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سصيمٍ ي ػاتمٍ فؼالیت َا
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ممذمٍ :
ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما تشای ايلیه تاس دس ایشان تا اػتفادٌ اص پیـشفتٍ تشیه تجُیضات
مُىذػی ػطح دس صمیىٍ پًؿؾ دَی اوًاع اتضاس ي لالة تٍ سيؽ  PVDخذمات گؼتتشدٌ اساهتٍ متی
دَذ .ایه پًؿؾ َا وٍ دس لالة تشویثات متىًع تا ضخامت وم ( 5تا  10میىشين) اػمال متی ؿتًوذ
داسای ػختی ي ممايمت ػایـی ي خًسدگی تؼیاس صیاد تًدٌ ي تشای اوًاع اتتضاس تشؿتی ( اوتًاع متتٍ؛
لاليیض؛ فشص ي) ...ي اوًاع لالة ( ػىثٍ ي ماتشیغ ؛ دایىؼت؛فًسج گشم؛تضسیك؛اوؼتشيد ي  ). . .ي اوتًاع
لطؼات كىؼتی تحت ػایؾ ي خًسدگی تؼیاس مىاػة تًدٌ ػتثة افتضایؾ ممايمتت تتٍ ػتایؾ ي
خًسدگی(دس محیط َای اػیذی؛تاصی ي ومىی) ي افضایؾ ػمش ایه دػت لطؼات اص  2تتا  20تشاتتش
می گشدد .اص مُمتشیه دػتايسد َای ایه ؿشوت دػتیاتی تٍ ػتاختاس َتای واوًهیتٍ ي واوًوامیًصیتت
تشای ايلیه تاس دس ایشان تًدٌ وٍ َم اوىًن ایه ؿشوت لادس تٍ اساهٍ ایه پًؿؾ َا دس ممیاع كىؼتی
اػت.



تاسیخچٍ فؼالیت

ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما اص ايایت صمؼتتان ػتال  1387تتا تـتىی َی تت ػ متی ي
متخلق ايلیٍ (متـى اص  2وفش واسؿىاع ي  2وفش واسؿىاع اسؿذ ) تـىی گشدیذ ي دس تُاس 1388
َمضمان تا خشیذ تجُیضات پًؿؾ دَی ي تشخیق اص گمشن؛ سػماً آغاص تٍ واس ومًد .يلیىه تا تاسیخ
 88/08/01تمامی فؼالیت ایه ؿشوت دس امًس ساٌ اوذاصی تجُیضات؛ آمًصؽ پشػى ؛ اوجتام فشایىتذ
َای ػؼی ي خطا ي تذػت آيسدن ؿشایط تُیىٍ تشای پًؿؾ دَی لطؼات مخت ف متمشوض گشدیذ ي اص
ایه تاسیخ ایه ؿشوت سػماً دس صمیىٍ اساهٍ خذمات تٍ كتىایغ ي مـتاسوت دس پتشيطٌ َتای ػ متی ي
كىؼتی مخت ف فؼال گشدیذ.

 وادس ؿشوت
وادس ػ می ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما تٍ ؿشح جذيل ( )1مؼشفی می گشدوذ.
جذٍل -1هؼزفی کبدر ػلوی ؽزکت هٌْذعی عطح عَیي پالعوب

ػًاتك تحمیماتی ي مماهت ػ می

مـخلات









وام ي وام خاوًادگی:



حؼه جُذی
تحلیالت:



