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 مهندسي و فني گروه در کشور برگزيده پژوهشگر مقام کسب

 توسط هیات علمي پژوهشگاه رنگ  

 

 رشد و توسعه همه جانبه ایران اسالمی در گرو شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای علمی در مسیر بالندگی کشور است.

افتخاری است ستودنی و  به اهداف مقدس آموزشی، یابی دستاعتالی علمی کشور و  راستایتوفیق خدمت در  گمانبی

 .ارزشمند

 وارهجشن دومین و بیست در مهندسی، و فنی گروه در کشور برگزیده پژوهشگر مقام کسبروابط عمومی پژوهشگاه رنگ، 

 گروه علمی هیأت محترم عضو به آقای دکتر بهرام رمضان زاده کراتی را کشور برگزيده فناوران و پژوهشگران از تجلیل

 .نماید می عرض تبریک پژوهشگاه همکاران و خوردگی و سطح های پوشش پژوهشی

آذرماه و همزمان با بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش  22ضمنا به استحضار میرساند در مراسمی که در روز پنجشنبه 

 وسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوریو فناوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید، از دکتر رمضان زاده ت

 جناب آقای دکتر زلفی گل تقدیر بعمل آمد.
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 جهان برتر دانشمندان %7 لیست در رنگ پژوهشگاه علمي هیات اعضاي قرارگیري

 

 آقایان: میرساند اسامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ، استحضار به مسرت کمال درروابط عمومی پژوهشگاه رنگ 

 %2 میان در قراگوزلو مهرناز دکتر خانمسرکار و مهدویان محمد دکتر زاده،رمضان بهرام دکتر محمودی، نیازمحمد پروفسور

 .گرفت قرار جهان برتر دانشمندان

 به ارجاعات ،h-index، hm-index ارجاعات، شده استانداردسازی اطالعات براساس و Elsevier BV توسط لیست این

 .است شده تهیه ترکیبی شاخص یک و نویسندگان متفاوت جایگاه با مقاالت

 مراحل در عزیزان این برای و نموده عرض تبریک را دستاوردها این به دستیابی افتخار کمال در رنگ پژوهشگاه عمومی روابط

 .نمائیم می سربلندی و موفقیت آرزوی رو، پیش
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 قرارگیري محقق پسادکتري و دانشجوي دکتري پژوهشگاه رنگ

 دانشمندان برتر جهان %7در میان 

 

زاده رساند اسامی آقایان: دکتر ایمان علی بخشی محقق پسادکتری و مهندس محمد رمضاندر کمال افتخار به اطالع می

و براساس  Elsevier BVدانشمندان برتر جهان قرار گرفت. این لیست توسط  %2دانشجوی دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست 

، ارجاعات به مقاالت با جایگاه متفاوت نویسندگان و یک h-index ،hm-indexاطالعات استانداردسازی شده ارجاعات، 

 است.شاخص ترکیبی تهیه شده 

روابط عمومی پژوهشگاه رنگ در کمال افتخار دستیابی به این دستاوردها را تبریک عرض نموده و برای این عزیزان در مراحل 

 پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.
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 قرار گرفت ايرانيبرتر عضو هیات علمي پژوهشگاه رنگ در میان پژوهشگران يک درصد 

 

، عضو «پروفسور نیازمحمد محمودی»، نام علوم جهان اسالم بندی پایگاه استنادیبر اساس آخرین نتایج رتبه

 .قرار گرفت ایرانیبرتر درصد یک، در میان لیست پژوهشگران پراستناد رنگ و محیط زیستگروه  علمی هیأت

بندی انتشارات نمایه شده در های رتبه، از معتبرترین نظامESI بندی: نظام رتبهبه گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ

را بر اساس تعداد استناد دریافت شده در بازه زمانی مشخصی نسبت به مقاالت هم موضوع  مقاالت است که ISI پایگاه علمی

طح سسال اخیر در های علمی آنها در ده کند و برای قرار گرفتن پژوهشگران در این فهرست، تمام فعالیتبندی میخود رتبه

 .المللی، همچون تعداد مقاالت، استنادات، مقاالت پر استناد و استناد به مقاالت پر استناد مورد بررسی قرار می گیردبین

 همه روزافزون هایشاهـد موفقیت علم، اصـحاب سـایـر اندیشیهـم همراهی و با و ایشان درایت و عزم به است امید

 .باشیم اسالمی ایران عزیز خردورزان

 

 

  

https://khabarban.com/a/32919124
https://khabarban.com/a/32919124
https://khabarban.com/a/32918055
https://khabarban.com/a/32918055
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 هیات علمي پژوهشگاه رنگ نام درخشش

 دانشمند ايراني در بین برترين پژوهشگران دنیا 05در بین 

 

دانشمند ایرانی  12رسانی علوم و فناوری از درخشش ای اطالعمؤسس مرکز منطقه ،به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ

های امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، در بین برترین پژوهشگران دنیا خبر داد و گفت: این اساتید در دانشگاه

