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شرکتهای نوپا یا همان استارتآپها ،کسبوکارهای تازه شکلگرفتهای هستند که
در ابتدای راه نیاز به سرمایهگذاری داشته و چنانچه بتوانند با استفاده از ابزارهای حمایتی
به بازار و حجم بزرگی از مشتریان متصل شوند به یک کسبوکار موفق مبدل خواهند شد.
نقش استارت آپ ها در توسعه فناوری در کشورهای مختلف از جمله ایران بسیار مهم
است و ابزاری مثل استارت آپ می تواند کمک بسیار زیادی به توسعه کسب و کار های
نوپا داشته باشد و در نهایت منجر به اشتغال زایی شود که این شاخصه ها از اهداف مهم
اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نیز هستند.
در طی سالهای اخیر با افزایش انتظارات از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای مشارکت
در رشد و توسعه اقتصادی و نیز مطرحشدن نسل سوم دانشگاهها تحت عنوان «دانشگاههای
کارآفرین» ،بسیاری از نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به دنبال راههایی برای تجاریسازی
نوآوریها و یافتههای پژوهشی خود هستند .موفقیتهای اخیر شرکتهای زایشی در
تجاریسازی فناوری ،این رویکرد را محبوبتر از پیش ساخته است .با این حال ،شاید
این رویکرد (در مقایسه با راهاندازی استارتآپها) کارآمدترین روش برای مؤسسات
تحقیقاتی نباشد.
اگر از منظر کالن به تأثیر راهاندازی شرکتهای جدید بنگریم ،میتوان چنین دریافت
که تشکیل شرکتهای جدید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته با هدف تجاریسازی یافتههای
پژوهشی مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ ،میتواند مسیری
جدید برای رشد و توسعه اقتصاد محلی باز نماید .ایجاد مشاغل دانشی مبتنی بر فناوریهای
پیشرفته و بازده سرمایهگذاری بسیار باال ،از مهمترین مزایای این روند به شمار میآید.نکته
مهمی که در این موضوع وجود دارد این است که ما باید این الگوی استارت آپی را که یک
الگوی وارداتی است متناسب با شرایط دانشی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی کشور خود
همگام کنیم.یعنی متناسب با شرایط کشورمان یک الگوی استارت آپی داشته باشیم .پس
بر این اساس الزم است که صاحب نظران و محققان ما یک الگوی استارت آپی ملی را
طراحی کنند تا بتوانیم از مزایای و فرصت های استارت آپ متناسب با شرایط کشور خود
استفاده ببریم.

نشست مشترك دكترنكومنش رئيس پژوهشگاه با دكتر زند حسامي مدير صندوق
نوآوري و كسب و كارهاي نوين معاونت علمي رياست جمهوري برگزار شد .دكتر
نكومنش در اين نشست گفت :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مي تواند در
بخش هاي مختلف صنعت و موضوعات متنوع پليمري به طور موثر ورود كند.
وي افزود :كشور ما هم اكنون نيازمند نوآوري و تحول در عرصه هاي علمي و
فناوري است و جايگاه مراكز علمي در اين حوزه بسيار مهم است.
ايجاد توانمندي هاي فني و علمي يكي از رسالت هاي پژوهشگاه است اما براي
حضور در بازار مصرف نيازمند حمايت هستيم.
رئيس پژوهشگاه با اشاره به اينكه ايجاد بازار كار براي فارغ التحصيالن رشته پليمر
يكي از اهداف اصلي ماست و كارآفريني يكي از محورهاي اصلي پذيرش دانشجو
در پژوهشگاه است ،كفت:پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي با تكيه بر نيروي انساني
توانمند و امكانات كم نظير موجود و با حمايت معاونت علمي رياست جمهوري
مي تواند در اين عرصه بسيار موثر و موفق عمل كند.
دكتر زند حسامي مدير صندوق نوآوري و كسب و كارهاي نوين معاونت علمي
رياست جمهوري هم در اين نشست ابراز داشت :با توجه به مجموعه توانمنديهاي
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،بررسي امضاي تفاهم نامه مشترك در زمينه
برگزاري دورهاي آموزشي كارآفريني ،ايجاد مركز نوآوري و تاسيس پارك علم و
فناوري در پژوهشگاه در دستور كار اين مديريت در سال جديد قرار مي گيرد.
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تهيه و شناسايي نانوذرات كوپليمري پايه آكريالتي حساس به نور و  pHبه روش پليمريزاسيون
فهيمــه خاكــزاد ،دانشــجوي دكتــراي هاي پليمريزاســيون) باشد .از سوي ديگر ،پليمريزاسيون به شــكل يون هاي آمونيوم اضافه شــدن  MMAكاهش يافت كه خود

