
                                                                                   
 ) 1400ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا  

 صنعتی سهند دانشگاه  
 1400آبان سال   6و    5

 
 
 

 ) سخنرانی آفالین ( پوستر  مقاالت پذیرفته شده به صورت  جدول زمانی ارایه  

 زمان ارایه   کد مقاله  نویسندگان  عنوان  شماره 
یابی داربست نانولیفی پلی کاپروالکتون/ژالتین حاوي  ساخت و مشخصه 1

 هیدروکسی آپاتیت/گرافن در مهندسی بافت استخوان
 یسمنان وشیدار ،نقاش زرگر الهام

hampa6-01880158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبان   5چهارشنبه  
08:00  –  14:00 

 

پوشش پلیمري ضخیم بر پایه دوپامین با استفاده از یک اتصال دهنده عرضی  2
 آمینی 

یزدانی ، امیررضوانی مقدم، حسین دشتدار امیر
 hampa6-01740144 احمدآبادي

3 
 دنتین -هاي بازسازي مجموعه پالپروش

حمیدرضا فرشید حسن زاده، زهرا امیري، 
 hampa6-00400143 عظیمی 

 hampa6-01760145 سجاد ثمربخش رضوانی مقدم،  امیر گرافن گیري از تشکیل اثر حلقه قهوه در جوهر رساناي بر پایه  جلو 4
5 

 هاي انتقال ژنانواع حامل
حمیدرضا زهرا امیري، فرشیدحسن زاده، 

 hampa6-00400142 عظیمی 
براي درمان  FGFهاي پلیمري بارگذاري شده با نانوذرات طال و میکروحباب 6

 هدفمند بیماري سکته قلبی 
 ، فرهنگ عباسی غمخواري عالیه

hampa6-01810157 
 hampa6-00280139 کیمیا حیدري ،گوران اوریمیامیرحسین  هاي حساس به دما براي کاربردهاي پزشکی هیدروژل  7
تهیه آئروژل سیلیکا اصالح شده با پلیمر طبیعی آلژینات جهت دارورسانی کنترل   8

 شده
 ، محسن اشجاريزهرا نیازي سعید پاکدامن، 

hampa6-00940050 
پوسته با هسته زئین و -بررسی سازوکار رهایش داروي کورکومین از سامانه هسته 9

 پوسته کیتوسان 
 ، نادره گلشن ابراهیمی نژادآمیتیس عاقلی

hampa6-00790035 
10 

-ستاره-متاکریالت](دي متیل آمینو) اتیل  -2آمفولیت پلی[کوپلیمرهاي پلی
 پلی(متاکریلیک اسید) به عنوان حامل داروهاي کلوئیدي

، سیده عارفه صفوي میر آمنه تقوي کهق 
سرنقی،  مهدي سالمی  محله، رضا پاشایی 

 hampa6-00200004 کلجاهی، حسین روغنی ممقانی 
نانوکامپوزیتی: مطالعه موردي  بیونانوکامپوزیت    -بررسی تعامالت پلی پپتیدي  11

Sm / Fe2O3 و جذب پروتئین پالسما 
سعید جعفري راد، امیر ضارب  فاطمه عبدي،

 hampa6-00980049 بانی  کهن، فرهاد
12 

 کاربرد پلیمرهاي طبیعی درفرآیند الکتروریسی 
گنجلو، حامد ، علی  کورهلیدا عبادي قره
 hampa6-00850047 مکرکار، ماندانا بیهمیشه

اکسید مس و مدل سازي اثر آنتی باکتریال  -تهیه نانوکامپوزیت هاي پلی یورتان  13
 این نانوکامپوزیت ها

، مصطفی صالحی، پریناز ایرج حسن زاده
 hampa6-00470038 خدیوي، آرش رحیمی نامی

 hampa6-00710030 ، سعید حصارکی شکوفه برهان حاوي نقره بر خواص مکانیکی گوتا پرکاي دندانی تاثیر شیشه زیست فعال  14
15 