واسؿىاػی مُىذػی





متالًسطی
ػمت :مذیش ػام









هقبلِ ثب ػٌَاى  :ثزرعی خَاؿ پَؽؼ ّبی تک الیِ  TiC ٍ TiNثب پَؽؼ ّب عِ الیًِ – TiN-TiC-TiNؾزیِ تخصصی
جبهؼِ قبلجغبساى ایزاى1831-
هقبلِ ثب ػٌَاى  :ثزرعی خَاؿ پَؽؼ ّبی تک الیِ  TiCN ٍ TiNثِ هٌظَر ایجبد هقبٍهت عبیؾی رٍی اًَاع قبلت ٍ اثشار–
ًؾزیِ تخصصی جبهؼِ قبلجغبساى ایزاى1831-
هقبلِ ثب ػٌَاى  :ثزرعی فبصلِ اتن ّبی تیتبًیَم در عبختبر کزیغتبلی ّ – TiN-TiCNفتویي عویٌبر ثیي الوللی هٌْذعی عطح-
1831
هقبلِ ثب ػٌَاى  :ثزرعی خَاؿ تزیجَلَصیک پَؽؼ ّبی ّ – TiN-TiCNفتویي عویٌبر
ثیي الوللی هٌْذعی عطح1831-
ارائِ طزح ایذُ هحَری ثب ػٌَاى :ثزرعی خَاؿ پَؽؼ ّبی  TiAlNثِ هٌظَر اعتفبدُ رٍی اًَاع قبلت ّبی گزم کبر -ؽْزک
ػلوی ٍ تحقیقبتی اصفْبى – 1833
هقبلِ ثب ػٌَاى :ایجبد پَؽؼ دٍتبیی  TiC-DLCثِ رٍػ  PVDجْت ثْجَد خَاؿ عطحی فَالد سًگ ًشى ً – 440Cؾزیِ
آلیبصّب ٍ هَاد هزکت1831-
 TiC-DLCایجبد ؽذُ ثِ رٍػPVD
هقبلِ ثب ػٌَاى  :تبثیز فؾبر هحفظِ پَؽؼ دّی ثز عبختبر ٍ خَاؿ پَؽؼ دٍتبیی
– پٌجویي ّوبیؼ هؾتزک اًجوي هٌْذعیي هتبلَرصی ایزاى ٍ اًجوي هلی ریختِ گزی ایزاى1831-
هقبلِ ثب ػٌَاى  :ایجبد پَؽؼ دٍتبیی  TiC-DLCثِ رٍػ PVDجْت ثْجَد خَاؿ عطحی فَالد سًگ ًشى – 440C
پٌجویي ّوبیؼ هؾتزک اًجوي هٌْذعیي هتبلَرصی ایزاى ٍ اًجوي هلی ریختِ گزی ایزاى1831-
هقبلِ ثب ػٌَاى  :ثزرعی خَاؿ پَؽؼ  – TiCrNعوپَسیَم فَالد1831-
هقبلِ ثبػٌَاى  :ثزرعی خَاؿ کبرثزدی پَؽؼ  – TiAlNعویٌبر ثیي الوللی
IFHTSE 19th congress- Glasco-Scotland-October 2011

ارائِ طزح پضٍّؾی  :افشایؼ هقبٍهت عبیؾی ٍ خَردگی قطؼبت کبرثزدی در صٌؼت ًفت ٍ گبس ثب پَؽؼ ّبی دٍجشئی– چْبرهیي
ّوبیؼ پضٍّؼ ٍ في آٍر در حَسُ صٌبیغ ًفت ٍ گبس – 1831
ارائِ طزح پضٍّؾی  :ارتقبء عطح تکٌَلَصی پَؽؼ ّبی  pvdدر ایزاى – ّوبیؼ ػلن تب ػول – 1831
ارائِ طزح پضٍّؾی  :افشایؼ راًذهبى تَلیذ در فزایٌذ ًَرد گزم هیلگزد ٍ هفتَل ثب اعتفبدُ اس پَؽؼ ّبی گزم کبر– پٌجویي
ّوبیؼ پضٍّؼ ٍ في آٍر در حَسُ صٌؼت فَالد– 1831
ارائِ طزح پضٍّؾی  :عبخت هٌجغ تجخیز آرک کبتذی ثزای اٍلیي ثبر در ایزاى – دفتز تکٌَلَصی ّبی اعتزاتضیک ریبعت جوَْری
 1831ارائِ طزح پضٍّؾی ثب ػٌَاى  :هشایبی ثِ کبرگیزی پَؽؼ ّبی رٍاًکبر جبهذ در قطؼبت خَدرٍّ-وبیؼ هگبهَتَر1831-
ارائِ طزح پضٍّؾی  :ایجبد پَؽؼ ّبیPVDثب عبختبرًبًَکبهپَسیت ٍ ًبًَالیِ – ّوبیؼ طزح ّبی صبدراتی داًؼ ثٌیبى–
1838
طزاحی ٍ عبخت هٌجغ تجخیز آرک کبتذی جْت ًصت ٍ کبرثزد در عیغتن پَؽؼ دّی PVD-Cathodic Arc
 Evaporation Hard Coatingثزای اٍلیي ثبر در ایزاى 1831 -