پژوهشــگاه ،با طــرح تهيه و شناســايي مطالعات در مــورد ترکیبات فوتوکرومیک حضور داشته و در سطح مشترك نانوذرات نشاندهنده درگيري مؤثرتر
نانوذرات كوپليمري پايه آكريالتي حساس نيــز بــه دلیل تغییــر خــواص فیزیکی و و فاز پيوســته آب قرار مــي گيرند .اندازه در واكنش پليمريزاسيون است.

macroRAFT

به نــور و  pHبــه روش پليمريزاســيون شــیمیایی آنها به صورت برگشتپذیر به ذرات حدود  100نانومتر و با توزيع بسيار در نهايــت ،هدف از هر يك از مســيرها
امولسيوني  RAFTاز رساله دكتراي خود وســیله تابش نور فرابنفش رو به افزايش باريك  SD<0.1حاصل شــد .مقدار بهينه حصول نانوذرات با قابليت پاسخگويي به
اســت .پلیمرها بــه دلیل ماهیــت آبگریز اين ســورفكتانت و مونومــر  ،SPEAاثر چندين محرك از جملــه  ،pHدما ،حباب
دفاع كرد.

وي درباره اين طــرح گفت :امروزه روش خــود میتوانند از ایــن ترکیبات در مقابل  macroRAFTروي رشد وزن مولكولي و دهــي گازهــاي  CO2/N2و تابش
نويــن تهيه التكــس ها از طريــق فرايند تخریبهای محیطی محافظت نمایند.
در نهايت رفتار هوشمند التكس هاي تهيه  Visاســت كه براي نمونه هاي حاصل از
پليمريزاسيون امولسيوني فاقد سورفكتانت بنابراین در اين پژوهش ،مونومر آکریالتی شده مطالعه شد.
دو مســير مورد بررسي قرار گرفت .پديده
UV/

( ) SFEPو همچنين تكنيك پليمريزاسيون اسپایروپیران ( )SPEAتهیه و كوپليمر آن با در بخــش دوم ،از طريق روش خودآرايي اسيدوكروميسم/بازوكروميسم نيز به وضوح
كنترل شده از طريق انتقال زنجير برگشت ديگر مونومرهای آكريالتي متيل متاكريالت القا شــده در حين پليمريزاسيون ( ،) PISAدر نمونه هاي حاصل از دو مسير مشاهده
پذيــر افزايش/جدايش ( ) RAFTدر توليد ( )MMAو دي متيل آمينو اتيل متاكريالت التكس هاي كوپليمري هوشــمند بر پايه شد .در نهايت ،نانوذرات فوتوكروميك چه

