
شیمیروز پژوهش و بین الملل دانشکده مهندسی   
 دانشکده فنی، دانشگاه تهران 

1400/12/02 

 معرفی گروه پلیمر



 گروه مهندسی پلیمر دانشگاه تهران

 معرفی اعضای هیئت علمی

 معرفی تجهیزات و امکانات گروه پلیمر



 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

 1386کارشناسی مهندسی پلیمر از سال 
 نفر 30هر ساله حدود 

 در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پلیمر دانشجو می پذیرد
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 1379کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از سال 
 نفر 15هر ساله حدود 

 1386دکتری مهندسی پلیمر از سال 
 نفر 5هر ساله حدود 



(رئولوژی)کفاشی بابک   

 
فرموالسیون و اصالح خواص مواد پلیمری با : طرح جامع

 استفاده از فناوری های نوین 
 

 استاد دانشکده مهندسی شیمی

:حوزه های پژوهشی  
• Hydrogels and controlled release 
• Biodegradable plastics 
• Nanocomposites 
• Rheology of  solutions and melts 

:برخی از دروس ارائه شده  
 
 
 
 

 رئولوژی پلیمرها•
 پیشرفتهفرآیندهای شکل دهی •
 شیمی فیزیک پلیمرها•
 آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها•

 

20 
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57 

 Documents 



کار تاریخ
 فرما

 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین

 1 جهت ساخت زره مایع مطابق اهداف تحقیقاتی کارفرما( stf)بررسی خواص رئولوژیکی سیال با آمیزه های بر پایه نانو  - 1392

 2 تهیه و بررسی خواص رئولوژیکی هیدروژل های بر پایه سدیم اکریالت تقویت شده بر نانو الیاف های مختلف - 1390

 3 اثرتوام نانو لوله های کربنی و نانو خاک رسی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی فوم های نرم پلی یورتان - 1389

 ۴ تری متیلن کربنات/گلیکوالید/فرایند ساخت وتولید نخ بخیه قابل جذب تک رشته ای برپایه الکتاید - 1388

 ۵ .درسیستم حفاظت زرهی maghetricculy actives materialبررسی امکان استفاده از  - 1388

 ۶ رفع مشکالت فنی تولید نوار مغزی شیشه پیکان - 1383
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 کفاشیبابک عناوین طرح های پژوهشی 
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(آلیاژ و نانوکامپوزیت)آبادی سید حسن جعفری امان   

 
فرموالسیون واصالح مواد پلیمری با استفاده از : طرح جامع

 فناوری های نوین
 

 استاد دانشکده مهندسی شیمی

:حوزه های پژوهشی  
• Polymer materials 

• Structure-property relationships 
• Sustainable polymers 
• Nanocomposites 
• Polymer blends 

 
 
 
 

 :برخی از دروس ارائه شده
 شیمی فیزیک پلیمرها•
 شیمی سنتیک و پلیمریزاسیون•
 آلیاژهای پلیمری•
 تخریب و  پایدارسازی پلیمرها•
 پلیمرهاشیمی فیزیک پیشرفته   •
 نانوکامپوزیت های پلیمری•

 

36 

 

219 

 Documents 



 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین کارفرما تاریخ

 پژوهشگاه فضایی ایران 1۴00/10/2۵
تأثیر استفاده از فیلترهای سرامیکی آلومینا و بورنیترید بر رسانایی حرارتی و سینتیک 

 پخت رزین اپوکسی
1 

 2 ساخت مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از ارژول های پلیمری با کاربرد فضایی پژوهشگاه فضایی ایران 1۴00/0۷/19

1۴00/0۷/08 INSF 
سنتز و بررسی عملکرد پلی آکریل آمیدهای جزیی هیدرولیز شده برای بهبود 

 3 پایداری سیل و مقاومت گل های حفاری پایه آبی

 دانشگاه تهرانفناوری پارک علم و  1۴00تیر ماه 
بررسی امکان پذیری ساخت گل حفاری پایه آبی جدید با عملکرد باال برای حفاری 

 ۴ عمیق
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 سید حسن جعفریعناوین طرح های پژوهشی 
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 (اروژل)مقدم سیامک مطهری 

 
تهیه و بررسی خواص ایروژل ها و کاربرد های آنها: طرح جامع  

 

 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی

:حوزه های پژوهشی  
• Aerogel 
• Nanocomposites 
• Engineering properties of  polymers 

:برخی از دروس ارائه شده  
 
 
 
 

 کامپوزیت•
 پلیمرهاخواص فیزیکی و مکانیکی •
 کامپوزیتهای پیشرفته•
 خواص فیزیکی مکانیکی پیشرفته پلیمرها•
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45 

