
فناوريوشیمیتبدیلیهايپوشش
کاردرپونهدکترامینی،رضادکتر:نسندگاینوسرپرست

:صفحاتتعداد 335
:فصولتعداد 15
يریوز:قطع

- - - :شابک- 978 622 95263 3 0

بهآنرويبرکههستندزیراینديازکمترضخامتباهاییالیههاپوشش
هبمحافظهايالیهوهاپوشش.دهندمیآنبهخاصیهايویژگیوروندمیکار

یکيجداسازهاآنهدفترینمهمکهشوندمیگرفتهکاربهگوناگونیهايدلیل
جودوکاملپوششعنوانبهپوششیتجربی،صورتبه.استآنپیرامونازجسم
هايپوشش.سازدفراهمراکاملمحافظتتواندنمیپوششیهیچوندارد

هايپوششمیان،اینازکهدارندوجودخوردگیازحفاظتتواناییباپرشماري
دهشپرداختههاآنبهکتابایندروهستندبرخوردارايویژهاهمیتازتبدیلی

.است
هايونهگسپس.اندشدهشناساندهوتعریفتبدیلیهايپوششکتاب،اینآغازدر

زشده،آندایتبدیلیهايپوششمانندشدهشناختهتبدیلیهايپوششجوراجور
بدیلیتهايپوششوفسفاتهتبدیلیهايپوششکروماته،تبدیلیهايپوشش
.اندشدهبازشکافیموبهموصورتبهسازگار،زیست



)صنعتیوآزمایشگاهیتولید(آلیرنگزايمواد
گیقرنجنیالدکمالدکتر:سندگانینوسرپرست

:صفحاتتعداد 335
:فصولتعداد 15
يریوز:قطع

- - - :شابک- 978 622 95263 3 0

رنگدرآنها.دارندهاانسانزندگیدرزیادياهمیتآلیرنگزايمواد
رارقاستفادهموردطبیعیکاالهايهمچنینوبشريمصنوعاتاکثرکردن
جاماناثردرسنگزغالوگازنفت،ازحاصلموادازرنگزامواداین.گیرندمی

تااستدهشسعیکتابایندر.شوندمیسنتزشیمیاییفرایندهايیکسري
اهیآزمایشگتولیدهايروششاملواسطهموادازرنگزاموادسنتزفرایندهاي

وگاهیآزمایشتولیدکتاباین.شونددادهشرحرنگزاموادازبرخیصنعتیو
املشآلیرنگزايموادکتاب.دهدمیشرحرامصنوعیرنگزايموادصنعتی
آلی،رنگزايموادبنديطبقهآلی،رنگزايموادبرمروريشاملفصل،پانزده

ديرنگزايموادآزو،رنگزايموادساختآلی،رنگزايموادساختفرایندهاي
ها،آنیولینزاآنیتروزو،ونیتروکربونیلی،متین،پلیومتینمتان،آریلتريو

آلی،رنگزايموادشناساییآلی،هايرنگدانهفلورسنتی،کنندهدرخشانمواد
.استآلیرنگزايموادساختتجهیزاتوآالتماشین



اندازچشمومواد،یمعرف:رنگزاموادبهشدهحساسيدیخورشيسلولها
گیقرنجنیالدکمالدکتر:سندگانینوسرپرست

:صفحاتتعداد 325
:فصولتعداد 9
يریوز:قطع

- - - :شابک- 979 969 210 273 0
بهراشربزندگیسبککهدادهرويفناوریهاانواعدرشگرفیپیشرفتهاياخیرقرندر

والکتریکیوسایلانواعکاربردرشدوتنوع.استدادهتغییرچشمگیريصورت
با.باشدافزایشروبهجهانسراسردرالکتریکیانرژيبهنیازشدهسببالکترونیکی،

پایانبهرویالکتریکانرژيتولیداصلیمنبععنوانبهفسیلیسوختهاياینکهبهتوجه
باشد،الکتریکیانرژيبرايتقاضارشدپاسخگويکهجایگزینانرژيمنابعیافتناست،

دسترسدرجهانسراسردرروزانهکهموثروتوجهموردمنابعازیکی.استضروري
همکارانشوگراتزل1991سالدرباراولینبراي..تاسخورشیديانرژيمیباشد،
اتتحقیقآنازپسونمودندمعرفیرارنگزاموادبهشدهحساسخورشیديسلولهاي