ایجبد پَؽؼ  11الیِ ثب عبختبر ًبًَکبهپَسیت ثزای اٍلیي ثبر در ایزاى در هیبط آسهبیؾگبّی ٍ صٌؼتی1831-



ایجبد پَؽؼ ًبًَالیِ ثزای اٍلیي ثبر در ایزاى در هقیبط صٌؼتی ٍ آسهبیؾگبّی1838-

وام ي وام خاوًادگی:
حامذ حاجی َاؿمی
تحلیالت :واسؿىاػی اسؿذ
ؿىاػایی ي اوتخاب مًاد
ػمت  :مذیش تًلیذ

پزٍصُ ثب ػٌَاى ایجبد پَؽؼ ّبی  TiNرٍی اثشار ثزؽی -پبیبى ًبهِ فبرؽ التحصیلی -عبل1831
هقبلِ ثب ػٌَاى ثزرعی خَاؿ پَؽؾْبی تک الیِ  TiC ٍ TiNثب پَؽؾْبی عِ الیِ ً – TiN-TiC-TiNؾزیِ تخصصی
جبهؼِ قبلجغبساى ایزاى – عبل1831

هذیز کٌتزل کیفی ٍ ٍاحذ  PVDؽزکت عخت افشا ،اس عبل  1831تب 1833
هذیز تَلیذ ؽزکت هٌْذعی عطح عَیي پالعوب ،اس عبل  1833تب 1833
هذیز فزٍػ ؽزکت رحوت آییي ،اس عبل  1831تب 1833
هغئَل تحقیق ٍ تَعؼِ ؽزکت عَیي پالعوب ،اس عبل  1833تب 1831
هغئَل ثبسرگبًی ؽزکت هٌْذعی عطح عَیي پالعوب ،اس عبل  1831تب 1833

وام ي وام خاوًادگی :
محمذ جًاد ملیثی
تحلیالت  :واسؿىاػی اسؿذ
ؿىاػایی ي اوتخاب مًاد
ػمت :
مذیش تاصسگاوی

وام ي واي خاوًادگی:
مُذی ػثذ یضدان
تحلیالت :
واسؿىاػی ؿیمی
ػمت  :مذیش تاصسگاوی

پزٍصُ ثب ػٌَاى ایجبد پَؽؼ ّبی  DLCرٍی اثشار ثزؽی ٍ ثزای کبرثزد ّبی َّافضب -پبیبى ًبهِ فبرؽ التحصیلی – عبل 1831
هقبلِ ثب ػٌَاى ،تبثیز فیلتزگذاری ثز افت فؾبر هذاة آلَهیٌین ،دّویي ّوبیؼ اًجوي هٌْذعیي هتبلَرصی ایزاى ،داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ،
.1831
هقبلِ ثب ػٌَاى ،پَؽؼ ّبی رٍاى عبس تطجیق پذیز دهبیی جْت کبرثزدّبی َّافضبیی ،یبسدّویي ّوبیؼ هلی هٌْذعی عطح ،تْزاى
(ّتل الوپیک).1833 ،
هقبلِ ثب ػٌَاى ،ایجبد ٍ ارسیبثی پَؽؼ  TiC/DLCثِرٍػ  PVDرٍی فَالد سًگًشى  ،440Cپٌجویي ّوبیؼ هؾتزک اًجوي
هتبلَرصی ٍ اًجوي ریختِ گزی ،اصفْبى (داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى) ،آثبى .1831
هقبلِ ثب ػٌَاى ،ارسیبثی تبثیز فؾبر هحفظِ ثز عبختبر ٍ خَاؿ تزیجَلَصیکی پَؽؼّبی  TiC/DLCایجبد ؽذُ ثِرٍػ رعَة فیشیکی
ثخبر ،تجزیش (داًؾگبُ تجزیش) ،اردیجْؾت .1831
هقبلِ ثب ػٌَاى ،ایجبد پَؽؼ دٍتبیی  TiC-DLCثِ رٍػ  PVDجْت ثْجَد خَاؿ عطحی فَالد سًگ ًشى ً – 440Cؾزیِ آلیبصّب
ٍ هَاد هزکت.1831 ،

