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  کسب رتبه نخست در کشور

 ه توسط پژوهشگاه رنگو رتبه چهارم در سراسر خاورمیان

 

توسط گروه پژوهشی  Scimago بندیرتبه نظام

 که شودمی انجام اسپانیا در گرانادا دانشگاه در سایمگو

درصد(، شاخص های  ۰۵های پژوهشی )شاخص براساس

درصد(  2۵)درصد( و شاخص های اجتماعی  ۰۵نوآوری )

و بر مبنای داده های اسکوپوس موسسات مختلف پژوهشی 

های ترین نظامبندی یکی از جدیدترین و جامعکند. این رتبهبندی میرا در سراسر دنیا ارزیابی و رتبه … و دانشگاهی و

 .ها و موسسات پژوهش محور در جهان استشگاهبندی پژوهشی دانرتبه

پژوهشگاه رنگ در رتبه نخست پژوهشگاه های دولتی در کشور و در رتبه چهارم  پایگاه این از آمده دست به نتایج در آخرین

 .در سراسر خاورمیانه قرار گرفته است

ها( به عنوان پژوهشگاه شاخص و برتر پژوهشگاه رنگ پس از فلسطین اشغالی، مصر و عربستان سعودی )و در همه حوزه 

 .دیده می شود

 .نمایدروابط عمومی پژوهشگاه این موفقیت را به اعضای محترم هیئت علمی و همکاران پژوهشگاه صمیمانه تبریک عرض می
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 توسط نشريه Q1کسب رتبه 

 Progress in Color Colorants and Coatings 
 پژوهشگاه رنگ

های مختلف در سطح ملی علمی در رشته بندی نشریاتیک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه تأثیرضریب 

دهنده فراوانی استنادهایی است که در شود. این شاخص نشانالمللی به کار گرفته میها در سطح بینیا برای مقایسه مجله

پایگاه استنادی این عامل همه ساله توسط  .شودنشریه داده می طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک

ارجاع منتشر  ساالنه هایمحاسبه و نتیجه در گزارش ،بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجالت علمی( ISCجهان اسالم )

ه صورت سال دوشود. محاسبه بر مبنای یک دوره شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه میمی

 شرمنت گیرد؛ به عبارت دیگر برای هر سال معین، ضریب تاثیر یک مجله متوسط تعداد ارجاعات داده شده به هر مقالهمی

 . باشدسال متوالی قبلی می در طی دو آن نشریهدر  شده

متعلق به  Progress in Color, Colorants and Coatingsدر جدیدترین گزارش پایگاه استنادی جهان اسالم نشریه 

 های علمی گردید. در تمام زیربخش Q1پژوهشگاه رنگ موفق به کسب رتبه 
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کسب عنوان بهترين آزمايشگاه در آزمون 

گیري ويسكوزيته سیاالت مهارت اندازه

 توسط دستگاه رئومتر پژوهشگاه رنگ
 

آزمایشگاه رئومتر آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در آزمون مهارت 

آزمایشگاه در موفق به کسب عنوان بهترین  ( ISO3219 ) مطابق با استاندارد، ۹۹گیری ویسکوزیته سیاالت در سال اندازه

الزم به ذکر است این آزمون توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان  دید.بین آزمایشگاههای شرکت کننده گر

های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای های آزمونمرجع برگزاری آزمون مهارت )مقایسات بین آزمایشگاهی( در انواع زمینه

  .برگزار گردید ۹۹در بهمن ماه سال  ISO /IEC 17043 الزامات استاندارد بین المللی ملی و بین المللی، مطابق با
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 در آزمون توسط پژوهشگاه رنگ  درجه عاليکسب 

 DSCآنالیز حرارتي مواد شیمیايي به روش مهارت

آزمون مهارت آنالیز حرارتی مواد آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در 

این آزمون دید. های شرکت کننده گردر بین آزمایشگاهدرجه عالی موفق به کسب  1۰۹۹در سال DSC  شیمیایی به روش

توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت )مقایسات بین آزمایشگاهی( در انواع 

 ISO آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی، مطابق با الزامات استاندارد بین المللی هایهای آزمونزمینه

/IEC 17043  ید.برگزار گرد 1۰۹۹در بهمن ماه سال  
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  FTIR آنالیزکسب درجه خیلي خوب در 

   مواد شیمیايي به روش کیفي و کمي

  گوهشگاه رنپژتوسط دستگاه 
 

مواد   FTIR آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه رنگ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در آزمون مهارت آنالیز