.داردادامهاولیهساختارسازيبهینهوتوسعهبراي



فناوريوشیمی:پزتابشپوششهاي
دکترابراهیمی،مرتضیدکترباستانی،سعیددکتر:تالیف
کاردرپونه
169:صفحاتتعداد
9:فصولتعداد
وزیري:قطع

9799692102761:شابک----
گشایشوتوسعهحالدرهرروزکهپزتابشهايسامانهفناوريوشیمیجزییات

مترکپیشینهايآنازحاصلمحصوالتوفناورياینگرچه.استتازهعلمیپنجرههاي
آنهاچشمگیرمزایايدادهاند،اختصاصخودبهجهانشیمیاییصنایعدرسال40از

باالبازدهیوسریعپختانرژي،مصرفدرصرفهجوییزیست،محیطباسازگاريهمچون
چاپ،مرکبهايصنایعدرویژهبهآنهاتوسعهواستفادهکهاستشدهسببتولید،در

گردیطرفاز.باشدفراگیروپرشتاببسیارپوشاكحتیوساختمانیخودروسازي،
دخراش،ضپوششهايتولیدوایجادبرايگذشتهسالهايدرکهامیدوارکنندهايتالشهاي

باوندهشپختپوششهاياهمیتشده،انجامپلیمرکشورصنایعدرآسیبدیدگیولک
.استکردهنمایانپیشازبیشراپرتوفرابنفش



خودروییپوششهاي
رنجبرزهرادکتر:تالیف
950:صفحاتتعداد
9:فصولتعداد
وزیري:قطع

9799699392570:شابک----
گیرانهسختانتظارات.استجهانصنایعپویاترینازیکیخودروصنعتامروزه

ايتقاضوزیستیمحیطوایمنیسازمانهايروزافزونفشارهايصنایع،این
ظاهريباوکیفیتباخودروییداشتناختیاردربرايمشتریانپیشازبیش

موادوقطعاتبرايجدیديکیفیسطوحکهاستشدهسببماندگاروروزبه
طراحیهاي.گردداجراییوشدهتدوینامروزيخودروهايساختدرمصرفی
ونهبدپوشانشبخشدرراجدیدينیازمندیهايخودروبدنهبخشدرجدید

وتیصنعدیدگاهازخودروییپوششهايدنیاي.استکردهمطرحآننماکاري
.استتغییرحالدرزیاديسرعتبادانشگاهی



سرامیکهاآمیزيرنگوهارنگدانهرنگ،
فریمنجاندکتر:تالیف
زريحسینیمریمدکتر:ترجمه
172:صفحاتتعداد
11:فصولتعداد
وزیري:قطع

9796006379197:شابک----
همراهبهاغلبهستنددسترسدروموجودبازاردرکهتجاريهايرنگدانه
معرضهکنند،میمشخصراشدهایجادرنگپخت،چرخهودماکهجداولی
کاربردرايبکهمیشوندتقسیمزیرگروههاییبهاغلبآنهااین،برعالوه.یشوند

وهویژدکوراسیونهايبرايیابهداشتیچینیبدنه،سرامیکی،لعابدر
کهبودهفصل11دارايکتاباین.میشوندتوصیهسومپختمحصوالت

:ازعبارتندفصلهايازبرخیعناوین
وتیبهداشچینیهايرنگدانهبدنه،ولعابهايرنگدانهمعدنی،هايرنگدانه
.فلزيلوسترهايودکورهايرنگدانه



آلیرنگزايموادساخت
نژاد،حسینمژگاندکترقرنجیگ،الدینکمالدکتر:تالیف
خسرويعلیرضادکتر
261:صفحاتتعداد
11:فصولتعداد
وزیري:قطع

9796006379079:شابک----
خودرو،صنایعازاعمکشوردرموجودصنایعتمامیدرتقریبارنگزامواد

والستیکخوراکی،وداروییبهداشتی،وآرایشیغذایی،موادنساجی،
اکثرردنکرنگدرآنها.میگیرندقراراستفادهموردغیرهوپزشکیپالستیک،
تمانهاساخخانگی،لوازمفرشها،اتومبیلها،منسوجات،شاملبشريمصنوعات