 Documents 

 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین کارفرما تاریخ

 1 .درسیستم حفاظت زرهی  maghetricculy actives materialبررسی امکان استفاده از - 1۴00/03/23
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 قدرت اله هاشمی مطلق

 
توسعه مواد پلیمری پیشرفته فعال با            : طرح جامع

رویکرد کاربرد در زمینه های صنعتی، پزشکی و دارویی، 
 محیط زیست و انرژی

 

 استادیار دانشکده مهندسی شیمی

 
:حوزه های پژوهشی  

• Molecular Dynamic simulation 
• Conductive polymers/composites 
• Biodegradable polymers 
• Polymer-polymer composites 

• Polymer degradation (UV/thermal) 

• Plastic pipe 

• Slow crack growth 
• Polymer/Carbon composites 

 

 :دروس
 
 
 
 

 پالستیکمهندسی •
 شدهپالستیک های تقویت •
 (ارشد و دکتری)ریاضیات پیشرفته •
 کامپوزیت های پلیمری•
 اصول مهندسی پلیمریزاسیون•
 خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها•
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 Documents 

مطلق قدرت اله هاشمی   
(پلیمر و رسانا، پلی اتیلن-کامپوزیت های پلیمر)  

 استادیار دانشکده مهندسی شیمی



 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین کارفرما تاریخ سال

 1 ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاه مهندسی پلیمرها  دانشگاه تهران 1۴00/03/23

 2 بهینه سازی فرموالسیون و ساخت آمیزه االستومری ریلی /مپناگروه  1399/0۶/0۵

 3 کاهش مشکالت نوار عایق لبه کاتد بالنک شرکت ملی صنایع مس ایران 1398/0۵/20

 ۴ شناسایی قطعات کامپوزیتی و پلیمری موتورهای هوایی توگا-شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا 139۷/0۵/02

 ۵ اندازه گیری خواص و عملکرد مسدود کننده االستومری شرکت خدمات فنی میادین آسماری 139۶/12/12

 ۶ مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرهای حاوی فسفات کلسیم شرکت صدف سفید دانه جنوب 139۵/08/12

 ۷ طراحی و ساخت عملگرهای پلیمری هوشمند (*پیشرو)وزارت صنایع  1392/03/0۵

 8 تاثیر دوده بر پایداری نوری نوارهای آبیاری کنندگان لوله اتصاالت پلی اتیلنتولید انجمن  1398-1399

 9 تاثیر دوده بر پایداری نوری اتصاالت آبیاری تحت فشار پلی پروپیلن کنندگان لوله اتصاالت پلی اتیلنتولید انجمن  1398-1399

1398 Superpex  بومی سازی گرید پلی اتیلن تولید داخل برای تولید لوله هایPEX 10 

 PE100 11تاثیر نوع دوده و مستربچ دوده بر خواص لوله پلی اتیلن  انجمن تولید کنندگان آمیزه و مستربچ 1۴00
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 عناوین طرح های پژوهشی قدرت اله هاشمی مطلق
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 پیام زاهدی

سنتز، تعیین خصوصیات و کاربردهای               : طرح جامع
 نانو  بیو پلیمرها

 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی

 
 :حوزه های پژوهشی

• Nanofibers 
• Molecular imprinting 
• Microfluidics 
• Responsive elastomers 
• Drug delivery 

 

 :ارائه دروس
 
 
 
 

 مهندسی االستومر•
 شیمی آلی•
 هویت شناسی پلیمرها•
 پلیمرهای زیست سازگار•
 پلیمرها و محیط زیست•
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 Documents 

(کاربرد پلیمرها در پزشکی)زاهدی پیام   

 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین کارفرما تاریخ 

صندوق حمایت  139۶
 پژوهشگراناز 

 1 سلولز النورات حاوی داروهای ضد آکنه  (/ اکریلیک اسید-ایزوپروپیل آکریل آمید-N)کوپلیمر /سنتز نانوذرات بر پایه ی آلیاژ کیتوسان

 2 ساخت و ارزیابی عملکرد داربست نانولیفی زیست رسانا حاوی نانو ذرات قالب مولکولی دارورسان برای ترمیم ضاعیات اعصاب محیطی   1۴00
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 (شبیه سازی، پلیمریزاسیون، پلی اوره)  نجفیمحمد 

پلیمر ها و مهندسی واکنش های پلیمریزاسیون: طرح جامع  

 استادیار دانشکده مهندسی شیمی

:حوزه های پژوهشی  
• Polymerization 
• Simulation/modeling 
• Polymerization reaction engineering 

 

:برخی از دروس ارائه شده  
 
 
 
 

 اصول مهندسی پلیمریزاسیون•
 پیشرفته اصول مهندسی پلیمریزاسیون•
 زبان تخصصی•
 سمینار•
 رزین های صنعتی•