عزؽیفت آسهبیؾگبُ  Xrayؽزکت عیوبى عپبّبى ،اس عبل  1813تب 1818
عزپزعت ثزًبهِ ریشی ٍ تؼویزات ؽزکت عیوبى عپبّبى ،اس عبل  1818تب 1811
عزؽیفت آسهبیؾگبُ ؽیوی ؽزکت عیوبى عپبّبى ،اس عبل  1811تب 1811
رئیظ عزٍیظ ٍ ًگْذاری ؽزکت عیوبى عپبّبى ،اس عبل  1811تب 1831
ػًاتك پظيَـی:
هجزی  83طزح تحقیقبتی در داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى ٍ ؽْزک ػلوی ٍ تحقیقبتی
ػضَ  1اًجوي ػلوی ٍ هلی ٍ ثیيالوللی ،داٍر چٌذ ًؾزیِ داخلی ٍ دٍ ًؾزیِ ثیيالوللی
ػضَ قطت ػلوی فٌبٍریّبی ًَیي در صٌؼت فَالد

وام ي وام خاوًادگی :
فخشالذیه اؿشفی صادٌ
تحلیالت:
دوتشای متالًسطی (ػطح)
ػمت  :مـايس ػ می

اوتـاسات ػ می:
 811هقبلِ در هجالت ٍ کٌفزاًظّبی داخلی ٍ خبرجی ( 131هقبلِ داخلی ٍ  111هقبلِ خبرجی)
 11جلذ کتبة ٍ هجوَػِ هقبلِ (تزجوِ ،تذٍیي ٍ ٍیزایؼ ػلوی)
افتخاسات ػ می:
هتزجن کتبة عبل جوَْری اعالهی (عبل )1811
پضٍّؾگز ًوًَِ داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى (عبل )1811
هذرط ًوًَِ داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى (عبل )1811
ػضَ قطت ػلوی فٌبٍریّبی ًَیي فَالد (اس عبل )1831
هذیز هَعغِ ًوًَِ ؽْزک ػلوی ٍ تحقیقبتی (عبل )1831
پضٍّؾگز ًوًَِ اعتبى اصفْبى (عبل )1831
اعتبد ًوًَِ کؾَری (عبل )1831



تًاومىذی َا
ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما ايلیه ؿشوت دس ایشان اػت وٍ تا َذف اساهٍ خذمات تخللی مُىذػتی
ػطح ي تاهخق پًؿؾ دَی  PVDتاػیغ ي ساٌ اوذاصی گشدیذ ي دس ایه تیه پغ اص گزؿت  3ػال اص ؿشيع
فؼالیت مًفك گشدیذ ایه تىىًلًطی سا دس ایشان متحًل ومایذ ي تتًاوذ  22وًع پًؿؾ جذیذ تا تشویة ي ختًاف
متىًع ي مىحلش تفشد سا اساهٍ ومایذ وٍ اص ایه تیه تؼذاد  6پًؿؾ تشای ايلیه تاس دس ایشان تًػط ایته ؿتشوت
مؼشفی ي دس ممیاع كىؼتی اساهٍ گشدیذ .ؿشح پًؿؾ َای لات اساهٍ دس ایه ؿشوت تٍ ؿشح جذيل ( )2مؼشفی
می گشدد.
جذيل – 2مـخلات پًؿؾ َای لات اساهٍ دس ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما

پًؿؾ
(يیىشص)