 دید.در بین آزمایشگاههای شرکت کننده گردرجه خیلی خوب  موفق به کسب  ۹۹به روش کیفی و کمی در سال شیمیایی 

این آزمون توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان مرجع برگزاری آزمون مهارت )مقایسات بین آزمایشگاهی( در 

 المللی، مطابق با الزامات استاندارد بین المللیای ملی و بینهای آزمایشگاهی بر اساس استانداردههای آزمونانواع زمینه

ISO /IEC 17043  ید.برگزار گرد ۹۹در بهمن ماه سال 
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تمـديد دومین دوره گواهینامه تايید صالحیت 

 آزمايشگاه فیزيک رنگ 

  به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران

 در حوزه کالیبراسیون                          

 
به منظور تمدید گواهینامه تایید صالالالحیت آزمایشالالگاه همکار آزمایشالالگاه فیزیک رنگ در حوزه کالیبراسالالیون، در تاری     

یم ت جلساله ارزیابی آزمایشگاه با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد برگزار گردید. این جلسه با حضور  24/۵۰/14۵۵

چهالالار نفره هیالالات ممیزان آقالالای مهنالالدس پیالالام 

سالالعادتی سالالرممیز، آقای مهندس علی حسالالینی   

کارشالناس فنی رنگ، خانم مهندس الهام عسگری  

کالارشالالالناس فنی کالیبراسالالالیون و خانم مهندس  

شالالهرزاد شالالهرابی مشالالاهده گر کالیبراسالالیون به   

نمایندگی از سالالازمان ملی اسالالتاندارد و هم نین  

 یت کیفیت و مدیریت فنی آزمایشگاه فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ برگزار گردید. حضور تیم تخصصی مدیر

جلسات طی سه مرحله افتتاحیه، ارزیابی و اختتامیه و با حضور خانم دکتر راضیه جعفری به عنوان مدیر گروه دوباره تولید 

نم وند مدیر کیفیت پژوهشگاه، خارنگ و کنترل رنگ و هم نین مدیر فنی آزمایشگاه فیزیک رنگ، آقای دکتر بهزاد شیرک

 مهندس نجمه خلیلی کارشناس مسئول آزمایشگاه و خانم مهندس شیرین جبلی کارشناس استاندارد برگزار شد.

در جلسه ارزیابی که با حضور تیم تخصصی ارزیابی استاندارد و مدیر فنی و کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک رنگ برگزار 

یشگاه کالیبراسیون فیزیک رنگ در حوزه کالیبراسیون دستگاههای اسپکتروفتومتر انعکاسی با شد مدارک و مستندات آزما

 سال متوالی دیگر تمدید شد. 2بررسی و در پایان گواهینامه این آزمایشگاه برای  di:8هندسه 
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 راه اندازي دستگاه آزمون لوله امپدانس

 گیري جذب و انتقال صوت در مواد()اندازه

 آزمايشگاه نمايش رنگ و پردازش تصوير پژوهشگاه رنگدر 
 

هرتز در  2۵۵۵و  1۵۵۵، ۰۵۵، 2۰۵گیری ضریب جذب و ضریب انتقال صوت مواد آکوستیکی در محدوده دستگاه اندازه

اندازی شد. رفع آلودگی صوتی در فضاهای صنعتی، آزمایشگاه نمایش رنگ و پردازش تصویر پژوهشگاه رنگ، نصب و راه

ا و هو خانگی نیازمند تحقیق بر روی انواع مواد طبیعی و مواد سنتزی به منظور استفاده و یا ساخت انواع ماستیک شهری

 دهی سطوح و ایجاد حفاظ برای جلوگیری از انتقال اصوات مزاحم است. های آکوستیک برای پوششپالسترها و پنل

و یا درصد انتقال صوت در مواد و تولیدات، با دامنه وسیعی که  در تحقیقات و یا نیاز صنعت، اندازه گیری درصد جذب صوت

دارای اهمیت بسزایی است. دستگاه لوله امپدانس اندازه گیری خود  مواد مختلف از نظر مقاومت در برابر عبور صوت دارند،

بل توجهی برای محققین، دهد و  کمک قارا برای فرکانس های اصلی مولد آلودگی صوتی در محدوده شنوایی انسان انجام می

گیری جذب و های داخلی و خارجی که درخواست اندازهتولیدکنندگان مختلف از جمله صنایع خودرویی و طراحان محیط

 انتقال صوت محصوالت خود را دارند، فراهم می آورد. 
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 منتشر شد "شیمي و فناوري -هاي تبديليپوشش"کتاب 
 