14 
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 Documents 



 ردیف کاربردی-طرح های پژوهشی عناوین کارفرما تاریخ سال

 1 استفاده از مواد فداشونده به عنوان قالب در ساخت روتورهای کامپوزیتی یکپارچه سازمان انرژی اتمی ایران -

 2 در داخل و خارج  SBRو  BRکائوچوهای مصنوعی تولیدی  گروه صنعتی بارز -

 شرکت پتروشیمی جم -
بجای پروپیلن در راکتورهای پیش  بوتن -1و امکان جایگزینی مونومر اتیلن   

 پلیمریزاسیون
3 

 ۴ ها پکیج اولطراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی پلیمریزاسیون اولفین شرکت پتروشیمی جم -

 ۵ ها پکیج دومطراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی پلیمریزاسیون اولفین شرکت پتروشیمی جم -

 ۶ طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی کاتالیست شرکت پتروشیمی جم -

پیش پلیمریزاسیون  بر خواص پلیمر در ( بوتن-1اتیلن، پروپیلن و )اثر نوع مونومر  شرکت پتروشیمی جم -
 فرآیند پلیمریزاسیون پلی اتیلن سبک خطی

۷ 
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 محمد نجفیعناوین طرح های پژوهشی 
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 اساتید همکار

 (گروه نفت)دکتر سیاوش ریاحی  (گروه نفت)دکتر علی نخعی 
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 اساتید بازنشسته

 دکتر ایرج رضاییان دکتر ترابی انگجی



 کارگاه فرآیند پلیمر ها 

 سرپرست آزمایشگاه

 
 دکتر قدرت اله هاشمی مطلق  



 تجهیزات

آمیزه سازی الستیکغلتک   

تک پیچهاکسترودر   

16 



 تجهیزات
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 دستگاه قالب گیری فشاری رئومتر پخت الستیک



 تجهیزات

18 

Fatigue سایش الستیک 

 تجهیزات

الستیکجهندگی   



آزمایشگاه تحقیقاتی مواد و فرآیندهای پلیمری 
 پیشرفته

 سرپرست آزمایشگاه

 
 دکتر قدرت اله هاشمی مطلق  



 تجهیزات

دستگاه اندازه گیری شاخص 
 جریان مذاب

 دستگاه اندازه گیری رسانایی
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درجه   900کوره با حداکثر دمای 
 سانتیگراد



 تجهیزات

21 

لیتری  2فوالد ضد زنگ راکتور  اختالط مذاب پلیمرها  



 تجهیزات

 پتانسیواستات
 گالوانو استات

 22 (EIS)طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی



 تجهیزات
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 کوره لوله ای

 حمام التراسونیک آون فرابنفش



 تجهیزات

24 

 Polisherدستگاه 
Ben Mary سانتریفیوژ 



 آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک پلیمر ها

 سرپرست آزمایشگاه

 
 دکتر بابک کفاشی  



 تجهیزات
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Rheometric mechanical spectrometer(RMS) 
مکانیکی-طیف سنجی رئولوژی  

 
 



 تجهیزات

27 

 

Dynamic Mechanical Thermal Analysis(DMTA) 
حرارتی پویا-اندازه گیری خواص مکانیکی  

 



 تجهیزات

28 
Gel Permeation Chromatography (GPC) 

 اندازه گیری توزیع جرم مولکولی پلیمرها

 حمام ویسکومتر



 تجهیزات
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 دستگاه اندازه گیری کشش سطحی
 بررسی اندازه ذرات



 تجهیزات
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Tensiometer 
 همزن



بیوپلیمرها -آزمایشگاه تحقیقاتی نانو  

 سرپرست آزمایشگاه

 
 دکتر پیام زاهدی  



 تجهیزات
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 دستگاه الکتروریسی
 آون خالء



 تجهیزات

33 

 حمام التراسونیک سانتریفیوژ



 آموزشی خواص مواد پلیمری -آزمایشگاه تحقیقاتی

 سرپرست آزمایشگاه

 
 دکتر سیامک مطهری مقدم  



 تجهیزات

35 
HDT/Vicat سختی سنج 



 تجهیزات

36 
Universal Testing Machine 

(Tensile) Pendulum Impact 



 زمینه های تحقیقاتی مورد توجه

 (سنتز و خواص)پلیمرهای زیست تخریب پذیر •

 (تبدیل به انرژی، مواد اولیه و کاربرد مجدد)بازیافت پلیمرها •

 سنسورها•

 کاربرد پلیمرها در پزشکی•

 کاربرد پلیمرها در تصفیه آب و حفاظت از محیط زیست•

 باطری، پیل سوختی: کاربرد پلیمرها در حوزه انرژی•
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