زنجيــره پليمري بــا وزن مولكولي كنترل ( )DMAEMAو اســتايرن( ،)Stبه روش  St، MMAو  SPEAبه روش SFEPتهيه در حالت پراكنده و چــه در حالت تجمع
شده و انتهاي زنده و فعال مورد توجه قرار پليمريزاسيون امولسيون فاقد سورفكتانت شـ�دند .ا ز  PDMAEMAبه عنوان � macيافته تحت نــور  365( UVنانومتر) تغيير
گرفته اند .يكي از جديدترين روشها براي و از مسيري جديد تهيه شد.
 ، roRAFTبخش آبدوست زنجير پليمري ايزومريزاســيون به فرم يون-دوقطبي MC
حذف سورفكتانت در فرايند پليمريزاسيون در بخــش اول اين پروژه ،تهيه ي التكس و نيز با هدف ايجاد پايداري اســتفاده شد .را از خود نشان دادند .نانوذرات تهيه شده
امولســيوني ،طراحي كوپليمرهاي دوگانه هاي فوتوكروميك بر پايه PMMAمورد نظر تغييرات اندازه ذرات و مورفولوژي ذرات با قابليت پاســخگويي به اين چند محرك
دوســت اســت كه با خودآرايي در حالل قرار گرفت .از كوپليمر  poly(DMAEMA-حاصله بررســي شــدند .تغييرات درصد مي توانند در حســگرهاي شيميايي ،نشان
مناسب مي توانند هســته زايي اوليه براي  )b-MMAبــه عنــوان  macroRAFTو تبديل و رشــد وزن مولكولي و توزيع آن گذاري و زيســت پزشــكي و دارورساني
رشــد نانوذرات پليمــري را انجام داده و سورفكتانت واكنش پذير با وزن مولكولي در حين پليمريزاســيون بــه منظور مطالعه مورد استفاده قرار گيرند.
سرعت پيشرفت پليمريزاســيون را بهبود معيــن و توزيع وزن مولكولــي باريك به ســينتيك واكنــش مطالعه شــد .طي اين گفتني است ،دکتر عليرضا مهدويان و دکتر
دهند .اســتفاده از تكنيك  RAFTمي تواند منظور پايدارســازي التكــس كوپليمري بررسي ها ،نشــان داده شد كه زمان القايي حميد صالحي اســاتيد راهنماي اين رساله

ابزار كمكي مهمي در جهت طراحي آرايش  MMAو  SPEAاستفاده شد .پايدارسازي اوليه براي تشــكيل مايسل و خودآرايي با دكترا بودند.
زنجير ها با توزيع باريك وزن مولكولي و به واسطه حضور گروه هاي  PDMAEMAافزايش مقــدار  MMAبه عنوان كومونومر
كنترل مورفولوژي مايسل هاي اوليه (هسته حســاس به  pHاست كه در محيط اسيدي كاهش يافــت و از طرف ديگر PDI ،نيز با

برگزاري نشست تخصصي گروه رنگ و روكش و پوشش هاي سطح با نمايندگان سازمان حمل و نقل ترافيك
شهرداري تهران و سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

نشســت تخصصي گروه رنــگ و روكش و

حمــل و نقل ترافيــك شــهرداري تهران و

محل پژوهشــگاه پليمر و پتروشيمي ايران و

از :

پوشــش هاي ســطح با نمايندگان ســازمان

ســازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در

با حضــور مدير و اعضاي هيئت علمي گروه

 .1تصميم گيــري در مورد برگزاري پنجمين

رنك و روكش برگزار شد.

همايش ملي ايمني رنگ ها و خط كشي هاي

اين نشست در تاريخ 1396/11/5و با حضور

ترافيكي

برخي از توليدكنندگان و پيمانكاران رنگ هاي

 .2معرفــي و تصويب نهايي اســناد مناقصه

ترافيكي و نمايندگان برخي از پژوهشگاه ها و

بروز رســاني شــده در قراردادهــاي خريد

دانشگاه ها در محل سالن رازي برگزار شد.

خطكشيهاي ترافيكي

محورهاي اصلي اين نشســت عبارت بودند

داخلي
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برگزاري دوره آموزشي بهره وری رفتار سازمانی منابع انسانی
در این کارگاه بازی در جلســه نخست ،به افراد از نقش ها و استاندارد ها و تصحیح

نخســتين دور آموزشــي بهره وري رفتار  .7گذار به عمل
سازماني با شعار "من کیستم" با استراتژی  .8بدنی سازی

حل سه تعارض ســازمانی پرداخته شد و آنها.