دماهی
)(OC

2500

600

TiCXN

ته هیٍ ي لات اساهٍ تلًست چىذهیٍ

Y

تا تمامی پًؿـُا

27003500

400

3

TixAlY
N

ته هیٍ ي لات اساهٍ تلًست واوً
هیٍ ي چىذهیٍ تا تمامی پًؿـُا

30004000

1000

4

DLC

وشته ؿثٍ الماػٍ

4500

300

واوً وامیًصیت ي ایذٌ ال تلًست

40005000

400800

2500

500

سدیف

ػختی

ممايمت

وًع پًؿؾ

1

TiN

2

ػاختاس پًؿؾ

ته هیٍ ي لات اساهٍ تلًست چىذهیٍ
تا تمامی پًؿـُا

واوً
5

پًؿؾ

چىذهیٍ تا DLC

َا
6

ته هیٍ ي لات اساهٍ تلًست چىذهیٍ

CrN ,
TiCrN

تا تمامی پًؿـُا



مًاسد واستشد

ویفیت

مىاػة تشای اوًاع لطؼات كىؼتی

خًب

مىاػة تشای اوًاع لطؼات كىؼتی تا ؿشایط واس دس

تؼیاس

دمای ومتش اص  200دسجٍ

خًب

مىاػة تشای اوًاع لطؼات كىؼتی تا ؿشایط واس دس

تؼیاس

َش دمایی

خًب

مىاػة تشای اوًاع لطؼات كىؼتی ویاص تٍ ممايمت

تؼیاس

ػایـی ي سياوىاس جامذ

خًب

مىاػة تشای اوًاع لطؼات كىؼتی وٍ دس ؿشایط
ػایؾ تؼیاس ؿذیذ لشاس داسد

سوگ پًؿؾ

َضیىٍ

A

طالیی
تشوض

A

تىفؾ
خاوؼتشی

ػالی

تىفؾ
1.5A

مـىی
لًٌُ ای
مـىی

1.5A

خاوؼتشی تیشٌ
2-4A

تؼتٍ تٍ تشویة
اوتخاب ؿذٌ

مىاػة تشای اوًاع لالثُای دایىؼت ي اوؼتشيد ي
تضسیك ي دیگش لطؼات كىؼتی تا ؿشایط خاف

خًب

1.3A

تشیثًلًطیه

تجُیضات
ساوتًس پًؿؾ دَی ایه ؿشوت اص وًع ساوتًس َیثشیذی تا اتؼاد ویمٍ كىؼتی اػت وٍ لات یت پًؿؾدَی لطؼتات
تا ػٍ سيؽ لًع واتذی ،مگىتشين اػیاتشیىگ ي تثخیش حشاستی سا داسد .اتؼاد محفظٍ ساوتًس داسای طتًل ،80cm
ػشم 80cmي استفاع  70cmمی تاؿذ وٍ اتؼاد محفظٍ واسی آن  60×60×50cm3اػت .ػیؼتم ساوتًس مًجًد اص
وًع  Filtered Cathodic Arc Evaporationمی تاؿذ وٍ اص لحاظ ویفیت ي تىىًلًطی دس ػطح ساوتًسَای پیـشفتٍ
تٍ ؿماس می سيد .اص دیگش تجُیضات جاوثی ایه ؿشوت می تًان تٍ تجُیضات ؿؼتـًی ايلتشاػًویه فشواوغ تاه
تا ظشفیت  90لیتش ي ػیؼتم پًلیؾ لطؼات تا ػیؼتم پًدس  Al2O3ي تجُیضات  De coatingاؿاسٌ وشد.