آلیزايرنگموادتولیدزمینهدراینکهبهتوجهبا.میروندبکارخوراکیموادو
نیازهايازبخشیمیتواندکتابایندارد،وجودکمیکتابومراجع

آوردهبرراکشورمانصنعتیبخشورنگمتخصصیناساتید،دانشجویان،
.سازد



معدنیهايرنگدانهنانوکاربردوتهیه
مهندسقراگوزلو،مهرنازدکتررسولی،سوسندکتر:تالیف

زادهگردشامیررضا
109:صفحاتتعداد
5:فصولتعداد
وزیري:قطع

9799699393519:شابک----
4

درنانوموادکاربردزمینهدرموجوددانشازاستايمجموعهحاضرکتاب
دآوريگرفصلپنجقالبدرتخصصیمباحثیکتابایندر.پوششورنگ
دموانانوخواصبرنانومقیاستاثیربررسیبهاولفصلدر.استشده

برتاکیدبانانوپوششهاونانوذراتانواعدوم،فصلدر.استشدهپرداخته
هايروشانواعسوم،فصلدر.اندشدهمعرفیپوششورنگصنایعدرکاربرد

در.ستاشدهدادهتوضیحنانوموادتولیدوساختبرايفیزیکیوشیمیایی
تهگرفقراربحثموردپوششهانانووموادنانوکاربردهاينیزچهارمفصل
درآیندهتوضعیپیشبینیونانوفناوريکنونیوضعیتنیزآخرفصل.است
.استدادهقراربررسیموردراپوششورنگزمینه



رنگیهايشیشهدادنشکلپیشرفتهروشهاي
میرحبیبی،علیرضادکترباغشاهی،سعیددکتر:تالیف

ثانويشعارعزتمهرنازمهندسکیامیري،حمیدمهندس
119:صفحاتتعداد
20:فصولتعداد
وزیري:قطع

9699392131:شابک---
شیشهندادشکلمختلفروشهايکهبودهفصلبیستبرمشتملکتاباین
توانمیکاربرديروشهايجملهاز.استدادهقراربررسیموردرارنگیهاي
میناالاعمبرجسته،طرحموم،باقالبگیريشیشه،خمیرخمکاريروشهايبه
کورهها،نیاز،موردملزوماتوابزارباخوانندهضمندر.کرداشارهلوسترو

بررسیآزمونوشیشههاسازگاريآنها،ازاستفادهنحوهوآمادهسازي
طراحی،کردن،آنیلشیشهها،دادنحرارتروشقالب،ساختسازگاري،

میشودآشنانیزنمونههانمایشنحوهوقطعاتپلیشوسایشبرش،



آنھاکاربردوتولیدبالقوهخطراتموادنانو
زیستمحیطوانسانسالمتیبرای
رسولیسوسندکتر:تالیف
222:صفحاتتعداد
5:فصولتعداد
وزیری:قطع

9699392191:شابک---
5
ودانشازمجموعهیکعنوانبهفناوري،نانوبهزیاديتوجهاخیرسالچنددر

وتهگشمعطوفمیکند،فراهمرامولکولیمقیاسدرکردنکارامکانکهتکنولوژي
اربرديکوبنیاديتحقیقاتزمینهدرجهانسراسردرزیاديبسیارسرمایهگذاریهاي

بهانکارگرومحققیندانشجویان،اززیاديتعدادنتیجهدر.استگرفتهانجامآندر
کهتندهسموادنانوبابیشترهرچهتماسدرخودتولیديتحقیقاتیفعالیتهايجهت

درندهارزکلیاتیارائهازپسحاضرکتاب.میطلبدراحوزهایندردانشارتقاضرورت
وردمدههابررسیبامختلفمحیطهايدرآنهاشناساییتجهیزاتوموادنانوخصوص
وولیدتبالقوهخطراتدادننشانبرسعیتحقیقاتی،مراکزدرگرفتهانجاممطالعات
.داردزیستمحیطوانسانسالمتیبرايموادنانوکاربرد



رنگشیمی
کریستیرونالدپروفسور:تالیف
259:صفحاتتعداد
11:فصولتعداد
وزیري:قطع

9699392159:شابک---
رامادنیايهکپیگمنتهاییورنگهاشیمیزمینهدرنوینیبینشکتابایندر

تاغازآازرنگ،تاریخبهعمیقنگاهیباواستشدهارائهاند،کردهرنگارنگ
رنگ،یمیشکتابدر.استشدهنگریستهکنونیپیشرفتهوقدرتمندعرصه