 طراحی و تحلیل مکانیکی عملگرهاي ماهیچه سان ترمواالستیک 
،  محّمدامیر بخشی، علی معظمی گودرزي 

 hampa6-01640119 رحمانی شهرزاد
 hampa6-00250005 فرهنگ عباسی ، مرتضی نصیري، سحر عفیف استایرنیروي خواص سطحی ظروف کشت پلی UVOاثر تیمارهاي پالسما و  16
  hampa6-01100120 مقدم ملیکا  هاي نشاسته بررسی اثر صمغ هاي مختلف بر خواص مکانیکی فیلم 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) و افزایش  PANآکریلونیتریل ( هاي پایه کشاورزي بر پایه پلیتهیه سوپر جاذب 18
 سازي سطحی ي شبکهجذب  تحت بار آن به وسیله

 ، سینا شاهی، سعید طالبیساناز غیاثی

hampa6-00960077 
19 

 هاي پایه آکریلیکی به منظور بهبود خواص تورمیاصالح سطحی سوپرجاذب
، سینا شاهی، سعید نیا سیبنیلیال مهري 

 hampa6-00730076 طالبی 
20 

 پوشش بذرمروري بر کاربرد پلیمرها در 

حسین   سینا مدیري،نازنین رستمی گوهري، 
  زاده، فاطمهیاري، محبوب صفاري، امین باقی

 hampa6-01420084 زعیم باشی 
هاي هیدروژل نانوکامپوزیت  ي فیلممطالعه 21

اي شده با اکسان شبکهالیگومریک سیلسکوییهدرال الکل/کیتوسان/پلیوینیۀپلی
 پرتو گاما

، حمید مهدوي، حسن شیخ،  باديآربابه جهان 
 اله باقري روح

hampa6-01000053 
22 

 تهیه آئروژل نانوکامپوزیتی پلی وینیل الکل/پلی استر بازیافتی حاوي گرافن اکسید
اشجاري، یوسف جان ، محسن ابوالفضل بلوري 

 hampa6-00890051 قمصري
استفاده از بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نمونه هاي چاپ سه بعدي با  23

 ايهاي شیشهجوهرهاي فتوپلیمر پرشده با دانه 
محسن ضیغمی، امیرحسین عنایتی گردرودبار، 

 hampa6-01530129 بهزاد پورعباس
24 

 یورتانیهاي پلییورتان بر پایه پرکنندهتهیه ترموپالستیک پلی

پور، امیرحسین عنایتی مسعود رمضان
گردرودبار، پگاه دالورنژاد، مهرناز افکاري،   

 hampa6-01530128 بهزاد پورعباس
25 

 پوسته بر پایه رزین آکریالتی قابل پخت با نور ماوراء بنفش-هاي هستهتهیه دانه
علیرضا لطفی، امیرحسین عنایتی گردرودبار، 

 hampa6-01530127 بهزاد پورعباسپور، مسعود رمضان
یورتان با استفاده از پرکننده اپوکسی سنتز شده به روش ي پلیتهیه آمیزه 26

 پلیمریزاسیون امولسیونی 
پگاه دالورنژاد، امیرحسین عنایتی گردرودبار، 

 hampa6-01530126بهزاد پور، مهرناز افکاري، مسعود رمضان
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  پورعباس
 آبان   5چهارشنبه  

14:00  –  20:00 

27 

 یورتان با استفاده از پرکننده اتیل سیانواکریالت پایه امولسیون ترموپالستیک پلی

مهرناز افکاري، امیرحسین عنایتی گردرودبار، 
بهزاد پور، پگاه دالورنژاد، مسعود رمضان

 hampa6-01530125 پورعباس
تهیه ي نانوکامپوزیت هاي حافظه شکلی پلی یورتان/نانوذرات کیتوسان اصالح  28

 شده با پلی کاپروالکتون 
حمزه رضائی، فاطمه زارعی، امین بابایی، 

 hampa6-00020124 مصطفی رضائی 
29 

هاي کاتیونی توسط هیدروژل کامپوزیتی کربوکسی جذب همزمان رنگ
 آمید حاوي کربن فعالسلولز پیوندي با آکریلمتیل

سید جمال الدین ، بهارك فخیمی نجفی
پیغمبردوست، حمیدرضا عظیمی زنوزي، رئوف 

 hampa6-01600123 فروتن
 hampa6-01430103 ، محمد ذبیحیمرتضی فقیهی پرستو نجفی،  حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از پلی آکریل آمید مغناطیسی اصالح شده 30
31 