ســمت گیری برندســازی نــام ،محتوا و  .9خیال پردازی

در دو جلســه بعدی کارگاه بازی رهبری ،مدیریت منفعل انتظــار :عدم دخالت در

خدمات ارائه شده توسط پژوهشگاه پلیمر  .10الیه سازی

شــرکت کنندگان بــا فعالیــت در بازی امــور مگر زمانی که اســتانداردها رعایت

و پتروشیمی و بر اســاس آموزش نیروی  .11پرخاشگری

مزایدهی صفات رهبری مبادرت به خرید نشده باشند.

انسانی در رده های عمومی ،نیمه تخصصی  .12جابه جایی

صفــات رهبــری ایی کردند کــه خود را بی بند و باری :عدم پذیرش مســولیت و

و تخصصی مبتنی بر تنظیم رفتار سازمانی  .13مجزا سازی

شایسته ی آن می دانستند.

بــا حضور دكتــر بهروز نقش از اســاتيد  .14رشد یافته

فهرست ویژگی های چندبعدی رهبری که

برجسته اين رشته برگزار شد.

 .15فرو نشانی

عدم نمایل به تصمیم گیری.

در کارگاه مورد ارزیابی قرار گرفت عبارت فهرســت موضوعــی آمــوزش هــای

در این راستا موسسه مطالعات شخصیت .16 ،واالیش

بود از:

سخنرانیهای صبح با عنوان "من کیستم"

مبادرت به برگزاری آزمون های ســازمانی  .17شوخ طبعی

* ابعاد رهبری تبدیلی مشتمل بر:

آموزش مســتمر منجر به بهره وری رفتار

از قبیل :تعییــن و ارزیابی خلق باال ،خلق  .18پیش بینی

نفوذ آرمانــی :رهبرانی که مــورد احترام ســازمانی منابع انســانی در راستای برند

نرمال ،خلق افســرده ،تعهد سازمانی ،سنخ  .19رشد یافته

زیر دستانشــان هستند .و نفوذ شگرفی در سازی در سه نوبت عبارت بود از:

		
شــخصیت ،نظم جویی شناختی هیجان و  .20فرو نشانی
با حضور كاركنان سه سخنرانی ارائه شد.

 .21واالیش

برگزاري كارگاههاي عملي بخش ديگري  .22شوخ طبعی

پیروان خود دارند( .اسنادی و رفتاری )

 .1هیجان و تنظیم هیجانی

انگیزش الهامی :رهبرانی که چشم اندازی  .2تفــاوت هــای هیجان ،مــود ،نگرش
				

قوی از آینده دارنــد و می توانند آن را به وسرشت

از اين دوره آموزشي بود كه در کارگاههای  .23روان آزرده

پیروان خود القا کنند.

مکانیزم های دفاعــی و مدیریت رهبری				 ،

تحریــک عقالنی :رهبرانی که پیروان خود  .4انگیزه و انگیزش

سنجش های روان شناختی از مخاطبین در

را در جهت زیر ســوال بــردن فرضیه ها  .5درماندگی آموخته شده

قالب پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون

 .3هوش هیجانی

 .6سایکوسایبرنتیک

 .7تبیین آیه ی شریفه ی :ا ِ َّن ّ
الل ال یُ َغیّ ِ ُر ما

انجام شد.
اين برنامه در چند بخش به شرح زير انجام
شد:

ب ِ َقومٍ َحتّ َی یُ َغیّ ِروا ما ب ِ َان ُف ِسهِم
 .8مکانیزم های دفاعی

الف .کارگاه های مکانیزم های دفاعی

 .9بازی های روانی ،تحلیل رفتار متقابل

این نوع روانسنجی سازمانی با مداخله ی

 .10تکنیک تمرکز به مدت یک دقیقه

آموزش ،این امــکان را فراهم می کند که

 .11تکنیک ابراز وجود

روش های تاثیر پذیر آموزش در سازمان را

 .12تکنیک تبدیــل نگرانی ها به پیش

ارزیابی اثربخشــی کرده و نتایج آموزش و

بینی ها

برنامه ریزی آموزشی را اندازه گیری کرد.

