¢ عوامل موفقیت و پیشرفت خود را در چه مي دانید؟
£ اينجانب در زندگی موفقيت و پيشرفت جزيی داشته ام، ولی به نظر 
مي آيد كه پشتكار و عشق به كار و حرفه از عوامل موثر در موفقيت 
است. پيشنهاد من براي پيشرفت آموزش و پژوهش در كشور، ايجاد 
انگيزه، ارائه راهكارهای اساسی، تشويق، سرمايه گذاری اوليه، ايجاد 
امكانات و تسهيالت و داشتن برنامه های هدفمند و كشيدن پژوهش 

از آزمايشگاه به چرخه توليد است.

¢ در پايان اگر پیامي براي مخاطبان اين نشريه و جوانان داريد، 
بفرمايید؟

و علم  تحصيل  و  كار  به  پشتكار  و  عالقه  با  بايد  دانشجويان   £ 
جهت  در  ويژه  به  توليد،  چرخه  تا  پژوهش  راستای  در  پژوهش 
توليد فراورده های هيدروكربنی از نفت و گاز با ارزش افزوده زياد 
بكوشند به نحوی كه در عرصه جهانی سخن تازه اي برای ارائه در 

اين صنايع داشته باشند.
ناصر شريفي  دكتر  آقاي  گرامي  استاد  از  تشكر  پايان ضمن  در 
نشريه  به  ارزشمندشان  وقت  گذاشتن  اختيار  در  به خاطر  سنجاني 
از  را  ايشان  روزافزون  توفيق  و  قلب سالمتي  از صميم  بسپارش، 

خداوند منان خواستاريم.

معرفی

به همت يك پژوهشگر ايرانی مخلوط كن داخلی )internal mixer( در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران ساخته شد. دكتر 
قاسمی، مجري طرح عضو هيئت علمی گروه پالستيك در اين باره می گويد: اين مخلوط كن با توجه به پيشينه و تجارب كاری 
اينجانب و با الهام گرفتن از نمونه های خارجی، اما به شكلی كاراتر و موثرتر از آنها طراحی و با همكاری صنعت ماشين سازي 

كشور ساخته شد. اين دستگاه هم اكنون در كارگاه پالستيك اين پژوهشگاه نصب شده است. 
فراورش  براي   Fernley H. Banbury توسط   1916 سال  در  بار  اولين  برای  داخلی  مخلوط كن های 
دارند.  كاربرد  بسيار  الستيك ها  و  پالستيك ها  فراورش  در  داخلی  مخلوط كن های  امروزه  شد.  ساخته  الستيك ها 
چرخنده ها به وسيله  آن  درون  در  مواد  كه  شده اند  تشكيل  فلزی  استوانه ای  محفظه  يك  از  داخلی   مخلوط كن های 

)rotors( يا تيغه ها مخلوط می شوند. چرخنده ها به حالت نزديك به هم می چرخند و 
می توانند مماسی )tangential( يا درهم فرورونده )intermeshing( باشند.

كنترل  و  الستيك ها  و  پالستيك ها  آميزه سازی  در  داخلی  مخلوط كن های  كاربرد 
بخارهای  يا  گرد  رساندن  به حداقل  آنها  به كارگيری  مزايای  از  است.  فرمول بندی 

خطرناک مواد در حين اختالط است.
به گفته دكتر قاسمی، مخلوط كن داخلی ساخت پژوهشگاه در مقياس آزمايشگاهی 
بوده و دارای حجمي معادل cm3 70 است. سامانه نيروي محركه اين دستگاه مجهز 
PLC و سامانه  به موتور سرو )servo( است و سامانه كنترل تمام خودكار جديد 
اختالط آن به سه نوع چرخنده از نوع بنبوري، تيغه بادامكی )cam( و زيگما مجهز 

است. برای تامين گرمای مخلوط كن از المنت گرمايی استفاده شده است. 
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران هم اكنون آماده دريافت سفارش ساخت اين 

دستگاه است.

ساخت مخلوط كن داخلی در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران
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پژوهشگران شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان با استفاده از ضايعات 
پالستيك  چوب   پروفيل  نوعی  توليد  خط  پالستيك  و  سلولوزی 

و  رطوبت  برابر  در  زياد  مقاومت  دليل  به  كه  كرده اند  راه اندازی 
مجری  شود.  برده  كار  به  شهری  مبلمان  در  می تواند  جوندگان 
طرح در گفت وگو با مهر، در اين باره توضيح داد: پروفيل چوب-
بازيافتی  و  نو  پالستيك  با  سلولوزی  ضايعات  تلفيق  از  پالستيك 
ساخته می شود. وی با اشاره به مزايای پروفيل چوب- پالستيك، 
اظهار كرد: اين نوع پروفيل در بلندمدت نسبت به چوب و فلز نياز 
موريانه،  برابر  در  آنكه  دارد، ضمن  كمتری  نگهداری  و  تعمير  به 
كشورهای  در  امروزه،  است.  مقاوم  قارچ  و  جوندگان  حشرات، 
پيشرفته برای ساخت مبلمان شهری از چوب و فلز كمتر استفاده 
می شود. در اين كشورها از اين گونه پروفيل ها به دليل آنكه نياز به 
تعمير و نگهداری ندارد و نيز برای محافظت از محيط زيست در 

از  بهتر كارها  انجام موثرتر و   دانشمندان و مهندسان اغلب برای 
طبيعت الگو می گيرند. گروهی از پژوهشگران اروپايي توانسته اند، 
خودآرايي به شكل ساختار مارپيچی دوگانه DNA را در يك پليمر 
رسانای الكتريكی جديد القا كنند. خودآرايي فرايندي است كه در 
عامل دار  و ساختارهاي  يكديگر جمع شده  كنار  منفرد  اجزاي  آن 
بزرگ تری را به وجود مي آورند، زمينه ای كه اكنون مدتی است مورد 

توجه قرار گرفته است. 
در  بالقوه  استفاده  براي  الكتريكي  فعال  جديد  پليمرهاي  ايجاد 
از راه خودآرايي زيراجزا، هدف اين طرح  نانوالكترونيكی  وسايل 
پژوهشی است كه توسط اتحاديه اروپا حمايت مالي مي شود. اين 
خودآرايی  راه  از  فلز  حاوی  عامل دار  پليمرهای  "ساخت  طرح 

پژوهشگران  دارد.  نام  زيراجزا" 
از  استفاده  روي  طرح،  اين  در 
هدايت  براي  فلزي  يون  الگوهای 
ايجاد  راه  از  پليمرها  خودتشكيل 
تمركز  فلز  با  شيميايي  پيوندهاي 
يك  موفقيت آميز  توليد  يافته اند. 
مس  از  الگويی  با  جديد  پليمر 
گوناگوني  محرک هاي  به  كه   )I(
همچون نور، گرما و برش مكانيكي 

پاسخ مي داد، محققان  قابل پيش بيني  به شكلي 
را بر آن داشته است تا به دنبال مواد ديگري 
براي استفاده در وسايل الكتروشيميايي باشند. 
از  استفاده  با  را  دوگانه  مارپيچی  ساختار  آنها 
پايه  بر   )DNA( اسيد  داكسی ريبونوكلئويك 
الگوی مس يك ظرفيتي به عنوان سيم مولكولي 

بالقوه تهيه كردند.
در  كه  بود  استوار  واقعيت  اين  بر  كار  اين 

چنين الگويی الكترون ها ميان يون هاي مس به شكل  نامستقر هستند.  
)براي  سيليكون  روي سطح  و  است  الكتريكي  فعال  جديد   ماده 
استفاده در ابزارهاي الكترونيكي( و نيز در محلول خودآرايي نشان 