ومشٌ ای



فؼالیت َای R&D

فؼالیت َای  R&Dایه ؿشوت اص َمان تذي آغاص تٍ واس ؿشوت تطًس مؼتمش ي تا جتذیت پتی گیتشی گشدیتذ وتٍ اص
مُمتشیه آوُا تٍ مًسد صیش اؿاسٌ می گشدد:
الف) اساهٍ واس ؿشوت دس لالة طشح ایذٌ محًس دس ؿُشن ػ می ي تحمیماتی اكفُان وٍ پغ اص طی مشاح لاوًوی ي
ج ؼات متؼذد دس حضًس دايسان ؿُشن ي تشسػی دلیك تًاومىذی ػ می ایه ؿشوت تًػط دايسان وُایتاً ایه ؿشوت
تٍ ػىًان ؿشوت داوؾ تىیان ي ایذٌ محًس دس ؿاخٍ پًؿؾ دَی تٍ سيؽ  PVDتٍ ػضًیت مشوض سؿذ ياحذ َتای
فه آيس مؼتمش دس ؿُشن ػ می ي تحمیماتی اكفُان دس آمذ وٍ ایه امش تاثیشات صیش سا تش تُثتًد ویفیتت وتاس ایته
ؿشوت داؿتٍ اػت:
 -1و یٍ آصمایـگاٌ َا ي تجُیضات پیـشفتٍ ي گشان لیمت تؼت پًؿؾ وٍ امىان خشیذاسی آن تشای ؿشوت مُیا وثًد
اص طشیك ایه مشوض دس اختیاس ؿشوت لشاس گشفت وٍ اص جم ٍ می تًان تٍ دػتگاٌ واوً ایىذوتًس ،تٍ مىظًس تؼت و یٍ
خًاف پًؿؾ ایجاد ؿذٌ؛ دػتگاٌ میىشي ػختی ػىج تٍ مىظًس تؼت ػختی پًؿؾ؛ دػتگاٌ َای تشسػی
ممايمت خًسدگی پًؿؾ (پالسیضاػیًن دایىامیه،پشاؽ ػىجی امیذاوغ الىتشيؿیمیایی )salt spray،ي دػتگاٌ
میىشيػىًج الىتشيوی تٍ مىظًس ضخامت ػىجی ي مـاَذٌ ػاختاس پًؿؾ اؿاسٌ وشد وٍ َمٍ ایه تجُیضات تاػث
ؿذ ایه ؿشوت تتًاوذ تا اوجام تؼت َای دلیك سيی پًؿؾ َای خًد دس كًست ویاص مـتشی الذام تٍ كذيس
گًاَی وامٍ ویفیت پًؿؾ ) (CERTIFICATEومایذ.
 -2و یٍ تجُیضات ایىتشوتی داوـگاٌ كىؼتی اكفُان ي ؿُشن ػ می ي تحمیماتی دس اختیاس ایه ؿشوت خًاَذ تًد تا تٍ
ادامٍ َش چٍ تُتش فؼالیت َای ػ می خًد تیشداصد.
 -3اص طشف ؿُشن ػ می ي تحمیماتی تًدجٍ ای تٍ مىظًس اوجام امًس تحمیماتی سيی پًؿؾ َا دس اختیاس ایه ؿتشوت
لشاس گشفت ي َمچىیه امىاواتی چًن ومه تٍ خشیذ تجُیضات جذیذ؛ مؼافیت گمشوی ي  ...تتٍ ایته ؿتشوت تؼ تك
گشدیذ.
ب) واس سيی پشيطٌ َای كىؼتی مخت ف دس صمیىٍ َای مشتثط تا مُىذػی متالًسطی اص لثی پتشيطٌ َتای مشتتًه تتٍ
ػاخت لطؼات كىؼتی تٍ مـخلات ػطحی تُیىٍ ؿذٌ اص لحاظ ممايمت تٍ ػایؾ ي خًسدگی


فؼالیت َای كىؼتی
تا وىًن ؿشوت ػًیه پالػما تٍ تیؾ اص 130ؿشوت مؼتثش خذمات پًؿؾ دَی دس ممیتاع كتىؼتی اساهتٍ وتشدٌ
اػت وٍ ػمذتاً مشتًه تٍ اوًاع اتضاس َای تشؿی چًن َاب ،ؿییش ،متٍ ،لاليیض ،فشص ،الماػٍ َا ي اوتًاع لالتة چتًن
ػىثٍ ي ماتشیغ پاوچ ي فشم ،دایىؼت ،اوؼتشيد ،فًسج گشم ي ػشد ي تضسیك پالػتیه ي مًاسد مـاتٍ می تاؿتذ وتٍ
ایه تاػث افتخاس ماػت وٍ تاوىًن تًاوؼتٍ ایم تخؾ اػظم تاصاس داخ ی سا جزب ومًدٌ ي اص خشيج اسص اص وـًس تتٍ
میضان لات تًجُی ج ًگیشی تٍ ػم آيسیم.