   رساند کتاب میروابط عمومی پژوهشگاه رنگ با کمال افتخار به اطالع 

توسط انتشارات پژوهشگاه  "شیمي و فناوري -هاي تبديليپوشش"

آقای دکتر رضا امینی و خانم دکتر این اثر  گانرنگ، منتشر گردید. گردآورند

 : در خصوص این اثر ذکر کرده اند که پونه کاردر

با ضخامت کمتر از زیرایندی هستند که بر روی آن به هایی ها الیهپوشش

های محافظ ها و الیهدهند. پوششهای خاصّی به آن میروند و ویژگیکار می

ها ترین هدف آنشوند که مهمهای گوناگونی به کار گرفته میبه دلیل

جداسازی یک جسم از پیرامون آن است. به صورت تجربی، پوششی به عنوان 

تواند محافظت کامل را فراهم سازد. به طور کلّی هر اندازه عمر سودمند و وجود ندارد و هیچ پوششی نمیپوشش کامل 

مار شُترین عملکردهای بیشود. دو نمونه از مهمهای اجرای آن نیز زیادتر میی پوششی افزایش یابد، هزینهبازدهی یک سامانه

ا به هها از دیدگاه اقتصادی، حفاظت از سطح زیرایند است. پوشششترین نقش پوشها، حفاظت و آراستن است. مهمپوشش

ای هکنند و بنابراین بسیار ارزشمند هستند. پوششها کمک میهای کاربردی بیشتر محصولداری و افزایش ویژگینگه

ای برخوردار هستند یژههای تبدیلی از اهمّیّت وپُرشماری با توانایی حفاظت از خوردگی وجود دارند که از این میان، پوشش

 ها پرداخته شده است.و در این کتاب به آن

ده شهای تبدیلی شناختههای جوراجور پوششاند. سپس گونههای تبدیلی تعریف و شناسانده شدهدر آغاز این کتاب، پوشش

-لی زیستهای تبدیشهای تبدیلی فسفاته و پوشهای تبدیلی کروماته، پوششهای تبدیلی آندایزشده، پوششمانند پوشش

 اند.سازگار، به صورت مو به مو بازشکافی شده
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ای هی توانایی و تالش خویش را در پاسداشتِ واژگان و ترکیبنویسندگان ذکر کردند که در هنگام نوشتن این کتاب، بیشینه

 اند.کار گرفتهزیبا، رَسا و شَکَرینِ زبانِ فارسی به

شود، عاری و خالی از لغزش و خطا و متن علمی و فنی دیگری که به زیور طبع آراسته می گمان این کتاب نیز مانند هربی

کاستی نیست. بنابراین آگاهی یافتن از 

پیشنهادها و نظرهای ارزشمند خوانندگان 

ی کتاب، گرامی به هنگام چاپ دوباره

 بسیار کارساز و رهگشا خواهد بود.

چیز دان، خداوند بزرگ، مهربان، همه

جا عیان را شکرگزاریم کار توان و همههمه

مان کرد، قدم به قدم، از آغاز که دستگیری

 تا پایان این کتاب. 

ای کوچک از مشکالت دانشگاهی و مان بیارزد و برایند کارمان، گرهامیدوار و آرزومندیم که دستاوردمان به تالش و کوشش

 صنعتی کشور عزیزمان، ایران اسالمی، باز کند.

 گَر رَد کُني بضاعتِ مُزجات وَر قَبول  را به جُز تو در همه عالَم عزيز نیستما 

عالقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان 

 .خریداری نمایند   jdamirkabir.ac.ir/shopحافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس 

 

 
 

 

 

http://jdamirkabir.ac.ir/shop
http://jdamirkabir.ac.ir/shop
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 حضور گروه پژوهشي دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ 

  در دوازدهمین کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

 

 

 

 

 

 1۹-2۵کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران که در تاری   گروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ در دوازدهمین

خرداد ماه سال جاری در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد 

بصورت مجازی برگزار گردید حضور فعال داشت و آخرین 

ها و دستاوردهای پژوهشی خود را با مخاطبین صنعت یافته

 نساجی به اشتراک گذاشت.

