
 های پژوهشی انجام شده در گروه پژوهشی/واحد نساجی و چرمطرح

 مهمترین دستاورد عنوان طرح تحقیقاتی ردیف

1 
بازیابی چربی پشم از پساب شستشو و تخلیص آن به صورت النولین مورد 

  مصرف در صنایع چرمسازی، غذایی و دارویی

یافتن بهترین روش های استخراج و ارزیابی روش

 استخراج

 تدوین استاندارد ملی  استر آمپرمابلپلی-های ویسکوزهای پارچهبررسی ویژگی 2

3 
های ورزشی، های چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه توپبررسی ویژگی

  کیف و ساک
 تدوین استاندارد ملی

 تدوین استاندارد ملی های کشور و کیفیت خامه فرش تولیدی ریسبررسی وضعیت خامه 4

5 
ای و تعیین های الیاف مورد مصرف در سیستم ریسندگی پنبهویژگی

 های این الیاف های بهینه برای ویژگیشاخص
 تدوین استاندارد ملی

6 
های عمومی خطرزا برای تعیین، تشخیص و تهیه پیش نویس ویژگی

 های نساجی های عمومی و مواد رنگزا و رنگدانهاستاندارد ویژگی
 ویژگی و روش آزمونتدوین دو استاندارد ملی 

7 

بررسی و تدوین استاندارد ملی تارتان، کفپوش و مواد پلیمری و توسعه 

اندازی مرکز چند منظوره برای آزمون هفناوریهای نوین جهت ساخت و را

 کنترل کیفی کفپوشهای ورزشی، تارتان، صندلی و مواد پلیمری

 تدوین استاندارد ملی

8 

آموزش نحوه استفاده پنج دستگاه مقاومت در ساخت، حمل، تخلیه، نصب و 

مقابل سرخوردگی )دو دستگاه(، آزمون مقاومت به ضربه، مقاومت در برابر 

نفوذ غلطك آجدار و معیار خاکستری جهت اداره استاندارد اماکن و تجهیزات 

 ورزشی مستقر در مجموعه ورزشی آزادی تهران

 و آموزش مجموعه ورزشی آزادی تهرانتجهیز 

9 

ساخت، حمل، تخلیه، نصب و آموزش نحوه استفاده سه دستگاه ضربه چارپی 

اندازه گیری نیروی بیرون کشیدن خاب چمن مصنوعی و دستگاه مقاومت در 

برابر نفوذ جهت اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی مستقر در مجموعه 

 ورزشی آزادی

 و آموزش مجموعه ورزشی آزادی تهرانتجهیز 

10 

تعیین مشخصات و الزامات کیفی چمن مصنوعی )ساختار، زیرسازی، نصب و 

چگونگی نگهداری( و توسعه روشهای جدید برای آزمون بصورت آزمایشگاهی 

 و میدانی و طراحی و ساخت دستگاههای مرتبط
 تدوین استاندارد

11 
چادر  های مورد استفاده درهای فیزیکی و مکانیکی پارچهمطالعه و شناسایی ویژگی

 تدوین استاندارد مشکی بانوان 

12 
ررسی و تعیین ویژگی های عملکردی و الزامات کیفی تشك های خواب ماشینی و ب

 طراحی و ساخت دستگاههای آزمون کارایی و دوام آنها
 ساخت دستگاه

 ارتقا کیفیت محصول تولیدی  بررسی میزان مقاومت در برابر آتش پذیری موکت های شرکت تولیدی پاالز موکت 13



 