فؼالیت َای ػ می ي تحمیماتی
تشخی اصپشيطٌ َای ػ می -كىؼتی اجشا ؿذٌ دس ؿشوت مُىذػی ػطح ػًیه پالػما تٍ ؿشح صیش می تاؿذ:

ردیف

ػىًان

طشف لشاسداد

ػال اوجام

1

پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ TiN

داوـگاٌ آصاد وجف آتاد

1388

1

پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ TiN

داوـگاٌ ؿشیف تیه الم

ویؾ

1389

8

ػٍ ػذد پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ َای  TiAlNي AlTiN

داوـگاٌ كىؼتی اكفُان

 1389ي 1390

4

پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ TiCrN

داوـگاٌ كىؼتی اكفُان

 1389ي 1390

1

پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ TiCN

داوـگاٌ كىؼتی اكفُان

1390

1

پًؿؾ TiCتٍ ػىًان صیش هیٍ تشای واستشد ًَافضا

داوـگاٌ كىؼتی ماله اؿتش

 1389ي 1390

طشح پظيَـی تٍ مىظًس ایجاد پًؿؾ َای ديجضهی تٍ مىظًس واستشد دس

چُاسمیه َمایؾ پظيَؾ ي فه

كىایغ وفت ي گاص

آيسی اػتان اكفُان

1
3

طشح پظيَـی تٍ مىظًس وىتشل ػایؾ دس لطؼات خًدسي جُت واَؾ
ملشف ػًخت

1

پشيطٌ واسؿىاػی اسؿذ دس صمیىٍ پًؿؾ َای وشته ؿثٍ الماػٍ )(DLC

3

پًؿؾ  TiNسيی يسلٍ َای پی ػًختی

3

پًؿؾ  TiNسيی پیؼتًن َای مشتًه تٍ پشيطٌ يصاست ویشي

11

اجشای پًؿؾ َای  TiAlNسيی اوًاع لالثُای گشمىاس

11
11

تشسػی امىان واستشی پًؿؾ َای  DLCسيی تیغٍ َای
واتش ت یذ
اجشای پًؿؾ ديجضهی سيی لطؼات تحت ػایؾ كىؼت گاص تٍ مىظًس
وىتشل خًسدگی ي ػایؾ دس تشاتش گاص تشؽ

18

ایجاد پًؿؾ َای واوً هیٍ ي واوًوامیًصیت

1390

َمایؾ مگامًتًس

1390

داوـگاٌ كىؼتی ماله اؿتش

 1389ي 1390

تا َمىاسی مشوض تحمیمات جُاد
مُىذػی دس اكفُان
يصاست ویشي
مشوض سؿذ ؿُشن ػ می ي
تحمیماتی اكفُان

1390
 1389ي 1390
 1389تا 1391

ؿشوت پتشيؿیمی سجال

1390

كىایغ پـتیثاوی دیاس ؿشق

1391

جـىًاسٌ طشح َای كادساتی
داوؾ تىیان

1393

14

ایجاد  3پشيطٌ دس مًسد پًؿؾ واوًهیٍTiN-TiAlSiN

داوـگاٌ خمیىی ؿُش

1394

11

اوجام تیؾ اص دٌ پشيطٌ داوـجًیی واسؿىاػی اسؿذ ي دوتشی

داوـگاٌ كىؼتی اكفُان

 1395تا 1399

ؿشوت چیىی

1397

ؿشوت تًگا

1395-1396

دفتش مطالؼات ي فىايسی

1397

ؿشوت تؼا

1398

11

پًؿؾ پشٌ َای ومیشػًس SGT-600

ؿشوت ايته

 1394تا 1396

11

تًػؼٍ پًؿؾ َای خًدسياوىاس  MoN-Cuجُت واس دس كىایغ ویشيگاَی

كىؼت ویشيگاَی

1399

11
11
13
13

طشاحی ي ػاخت ايلیه دػتگاٌ تًمی ػاصی ؿذٌ پًؿؾ َای فًق ػخت
دس ایشان ي كادسات تٍ چیه
تًػؼٍ پًؿؾ َای ممايم تٍ خًسدگی ي ػایؾ سيی ت یذَای ؿشوت
صیمىغ SGT-400
پًؿؾ َای فًق ػخت ي خًدسياوىاس
تًػؼٍ پًؿؾ َای خًدسياوىاس پایٍ ياوادیًم تشای لطؼات تشوجی متحشن
جُت واستشد دس كىایغ َؼتٍ ای