ردآنهاشدهشناختهکاربردهايهمچنینومختلفرنگهايسنتزروشهاي
برتراوريفنباکاربردهاییآن،ازفراترنیزوپالستیکروکش،نساجی،عرصه
زااستفادهوساختفرآیندهايدرمحیطیزیستمسائل.استشدهمطرح
.استشدهبررسینیزرنگها



صنعتیغیرآلیهايرنگدانهاستانداردهاي
کتردمیرحبیبی،علیرضادکترباغشاهی،سعیددکتر:تالیف

تنکابنیشفائیضیاءالدین
390:صفحاتتعداد
-:فصولتعداد
رحلی:قطع

969763701:شابک---
ازفمختلصنایعدرزیاديکاربردهايسرامیکیوغیرآلیهايرنگدانه
شتنداباایران.کردهاندپیداغیرهوخودروشیشه،سرامیک،رنگ،جمله
.داردهاانهرنگدگونهاینتولیدبرايزیاديپتانسیلمعدنی،غنیمنابع

رخورداربپایینینسبتاکیفیتازآنهاازبرخیمحصوالتمتاسفانهاما
فراینددرالزماستانداردهايرعایتعدمامرایندالیلازیکی.است
بامرتبطASTMاستانداردهفتادبهنزدیکحاضرکتايدر.استتولید
ع،صنایاستفادهموردمیتواندکهاستشدهگردآوريهارنگدانهاین

درنعتصاینباکهکسانیتمامودانشجویانمواد،وشیمیکارشناسان
.گیردقرارهستندارتباط



اولیھموادکیفیتکنترلوتجزیھروشھای
شیمیاییصنایعھایفراوردهو

میرحبیبیعلیرضادکترادریسی،محمددکتر:تالیف
312:صفحاتتعداد
6:فصولتعداد
وزیری:قطع

9699399526:شابک---
علمیعاتاطالبهنیازشیمیاییصنایعویژهبهمختلف،صنایعروزافزونپیشرفتهاي

وقاتتحقیدرمشکالتحلمانندمواردي.میسازدخاطرنشانبیشترهرچهراسودمند
وعلمیتحقیقاتدرتجربیآزمایشهايطراحیوسازيبهینهشیمیایی،صنایع

محیطهايآلودگیوشیماییصنایهنیازراستايدرتجزیهايهايفناوريابداعصنعتی،
نترلکوتجزیهروشهايشاملحاضرکتاب.میباشندبحثقابلمهممسایلاززیست
.میباشدصنعتیشیمیاییموادوشیمیاییکودهايفاضالبوآبکیفیت



--آیندهحالگذشتهرنگیعکاسی
چوناسکزالدکتر:تالیف
ربیعیمحمدمهندسمیرحبیبی،علیرضادکتر:ترجمه
192:صفحاتتعداد
9:فصولتعداد
وزیري:قطع

969907:شابک---
ايگستردهتحوالتوتغییردچاراخیردههچندطیدررنگیعکسبرداري

رنگیاريتصویربردبادانشجویانآشناییجهتکتابایندرلذا.استگردیده
سادهبیانیباکهاستگردیدهسعیحالتاگذشتهازآنمتفاوتروشهايو

باییآشناضمنبتوانندصنعتاینعالقمندانتاگردند،معرفیروشهااین
.گردنداآشنسیستمهااینباعلمیصورتبهگرفتهصورتتحوالتوتغییر
گرفتنرارقبادانشجوکهگردیدهاستتدویننحوببهکتاباینمطالبالبته
نیزرایآتنوینروشهايمیتواندحالتاگذشتهازصنعتاینتکاملمسیردر

.نمایدتصورخودبرايقبولیقابلتاحد



-کاربرديعلمیعمومیشیمی
میرحبیبیعلیرضادکترادریسی،محمددکتر:تالیف
163:صفحاتتعداد
12:فصولتعداد
وزیري:قطع