 .13تکنیک تصور از دست دادن داشته ها

در این راستا با برگزاری پیش آزمون روان

 .14ارزش  /نگرش  /باور  /هویت  /عزت

سنجی مبادرت به اندازه گیری  20مکانیزم

نفس

دفاعی و  3کالن گروه آن در نمونه جامعه
ایی حدود  35نفر ،مکانیزم های دفاعی به ب .گزارش روان ســنجی ســازمانی ترغیب می کنند.

َ
کر َم ُکم ِعندَ ّ
الل أَت َقا ُکم
مالحظــه فــردی :رهبرانی که بــر افراد و َقبَائ ِ َل لِتَع َار ُفــوا إ ِ َّن أ َ

شرح زير اندازه گیری شد:

مدیریت و رهبری

 .2دلیل تراشی

پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه ای به برخورد می کنند.

 .3فرافکنی

اندازه گیری ویژگی های رهبری چندبعدی *ابعاد رهبری تبادلی مشتمل بر:

 .4انکار

و همچنین افراز شرکت کنندگان در دوره پاداش اقتضایی  :رهبرانی که به مبادله منابع

 .5همه کار توانی

پرداخته و سه ويزگي بارز از هشت ويژگي می پردازند.

 .6ناارزنده سازی

شخصيتي شركت كنندگان اندازهگيري شد .مدیریت فعالیت انتظار :نظارت بر انحراف

 .1رشد نایافته

اس إِنَّا
 .15تبیین آیه ی شریفه ی :یا أیُّ َها النّ ُ
خَ َلقنا ُکم َمن َذ َک ٍر َو أُنثَی َو َج َعنَا ُکم ُشــ ُعوب ًا

در کارگاه ِ
بازی کار تیمی و رهبری ،با انجام به عنــوان یک فرد و نه یــک عضو گروه إ ِ َّن اهللَ َعلیم

پژوهشگاه

4
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برگزاري مراسم بزرگداشت سي و نهمين سال پيروزي انقالب اسالمي
مراسم بزرگداشت سي و نهمين سال پيروزي تاكنــون اين انقــاب را پابرجا نگه داشــته ســوي آينده اي روشــن گام بر مي داريم .پشــت ســر گذاشــته افزود :پژوهشگاه در
انقالب اسالمي با حضور مسئوالن و اعضاي صبر و ايســتادگي مــردم بوده اســت و با دكتر نكومنش با اشــاره به اينكه پژوهشگاه مرحلــه اي قــرار گرفتــه كــه نيازمند يك
پژوهشگاه روز چهارشنبه  96/11/18برگزار وجــود نارســايي ها و نقص هــاي موجود پليمر و پتروشيمي ايران يكي از دستاوردهاي تحول اساســي اســت تا بتواند بــا بالندگي

شــد .در حاشيه اين مراســم از بازنشستگان با كمــك خداوند و با قوت و اســتحكام به انقالب اســامي است كه  30سالگي خود را روز افزون مســير رو به پيشــرفت خود را
سال  1396پژوهشگاه هم تقدير به عمل آمد.

ادامه دهد و اين مهم امكانپذير نيســت مگر

دكتــر مهــدي نكومنش رئيس پژوهشــگاه

بــا همكاري همــه اعضا و بخــش ها .همه

در مراســم بزرگداشت ســي و نهمين سال

بايــد تالش كنيم تا تحولــي بزرگ را تجربه

پيروزي انقالب گفت :هيــچ كالمي درباره

كرده و در مســير پيشــرفت حركــت كنيم.

انقــاب گوياتر و كامل تــر از اين كالم امام

در بخــش ديگري از اين مراســم تقدير از

راحل نيســت كه فرمودند “انقالب ما انفجار

بازنشستگان پژوهشگاه در سال  96انجام شد.