 با استفاده از روش شست و شو با حالل  PETهاي رنگی  زدایی موثر گرانول رنگ
زهرا ، یونس نصیري، محسن پرنیان خوي 

 hampa6-00940115 ، محسن اشجارينیازي 
 hampa6-01550109 حجت تویسرکانی عاطفه افضلی گروه، هاي الستیک طبیعی اپوکسید شدهتأثیر محتواي اپوکسید بر سازگاري مخلوط 32
 hampa6-00640101 عبداللهی مهدي سیمین امینی،  هاي عاملی و ساختار کوپلیمر پیوندي بر پایه لیگنینسنتز و شناسایی گروه 33
تهیه نانوذرات اصالح کننده ضربه اپوکسی با روش پلیمریزاسیون امولسیونی  34

 پیکرینگ 
 علی قریه  مبینا مقدس،

hampa6-01520100 
 hampa6-01510099 علی قریه محمدرضا پورقاسم، سیلیکا -تهیه پوشش فوق آبگریز آب پایه نانوکامپوزیتی تابش پز فرابنفش یورتان  35
شده با تیول: تهیه شده از آمین   دارهاي پاسخگو به نورِ حاوي پوسته عاملمایسل 36

 تیوکربنات هاي حاوي پیوندهاي تري کافت هیدروژل 
سعیدطالبی، حسین روغنی  سینا شاهی،

 hampa6-00630075 ممقانی
ها، مکانیسم اثر آنها و بررسی و تعیین مروري بر دسته بندي تاخیرانداز شعله 37

 PA,PC,PP,ABSهاي مناسب پلیمرهاي شعله اندازتاخیر
بهنام داوودي، سجاد خسروي، میالد جلیلیان،  

 hampa6-01370081 فرزانه مستعانی 
بهینه سازي سیکل پخت و نسبت اختالط رزین هاي اپوکسی بر پایه دي  38

 Aگلیسیدیل اتر بیس فنول 
محسن تیموري، سید محمود موسوي، همایون 

 hampa6-00510016 امجد سازگارزاده، غالم
مطالعه روش هاي بازیافت و استفاده مجدد پسماندهاي پلیمري با روش فرایند  39

 بیه سازي فرایند منتخب تحلیل سلسله مراتبی و ش
 ، پویا و علیپور، سیامک کلجاهی نژاد

hampa6-00290009 
 hampa6-00310008 ، سید محمد سیدجاللی هاجر مقدس SU8ساخت آرایه میکروسوزنی  40
بررسی اثر زمان و شدت اختالط بر ساختار شبکه پرکننده نانوذرات در   41

 فرموالسیون آج تایر
، هژیر کورکی،  فرسنگیزاده شهرزاد مهدي 

 hampa6-01330098 اسدعلیرضا بنی ،مرادي شهربابکی هللاحجت ا
 
 
 
 

 آبان   5چهارشنبه  
00:14  –  00:20  

42 
 بررسی اثر زمان و شدت اختالط بر خواص مکانیکی آج تایر پرشده از نانوذرات

، هژیر کورکی،  زاده فرسنگیشهرزاد مهدي 
 hampa6-01330102 اسدعلیرضا بنی ،مرادي شهربابکی هللاحجت ا

43 
 هاي نانوکامپوزیتی اثر عمق آج بر مقاومت غلتشی آمیزه

محمد علی  هژیر کورکی، ،خسروجردي فرزانه 
 hampa6-01700136 باقرزاده کوهبنانی 

ارزیابی تاثیرپذیري پراکنش ذرات تقویت کننده در آمیزه رویه تایر از محتواي  44
 آروماتیک روغن هاي فرآیندي

، محمد علیمردانیی، عباسی شاهدهایمان 
 hampa6-01390082 حسین روشنایی 

 hampa6-00390012 ، سعید قلتاشی، علی دشتی سید سجاد فالح مکانیکی الستیک کلروپرن-بررسی اثر نوع و مقدار دوده بر خواص فیزیکی 45
ترفتاالت ررسی اثر شرایط اختالط بر مورفولوژي نانوکامپوزیت قیر/پلی اتیلن ب 46

 بازیافتی/نانوکلی
مرتضی ، علیرضا خالو، فخرالدین علیمرادي 

 hampa6-01430085 فقیهی
47 

 پلیمریزاسیون اتیلنناتا در -تاثیر امولسیفایر بر روي کارایی کاتالیزور زیگلر
مهدي نکومنش  ، رضائیان امین ،پوراحد حنیف

 hampa6-01500097 الله -نعیمه بحري  حقیقی,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبان   6شنبه  پنج 
08:00  –  14:00 