مي دهد. 
دانشكده  سه  جديد،  ماده  اين  خواص  جزئيات  مطالعه  براي 
دانشگاه كمبريج با يكديگر همكاري كرده اند. خودآرايي پليمرهاي 
مي تواند  خارجي  محرک هاي  به  پاسخ  در  الكتريكي  رساناي 
و  بافت  مجدد  رشد  و  خودبهبودي  در  زيادي  بسيار  كاربردهاي 
ساختار  با  پليمري  چنين  باشد.  داشته  زيستي  حسگري  همچنين 
مارپيچي دوگانه  DNA مي تواند راه را براي كاربردهاي مرتبط با 

ژنتيك و ژن درماني باز كند.
http://phys.org                :منبع

ساخت پليمر شبيه DNA برای استفاده در نانو الکترونيک

توليد پروفيل چوب و پالستيک مقاوم در برابر جوندگان و رطوبت
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ساخت مبلمان شهری استفاده می شود.
مجری طرح، با اشاره به توانمندی كشور در توليد پروفيل چوب-
پالستيك، خاطر نشان كرد: اين گونه نيمكت و مبلمان شهری دارای 
مقاومت رطوبتی زيادی هستند و همچنين طول عمر بيشتری نسبت 

به مبلمان شهری ساخته شده از چوب دارند. الزم به ذكر است كه 
شركت الوار پالست سپاهان، مجری طرح از شركت های مستقر در 

شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان است.
http://www.mehrnews.com                        :منبع

اخبار علمی

سيليسن، ورقه سيليکونی با ضخامت يک اتم جايگزين گرافن
گروهی از پژوهشگران اروپايی توانسته اند برای نخستين بار موفق 
به   14 شماره  عنصر  از  جديد  آلوتروپ  نوعی  سيليسن،  سنتز  به 
نبود  بلور سه بعدی شوند.  به جای  دوبعدی  ورقه  تك اتمی  شكل 
فاصله نواری در گرافن، رساناترين ماده موجود، سبب ايجاد مانع 
ضخامت  با  ساختار  می شود.  مطلوب  ترانزيستورهای  ساخت  در 
ترانزيستورهای  و  رايانه ها  ساخت  در  می تواند  سيليسن  اتم  يك 
سريع تر بسيار موثرتر باشد كه اين مسئله ناشی از نحوه قرارگيری 

الكترون های آن است. 
اين  در  است.  تاشده  النه زنبوری  ساختار  دارای  سيليسن،  ورقه 
قرار  اصلی  ورقه  پايين  و  باال  در  اتم ها  از  كمی  تعداد  ساختار، 
را  انرژی ها  مواضع،  اين  در  گرفته  قرار  الكترون های  می گيرند. 
تشخيص می دهند. هنگامی كه ولتاژی اعمال می شود، آنها از روی 
شكاف جهش می يابند و به سيليسن اجازه می دهند تا به شكل يك 
اين كار ورقه های سيليسن  با  ترانزيستور قطع و وصل عمل كند. 
قابليت قطع و وصل عالی سيليكون را با كوچكترين مقياس ممكن 
عرضه می كنند. اين در حالی است كه تهيه آنها با فرايندهای ساخت 
امكان پذير بوده و با  قطعات الكترونيكی موجود فعلی سازگاراند. 
قابليت  اين همان چيزی است كه حداقل در شرايط فعلی گرافن 

انجام آن را ندارد. 
دانشمندان ابتدا ساختار سيليسن را به شكل النه زنبوری تا شده 
پيش بينی كردند. آنها اين حدس خود را با استفاده از ميكروسكوپی 
به  زاويه ای  تفكيك  با  فوتونی  نشر  طيف بينی  و  پويشی  تونل زنی 
اثبات رساندند. پيش از اين، حداقل چهار گروه پژوهشی رشددادن 
سيليسن را روی زيراليه ای از نقره گزارش داده اند. اما، تنها گروه 
پژوهشی از دانشگاه آكس ماريای فرانسه موفق به اثبات ساختار آن 
به وسيله روش هاي ميكروسكوپی شدند. قرار است در مرحله بعدی 
اين طرح، سيليسن روی عايق ها رشد داده شود تا خواص آن بيشتر 

آزمايش شود.
http://www.popsci.com                                                  :منبع

 

يك مبتكر فيليپينی توانسته است، زباله های پالستيكی را به سوخت 
خودرو نظير بنزين، گازوئيل و نفت سفيد تبديل كند. اين فرد مبتكر 
فرايند تبديل را هنگامی كشف كرد كه برای بازگرداندن زباله های 
پالستيكی به حالت بكر اوليه آنها در تالش بود. اين سامانه ثبت 
اختراع شده و طی آن پالستيك های زيست تخريب ناپذير و غيرقابل 
بازيافت به وسيله فرايند پيروليز يا تجزيه گرمايی به سوخت مايع 

تبديل می شود. 
پيروليز فرايند ساده ای است. اين فرايند با خشك كردن پالستيك ها 

به قطعات كوچك تر خرد می شوند و  آنها  شروع می شود. سپس، 
در يك محفظه گرمايی گرما داده می شوند. پالستيك مذاب آنقدر 
گرمادهی می شود تا پس از جوشيدن تبخير شود. پس از آن، بخار 
از لوله های سردكن عبور كرده و به مايع تقطير می شود كه از نظر 
شيميايی با سوخت معمولی مطابق است. فرايند مزبور بسيار جالب 
است، اما از آن جالب تر اين حقيقت است كه اين نوع سوخت بسيار 
به علت كم بودن  اين مسئله  از سوخت معمولی می سوزد.  تميزتر 
مقدار گوگرد در گاز حاصل از پالستيك است. سوخت حاصل از 

توليد سوخت خودرو از زباله های پالستيکي
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براي نخستين بار در كشور، قفس هاي پلي اتيلني پرورش ماهي در 
اروميه توليد شد. تا كنون براي پرورش ماهي در آب هاي آزاد و 
براي  حاال  است.  شده  استفاده  اروپايي  قفس هاي  از  سدها  پشت 
بهره مندی  زمينه  داخلی،  نمونه های  ارائه  با  در كشور  بار  نخستين 
از فناوری بومی در يكی از عرصه های شيالت فراهم شده است. 
بدين ترتيب افزون بر بهره مندي از توليدات داخلي، از خروج ارز 
از كشور جلوگيري شده و به رونق اقتصادي كشور كمك مي شود. 
به گفته مدير طرح ساخت قفس های پلی اتيلنی، پيش بينی می شود 

نمونه های  به  نسبت  بودن  ارزان  دليل  به  قفس ها  اين  ساخت  با 
كشور جلوگيری  از  ارز  دالر  ميليون ها  از خروج  ساالنه  خارجی، 

می شود. 
اقتصادي صنايع  توليدات داخلي و رونق  به نقش  اشاره  با  وي 
بر  عالوه  داخلي  توليدات  به  توجه  گفت:  كشور  در  پليمري 
اشتغال زايي  پتروشيمي،  دستی  پايين  صنايع  توسعه  و  خودكفايي 

زيادي را در اين صنعت به همراه دارد.
http://www.irna.ir            :منبع

اخبار علمی

اين فرايند 10 تا %20 ارزان تر است. محفظه گرمايی استفاده شده 
بسيار كمی  مقدار  به نحوی طراحی شده است كه  فرايند  اين  در 
اكسيژن داشته باشد. اين موضوع سبب می شود تا پالستيك به جای 
سوختن ذوب شود. بخار توليد شده مانند بخار حاصل از جوشيدن 
آب است. اين فرايند نه تنها سوخت تميزتر و ارزان تر توليد می كند، 