نــور بــود” .همه چيــز در اين يــك جمله

آقايــان حميدرضا ســفاري ،افشــار وحيد،

است كه انقالب اســامي در  39سال پيش

عطــاهلل بيگدلي و كاوه كهنموئي طي ســال

با تولدش نــور را به جهانيــان عرضه كرد.

 96بــه افتخــار بازنشســتگي نائل شــدند.

وي در ادامــه ســخنانش گفــت :آنچــه

برگزاري دوره آموزشی تحول ،چرا و چگونه ويژه مديران پژوهشي
معاونت فناوري پژوهشگاه با هدف ایجاد  )digmو تفاوت آنها با بســتر ( )Contextاســتاد) را همیشــه فعــال نگــه دارنــد .ب -ترسیم نقشــه راه و استراتژی حرکت

انگیزه برای تغییر ،محقق شدن تغییر دیدگاه - ،انجام بازی برای شــناخت الگوی ذهنی گفتنــي اســت ،بــه طــور كلــي روش از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب

دستیابی به آگاهی و هم راستا شدن ذهنیت  -به چالش کشیدن الگوی ذهنی به کمک فیلم آمنــوزش در كانــون يادگيــري فــردا به ط راحی و برگزاری کارگاههای کاربردی مورد

فراگیران و ســه کوچ جهــت طراحی قدم  -بررسی سرنخ ها برای آغاز مسیر تحول روش زير و شــامل ســه مرحله اســت :نیاز جهت تقویت نقاط قوت برای پرسنل.
بعدی ،دوره آموزشي تحول ،چرا و چگونه  -پخــش انیمیشــن های طراحی شــده الــف -شــناخت وضــع موجــود :ج -همراهــی در آغــاز و تــداوم ســفر

را ويــژه مديران پژوهشــي برگــزار كرد .بــرای چگونگــی و روش ایجــاد تحول گفتوگوی کوچینگی با سهام داران ،مدیران کوچینــگ و مونيتورینــگ مــورد نیــاز

در ايــن دوره كه توســط اســاتيد کانون در طــول ایــن کارگاه بــا روش هــای ارشــد ،مدیران میانی و برخی از کارکنان پرسنل جهت دســتیابی به اهداف سازمان.
یادگیــری فــردا برگزار مي شــد اهداف تعاملی (بــازی و تمرین هــای گروهی) کلیــدی و شناســایی توانمندیها و نقاط
دوره از طريــق موارد زيــر دنبال گرديد :تالش شــد تــا فراگیران مثلــث یادگیری قوت بالفعل و بالقوه و ارایه گزارش کامل.
 -آشـ�نایی بـ�ا الگوهای ذهنـ�ی(  (� Paraخــدا (یادگیــری از خــود ،دیگــری و
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تهيه ،شناسايي و بررسي خواص رزينهاي اپوكسي فوراني جديد
زينب كرمي دانشــجوي دكتراي پژوهشگاه مشــابه با رزین اپوکســی مخلوط شــد .بر
بــا طــرح تهیــه ،شناســایی و بررســی اساس نتایج آزمون  ،DSCرفتار پخت آمینی
خــواص رزینهــای اپوکســیفورانی سامانههای اپوکسی حاوی هر دو رقیقکننده
جدیــد از رســاله دكتراي خــود دفاع كرد .مشــابه بود .بــا توجه به نتایــج آزمونهای
وي دربــاره اين طرح گفــت :این پژوهش گرمایی و مکانیکی FGE ،میتواند جایگزین
شــامل ســه بخش در زمینه’’تهیه ،شناسایی مناســبی بــرای کاردورا در فرمولبنــدی
و بررسی خواص رزینهای اپوکسیفورانی کامپوزیتها ،چسبها و پوشش سطوح باشد.
جدید‘‘ است .در بخش نخست ،فورفوریل در بخــش دوم ،یــک شــبکه پلییورتانی
الــکل و اپیکلروهیدریــن بــرای تهیه یک
غیرایزوســیاناتی ( )NIPUبرگشــتپذیر
رقیق¬کننده فعال زیستپایه به نام فورفوریل
گرمایی برای مقایسه با شبکه اپوکسی متناظر،
گلیســیدیلاتر ( )FGEبا هــم وارد واکنش سنتز شــد .ابتدا فورفوریلسیکلوکربناتاتر
شــدند FGE .بهدست آمده با رزین اپوکسی ( )FCEطی روش تثبیت  COبر  FGEتهیه
2