 

اولفینی توسط کاتالیزگر پاالدیم نهش یافته بر  آلفاهیدروژناسیون روغن هاي پلی 48
 روي هالوسیت 

، نعیمه بحري سماحه سجادي آرش شمس، 
 hampa6-01470094 الله 

نانوذرات پاالدیوم نهش یافته بر روي کیتوسان آرایش یافته با لیگاند بعنوان  49
 الفین آلفاهاي پلیکاتالیست موثر در هیدروژناسیون روغن

، حسن عربی،  سماحه سجادي اسحاق، مونا آل 
 hampa6-01470093 نعیمه بحري الله 

بر روي ریزساختار و خواص گرمایی  BHETهاي أثیر کوپلیمریزاسیون گروهت 50
 اتیلن ترفتاالت)-کوپلیمرهاي تصادفی پلی (بوتیلن آدیپات

 علی سهرابی ،  مهدي رفیع زاده

hampa6-00840086 
51 

 (مالئیمیدو) دي فنیل متانبیس -4'،4سنتز و پخت رزین پلی ایمید ترموست 
  مهرزاد مرتضایی, پیامنی,مهدي ، حسن فتاحی

 hampa6-00670089 مهران جهانی
سنتز پلی نوربورنن توسط کاتالیست دو هسته اي پایه نیکل و بررسی خواص  52

 عبورپذیري گاز 
، سعید احمدجو، سید سید عمادالدین شاکري
 hampa6-00330024 غالمحسین ظهوري، محمدمهدي مرتضوي 

53 

 استفاده از کاتالیست زیگلر ناتا ارتقا یافتهاتیلن با پلیمریزاسیون پلی

، زهرا عیسی آبادي، مهرداد حسین بازگیر
یفعلی عباس آبادي، محمد رضا رستمی  س

 رضا راشدي ،درونکال
 hampa6-00190007 

پایه نیکل و بررسی اثر   اي بر هاي دو هستهسنتز پلی نوربورنن توسط کاتالیست 54
 کاتالیست لیگاند بر فعالیت 

سید  سعید احمدجو، ،سید عمادالدین شاکري
 hampa6-00330122 حسین ظهوريالمغ محمدمهدي مرتضوي 
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-اي ستاره-اتیل متاکریالت]آمینو) متیل(دي -2اي پلی[سنتز کوپلیمرهاي ستاره 55
جدایشی -پلی(متاکریلیک اسید) توسط پلیمریزاسیون انتقال زنجیر افزایشی

 پذیر برگشت

، سیده عارفه صفوي میر آمنه تقوي کهق 
محله، رضا پاشایی سرنقی،  مهدي سالمی 

 hampa6-00200002 کلجاهی، حسین روغنی ممقانی 
مقاوم   56 هتروسیکلیک  هاي  آمید  پلی  حرارتی  خواص  بررسی  و  شناسایی  و  سنتز 

 حرارتی
 حسین میقانی  غزاله جدایی،

hampa6-00500014 

از دو بخش نرم پلی کاپروالکتون و پلی سنتز پلی   57 یورتان حافظه شکلی متشکل 
 مکانیکی آنها-اتیلن گالیکول و بررسی خواص فیزیکی

 مصطفی رضائیامین بابائی، دنیا رزاقی، 

hampa6-00020021 

  hampa6-00800033 محمد علی صائیمی صدیق اتیلن سازي رفتار خزشی اتصال چسبی پلیارائه مدل ساختاري جهت شبیه 58
 

 آبان   6شنبه  پنج 
08:00  –  14:00 

 

59 
 گیري تزریقی رینگ پلیمري خودروسازي قالبشبیه

،  عید فاضلی چهارمحالی، مائده اسدي س
 hampa6-00610066 بخشامیرحسین یزدان

ارزیابی احتمال رشد ترك در آسترالستیکی استاتور موتورهاي درونچاهی به روش   60
 المان محدود

محمد علیمردانی میرحمیدرضا  ،طاوسی سحر
 hampa6-01840154 قریشی، محمد توکل

61 
 TDCBتحلیل عددي رفتار مکانیکی ماده مرکب خودترمیم پلیمري در آزمایش 

فتانه  ، علی معظمی گودرزي، زادهمریم ممی
 hampa6-01480092 نی ، سید میثاق ایماسلوك مرشد

