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 333    تندبر فوالد جنس از تراش ابزا های    11.4

 336    هادنده چرخ    1195
 337    خالص آهن    11.6
 332    آلياژکم فوالدهای    11.7
 332    ما اجينگ فوالدهای    11.2
 331    اژيپرآل یفوالدها    11.1
 331    منابع    11.11

 دهؤؤیتؤؤروژنين یممؤؤان ت هؤؤایروش         20فصؤؤل  
 347ی    انتخاب

 345    گازی  وش د  ان  ابی دهیني روژن های اه    21.1
 حمام  وش د  گزینشی دهیني روژن های اه    21.2

 346    نمک
 346    یونی  وش د  گزینشی دهیني روژن های اه    21.3
 347    منابع    21.4

    شؤؤؤؤده دهيؤؤؤؤترين پوسؤؤؤؤته یبررسؤؤؤؤ       21فصؤؤؤؤل  
341 

 341    سنجیس  ی    21.1
 341    پوس   د  یسنج یس   یهاليپروف    21.2
 351    نمون  سازیآماده    21.3
 355    سنجییزس  ی     21.4
 355    نمون  کردن اچ    21.5
 356    ایمنی هایبينیپي     21.6
 357    نو ی ميکروسکوپ    21.7
 251    منابع    21.2

 365    يابيي ع         22فصل  

 367    گازی دهیني روژن    22.1
 361    نمک حمام دهیني روژن    22.2
 361    یونی دهیني روژن    22.3
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 552    ییاياح یاتمسفرها با هاییکو ه 33.7
 551    یميپ روش و نف   يتصف یهاکو ه 33.2
 531    به ر یو بهره یبرا ییهامحرک 33.1
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 787    سطح یمهندس

 526یی    پالسما الک روليز فيزیکی و شيميایی مبانی 35.1
 526    دبای پوش  35.2
 527    پيچ  شعاع و فرکانس 35.3
 522    پالسما ا تعاشات 35.4
 521    پالسما وجود طیشرا پا ام رهای وجودی شرط 35.5
 اکسيداس يون کين يس  اساس ی سازوکا های 35.6

 521ی     يالک رول ییپالسما
 511ی     يالک رول ییپالسما ناکسيداسيو سين يک 35.7
 هایالی    د  کات  دی ق  وس اص  ول معرف  ی 35.2

 512    آلومينيم اکسيد
 تميزک ا ی ب رای الک رولي ی پالسمای ندیفرآ 35.1

 512    فوالدی سطوح
 512    ني ریدی/ کا بيدی سطحی عمليات 35.11
 پالس  مای فيزیک  ی     ش  يميایی ن  دهاییفرآ 35.11

 512    شده تقوی 

 ب  رای الک رولي   ی پالس  مای ن  دیفرآ ش  رح 35.12
 513    فوالدی سطوح تميزسازی

 514    ( n)اکسيد شيميایی حاللي  واکن  35.13
 الک رولي  ز ح  ين محص  والت و گرم  ا تولي  د 35.14

 514یی    پالسما
 611    پالسما توسط ني روکربو اسيون جدید ندیفرآ 35915
 611    دیآن جرق   وش ب  دهی سوب ندیفرآ 35916

 PED    614  وش 35.17
 617دهی     سوب و سازیآماده ندیفرآ 35.12
 PEO    617 د  ماني و ینگ اصول 35.11
 PES    612 د  ماني و ینگ اصول 35.21
 612    منابع 35.21

 نؤؤؤهيبه یپارامترهؤؤؤا انتخؤؤؤا          36فصؤؤؤل  
 617    يیپالسما زيالکترول

 615    (η) اکسيداسيون  اندمان 36.1
ی    جزئ   ن  دهاییفرآ جری  ان  ان  دمان محاس  بات 36.2
612 
 611    ول اژ -جریان اثرات و هاویژگی 36.3
 و تشعش عات س طح، ب ر اکس يدی ه ایالی  36.4

 621    آنها سای 
 OCSL    622 وزنی بازده 36.5
 622    ت لي  پا ام رهای 36.6
 622    ول اژ بحرانی نقاط 36.7
 624    الک رولي  يبترک اثر 36.2
 PEO    624  برای الک رولي  ان  اب 36.1
 ی  يالک رول اش باع ب رای الک رولي   ان  اب 36.11