محيط كمك  آلودگی  رفع  به  پالستيكی  زباله های  با مصرف  بلكه 
می كند. فرايند تبديل مزبور فرايندي دوست دار محيط زيست است.   
استان  در  به سوخت خودرو  پالستيكی  كيسه های  تبديل  كارخانه 
ريزال ساخته شده  است كه به داشتن كوهی از زباله های پالستيكی 
شهرت دارد. در سال دو هزار بر اثر فروريختن ديواره اين كوه زباله 
بر سر صدها فقيری كه در ميان زباله به دنبال مواد بازيافتی بودند، 

دويست نفر جان خود را از دست دادند. 
اين  با  پالستيك  تبديل  واحد  يك  كه  كه  است  ماه  سه  اكنون 
ليتر   1600 روزانه  واحد  اين  در  است.  كرده  كار  به  آغاز  فرايند 
سوخت از 2 تن زباله پالستيك توليد می شود. راه اندازی يك واحد 
با ظرفيت بيشتر نه تنها مشكل زباله و دفع آن را حل می كند، بلكه 
گازهای  نشر  كمتر  مشكالت  و  تميزتر  برای سوخت  منبع خوبی 

آلوده از خودروها را به دنبال دارد.
http://gotecotech.com                  :منبع

 

توليد قفس هاي پلي اتيلني پرورش ماهي در اروميه
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اخبار علمی

پژوهشگران ژاپنی و دانماركی می گويند كه نوعي ژل نانوكامپوزيتي 
به  و  شده  چشمی  عدسی های  جايگزين  می تواند  تزريق  قابل 

جراحی های پيچيده آب مرواريد خاتمه دهد.
ايجاد  طبيعی  عدسی های  نوری  نقايص  خاطر  به  مرواريد  آب 
می شود كه با افزايش سن توسعه پيدا می كند. اين عارضه می تواند 
حاضر،  حال  در  شود.  كوری  و  ديد  روزافزون  تاری  به  منجر 
طبيعی  عدسی های  جايگزين  جراحی  با  پالستيكی  عدسی های 
می شوند، ولی آنها جايگزين كاملی نيستند. برای مثال، آنها تمايل 
به تك كانونی شدن دارند و با اين كار توانايی چشم را برای تمركز 
نيز  آنها  اندازه  می كنند.  محدود  شده،  تنظيم  بازه  يك  از  خارج 
متناسب نيست و باعث بروز مشكالتی مانند ناهم راستايی می شود. 
براي به كارگيري در چشم، اين نانوكامپوزيت به يك كيسه كپسولی، 
كه در پشت عدسی معيوب قرار می گيرد، بالفاصله پس از برداشت 

عدسی تزريق می شود. 
 در اين روش نانوكامپوزيت، كه تعليقی آبی از نانوذرات سيليسی و
ذرات اصالح شده اتيلن گليكول آب گريز است، كيسه كپسولی را 
پر می كند. سپس، اين تعليق در دمای بدن ژل می شود و به راحتی 
به جراحی های  نيازی  ديگر  بدين ترتيب  اندازه حفره درمی آيد.  به 

پيچيده نيست.

الزم به ذكر است كه استفاده از عدسی های تزريقی پيش از اين 
مونومر  محلول  تزريق  از  قبلی  كارهای  در  بود.  شده  مطرح  هم 
استفاده می شد كه سپس به طور درجا پليمر می شد. اين كار موجب 
بروز نگرانی هايی در باره سميت مونومرهای واكنش نكرده و نشت 

مونومر در اثر طوالنی شدن فرايند پليمر شدن درجا شده بود.
شرح كامل اين يافته علمي در نشريه Soft Matter در سال 2012 

چاپ شده  است.
http://www.rsc.org           :منبع

درمان بهتر آب مرواريد با ژل نانوكامپوزيتی
 

همكاری  با  فرانسه  علمی  تحقيقات  ملی  مركز  پژوهشگران 
پژوهشگران دانشگاه استراسبورگ موفق به ساخت الياف پالستيكی 

بسيار رسانايی شدندكه تنها چند نانومتر ضخامت دارند.
هنگامی كه اين نانوالياف در معرض نور قرار می گيرند، خودآرايی 
نانولوله های كربنی ارزان تراند و  به  الياف ريز نسبت  اين  می كنند. 

كاربرد آنها آسان تر است. اين مسئله نقش مهمی در توسعه قطعات 
الكترونيكی در مقياس نانو دارد. اين الياف تركيبی از خواص فلزات 
و پليمرهای آلی پالستيكی دارند كه برای هدايت جريان الكتريكی 
الكترونيكی  قطعات  از  كاربردهايی  آنها  برای  و  می شود  استفاده 
گروه  اين  سرپرست  است.  شده  گرفته  نظر  در  معماری  تا  گرفته 
پژوهشی بر آن است تا نشان دهد، اين الياف پالستيكی را می توان 
بالقوه دركاربردهايی چون نمايشگرهای انعطاف پذير و سلول های 
سال  در  محققان  اين  پيشين  تجربه  در  كرد.  استفاده  خورشيدی 
2010، آنها توانستند برای اولين بار به نانوسيم هايی دست يابند كه 
اخير،  تركيب  بود.  از اصالح شيميايی تری آريل آمين حاصل شده 
مولكول های سنتزی هستند كه شركت زيراكس برای چند دهه در 

فرايندهای تصويربرداری خود استفاده كرده است.
پژوهشگران مشاهده كردند، مولكول های جديد در نور و حالل 

 

نانو الياف پالستيک خودآرا رقيب ارزان تر نانو لوله هاي كربني
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الياف  و  منظم جمع می شوند  شيوه ای  با  و  به خود  طور خود  به 
نانومتر  تنها چند صد  اين سيم ها كه  مينياتوری را شكل می دهند. 
طول دارند، از مجموعه اي ابرمولكولی از چند هزار مولكول ساخته 

شده اند.
ريزمدارهای  با  تماس  در  مولكول ها  اين  پژوهش،  آخرين  در 
از   100  nm فاصله  با  طال  الكترودهای  از  متشكل  الكترونيكی 
يكديگر قرار داده شدند. سپس، ميدان الكتريكی ميان اين الكترودها 
قابليت  داشتن  بر  افزون  الياف  اين  دريافتند،  محققان  شد.  اعمال 

انتقال چگالی های  قابليت  نور،  پرتو  با يك  خودآرايی در مواجهه 
ساختارهای  اين  دارند.  مسی  سيم  به  نزديك  در حدی  را  جريان 
ابرمولكولی سبك و انعطاف پذير دارای مقاومت بين سطحی بسيار 

كمی با فلزات هستند.
الياف  اين  به كارگيری  مزايای  از  كه  باورند  اين  بر  پژوهشگران 
می تواند آسان كردن، سرعت بخشيدن و كاهش هزينه فراورش در 

مقياس نانو باشد.
http://www.gizmag.com                 :منبع

 

بازيافت CO2 برای ساخت پالستيک
پالستيك  به  اكسيدكربن  دی  تبديل  برای  آمريكايی  شركت  يك 
راه جديدی را ابداع داده است. اين شركت يكي از شش شركتی 
به  اكسيدكربن موجود در جو  تبديل ضايعات دی  برای  است كه 
بودجه دريافت می كند. شركت  آمريكا  از دولت  مفيد  محصوالت 
Novomer واقع در ماساچوست،18/4ميليون دالر از بخش انرژی 

