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 رنگ كسب رتبه الف توسط نشريات پژوهشگاه

ندی ببس هدف ارتقسی نشیریس  لمی  ششور  رر  رتهه  ریزی امور پژوهشی  گذاری و برنسمهدفتر سیاسسی   

هسی اراللس  لمی   هسی مهی  چون وضعا  انتشسر  نیسیه در پسیگسهنشیریس  لمی  را بر اسس  اسص  

دارا بودن سسمسنه استسندارد و تکیال اراللس  در سسمسنه ارزیسب  نشریس  لمی  مورد بررس  و ارزیسب  قرار 

 ژوهش پ لمی  نشریهبندی  در این رتههشند. بندی م دهد و بر اسس  آن نشریس  را در چند سطح رتههم 

سب  در ارزیمتعمق به پژوهشگسه رنگ مطسلعس  در دناسی رنگ  ترویج لمی  و نشیریه  لموم و فنسوری رنگ

 موفق به دریسف  رتهه الف ادند.   9911سسل 

 .اس   قسبل دسترس https://journals.msrt.ir تسرنیسیدر صصوص این اراللس  باشتر در 

 

  

https://journals.msrt.ir/
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 های سطح و خوردگی پژوهشگاه رنگافتتاحیه آزمايشگاه تخصصی پوشش

هسی سطح و آزمسیشگسه تخصص  پواش

شسرگسه  :اسمل پژوهشگسه رنگصوردگ  

 هسی محاط تس  آزمسیشگسه  سسص  رنگ

بسزسسزی تعیارا  و پس از یک مسه  ... و

 91انهه مورخ شسمل  صهح روز سه

پژوهشگسه   بس حضور ریسس  مسهمرداد

 و آمسده ارائه صدمس  بهلمی  و شسرشنسن پژوهشگسه افتتس  رنگ  معسونان  مدیری  آزمسیشگسه  الضسی هاس 

 گردید.مشتریسن 

اندازی آزمسیشگسه مذشور  بس بسزسسزی و راه

مسیشگسه   شماه صدمس  تخصص   آز

هسی پروژهفنسورانه و   هسی صنعت رر 

دانشجوی  مرتهط بس حوزه رنگ  پواش و 

صوردگ  بس هدف رفع ناسزهسی ششور  بس 

 صواهد اد.و انجسم سرل  باشتری پاگاری 
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 توسط پژوهشگاه رنگ محصول اعطای گواهینامه فنی

هس به سرل  در حسل انجسم هسی نوین در زمانه رنگ و پواش هیسنند دیگر فنسوریامروزه پاشرف  فنسوری

سی هبساد. تولاد یک محصول در قسلب برندبوده و بسلطهع تولاد این نوع محصوال  ناز در حسل گسترش م 

هسی جدی از قهال شافا  و شسرای  محصول مواجه نوع محصوال  را بس چسلشمختمف مصرف شنندگسن این 

 .صواهد سسص 

 

 هسی مهندس  استفسدهبس توجه اینکه اغمب محصوال  حوزه رنگ جه  جموگاری از تخریب و تجزیه سسزه

ا  بس شاف محصوال بساند تفکاک اود و نظر به اینکه اشثر محصوال  تولادی دارای نشسن استسندارد م م 

 شنندگسن این حوزه بساسر داوار صواهد بود. و مرغوب برای مصرف
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اقمای   الیمم  بدون در نظر گرفتن ارایطهسی مختمف شاف  بانتهماغس  گسترده و اذلسن به دارا بودن نشسن

شنندگسن این نوع محصوال  تحیال صواهد شرد. و آب و هوای  منطقه صسسرا  بساسر زیسدی را بر مصرف

بخش  به مصرف شننده در استفسده از محصول و اریانسن صسرر تولادشننده از محصول اریانسن لذا جه 

دگسن شنناندازی ساستم صدور گواهانسمه فن  نیوده اس  شه تولادتولادی  پژوهشگسه رنگ اقدام به راه

ر لمی  ب هسی فن  ومحصوال  حوزه رنگ و پواش بس ارائه تولادا  صود به پژوهشگسه و انجسم بررس 

