
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplement: 
دانشنامه دارای دو بخش می  بادیدب بخیش او      62جلد 

 Supplementاست ول  بخش دوم  دخل هاکه ادامه م

نام دارد که مطالب ضییمیه ای را جتیت مطال یه ارا یه      

 داده استب مطالب ارا ه دده دامل موارد زیر م  بادد:
Air Pollution Control Methods 

Carbon Fibers 

Composite Materials 

Dendrimers 

Hemodialysis 

Lonic Liquids 

Metathesis 

Microfluidics 

Reliability 

Sampling techniques 

 

  (Index) نمایه

دانشنامه نیایه م  باددب در ابتیدا متتیوای هیر     62جلد 

و جلیوی آنتیا   جلد را به صورت کل  و مجزا آورده اسیت  

را ذکر کرده اسیتب   مدخلنمز دیاره صفته ی مربوط به 

هیر    A-Zسپس به صورت جز   و بیه رررمیب الفییای     

و در ذیل هرکدام رقسمیات فرع  مربوط به آن را  دخلم

با ذکر دیاره جلد و دیاره صفته آورده استب دیاره ای 

آمیده  نشیان   ایتالمی   بیه صیورت    دخلکه در جلوی می 

آن م  آید  مقابلم  بادد و دیاره های  که دهنده جلد 

 نشان دهنده صفته است:
Nasal impact frequency (NIF),   :   -

    
 

است نشان دهنیده   Boldدیاره ی صفتار  که بصورت 

می   ی آن است که این مقالیه جیزم مقیادت دسیت او      

 :بادد
Vinyl  chloride,   :   -    

 

آمده اسیت بیدین    t دیاره صفتار  که جلوی آنتا حرف

 م ناست که این مطلب در جدو  آن صفته م  بادد:
Metal Properties 

      Of actinium,  :   t 

      Of americium,  :   t 

      Of berkelium,  :   t 

      . 

      . 

      . 

 

سیستم ارجاع متقابل 
(Cross_Refrences)                           

 ع متقابل در سراسر نیایه رعایت دده است:سمستم ارجا
Air.                  See also          Atmosphere 

Atmosphere.  See also          Air  entries   

 

 

 

                                 
                                                                     

 سان  و کتابخانه مرکزی:مرکز اطالع ر

 (1;فن  و متندس مراجع درمن )
 

 تکنولوژی شیمیدانشنامه 
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 72رابستان 
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 دانشنامه تکنولوژی شیمی 
این دانشنامه برای ارا ه ی زممنه های مختلف رکنولیویی  

واهنید  دمی  بیه متخصصیان و دانشییندان  کیه می  خ     

درباره ی موارد متیم در رکنولیویی دیمیمای  اطالعیات     

بدست آورند رتمه دده استب داییره الی یارف رکنولیو ی    

دمی  نقش خود را به عنوان بتترین منیع مرجع در این 

سا  اخمر ارا ه کرده اسیتب ایین دانشینامه     05زممنه در 

بسمار مفصل است و دارای جدو   نییودار  فرمیو  هیا و    

 دمیمای  و دکل آنتا نمز م  باددبررکمیات 

ویرایش پینجم ایین داییره الی یارف بیر متتیوا و دیکل        

ویرایش های قیل  بیا اضیافات و ریممیرات و رسیتردر      

ب ایین وییرایش ریکمیدی بمشیتر بیر      اسیت  های  در آنتیا 

رکنولییویی دییمی  متمطیی  و رکنمیی  هییای آنییالمزی و 

عالمییات پمشییرفته اسییتب در اییین ویییرایش  روی هییای 

ری  و مستند و مواد جدید موجود در دسترس که بیا  فاب

 رکنولویی مدرن ساخته دده  آمده استب

 

 گستره موضوعی
موضیوعات مختلفی  نیون آلیودر  هیوا       نشینامه  این دا

بمورکنولویی  عوامل قلیی   میواد کیامپوزیت   داروهیای     

پاک کننده و ذرات نرب   رنگ و رنگدانیه هیا  میدیریت    

   فمیرها و منسوجات و نرم  رخیمر و آنزیم انریی و

 

سرامم  و سیمیان  دیمی  جامیدات و دیمی      دمشه   

م دن   فلزات و آلمیای فلیزات و متیالویی  میواد دارویی        

کاهش زا دات و آدییا  هیا و میواد الکترونمکی  و نمییه      

 رسانا وببب را در بر م  رمردب

 

 تکنولوژی شیمی نامهدانشساختار 
جلد م  بادید کیه    62ای دار دانشنامه رکنولویی دمی 

دییییامل  62آن نیایییییه اسییییت و جلیییید  62جلیییید 

Supplement   میی  بادییدب هییر جلیید دییامل فترسییت

مطالب  نویسندران مقادت به رررمب الفیای  موضیوعات  

مقاله بر اساس نام خانوادر  نویسندران  روضمح عال م و 

اختصییارات و نشییانه هییای بییه کییار رفتییه در مییتن و     

بیه رررمیب    دخل هیا ددبسیپس می  کتابشناس  آنتا م  با

  بخش هیای  دخلآمده استب در ذیل هر م A-Zالفیای  

 :موارد زیر آمده است مختلف  نون

1-  Introductionمی    دخلرفی  می   : این بخش به م

پردازد و اطالعات مختصری راجع بیه آن را روضیمح می     

 دهدب

6-Physical Properties ساختار فمزیک  و اطالعات :

 را در اختمار ما م  رذاردب دخلبه مفمزیک  مربوط 

3-Chemical Properties    در ایین قسییت سیاختار :

 بداده م  دودروضمح  دخلدمیمای  م

4-Manufacture این بخش که دارای فرعمات زیادی :

 میدخل نمز م  بادد به فرمولتای مختلف در رتمه میواد  

 مربوطه اداره داردب

 

0-Shipping and handing  ت میواد  : در ایین قسیی

دیگری که از طرق مختلف از این ماده ساخته می  دیود   

 به طور مفصل ارا ه م  دودب

2-Specifications and Factors عوامییییل و :

 رشریح م  ررددب دخلمشخصات م

2-Usesمربوطیه در بخشیتای مختلیف     دخل: کاربرد م

 علی  را بمان م  کندب

7-Health and Safety  فوا یید و کییاربرد آن را در :

 متمط روضمح م  دهدب

9-bibliography  میورد   میدخل : در این بخش  متیل

بتث در ویرایش های قیل  با ذکر دیاره جلید و دییاره   

نودته دده و متیل کیار   اینکه روسط نه کس  صفته و 

 وی آمده استب

 

 (Contributors)فهرست پدید آورندگان 

د نویسندران مقاله هیا را  در این قسیت خواننده م  روان

بمابید و در   Boldبه صیورت  بر اساس نام خانوادر  آنتا 

ذیل هرکدام نام دانشگاه یا مؤسسه پژوهش  و متل کیار  

و نمز عنیوان مقالیه رییلمف  وی را     Italiرا بصورت مؤلف 
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