تبديل  برای  را  فرايندی  تا  است  كرده  دريافت   )DOE(  دولت 
بطری های  توليد  و  پلی كربنات  پليمرهای  به  اكسيدكربن  دی 

پالستيكی از آن را توسعه دهد.
  Novomer پيش،  چهارسال  يعنی  شركت،  اين  تاسيس  زمان  از   
از  حاصل  اكسيدكربن  دی  با  اپوكسيد  واكنش  برای  را  روشی 
با 40-50  توليد پالستيك های  برای  جريان های ضايعات صنعتی، 

درصد دی اكسيدكربن ابداع كرده است.
می تواند  كبالت  كاتاليزور  فناوری  از  استفاده  با  شركت  اين 
پليمرهايی با جرم مولكولی زياد برای توليد پالستيك و پليمرهايی 
و  پوشش  عنوان  به  رزين هايی  توليد  برای  كم  مولكولی  جرم  با 
چسب به وجود آورد. از اين فناوری برای تبديل مونوكسيدكربن به 
مواد شيميايی مختلف همچون آكريليك اسيد و 3،1 پروپان دی ال 
نيز استفاده می شود. به گفته  مدير شركت Novomer، انعطاف پذيری 
عامل  در مجاورت  كاتاليزور  قابليت عملكرد  دليل  به  اين سامانه، 
انتقال زنجير است. قرار دادن يك عامل انتقال زنجير همچون دی ال 
يا تری ال در واكنش موجب می شود تا به كمك گروه های OH پليمر 
اين عامل، می توان جرم مولكولی  تنظيم مقدار  با  داده شود.  رشد 
پليمر را نيز كنترل كرد. با كمك مالی  DOE، Novomer با شركت 
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شيميايی Albemarle و شاخه  شيميايی محصوالت عكاسی شركت 
پليمرهای  ساخت  فرايند  تا  می كند  همكاری   Eastman Kodak

گرمانرم با جرم مولكولی زياد را برای ساخت بطری های پالستيكی، 
مواد  بسته بندی  در  رفته  به كار  پوشش های  و  چنداليه ها  و  فيلم ها 

غذايی توسعه دهد.
يكی از طرح های پيشرفته  Novomer توسعه  پليمرهايی با جرم 
استفاده  با  جوهر  رزين  و  پوشش ها  ساخت  برای  كم  مولكولی 
را طرح  اين  است.  اوليه  خام  ماده   عنوان  به  دی اكسيدكربن   از 
 DSM شركت  و  هلندی  شركت  يك  همكاری  با   Novomer

بازار  كه  می كند  پيش بينی  طرح  مدير  است.  كرده  پايه گذاری 

محصوالت اوليه  اين همكاری ظرف دو سال آينده تشكيل خواهد 
شد.

اين روش توليد پليمرها، از فناوری سوخت فسيلي اقتباس شده 
است و پليمرهای حاصل مشخصه های كاربردی بسيار خوبی دارند. 
يكی از مزايای اين فناوری كاهش قابل مالحظه كربن در توليدات 

پالستيكی است.
اكسيد كربن  از دی  استفاده دوباره  معتقد است  اين طرح  مدير 
توسط شركت ها برای توليد پالستيك، بهتر از ناديده گرفتن و رها 

كردن آن است.
http://www.rsc.org            :منبع

پلی آميد و مسابقات پارا المپيک لندن

تيم دوچرخه سواری پارا المپيك هلند در مسابقات پارا المپيك لندن 
دوچرخه های  در  مستحكمي  و  سبك  بسيار  جديد  زنجيرهای  از 
خود استفاده كرده است كه دارای چرخ های غلتنده ساخته شده از 

پلی آميد Stanyl 46 است.
در مسابقات دوچرخه سواری چرخ های غلتنده زنجير از اهميت 
زيادی برخوردارند، زيرا نقطه تماس بين چرخ و زنجير هستند و 
كار انتقال نيروهای بسيار زياد اعمال شده از سوی دوچرخه سوار 
غلتنده  چرخ های  دارای  زنجيرهای  می دهند.  انجام  را  چرخ ها  به 
پلی آميدی بسيار مستحكم اند و در عين حال می توانند بسيار نرم و 
بدون اصطكاک حركت كنند. در اين زنجير و چرخ هاي غلتنده از 
محصول پلی آميد Stanyl 46 شركت DSM به جای فوالد استفاده 
شده است. اين به معنای آن است كه زنجير توليدي نه تنها سبك تر 

است بلكه با اصطكاک كمتر باعث سرعت بيشتر می شود.
اين  شده  ياد  پاراالمپيكی  تيم  ورزشكاران  از  يكی  گفته   به 
زنجيرها باعث قدرت و اعتماد به نفس بيشتری در دوچرخه سوار 
احساس زدن  ركاب  زمان  در  بيشتری  راحتی  وی  بدن  و    شده 

كند .
از پلی آميد Stanyl 46 قبال در طيف وسيعی از سامانه های دنده و 
زنجيرهای صنعتی استفاده شده است. به كارگيری اين پليمر موجب 
كاهش سايش، اصطكاک و وزن می شود كه آن را جايگزينی كامال 
مزايای  از  می سازد.  چرخ  زنجير  در  فلزات  برای  كارا  و  مناسب 
نداشتن صدای  و  روان كاری  به  نياز  عدم  پلی آميد  اين  از  استفاده 

جيرجير است.
http://www.plasticstoday.com        :منبع
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بررسي قابليت پليمر ستاره اي جديد برپايه گلوتاميک اسيد و يک پپتيد چند دميني نوتركيب در انتقال ژن
استاد راهنما: سامان حسينخاني
استاد مشاور: عبدالعلي عليزاده

دانشجوی دكتری: فرانك صادقيان
دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم زيستی، 1391

ژن درمانی نگرش نوينی در درمان است كه هدف آن اصالح ژن های معيوب يا بيان درون سلولی پروتئين های درمانگر است. با وجود موفقيت های 
نسبی، اين گونه روش ها همچنان با محدوديت هايی مواجه اند. روش جايگزين برای انتقال ژن استفاده از سامانه های غيرويروسی است. در اين 
طرح، تمركز روي ساخت دو نوع حامل غيرويروسي جديد بر پايه پليمر و پپتيد كاتيوني قرار گرفت. از آنجا كه پليمرهاي كاتيوني ستاره اي شكل  
به د ليل ساختار مولكولي و انعطاف پذيري نسبي به عنوان سامانه هاي ناقل ژن مورد توجه اند، ساخت مشتق ستاره اي سه شاخه از پلي گلوتاميك 
اسيد، در دستور كار قرار داده شد و ويژگي هاي آن در انتقال ژن ارزيابي شد. نتايج نشان داد، اين پليمر پس از اتصال با DNA نانوذراتي با ميانگين 
اندازه nm 230 ايجاد مي كند. همچنين، پليمر مزبور روي سلول هاي  CHO سميت قابل مالحظه ای نداشت.  بيان ژن توسط اين نانوذرات به كمك 
لوسيفراز بررسي و نشان داده شد كه اين سامانه قابليت انتقال ژن به سلول هاي CHO را دارد. به دليل زيست تخريب پذيري و سميت كم، اين پليمر 
پتانسيل استفاده به عنوان سامانه انتقال ژن را داراست، به ويژه اگر اصالحاتي برای بهبود رهايش از اندوزوم روي آن انجام گيرد. از سوي ديگر، 
يك فيوژن پپتيد چنددميني نوتركيب نيز طراحي و به كمك روش هاي مهندسي ژنتيك تهيه شد. فيوژن پپتيد شامل دو تكرار از پپتيد كوتاه شده 
هيستون H1  برای اتصال به DNA پالسميدي، پپتيد فيوزوژنيك برای خروج از غشای اندوزوم و سيگنال هدف براي انتقال به هسته است. نتايج 
حاصل نشان داد، پپتيد حاضر به طور موثري با  DNA پالسميدي اتصال برقرار می كند و نانوذراتي با ميانگين اندازه ذر ات 200nm ايجاد مي كند. 
همچنين مشخص شد، پپتيد فيوزوژنيك استفاده شده در ساختار اين پپتيد، در pH اندوزومي قابليت نفوذ به غشای اندوزوم را دارد. به طور كلي، 

بازده ترانسفكشن حامل پپتيدي نشان داد، اين پپتيد نويدي به عنوان ناقل ژن غيرويروسي موثر و غيرسمي به شمار مي رود.