 626   ( PES)  ییپالسما
 626    نيميآلوم اکسيد پوش  حرا تی آناليز 36.11
 626    پوش  د  فازها چگالی تعيين 36.12
 627    نفوذ ندهاییفرآ 36.13
 621    پالسما شيميایی هایواکن  36.14
 631    کاتافو تيک اثرات 36.15



 

 

 آلياژه  ای  وی ب  ر اکس  يدی هایپوش    36.16
 631    آلومينيم

 631    سطح ترکيب و ساخ ا  36.17
 س راميکی اکس يد هایالی   توليد های وش  36.12

 634    اکسيدی هایالی  بر وی
  وی ني ری دی -کا بي دی س طحی هایالی  36.11
 635    دهافوال
 PEN/C    635 عمليات های¬مش ص  36.21
 636    سطح بعدی عمليات های¬مش ص  36.21
 PEN/C-PIAD    636دوگان  عمليات 36.22
 الک رولي  ی پالس مای ن دیفرآ بر پا ام رها اثر 36.23

 631    فوالدی سطوح یزکا يتم برای
 یزک  ا يتم د  خ  ا جی س  طح الی    خ واص 36.24

EPP    631 
 ش ده ایج اد هایپوش   بر موثر پا ام رهای 36.25

 641    الک رولي ی ت لي  توسط
 642    اکسيدی های¬پوش  کا آیی 36.26
 ن دیفرآ ح ين الک ریک ی ت لي   های¬کانال 36.27

 651    الک رولي ی پالسمای
 651    مش رک فصل منطق  زساخ ا ی  36.22
 652    تریبولوژیکی کا آیی 36.21
 656    حرا تی ی هدا 36.31
 652    الک ریکدی خواص 36.31
 ش  ده ایج  اد ه  ای¬الی    خ  و دگی عملک رد 36.32

 652    پالسما ندیفرآ توسط
 661    تجربی فاک و های 36.33
 662    پذیرامکان کا بردهای سایر 36.34
 663    گيرین يج  و بندیجمع 36.35
 663    منابع 36.36

 655ی    کاتد يیپالسما زيلالکترو         35فصل  

 مهندس ی د  پالس مایی الک رولي ز از اس فاده 37.1
 677    سطح

 672    پالسمایی الک روليز فيزیکی و شيميایی مبانی 37.2
 671    الک رولي ی پالسمایی دهیکربن.ني روژن 37.3
 پالس  مایی اش  باع د  ماني و ین  گ اص  ول 37.4

 621    الک رولي ی
 پالس مایی اش باع ب رای الک رولي   بان  ا     37.5

 622    الک رولي ی
 623    هایالی  سایشی و اصطکاکی خواص 37.6
 624    شده ني روکربو ه هایالی  یزس  ی  37.7
 624    شده ني روکربو ه هایالی  خو دگی عملکرد 37.2
 624    آن کا بردهای و مي انيت خواص 37.1
 625    ییشيميا حرا تی فرآیندهای 37.11
 د  پالس مایی الک رولي ز  وش ک ا برد س ابق  37.12

 625    آن خواص و مي انيت کا یس  
 625    کردن ني رو ه  37.11
 د  پالس مایی الک رولي ز  وش ک ا برد س ابق  37.13

 626    صنع 
 هایزمين   وی بر گرف   انجام های¬آزمای  37.14

 622    فوالدی
 711    منابع 37.15

  يیپالسما یدهتروژنين -کربن         38ل فص 
 511    یتيالکترول

 و( SEM)ی وبش الک رونی ميکروسکوپ ن ایج 32.1
 711    سنجییزس  ی 

 712    پرتو پراش آزمون از حاصل ن ایج 32.2
 ب  از م  دا  پ انس  يل آزم  ون از حاص  ل ن   ایج 32.3

(OCP)    711 
 پال یزاس   يون آزم   ون از حاص   ل ن    ایج 32.4

 725  انشيودایناميکپ
 امپ    دانس آزم    ون از حاص    ل ن     ایج 32.5

 727    الک روشيميایی
  اتم  ی ج  ذب آزم  ای  از حاص  ل ن   ایج 32.6

 722    پالسما



   

 

 721    منابع 32.7

 537ضمیمه    

 571واژه نامه انگلیسی به فارسی    

 573واژه نامه فارسی به انگلیسی    

 553فهرست الفبایی   