 .بخش  محصول را بس ارایط اقمای  ششور مورد سنجش قرار صواهد دادروی محصول  شسرای  و اثر

ق به رنگ و رزین الوان موفتولادشنندگسن در این راستس برای اولان بسر دو محصول تولادی ارش  تعسون  

 ادند.نسمه محصول از پژوهشگسه رنگ دریسف  گواه 
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 به همت محققان پژوهشگاه رنگ صورت پذيرفت؛

 بررسی عوامل موثر در فرموالسیون حمام فسفاته برای زمینه فوالدی با هدف كاربرد در صنايع دريايی

 

 

محققسن پژوهشگسه رنگ برای نخستان بسر موفق به بررس  لوامل موثر در فرموالساون حیسم فسفسته برای 

زمانه فوالدی بس هدف شسربرد در صنسیع دریسی  ادند. این پروژه در قسلب رر  صنعت  توسط دشتر رضس 

 امان  لضو هاس  لمی  پژوهشگسه رنگ به لنوان مجری به انجسم رساد.

 سسزی سطح اس هسی موثر آمسدهیک  از  روش شردنفسفسته

ای از فسفس  به صور  یک پواش ی آن الیهشه به وسامه

اایاسی  بر روی سطح فمزی ایجسد م  اود. فسفس  از یک 

ررف چسهندگ  صوب  بس فمز بسید دااته بساد و از ررف 

دیگر بس رنگ هس بسید سسزگسری نشسن دهد. الیه فسفسته برای 

 شند.   سطح نسهیوار ایجسد م چسهندگ  رنگ

ند. شسسزی دانس  زیرا چسهندگ  به رنگ بعدی را بهتر م توان نول  آمسدهشردن را م بنسبراین فسفسته

 . گاردای اس  شه روی سطح قرار م توان آن را یک نوع آستری محسوب شرد زیرا اولان الیههیچنان م 
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روی مقسوم  به صوردگ  نقش بساسر مهی  دارند شه بس  هس بربس توجه به مطسلب گفته اده  این پواش

 توان بهترین لیمکرد محسفظ  صوردگ  را داا . رراح  پسرامترهسی موثر بر حیسم فسفسته م 

وژه بساد. در این پرهس اجزای حیسم فسفسته م شسری تسثار دارند شه یک  از آنپسرامترهسی زیسدی در فسفسته

رهسی زمسن بر روی شافا  و مقسوم  پواش فسفسته تری شستاوناک روی  نقش غمظ  یون مس و پسرامت

 ی فوالدی مورد بررس  قرار صواهدگرف .مس و آهن الیسل اده بر روی زمانه
 

 

هسی متفسو  و زمسن هسی متفسو  یون مسهسی فسفسته بس غمظ هسی فوالد در حیسمدر این پروژه نیونه

هسی فسفسته توسط آزمون استسندارد چسهندگ   ضخسم  واشفسفسته شسری صواهند اد. سپس صواص پ

سنج   مه نیک   نیودارهسی پالریزاساون و لکسهرداری نوری به منظور بررس  نتسیج حسصل از شسرهسی 

 لیم  استفسده صواهد اد.

 یهسی فسفسته در ایران و دناس شسرهسی تحقاقست  و صنعت  بساسری انجسم اده اس . امس برابر روی پواش

 .سسزی این پواش هس در شسربرد صنسیع دریسی  شسرهسی اندش  انجسم اده اس بهانه
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 برگزاری سومین نشست شورای سیاستگذاری هشتمین كنگره بین المللی رنگ و پوشش

 19 رنگ و پواش در تسریخالیمم  نظر به اینکه هشتیان شنگره بان

ه وهشگستوسط پژ  "زندگ  و رنگ " بس اعسر مسه سسل جسریمهر 11و 

سومان نشس  اورای ساسستگذاری رنگ برگزار م  گردد  لذا  

در مکسن پژوهشگسه رنگ بس حضور  60/60/9066 مورخ یکشنهه روز الیمم  رنگ و پواش  بان هشتیان شنگره

بار محترم د دشتر جسن نثسری در این صصوص الضسء محترم اورای ساسستگذاری از دانشگسه و صنع  برگزار گردید.