کتر راضیه جفری عضو هیات در این کنفرانس تخصصی، خانم د

علمی و مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ با همکاری 

هیات علمی گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی و معاونت پژوهشی پژوهشگاه رنگ، مقاالت محترم آقای پروفسور قرنجیگ عضو 

رنگی کالف پشمی رنگرزی شده با ماده بررسی ظاهر "پژوهشی در زمینه فرش و بافته های دستباف با عناوین  –علمی 

 "اثر کاربرد دندانه های گیاهی در تغییر ظاهر خود رنگ کاالی پشمی"و  "رنگزای اسپرک در حضور داندانه گیاهی هلیله زرد

ی مرا ارائه نمودند. مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ، هدف از دو پژوهش فوق الذکر را بررسی رفتار رنگی کاالی پش

 کاربردی در فرش دستباف را در جایگزینی دندانه های معدنی با نوع گیاهی و زیست سازگار عنوان نمودند. 
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 یصف یدکتر مهد یانآقادر این کنفرانس خانم مهندس فهیمه قیصر دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه رنگ به راهنمایی 

و  نیرز یگروه پژوهش یعلم اتیعضو ه رکوندیدکتر بهزاد شو رنگ و کنترل رنگ  دیگروه دوباره تول یعلم اتیعضو ه

را ارائه  "شده یرنگرزاستر  یپارچه پل یاندازه ذره و اثر ماده عمق دهنده بر رو نیارتباط ب "با عنوان  یاها مقالهیافزودن

اندازه ذره و اثر ماده عمق دهنده بر روی پارچه پلی استر رنگزری شده بررسی شده است. ارتباط بین  قیتحقدر این نمودند. 

های تیره بخصوص استر، امکان دستیابی به عمق های سنگین در شیدبدلیل ساختار متراکم و ضریب شکست باالی الیاف پلی

سازد. بنظر میاین مشکل را برطرف میدهنده تا حدی در الیاف خیلی ظریف تا حدی مشکل است. استفاده از مواد عمق

دهندگی این رسد عوامل مختلفی از جمله ضریب شکست، ماهیت پلیمری، روش اعمال، مقدار مصرف و ... بر ویژگی عمق

دهنده پایه سیلیکونی در دو اندازه ذرات متفاوت انتخاب و ترکیبات مختلفی مواد اثرگذار باشد. در تحقیق حاضر یک نوع عمق

ها تهیه و بر روی پارچه رنگرزی شده اعمال شد. نتایج بدست آمده از رنگ سنجی نشان داد عمق دهنده با اندازه ذره از آن

 کوچکتر اثر عمق دهندگی بیشتری در بین همه نمونه ها دارد.

 

 

  

Deepening agent (Micro) 

Deepening agent (Macro) 
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 علمي وبینار برگزاري

  آن کاربردهاي و رنگ فیزيک علم با آشنايي "

 "تاريخي آثار و اشیاء مرمت و حفاظت در
 

 رنگ کنترل و رنگ تولید دوباره پژوهشی گروه مدیر و رنگ فیزیک پژوهشکده علمی هیات عضو جعفری راضیه دکتر خانم

 میراث و موزه جهانی روز مناسبت به 14۵۵ ماه اردیبهشت 28 تاری  در

 یزیکف علم با آشنایی" عنوان تحت علمی وبینار( اردیبهشت 2۹) فرهنگی

 هدف با را "تاریخی آثار و اشیاء مرمت و حفاظت در آن کاربردهای و رنگ

 اب مرمت و حفاظت های رشته عالقمندان و دانشجویان اساتید، آشنایی

 همکاری با هنری های حوزه در آن کاربردهای و رنگ فیزیک مباحث

 حفاظت دانشکده نیز و ایران تاریخی آثار مرمت و حفاظت موزه، انجمن

 اییه سرفصل فوق، آنالین سمینار در. نمودند برگزار هنر دانشگاه مرمت و

 دیهمانن رنگ مباحث کاربرد سنجی، رنگ مبانی و اصول با آشنایی چون

 زهحو در مختلف نوری منابع تاثیر و رنگ اختالف فرمولهای متاماریزم، و

 .یدگرد ارائه باستانی و تاریخی آثار و ها دیوارنگاره اشیا، حفاظت و مرمت

 بیشتر چههر آشنایی را علمی وبینار این برگزاری از هدف رنگ فیزیک پژوهشکده رنگ کنترل و رنگ تولید دوباره گروه مدیر

 توسعه منظور به تاریخی آثار و اشیاء حفاظت و مرمت حوزه در رنگ فیزیک کاربردی و ای پایه مباحث با مخاطبین

 اهدانشگ و ایران تاریخی آثار مرمت و حفاظت موزه، انجمن رنگ، پژوهشگاه مابین فی مشترک پژوهشی و علمی همکاریهای

 .نمود عنوان هنر
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