اثر مقايسه ای ميکرو- نانو پركننده های تقويتی و روان كارهای جامد بر خواص مکانيکی و تريبولوژيکی پلی استال

استاد راهنما: مهدی رزاقی كاشانی
استاد مشاور: محمد حسين نويدفاميلی

دانشجوی دكتری: افسانه فخار
دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فنی و مهندسی، 1389

امروزه پالستيك ها، به ويژه پالستيك های مهندسی در كاربردهای تريبولوژيكی جايگاه ويژه ای يافته اند. در ميان آنها پلی استال به علت دارا بودن 
خواص تريبولوژيكی خوب مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاكه پلی استال در حالت خالص قابليت تامين احتياجات تريبولوژيكی نيست، از 
پركننده های مناسب برای بهبود رفتار تريبولوژيكی آن استفاده می شود. در اين پژوهش، از خانواده پركننده های ليفی، الياف كوتاه و  پالپ آراميد، از 
خانواده پركننده های ذره ای، ذرات آلومينا در دو اندازه ميكرو و نانو و از خانواده روان كارهای جامد، پودر تفلون انتخاب شده اند. در اين پژوهش 
سعی بر آن است، نقش هر پركننده بر خواص فيزيكی، مكانيكی و تريبولوژيكی بررسی شود. بدين منظور، كامپوزيت های مورد نظر به روش اختالط 
مذاب تهيه و به وسيله فرايند تزريق شكل دهی شدند. به منظور بررسی پراكنش پليمرها در زمينه پليمری، از تصاوير ميكروسكوپی الكترونی استفاده 
شده و آزمون های كشش، ضربه، ديناميكی-مكانيكی، تريبولوژيكی و تجزيه گرمايی روی نمونه های حاصل انجام گرفت. آزمون های تريبولوژيكی، 
در دو حالت آزمون كوتاه مدت و بلندمدت طراحی و انجام شد. در آزمون های بلندمدت مقدار سايش و رفتار آن نيز بررسی شد. در نهايت، به 
علت ماهيت پديده نگری اين طرح، تحليل های آماری به منظور حصول نتايج قابل استناد و اطمينان استفاده شد. نتايج حاكی از آن است كه الياف 
كوتاه آراميد با 4 درصد وزنی  بهترين اثر را از نقطه نظر خواص مكانيكی و تريبولوژيكی در زمينه پليمری نشان داده اند. ذرات آلومينا در هر دو اندازه 
خواص تريبولوژيكی و تا حدودی خواص مكانيكی را تضعيف كرده و روان كار جامد تفلون نيز منجر به بهبود رفتار تريبولوژيكی پلی استال شده 

است. در اين پژوهش، ميان برخی از خواص مكانيكی و تريبولوژيكی نيز ارتباط برقرار شده است.

http://www.irandoc.ac.ir      :منبع
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مطالعه سازگارسازي نانوكامپوزيت پلي آميد-پلي اولفين-نانورس به وسيله كو پليمر اتيلن وينيل الکل
 اصالح شده حاوي مقادير مختلف وينيل الکل

استاد راهنماي اول: حميد صالحی
استاد راهنماي دوم: عليرضا مهدويان

دانشجوی كارشناسی ارشد: فهيمه خاكزاد اسفهالن
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، 1390

از آنجا كه استفاده از آميزه هاي پليمري برای رسيدن به خواص مطلوب و متنوع در صنعت بسيار مورد توجه قرار گرفته اند، آميزه اي از دو پليمر 
پرمصرف، پلي آميد  66 و پلي اتيلن سنگين مطالعه و بررسي شد. اين آميزه مي تواند در صنايع خودروسازي و بسته بندي به كار رود. در ابتدا براي 
تهيه و آماده سازي سازگاركننده اتيلن وينيل الكل، EVOH، براي آميزه نايلون 66 -پلي اتيلن، نايلون 66 طي واكنش 5  مرحله اي روي زنجير كوپليمر 
EVOH پيوند زده شد. وجود نايلون پيوند يافته به كمك آزمون طيف سنجي زيرقرمز )FT-IR( و رزونانس مغناطيسي هسته )NMR( بررسي شد. 

 ظاهرشدن پيك هاي مربوط به گروه هاي آميدي و استري نشان دهنده به وجود آمدن پيوندهاي موردنظر بود. سپس، آميزه هايي از نايلون 66 و
پلي اتيلن در  مخلوط كن برابندر تهيه شدند. در اين آميزه ها، تركيب درصد نايلون-پلي اتيلن ثابت بود و اثر افزودن دو گونه از اين سازگاركننده 
حاوي مقادير مختلف وينيل الكل به اين سامانه بررسي شد. با تجزيه های رئولوژيكي و گرمايی )DSC-TGA( و تصويربرداري با ميكروسكوپ 
الكتروني پويشی)SEM(  مشاهده شد كه طويل تر بودن بخش پلي اتيلني در زنجير EVOH مي تواند نقش سازگاركنندگي آن را بهبود دهد. عالوه 
بر سازگاركننده، اثر افزودن نانورس بر شكل شناسي و اندازه ذرات و پخش بهتر ذرات پراكنده شونده در آميزه نيز مطالعه شد.آزمون هاي پراش 
پرتو ايكس، گرماسنجي پويشي تفاضلي، رئولوژي و ميكروسكوپ الكتروني پويشی به منظور بررسي آميزه ها استفاده شدند. نتايج نشان داد، وجود 
سازگار كننده EVOH اصالح شده با نايلون 66 در آميزه به همراه نانورس، شكل شناسی آميزه ها را بهبود بخشيد و اثر مثبتي بر خواص بررسي 

شده درآميزه داشت.