9697637039:شابک---
سایروفنیرشتههايدانشجویانوشیمیاییصنایعدرشاغلافرادآنجاکهاز

نوعمتاطالعاتکهاستالزمدارندکارسروشیمیبانحويبهکهگروههایی
باابکتاینتالیفباشندوداشتهشیمیعلمکاربردزمینهدررانیازمورد
یمیشکتاب.گرفتصورتشیمیعلمکاربرديجنبههايبهبیشترتوجه

ونیفدانشکدههايدرسالهاکهیادداشتهاییبراساسکاربرديعلمی:عمومی
درشاغلافرادبرايوگردیدهتنظیمفصلدوازدهدرشدهتدریسمهندسی

.استمفیدنیزصنعتیموسساتوکارخانجات



ایشیشھھایپوششولعابھا
ایپلرداگالسدکترایپلر،ریچارددکتر:تالیف
میرحبیبی،علیرضادکترباغشاھی،سعیددکتر:ترجمھ
آقابابازادهرویادکترقھاری،مھدیمھندس
395:صفحاتتعداد
19:فصولتعداد
وزیری:قطع

969609695:شابک---
قدمتیسیشناباستانکاوشھایاستنادبھکھھستندپوششھاانواعازیکیلعابھا

ماکشور.دمیگرفتنقراراستفادهموردتزئینبرایبیشترودارندسالھچندھزار
صنعتاینامروزهامااستبودهجھاندرھنروفناینبنیانگذارانجملھاز

باتاهشدکوشیدهکتابایندر.نداردقرارتوجھمورداستآنشایستھکھچنان
تلفمخخواصوبازتابیطیفھایعیوب،لعاب،انواعمصورورنگیتصاویر

انواعدمانناولیھمفاھیمابتدامنظوراینبرای.گیردقراربرسیوبحثمورآن
اریتجلعابانواعفرموالسیونوگرفتھقراربررسیمورداولیھموادولعاب
نحوهوعیوبھمراهبھلعاباعمالوساختروشھایسپس.استشدهارائھ
نحوهنھایتدر.استشدهمطرحلعابانواعخواصوآنھارفع

.استشدهارائھمختلفمخروطھایبرایلعابھافرموالسیون



کاربردیخواصوآلیشیمی:ھارنگینھ
شرجاندکتر:تالیف
بحرینیذاکردکتر:ترجمھ
932:صفحاتتعداد
7:فصولتعداد
وزیری:قطع

9696096799:شابک---
رشداکارشناسیوکارشناسیمقطعدراستفادهموردمرجعمتونجملهازکتاباین

وعلومنهزمیدربرجستهمتخصصشرجانتوسطکهمیباشددنیامعتبردانشگاههاي
:ازارتندعبکتابایناصلیعناوینازبرخی.استشدهتالیفنساجیرنگهايفناوري

درمحلولرنگهايومعدنیوآلیرنگدانههايرنگینهها،طبقهبنديوتاریخیپیشرفت
رنگزايموادشیمیآنها،کاربرديخواصورنگهاشیمیاییساختارآلی،حاللهاي
رنگزايموادشیمیفلزي،کمپلکسرنگزايموادخواصوشیمیآزویی،

.تیوراکرنگزايموادشیمیوابسته،رنگزايموادوهاحلقهايچندآنتراکینوئیدي،



.بداندبایدسرامیکهادربارهمهندسیهرآنچه
ماسیکانتسولومندکتر:تالیف
مهندسآقابابازاده،رویادکترمیرحبیبی،علیرضادکتر:ترجمه
قهاريمهدي
229:صفحاتتعداد
19:فصولتعداد
وزیري:قطع

96993993:شابک---
کاملشناختامکان.استسرامیکهاتوسعهبرمروريکتاباینازهدف

اضر،حکتاب.استمشکلبسیارآنمباحثگستردگیدلیلبهسرامیکها
ارگیريکبهدرتمایلایجادبهمنجرکهآنتاثیروسرامیکفناوريانتقالب

اریخچهت:ازعبارتندکتابایناصلیعناوین.میکندبررسیرااستشدهآنها
،سرامیکهااتصالشکست،چقرمگیسازهاي،طراحیمالحظاتسرامیکها،
ینهسفبرايعایقکاشیهايسرامیکی،برشابزارهايمخرب،غیرآزمایشهاي