دیگلیســیدیل بیسفنــلآ ( )DGEBAدر شد .سپس محصوالت افزایشی طی واکنش
نسبتهای مختلف مخلوط شد .برای مقایسه بیسمالئیمید و  FGEیا  FCEبهدست آمدند

بر اساس نتایج آزمون  ،DMTAوجود حلقه رزین اپوکســی فورفوریلدار شــده (که در
ســیکلوکربنات منجر به تشکیل یک شبکه شــرایط بدون حالل ســنتز شــده) و رزین
منعطفتر بــا چگالی اتصاالت عرضی کمتر پلیفورفوریل الکل که با بیسمالئیمید پخت
در مقایسه با شبکه اپوکسی متناظر شد .رفتار شدند ،تهیه شد HDAN .در مقایسه با رزین
حرارتی محصوالت افزایشی پس از پخت در اپوکســی  DGEBAپخــت شــده خواص
آزمونهای  DSCو  TGAبررسی شد .نتایج ،مکانیکــی ضعیفتر اما خــواص حرارتی
ظهور یک پیک دیلز-آلدر وارون را در دماي باالتری نشان داد .انحالل  HDANدر روش

 130ºCنشــان داد .بر خالف شبکه اپوکسی ،گرمایی و فراصوتی بررسی شد .آزمون-های
باز شــدن اتصاالت عرضی شــبکه  DSC NIPUو  FTIRتشکیل ،از بین رفتن و تشکیل
در مــدت  25دقیقه به طــور کامل صورت مجدد اتصاالت عرضی برگشــتپذیر را به
گرفت .هر دو شــبکه پس از انحالل ،مجددا ً
اثبات رســاندند .ترمیم عالی نمونه HDAN
قالبگیری شده و تشکیل دوباره این شبکهها خراشدار و جوش خوردن دو نمونه مجزا به
با آزمونهــای انحاللپذیری و  DSCاثبات هم با میکروسکوپ الکترونی به اثبات رسید.
شد .در نهایت ،در آزمون ترمیمپذیری ،شبکه گفتني است ،دکتر محمدجالل ظهوریان مهر
 NIPUقابلیت ترمیم باالتری از خود نشان داد .راهنمايي اين رساله دكترا را بر عهده داشت.
در بخش آخر ،یک شــبکه اپوکسی-فورانی

میــزان رقیقکنندگی و تأثیر  FGEبر خواص و با  1H NMRو  FTIRشناسایی شدند .در
رزین اپوکســی ،کاردورا به طور جداگانه ،به نتیجــه فرایند پخت آمینــی این محصوالت
عنوان یک رقیق کننده تجاری ،در نسبتهای افزایشی ،دو نوع شبکه مختلف حاصل شد .هیبریــدی جدید ( ،)HDANبا اســتفاده از

تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیمرهای زیستی /گرافن با
قابليت حافظه شكلي چندگانه

فاطمه خادمه مولوي با طرح تهیه و بررسی عنوان ماده سطح فعال براي اصالح سطحي و پراكنــش نانوصفحــات گرافن توســط  PCLبه عنوان دماهاي انتقال توسط دستگاه
خواص نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیمرهای  GNpsبكار گرفته شــد .نتايج بررسيهاي آزمونهــاي ميکروســكوپي  FE-SEMو  DMAانجام پذیرفت و رفتار حافظه شکلی
زیســتی /گرافن با قابليت حافظه شــكلي  ،FTIRرامان و  TGAنشان دادكه واكنشهاي  TEMبررســی شد و مشــاهده گرديد كه ســهگانه در تمامی آمیزهها مشاهده گردید.
چندگانه از رساله دكتراي خود دفاع كرد.