بررسي تاثير شرايط فرايندي مختلف بر پليمر شدن درجاي اتيلن با كاتاليزور متالوسن 

در حضور نانوخاك رس

استاد راهنما: شكوفه حكيم
استاد مشاور: محمد ابراهيم زينالي

دانشجوی كارشناسی ارشد: مجيد صفاجو جهانخانملو
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، 1390

نانوكامپوزيت پلي اتيلن، به روش پليمرشدن  با كاتاليزور متالوسن نشانده شده روي دو نوع خاک رس متداول انجام شد.  اتيلن  پليمرشدن 
درجا تهيه شد. مشاهده شد، كاتاليزور متالوسن نشانده شده روي خاک رس اصالح شده، ميزان فعاليت كمي دارد. از اين رو، از خاک رس 
اصالح نشده در مراحل بعدي استفاده شد. خاک رس با روش جديدي اصالح و سپس كاتاليزور متالوسن به سه روش آمايش مختلف روي 
خاک رس نشانده شد. ميزان فعاليت كاتاليزور متالوسن نشانده شده روي خاک رس اصالح شده بيشتر بود. به كمك آزمون های XRD و 
 TEM پراكندگي و ورقه ورقه شدن صفحات خاک رس در ماتريس پلي اتيلن اثبات شد. در پايان، خواص فيزيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت 

پلي اتيلن حاصل بررسي و مشخص شد، درصد بلور نمونه نانوكامپوزيت كاهش يافته و به تبع آن، خواص نزديك به حالت الستيكي مشاهده 
 شد.
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رئولوژي

سال انتشار: 2012
InTech :ناشر

 Juan De Vicente  :ويراستار

كتاب رئولوژی اطالعات مفيدي در باره پژوهش هاي جاري در زمينه 
رئولوژي را دربر دارد. محتواي متنوع مرتبط با رئولوژي درج شده در 
نيز  دانشگاهي و كاربردي و  براي پژوهشگران طرح هاي  اين كتاب 
متخصصان صنعتي مفيد است. در كتاب رئولوژی موضوعاتی چون 
ژل های پليمری، رئولوژی مواد غذايی، سياالت حفاری و بلور های مايع 

بحث مي شود. اين كتاب مشتمل بر 13 فصل به شرح زير است:
- رئولوژی پليمرها با استفاده از طيف بيني دی الكتريك

- خواص گرانروكشساني براي انتقال سل-ژل
- رئولوژی ژل هاي پليمري و چسب ها

- رفتارهای شكست پلی پروپيلن هاي با رئولوژی كنترل شده 
- نسبت پواسون و غيرخطي شدن مكانيكي تحت تغيير شكل كششي 

در پليمرهای بلوري
- اسفنجي شدن ناپيوسته پلي )DL –الكتيك اسيد( و پلي)الكتيك اسيد-
 ،CO2 گليكوليك اسيد( با كربن دي اكسيد ابربحراني: انحالل پذيري -co

برهم كنش هاي بين مولكولي، رئولوژي و شكل شناسي

- ضريب هاي مقاومت جريان های غيرنيوتنی در اتصاالت لوله
- اندازه گيری و ضريب تاثير رئولوژی پليمر در محيط متخلخل
- پايداری و خواص جرياني روبنده هاي حفاري داراي الياف 

-  خواص محلول k- كاراجينان و برهم كنش آن با ساير پلی ساكاريدها 
در محيط آبی

- اثر اسيدی شدن بر خواص رئولوژيكی خمير
- اثر ميدان های الكتريكی و شرايط مرزي بر خواص جرياني سلول های 

پرشده نماتيكی و مويينه ها
- بررسی رفتارهای رئولوژيكی و ارتباط آنها با عملكرد چاپ خمير نقره 

LTCC  در نوارهای

آشنايي با پلیمرها و کاربرد آنها

سال انتشار: 1389
ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ايران

نويسنده: اعظم رحیمي

امروزه، مواد پليمری بيش از پيش در هر زمينه 
از الكترونيك تا پزشكی، الياف، پالستيك ها، 

االستومرها و مواد ساختاری مطرح شده اند. كتاب آشنايی با پليمرها 
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اولين بار در سال 1384 به چاپ رسيد. به دليل استقبال گسترده، كتاب 
كتاب پس  اين  در  است.  تجديد چاپ شده  در سال 1389  مزبور 
از بحث مقدماتی و تاريخچه ای درباره پليمرها، روش های مختلف 

تقسيم بندی آنها مطرح می شود. 
در مقدمه كتاب سعي شده است تا با بيان تاريخچه اي از پيدايش 
علوم و مواد پليمري و انواع تقسيم بندي پليمرها به شرح مختصري 
درباره ساختار پليمرها و انواع آنها پرداخته شود. سپس در فصل هاي 
بعدي كتاب خانواده هاي از پالستيك ها و الستيك ها و زيرگروه هاي 
بلورمايع،  پليمرهاي  نظير  ويژه  پليمرهاي  انتها  در  و  معرفي  آنها 

پليمرهاي فرادما و پلي كربنات ها ارائه شوند.
اين كتاب دارای 8 فصل با عنوان هاي زير است:

- معرفي پليمرها و انواع آنها
- پلی اولفين ها

- پلی وينيل كلريد
- پالستيك های برمبنای استيرن

- رزين های فنولی
- الستيك های طبيعی و سنتزی

- پليمرهای معدنی
- پليمرهای ويژه

آغازگرهای نوری برای سنتز پلیمرها

سال انتشار:2012 
Wiley-VCH :ناشر

J.P. Fouassier, J. Lalevee :ويراستاران

برای واكنش های  نوری  آغازگری  سامانه های 
پليمرشدن به طور گسترده در بخش های متداول 

و دارای فناوری پيشرفته مانند پخت تابشی، تصويربرداری ليزری، 
قطعات ريزالكترونيكی، اپتيك و داروسازی وجود دارند. كتاب حاضر 
به طور جامع سامانه های آغازگری نوری راديكالی و غيرراديكالی را 

دربرمی گيرد و به 4 بخش اصلی تقسيم می شود:
- مفاهيم پايه در واكنش های پليمرشدن نوری

- سامانه های آغازگری نوری راديكالی
- سامانه های آغازگری نوری غيرراديكالی

- واكنش پذيری سامانه های آغازگری نوری
در چهار بخش اصلی اين كتاب مفاهيم پايه واكنش های پليمرشدن 

نوری ارائه شده، تمام سامانه های آغازگری نوری مرور و سازوكارهای 
 آنها با جزئيات بيان شده است. در اين كتاب اطالعات وسيع نظری و
برای سنتز  نوری  آغازگرهای  كتاب  تجربی جمع آوری شده  است. 
تا  باره نورشيمی موجب می شود  ارائه بحث جامعی در  با  پليمرها 

خواننده به درک كاملی از اين موضوعات  دست يابد. 

پايداری گرمايي پلیمرها

سال انتشار: 2012
Smithers Rapra UK :ناشر
T. R. Crompton :نويسنده

پايداری گرمايي پارامتر بسيار مهمی است كه 
در حين انتخاب يك پليمر براي كاربردهاي 

ساختماني و مهندسي يا بسته بندي مواد غذايي در دماي زياد بايد مد 
نظر گرفته شود. در سال هاي اخير، مقاالت پژوهشي متعددي در باره 
تغييرات ساختار شيميايي و خواص فيزيكي پليمرها در اثر گرما به 
چاپ رسيده است. در اين كتاب اندازه گيري اين خواص در انواع اصلي 

پليمرهاي دركار مرور شده است. 
همچنين، فنون متعددي از تجزيه گرماوزن سنجي، گرماسنجي پويشي 
تفاضلي و روش هاي بر پايه تجزيه زيرقرمز و رزونانس مغناطيسي هسته 
تا فنون تجزيه گرمايي نظير روش هاي مبتني بر كروماتوگرافي گازي و 
طيف سنجي جرمي شرح داده شده است. اين كتاب منبع ارزشمندی 
پليمرها و توسعه كاربردهاي  با ساخت   برای متخصصاني است كه 
نهايي آنها سروكار دارند. هدف اصلی اين كتاب كمك به دانشجويان 
كار  توسعه  به  كمك  و  پليمرها  پايداري  بهتر  درک  در  پليمر   علوم 
عنوان های  با  فصل   9 بر  مشتمل  كتاب  اين  است.  زمينه  اين   در 