-3رقیق کننده بر ضخامت بلورهاي پلی( کمّی کردن اثر معادل نرخ سرمایش و  62
 هگزیل تیوفن)

، زهرا خوبی آرانی، فرهنگ مینا علیزاده اقدم
 hampa6-00550132 عباسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبان   6شنبه  پنج 
08:00  –  14:00 

 

استر پلی اتیلن ترفتاالت با کومونومر  مدل سینتیکی بلورینگی غیرایزوترمال کوپلی 63
 DDPحاوي فسفر 

، فرامرز افشار زاده، مهدي رفیعنژادعبداهللا شیخ
 hampa6-00840057 طارمی

 hampa6-01080055 نژاداحسان اسماعیل ،فرهود نوائی زنیهاي تیکسوتروپیک یک پلیمر تجاري در عملیات سیالببررسی ویژگی 64
65 

 اتیلن سنگین جزء به جزء شدهمشخصه یابی پودر پلی
نعیمه  امیرمحمد منصوري، احد حنیف پور، 

 hampa6-01130073 بحري الله 
اتیلن سنگین گرید فیلم، تهیه شده با تکنولوژي هاي بازل و مشخصه یابی پلی 66

 میتسویی
 نعیمه بحري اللهامیرمحمد منصوري، 

hampa6-01130068 
67 

اتیلن بر خواص محصوالت مطالعه تاثیر شاخص جریان مذاب و دانسیته پلی
 گیري دورانیقالب

، عبدالحنان سپاهی، رضا  سعید هوشمندمؤید
زاده، راشدي، مهدي بیگلرخانی، علی سلیم

 hampa6-01210063 اقبالخسرو ولی
یورتان اثر میزان بخش سخت بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلیبررسی  68
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هگزیل تیوفن در دماي -3 -هگزیل تیوفن) -3تعیین مشخصه برهم کنش پلی(  69

 ذوب بر اساس معادله فلوري
، مینا علیزاده اقدم، فرهنگ خوبی آرانیزهرا 

 hampa6-00520027 عباسی 
خواص حرارتی و مکانیکی پلی(کتو اتر سولفون)جدید و نانوکامپوزیت هاي  70

 مربوطه
 زادهسامال بابانشهرام مهدي پور عطائی، 

hampa6-00910043 
هاي نرم بخش هاي سنتزشده بر پایه یورتانبررسی خواص ترموفیزیکی پلی 71

 متیل سیلوکسان دي کاپروالکتون و پلیپلی
،  مصطفی رضائیاحمدرضا طباخی ممقانی، 

 hampa6-00020039 فرهنگ عباسی، عالیه غمخواري
هگزیل تیوفن) برمبناي  -3اثر نرخ سرمایش بر گرماي ذوب بلور ایده آل پلی(  72

 معادله فلوري
فرهنگ ، مینا علیزاده اقدم،  زهرا خوبی آرانی

 hampa6-00520020 عباسی 
 hampa6-00550017 اقدم مینا علیزاده هگزیل تیوفن) -3مطالعه دماي ذوب بدون تولید آنتروپی بلورهاي پلی(  73
بررسی اثر دما و ترکیب درصد بر مورفولوژي فوم پلی استایرن / پلی متیل  74

 متاکریالت 
 ، وفا فخري، امین نظرينرگس پورمهدي 

hampa6-00380011 
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 اکساید اسید/گرافن
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Crude-Oil/Brine/Rock System 

نیاز ابراهیم بی مبین فاطمی،معصومه امیري، 
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مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت میکروبی با محوریت مسدود سازي انتخابی در  77
 ايیک میکرومدل شیشه

علیرضا  ، روح اهللا هاشمی، بهنام زارعی اسالم
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 تصفیه پساب صنعتی 

سید جمال ، ابوالفضل صادقی آذر شربیانی
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مهرزاد حسن فتاحی، نژاد، مریم السادات احدي 
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86 
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 جهت تدوین یک برنامه تست و بازرسی

سیدعطااهللا میرشفیعی لنگري، حمید حاج  
محمدي، محمدعلی اولیایی، محمد صمدانی، 

 hampa6-01420090 سینا مدیري

 