اكسايش و اصالح بصورت موفقي بر روي اســتفاده از گرافن اصالحشده سبب بهبود نتایج نشــان داد که تثبيت شــكل موقت و

دانشجوي دكتراي پژوهشــگاه درباره اين نانوصفحات انجام گرفته كه منجر به ايجاد پراكنــش نانوصفحات در بســتر ماتريس برگشت شكلي آميزه خالص به ترتيب 75%
طرح گفت :اين رساله به چگونگي طراحي ،نقايص بر روي ساختار كربني گرافن شده پليمري شده اســت .نتایج آزمون  DSCنيز و  81%بود كه با افــزودن  wt% 5/1گرافن
تهيه و بررســي خواص نانوكامپوزيتهاي اســت .همچنين نتايج آزمونهاي  XRDو نشــان داد كه نانوصفحات گرافن به عنوان اصالحشــده به  98%و  96%افزايش يافت.
داراي رفتار حافظه شــكلي سهگانه بر پايه  STEMنشــان داد که واکنشهای اصالح عامل هستهزا عمل کرده و ارتقای بلورینگی بهترين رفتــار حافظه شــكلي در تركيب
پليالكتيك اسيد ( /)PLAپليكاپروالكتون منجر به بازشدن و پخش بهتر نانوصفحات نانوكامپوزيتهــا را به همراه دارد ،البته اين درصد  50/50مشاهده شد .همچنین نتایج
( /)PCLگرافــن بــا رويكــرد كاربردهاي شــده اســت .از آنجایی که یکی از اهداف اثر در تركيب درصــد  wt% 5/1از گرافن آزمون  VT-XRDنشــان داد كــه با اضافه
زيستپزشــكي پرداخته اســت .به منظور پــروژه پیــشرو تهیــه نانوکامپوزیتهای اصالحشده برجستهتر بود .پيكهاي حاصل كــردن نانوصفحــات به نمونههــا ،درصد
ارتقــاء رفتار حافظه شــكلي و بهبود رفتار دارای رفتار حافظه شــکلی بود ،لذا جهت از آزمون  XRDنشــان داد ساختار بلورين بلورينگي فاز  PCLدر مجموع كل فازهاي
بلورينگي و حرارتي نمونهها ،از نانوصفحات تهیه آمیزههــا و نانوکامپوزیتهای حاوی  PLAو  PCLدر اثر حضور گرافن تغييري بلورين كاهش مييابــد كه ميتوان به تاثير
گرافن ( )GNpsاســتفاده شــد .در ابتدا به نانوصفحات گرافن ،نمونهســازی به روش نكــرده و شــدت پيكها به دليــل ارتقاي بيشــتر نانوصفحات بر روي بلورينگي فاز
منظور بهبود پخش و پراكنش نانوصفحات محلولــی انجام گرفت و از امواج فراصوت بلورينگي در حضــور گرافن افزايش يافته  PLAدر مقايسه با  PCLنسبت داد.
گرافن درون ماتريس پليمري ،واكنشهاي جهت پخش بهتر گرافن کمک گرفته شــد .اســت .عالوه بر اين ،القای حافظه شکلی گفتني است ،دكتر اسماعيل قاسمي و دكتر
اكسايش ،اصالح و آسيلدار كردن بر روي ایــن نمونهها در محدوده ./75و  5/1درصد سهگانه به روش فعالسازی حرارتی از طریق مسعود اسفنده راهنمايي اين رساله دكترا را
نانوصفحات انجام شــد .تيونيل كلرايد به وزنــی از گرافن تهیه شــدند .ميزان توزيع کشــش در دماهاي ذوب فازهاي  PLAو بر عهده داشتند.
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