زير است:
- پليمرهای  هيدروژن- كربن

- الستيك ها
- پليمرهای دارای اكسيژن
- پليمرهای دارای هالوژن
- پليمرهای دارای نيتروژن
- پليمرهای دارای گوگرد

- پليمرهای دارای سيليكون
- پليمرهای دارای فسفر

- اثر ناخالصی های فلزی بر پايداری گرمايی پليمرها.
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همايش های 
خارجی

3rd Austrian-Slovenian Polymer 
Meeting (ASPM 2013)
3-5 April 2013, Bled, Slovenia
Contact: info@aspm.si
http://www.aspm.si

2013 International Conference on 
Nano and Materials Engineering 
(ICNME 2013)
 8 April 2013, Bangkok, Thailand
http://www.icnme.org

High Performance Polymers for 
Oil & Gas 2013
8 April 2013, Houston, USA
Contat: info@smithersrapra.com
http://www.oilgasconference.com

Fabrication, Structure and Reac-
tivity of Anchored Nanoparticles: 
Faraday Discussion 162
10-12 April 2013, Berlin, Germany
http://www.rsc.org/Conference-
sAndEvents/RSCConferences

2013 The 2nd International Confer-
ence on Manufacturing Engineer-
ing and Process (ICMEP 2013) 

13 April 2013, Vancouver, Canada
Contact: icmep@sciei.org
http://www.icmep.org

International Conference on Chem-
ical and Environmental Engineer-
ing (ICCEE'2013)
15 April 2013, Johannesburg, South 
Africa
Contact:  info@psrcentre.org
http://psrcentre.org

International Polymer Technology 
Conference and Exhibition 2013 
(IPTCE13)
16 April 2013, SHAH ALAM, Ma-
laysia
Contact: iptce13@gmail.com
http://fsg.uitm.edu.my/iptce13/

3rd International Colloids Confer-
ence - Colloids & Energy
21-24 April 2013, Xiamen, China
Contact: ColloidsEnergy2013@else-
vier.com
http://www.colloidsconference.com

Plastic Closure Innovations 2013
23 April 2013, Cologne, Germany
Contact: info@amiplastics.com
http://www.amiplastics.com

3rd International Conference on 
Ecological, Environmental and Bio-
logical Sciences (ICEEBS'2013)  
29 April 2013, Singapore, Singapore
Contact: info@psrcentre.org
http://psrcentre.org

3rd International Conference on 
Bio-sensing Technology
12-15 May 2013, Sitges, Spain
Contact: customerservicebiosensing 
tech13@elsevier.com
http://www.biosensingconference.com

17th International Symposium on 
Intercalation Compounds iISIC17j
12-16 May 2013, Sendai, Japan
Contact: ISIC17@sspns.phys.toho 
ku.ac.jp
http://sspns.phys.tohoku.ac.jp/rsic17/

9th International Exhibition-Con-
gress on Chemical Engineering 
and Biotechnology (ACHEMASIA 
2013)
12-16 May 2013, Beijing, China
Contact: wu@dechema.de
http://www.achemasia.de

ESBOC 2013 - Chemical probes for 
cellular processes
17-19 May 2013, Newton, UK
Contact: T.D.Bugg@warwick.ac.uk
http://www.esboc.org/wordpress/

11th Workshop on Polymer Reac-
tion Engineering
21-24 May 2013, Hamburg, Germa-
ny, Europe
Contact: strauss@dechema.de (Re-
nate Strauss)
http://events.dechema.de/events/en/
pre2013.html

Fourth International Meeting on 
Dielectric Materials
29-31 May 2013, Marrakech, Mo-
rocco, Africa
Contact: imdm04@uca.ma
http://imdm.uca.ma/

همايش های
داخلی

اولین همايش ملی فناوری های نوين در 
شیمی و مهندسی شیمی
26 ارديبهشت ماه 1392

مرکز همايش های بین المللی آبگینه تهران
Email: ntcec.co@hotmail.com :تماس

http://www.ncnc.ir
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http://www.chemicalregister.com

ت
ساي

ي 
رف

مع
     

  

وب گاه chemicalregister، يكی از برجسته ترين و مفيدترين وب گاه 
بيشتر  وب گاه  اين  مخاطبان  است.  شيميايی  صنايع  باره  در  برخط 
مواد  )مصرف كنندگان(  خريداران  و  )تامين كنندگان(  توليدكنندگان 
شيميايی هستند. اين وب گاه خدماتی قوی، سريع، آسان و البته رايگان 

در اختيار كاربران در سراسر جهان قرار می دهد.
وب گاه chemicalregister، پايگاهی جامع و مرجع برای تامين كنندگان 
محصوالت و خدمات در صنايع شيميايی است. اين وب گاه به گونه ای 
طراحی شده است كه مانند يك رابط ميان فروشندگان و خريداران 

عمل می كند. مصرف كننده می تواند به راحتی در 
الفبا  حروف  مبنای  بر  كه  محصوالت  فهرست 
مرتب شده است ماده درخواستی را جست وجو 
كند و اطالعات فروش آن را به دست آورد. از 
صنايع  معرفی  وب گاه  اين  قابليت های  ديگر 
مختلف شيميايی و همچنين موقعيت های شغلی 

در اين زمينه در سرتاسر دنياست.

 

 

انتشارات  و  اطالعات  جديدترين  باره  در   Azom.com وب گاه 
تا   A از  ماده ای  هر  به  دسترسی  اين وب گاه  در  است.  مواد  علم 
Z موجود است. دليل نام گذاری اين وب گاه به Azom نيز همين 
است. امروزه بيش از ده ها ميليون مهندس در سراسر دنيا روزانه از 
آنها از مزايای به كارگيری  از  اما بسياری  اينترنت استفاده می كنند، 
كامپوزيت های  يا  جديد  فلزی  آلياژهای  پيشرفته،  سراميك های 
اين مشكل است.  راه حل   Azom ندارند. وب گاه  آگاهی  روزآمد 
باره  در  اطالعات  از  جامعی  منبع  ايجاد  اين وب گاه  اصلی  هدف 
زيادی  تعداد   Azom است. وب گاه  مهندسان  برای دسترسی  مواد 
مقاله و كتاب، فيلم های آموزشی و اخبار روز دنيای مواد را بدون 
دريافت هيچ هزينه ای در راه برآورده كردن هدف خود در اختيار 
كاربران قرار می دهد. اين وب گاه اولين بار در سال 1999 به كمك 
گروه كوچكی از دانشمندان علم مواد شكل گرفت و تا به امروز 
همچنان در حال گسترش است و می تواند پاسخ گوی هزاران كاربر 
توليد كننده مواد، دانش آموختگان شاخه پليمر، مواد و پژوهشگران 
باشد. وب گاه شامل اجزای مختلفی است كه می تواند در زمينه علوم 

شيمی، پليمر و مواد پاسخ گوی كاربران حتی با داشتن دانش محدود 
در آن زمينه باشد. بخش های مختلف اين وب گاه به قرار زير است:
- اخبار: مواد سراميكی، زيست مواد، شيمی، پوشش ها و چسب ها، 

كامپوزيت ها، الياف، فوالد و آهن، روش های مختلف تجزيه و…
- مقاله: جديدترين مقاالت

- مواد: صنايع، توليدات، مصرف كننده ها
پوششی، خواص  آزمون های  آزمون های شيميايی،  تجهيزات:   -

الكتريكی، خواص گرمايی، ميكروسكوپ ها و ...
- توليدات: نرم افزازها، گزارش های بازار

- كتاب: مهندسی شيمی، شيمی، كامپوزيت، االستومر، علم مواد، 
پليمر، سازوكار، طيف بينی و ...