ایفسد نیودند و الضسء محترم اورا  هسی آت  شنگرهو برنسمهاقدامس  صور  پذیرفته  موردای را در شنگره  ارائه

  نظرا  صود را در راستسی پاشهرد هرچه بهتر اهداف شنگره باسن نیودند.

ریزی دقاق تام لمی  و اجرای  شنگره  هشتیان شنگره بان الیمم  رنگ و پواش  رسسند  بس برنسمهلذا  بسستحضسر م 

داصم  و صسرج  در حوزه رنگ و پواش  در قسلب دو ترین متخصصسن ترین دانشیندان و ارزندهبس حضور برجسته

 هسی سطح و صوردگ  برگزار صواهد اد. ( پواش1هس و ( رنگ و رنگ دهنده9 بس لنسوین: سیپوزیوم

اماد اس  شه بس مشسرش  گسترده دانشگسهاسن و صنعتگران لزیز  فرصت  

د سرآفرین  در حوزه رنگ و پواش ایجسو ش برای ایجسد نوآوری  فنسوری

  الیممجه  شسب اراللس  باشتر به سسی  هشتیان شنگره بان .گردد

  مراجعه فرمسیاد. www.iccc2021.icrc.ac.irرنگ و پواش به آدر  

http://www.iccc2021.icrc.ac.ir/
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 از پژوهشگاه رنگ های وابستهپژوهش و فناوری گروه مپنا و شركتمعاونت بازديد  
 

تارمسه  1در روز چهسرانهه مورخ 

 ادامه هیکسری به منظورو  9066

مسبان گروه مپنس و پژوهشگسه ف 

رنگ و در جه  رفع ناسزهسی 

ششور لزیزمسن ایران  بسزدیدی از 

و تجهازا  تخصص  توسط مدیران و شسرانسسسن محترم معسون  پژوهش و فنسوری هس پژوهشگسه  توانیندی

)ارش  پسر  ژنراتور  ارش  مپنس بویمر و ارش  توگس( صور  گرف  و هسی وابستهگروه مپنس و ارش 

هسی سطح و صوردگ   بسزدید از هسی گروه پواشضین معرف  اجیسل  پژوهشگسه رنگ و توانیندی

سی هبسزدید متقسبل از ارش مقرر گردید ضین هسی تخصص  پژوهشگسه بعیل آمد و سرگسههس و شآزمسیشگسه

تسبعه توسط تام تخصص  

و انسص  ناسزهسی  پژوهشگسه

 هسیمپنس و ارش  مجیوله ارش 

هسی آینده وابسته  لنسوین پروژه

 هس صور  پذیرد.نگر به ارش  مپنس الالم و مراحل آت  هیکسری
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 مکاتبات اداری در پژوهشگاه رنگ یستم گردشسدوره آموزشی برگزاری 

اندازی ساستم جدید سسمسنه الکتروناک  دبارصسنه و گردش مکستهس  اداری در پژوهشگسه  پارو نصب و راه

مديريت سبز در جهت كاهش مصرف كاغذ و نیز در راستای استفاده  های كمیتهبا هدف اجرای سیاست

دوره ی مکاتبات الکترونیکبهینه از سامانه يکپارچه اتوماسیون اداری در جهت تسهیل و تسريع در انجام 

هسی هوایند نسل آموزا  برای الضسی پژوهشگسه توسط واحد انفورمستاک پژوهشگسه و ارش  سسمسنه

 برگزار گردید.به صور  آنالین  9066سوم در صرداد مسه و اهریور مسه 
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 در پژوهشگاه رنگپیشرفته مکاتبات اداری  ئین نگارشآدوره آموزشی برگزاری 

 

 آموزا  در راستسی ناسزسنج 

صور  گرفته بس هدف بههود 

نگسرش مکستهس  اداری شسرشنسن  

 :ه آموزا  بس لنواندور

آيین نگارش مکاتبات اداری "

توسط مرشز آموزش و  "پیشرفته

سه مدر اهریور تحقاقس  صنعت 

به صور  آنالین برای  9066

مدیران و شسرشنسن غار هاس  لمی  

 برگزار گردید.پژوهشگسه 
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