پیشرفتهسرامیکهايالکترونیکی،سرامیکهايابررسانا،سرامیکهايفضایی،
.کربنکربنکامپوزیتهايوخودروانواعدرمصرفمورد



سرامیکهادادنشکلمبانی
موورافدکتر:تالیف
باغشاهیسعیددکترمیرحبیبی،علیرضادکتر:ترجمه
93:صفحاتتعداد
3:فصولتعداد
وزیري:قطع

9690607309:شابک---
تیجهندروریزساختارهارويبرفراوانیتاثیرسرامیکهادادنشکلفرایند
ذارتاثیرگومختلفروشهايازآگاهیبنابراین.داردمحصوالتنهاییخواص

يزیابسیارتنوعازسرامیکهادادنشکلروشهاي.استضروريهریکبر
نهزمیایندر.میشودابداعنیزجدیديهايشیوهروزبهروزواستبرخوردار

رئولوژيموضوعبهحاضرکتابدر.استموجوداندکیفارسیمنابع
دارايجدیدروشهاياغلبزیرااستشدهپرداختهسرامیکیسیستمهاي

ینافصلهايعناوین.استقدیمیفرایندهايرئولوژيویژگیهايومبانی
وکیسرامیسوسپانسیونهايرئولوژي،باکلیآشنایی:ازعبارتندکتاب

.سرامیکیهايبدنهوخمیرها



شیشهدررنگکنترلوتولید
بامفوردسیاردکتر:تالیف
ردکتمیرحبیبی،علیرضادکترباغشاهی،سعیددکتر:ترجمه
مضطرزادهاهللافتح

231:صفحاتتعداد
11:فصولتعداد
وزیري:قطع

96:شابک---
درابترق.استکردهچشمگیريپیشرفتهاياخیرسالهايدرشیشهصنعت

ازعتنووکیفیتمیانآنازکهاستبیشماريابزرامستلزمجهانیبازار
عواملازیکیمحصولرنگارتباطایندر.استبرخوردارویژهاياهمیت
واییزیبجنبههايبرعالوه.استکنندهمصرفنظرجلبدرکنندهتعیین
عناوین.دباشداشتهدرمانیحتیوتکنیکیجنبهمیتواندرنگشناسانه،روان

یونیرنگایجادشیشه،دررنگفیزیکیمبانی:ازعبارتندکتاباینفصلهاي
هايواکنش,یونیرنگایجادلیگاند،میداننظریهوواسطهفلزاتتوسط

ولیدتگوگرد،توسطرنگایجادکلوییدي،ذراتتوسطرنگایجادتعادلی،
.رنگهاشیمیاییتجزیهنور،عبوررنگی،شیشهصنعتی



موادوآلیرنگزايموادصنعتیتولید
واسطه
بوثجرالددکتر:تالیف
فرخپیسعیدمهندسمرادیان،سیامکدکتر:ترجمه
175:صفحاتتعداد
7:فصولتعداد
وزیري:قطع

9699206795:شابک---
نعتیصکشورهايتمامیدرآنبامرتبطدانشگاهیهايرشتهورنگصنعت
اننشاطرافبهتوجهودرنگلحظهايدیگربیانیبه.دارندویژهايجایگاه
ارنگرنگدنیاي.استرنگیامروزي،بشرساختمدرندنیاياکثرکهمیدهد
بایدزمینهایندر.میشودرنگینمصنوعیرنگزايموادتوسطبشريمدرن
زابیشنساجیمصارفبرايفقطرنگزاموادجهانیتولیدکهکردذکر

صنعتمانندصنایعسایرردرنگزاموامصرف.میباشدسالدرتنهشتصدهزار
اهمیتداراينیزپتروشیمیوگازنفت،صنتبرق،دکلهايسطح،روکشهاي
.تاسواضحهمگانبردارووغذاصنعتدررنگزاموادکاربرد.استبسزایی
صنایعانواعدربکارگیريجهترنگزاموازمینهدرتوسعهوتحقیقبنابراین

گاهدیدازواسطهموادورنگزاموادتولیدبهحاضرکتاب.استضروريوالزم
وولیهاموادرنگزا،موادجهانیتولیدمانندفصلهاییدارايوپرداختهصنعتی

عهتوسوخطراتونهاییسازيآمادهرنگزا،موادطبقهبنديواحد،فرایندهاي
.است
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