كامپوزيت،  پليمر،  شيمی،  سراميك ها،  زيست مواد،  نشريات:   -
انرژی، مواد معدنی، سل-ژل و ...

 ،... و   2010  ،2011  ،2012 سال های  كنفرانس های  فيلم:   -
مصاحبه های سال های 2012، 2011، 2010 و ...
- تبليغات:  مواد، دستگاه، حمايت كننده و ...

http://www.azom.com

 Chemicalregister.com وب گاه

 Azom.com وب گاه
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ablation                                                       فداشدگی 

back donation                                               بازپس دهي

cage effect                                                      اثر قفس

damage                                                             آسيب

ebonit lining                                          آستردهي آبونيتي

fabric                                                      منسوج، پارچه

galvanostatic                                                جريان پايي

half life                                                           نيم عمر

ideal copolymer                                        كوپليمر ايده ال

jet mill                                                    آسياب جهشي

Kevlar fiber                                )الياف كوالر )نام تجارتي

labile bond                      پيوند شكست پذير، پيوند تغييرپذير

macro composite              درشت چندسازه، چندسازه درشت

nanocomposite                                          نانوكامپوزيت

 objective function                 تابع هدف

packed                                     فشرده

quality control                                            كنترل كيفيت

racemic                                                          راسميك

saddle point                                                  نقطه زيني

tack                                                 چسبندگي، چسباندن

ultimate resolution capability               قابليت تفكيك نهايي

vacum                                                                 خأل

wall                                                                  ديواره

X -ray diffraction                                   پراش پرتوايكس

yarn                                                       نخ، ليف، رشته

zero-shear viscosity                        گرانروي در برش صفر

مه
ه نا

واژ
     

 
در اين بخش واژه هاي متداول در علوم و 
فارسي  معادل هاي  همراه  به  پلیمر  فناوري 
بیشتر خوانندگان گرامي  آشنايي  براي  آن 

درج مي شود.
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                                  فرم درخواست اشتراك
نشريه پژوهشی-آموزشی 

نام ونام خانوادگی                                                      شماره اشتراک)در صورت موجود بودن(                           

نشانی

كد پستی                                          صندوق پستی                                                تلفن     

تلفن همراه                                       پست الكترونيكی  

دوره اشتراک                                                                 مبلغ واریزی

شماره فيش بانكی واریز شده

                             

لطفا پيش از تنظيم برگه درخواست اشتراک به نكات زير توجه فرماييد:
1-  نشريه بسپارش به زبان فارسي، به شكل فصلنامه، 4 شماره در سال، منتشر مي شود.

2- بهاي اشتراک ساالنه با احتساب هزينه پست )به ازاي هر جلد( بايد به حساب شماره 0285607418 نزد بانك تجارت، شعبه نوآوران )كد 
400 ( به نام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران واريز و رسيد آن به دفتر نشريه ارسال شود.

نوع اشتراک
)به ازاي هر جلد(

هزينه اشتراک )ريال(

پست سفارشیپست عادی

150/000160/000عادی

140/000150/000دانشجويی

تلفن :  021-48662203
basparesh@ippi.ac.ir : پست الكترونيكی                                                   http://basparesh.ippi.ac.ir  :پايگاه اينترنتی
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   راهنمای تدوين مقاالت 
نشريه بسپارش آماده دريافت مقاالت تحقيقی، تاليفی و ترجمه است. مقاالت ارسالی بايد مطابق با اين راهنما تهيه و تدوين وهمراه با نامه 

مؤلف به نشانی پست الكترونيكیbasparesh@ippi.ac.ir ارسال شوند. 

 مقاالت تحقیقی
مقاالت تحقيقی بايد شامل عنوان، چكيده، نام و نشانی نويسندگان، واژه های كليدی، بخش اصلی متن دربرگيرنده به ترتيب   بخش های مقدمه، 

تجربی )مواد، دستگاه ها، روش ها(، نتايج و بحث، نتيجه گيری، مراجع و عالئم اختصارات باشد.

 مقاالت تالیفی
مقاالت تاليفی اعم از ترويجی، آموزشی يا در زمينه فناوری بايد شامل عنوان، چكيده، نام و نشانی نويسندگان، واژه های كليدی، بخش اصلی 

متن دربرگيرنده به ترتيب بخش های مقدمه، بحث و نتيجه گيری، مراجع و عالئم و اختصارات باشد.

 مقاالت ترجمه ای
مقاالت ترجمه ای افزون بر دربرداشتن نام مترجم بايد به همراه يك نسخه از اصل مقاله به زبان اصلی كه منبع در آن كامال مشخص باشد 

ارسال شوند. 

 تنظیم متن مقاله
تمام مقاالت ارسالی بايد در نرم افزارWord، تايپ شده باشد. حاشيه ها از هر طرف cm 2/5 باشد. از فاصله سطرهای يك در ميان برای تايپ 

استفاده شود.
- صفحه اول مقاله بايد شامل موارد زير باشد:

•  عنوان فارسی و انگليسی )برای مقاالت تحقيقی و تاليفی حداكثر در 12 واژه كوتاه و گويا( با قلم ياقوت سياه و اندازه 18 
•  نام كامل مؤلف يا مؤلفان يا مترجم، محل انجام پژوهش )برای مقاالت تحقيقی( و نشانی نويسندگان مقاله با قلم لوتوس و اندازه 12

JPEG به شيوه ، dpi 300 فايل حاوی اسكن عكس 4×3 نويسنگان با وضوح تقريبی  •
•  برای مقاالت تحقيقی و تاليفی چكيده فارسی و انگليسی مقاله حداكثر در200 واژه با قلم ياقوت و اندازه 12

•  پنچ واژه كليدی به دو زبان فارسی و انگليسی با اندازه12
- بخش های اصلی متن با قلم زر و اندازه 13

•  برای مقاالت تحقيقی و تاليفی شماره مراجع مورد استفاده به ترتيب در كنار متن مربوط داخل كروشه درج  و از واحدهای بين المللی 
SI در سراسر مقاله استفاده شود.

– جدول ها، شكل ها و عكس ها )برای مقاالت تحقيقی و تاليفی(
•  جدول ها و شكل ها بايد به ترتيب شماره گذاری در متن ذكر شوند و دارای عنوان باشند و در پايان مقاله در صفحات جداگانه آورده 

شوند. ذكر مرجع برای جدول و شكلی كه كار خود نويسنده نباشد، ضروری است. 
•  عكس ها بايد به شكل سياه و سفيد با عرض 8/5 يا cm 18، وضوح تقريبی dpi 300 ، به شيوه JPEG يا BMP يا TIF با ذكر بزرگ 

نمايی آورده شوند. 
– معادالت و واكنش های شيميايی )برای مقاالت تحقيقی و تاليفی(

•  معادالت رياضی و واكنش های شيميايی به ترتيب در متن شماره گذاری شوند. 
•  مكانيسم هاي شامل چند واكنش شيميايی، با عنوان "طرح" آورده شود و در صورت تعدد شماره گذاری شود. 
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 مراجع
مراجع در انتهای مقاله با قلم Times New Romans و اندازه 12 مطابق دستور كار زير آورده شوند:

 کتاب ها
 چگونگي آوردن كتاب ها در بخش مراجع به ترتيب زير است: 

نام خانوادگي و نام نويسنده، عنوان كتاب و ناشر آن، محل نشر، نوبت چاپ، شماره صفحه و سال انتشار
مثال:

- Chang M.T.C., Functionalization of Polyolefins, Academic, USA, 209-216, 1994.
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