ب) َمىاسی ؿشوت ػًیه پالػما تا ػتاد واوً سیاػت جمًُسی دس ساػتای فؼالیتَای تحمیك ي تًػتؼٍ ؿتشوت اص
ؿُشیًس ماٌ ػال  93آغاصؿذٌ ي ضمه تشسػی َای ػ می اوجام گشفتٍ تًػط واسؿىاػان ػتتاد ،فؼالیتتَتای ایته

ؿشوت دس ساػتای ایجاد پًؿؾ َای واوًػاختاس مًسد تاییذ ػتاد واوً لشاس گشفتٍ ي دس حال حاضتش ایته َمىتاسی دس
صمیىٍَای مخت ف ػ می ي تجاسیػاصی تٍطًس مؼتمش ي جذی ادامٍ داسد.
ج ) ػضًیت ؿشوت دس ؿثىٍ پظيَؾ ي فىايسی اػتان اكفُان اص ػال  ،1392ػثة ؿذٌ تا تا حضًس دس َمایؾَتای
تـىی ؿذٌ تًػط ایه وُاد ،صمیىٍ آؿىایی كىایغ مخت ف تا ؿشوت فشاَم ؿذٌ ي طشح َای كىؼتی مخت فتی اص طتشف
ؿشوت ػًیه پالػما دس َمایؾَای چُاسم ي پىجم ؿثىٍ پظيَؾ ي فىايسی اػتان تا صمیىٍ واستشدی دس كىایغ وفتت،
گاص ي پتشيؿیمی ي كىؼت فًهد مًسد اػتمثال ایه كىایغ لشاس گشفتٍ ي تٍػىًان طشحَای تشگضیذٌ اسایٍ ؿذٌ اػت.
د) اص اتتذای ػال  ، 1393ؿشوت ػًیه پالػما اص طشف كىذيق وًآيسی ي ؿىًفایی سیاػت جمًُسی تٍػىًان ؿتشوت
داوؾتىیان تٍ ثثت سػیذٌ ي ایه مًضًع ومه ؿایاوی تٍ تامیه تًدجٍَای مًسد ویاص دس تخؾ تحمیك ي تًػؼٍ ؿتشوت
اص طشیك تؼُیالت مشتًطٍ ومًدٌ اػت.

دس پایان:
تا تًجٍ تٍ گؼتشدگی مًاسد ،ػؼی ؿذٌ اػت دس َش آیتم تٍ روش تىُا اَم مًاسد پشداختٍ ؿًد ي لیىه هصم تٍ روش اػتت
تىُا َذف ایه مجمًػٍ سػیذن تٍ تاهتشیه ػطح ػ می ي ویفی دس خذمت سػاوی تٍ كىایغ دس صمیىٍ مُىذػتی ػتطح
می تاؿذ وٍ الثتٍ امیذ داسیم تا ایجاد سياتط ػالم التلادی تا ؿشوت َای خًاَان ایه تىىًلًطی گامی َش چىذ وًچته
دس جُت التذاس ایشان ػضیض تشداسیم.
دس ایه ساػتا تؼیاس امیذ داسیم ؿشوت َا ي پیـتاصان كىؼت ي تىىًلًطی دس ایشان تلمیم جتذی تتٍ اػتتفادٌ اص ایته
تًاومىذی َا داؿتٍ تاؿذ ي سيی اوًاع اتضاس ؛ لالة ي لطؼات كىؼتی ملشفی اص ایه تىىًلًطی اػتفادٌ ومایذ تا َم تاػث
افضایؾ ساوذمان التلادی تًلیذ دس ایشان دس جُت افضایؾ ػمش اتضاس؛ لالة ي لطؼٍ َای ملتشفی ي َتم تاػتث ومتتش
ؿذن پاسامتش َایی چًن تًلف خط تًلیذ ي ویاص تٍ ػاخت ي ياسدات لالة َا ي لطؼات جذیذ ي وتیجتتاً افتضایؾ ویفیتت
تًلیذ ي ساوذمان التلادی سا دس پی داؿتٍ تاؿذ.

ي مه ا ...تًفیك
مُذی ػثذیضدان
مذیش ػام