 لی، علوم پزشکی مشهد، بقیه اهلل اعظم، تربیتدانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه بقیه اهلل اعظم، دانشگاه آزاد، محقق اردبی

 .مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه رنگ حضور دارند

ته مبتنی بر عملکرد استثنایی آنان در یک یا چند رش و توسط کالریویت انالتیکس پراستناد اعالم اسامی پژوهشگران هرساله

هزار و  2معرفی شده است، تعداد  پراستناد پژوهشگر 622هزار و  6اسامی  2221سال  . در فهرستپذیردصورت میعلمی 

 اند. پژوهشگر دیگر در حوزه های میان رشته ای مطرح شده ۸2۸هزار و  2پژوهشگر در رشته های موضوعی و تعداد  ۷۷4

مقاله های منتشر  ترینیدمقاله هایی که مورد بررسی قرار گرفته است شامل جد 2221سال  پراستناد در تحلیل دانشمندان

مورد استناد واقع شده و آنگاه در بین یک درصد پژوهشگران برتر بر  2222تا  2212شده ای است که در فاصله سال های 

شاخص های اساسی  گانه 21حسب سال و استنادها در رشته های 

 اند. علم رتبه بندی شده

دانشمند  6 تن از دانشمندان میان رشته ای و ۹تعداد  2221در سال 

 معرفی جهان درصد یک دانشمندان جزو موضوعی های رشته در دیگر

 پژوهشگاه از ای رشته میاندر  زاده رمضان بهرامکه نام دکتر  اند،شده

 گردید.جزء برترین دانشمندان دنیا معرفی  رنگ، فناوری و علوم
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 شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي کسب عنوان کارشناس منتخب

 پژوهشگاه رنگ از خديجه موسي زادگان سرکار خانم توسط

 

ترین کارشناسان مراکز آزمایشگاهی را براساس عملکرد آزمایشگاه ها و های راهبردی، فعالشبکه آزمایشگاهی فناوری

شبکه به گزارش دبیرخانه  .، معرفی کرد13۹۹کارشناسان آنها در سال 

، کارشناسان و متخصصین آزمایشگاهی، های راهبردیآزمایشگاهی فناوری

ها و بهبود کیفیت و کارآمدی نقشی اثربخش در افزایش دقت نتایج آزمون

وخته و که نیروی انسانی دانش آمجاییاز آن .کنندها ایفا میپژوهش

های دقیق و ارائه مطلوب خدمات به متخصص، رکن اصلی انجام آزمایش

های راهبردی فعاالن زیست بوم پژوهش است، شبکه آزمایشگاهی فناوری

با هدف حمایت، هدایت و تشویق این افراد، هرساله عملکرد صدها 

 .کندمنتخب را اعالم می کارشناس مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه را رصد و ارزیابی کرده، اسامی افراد

در سال جاری نیز، رتبه بندی کارشناسان مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی صورت گرفت و اسامی آنان اعالم شد. این  

آزمایشگاه های عضو شبکه و همچنین کارشناسان آنها، انتخاب و معرفی شدند.  13۹۹کارشناسان بر اساس عملکرد سال 

سازی، ترویج، آموزش و تشویق، اعضای شبکه را در مسیر افزایش آگاهی، اهبردی با فرهنگشبکه آزمایشگاهی فناوری های ر

 .مداری هدایت می کندارتقای مهارت ها، به روز رسانی دانش و بهبود مشتری

 رترسان بکارشنابه عنوان یکی از  آزمایشگاه مواد رنگزای آلی سرکار خانم خدیجه موسی زادگان کارشناسبر همین اساس، 

 معرفی شده اند.  13۹۹های راهبردی بر اساس عملکرد سال آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری

 

 

https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
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 انتخاب دکتر بهرام رمضانزاده عضو هیات علمي پژوهشگاه رنگ

 0611به عنوان پژوهشگر برتر بسپاري سال 

 

 گروه روکش های سطح و خوردگی امسال برترین مقاالت حوزه پوشرنگ توسط دکتر بهرام رمضان زاده عضو هیات علمی

به عنوان پژوهشگر برتر سال منتخب و توسط وزیر علوم، تحقیقات و  1422پژوهشگاه رنگ به چاپ رسید. وی در سال 

 فناوری مورد تقدیر قرار گرفت. 

کسب این موفقیت را به  منتشر کردند. 1322۷3چهار مقاله با ضریب تاثیر  2221دکتر بهرام رمضانزاده و همکاران در سال 

 ه تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.همکاران پژوهشگا
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 توسط رابط پژوهشگاه رنگراهبردي  فناوريهاي کسب عنوان رابط برتر شبكه آزمايشگاهي

 

بندی ساالنه شبکه آزمایشگاهی هم زمان با رتبه

رابط مراکز عضو شبکه  4۷۸مراکز عضو، عملکرد 

رابط  26را ارزیابی و  13۹۹آزمایشگاهی در سال 

 .برگزیده را معرفی کرد

شبکه آزمایشگاهی به گزارش پایگاه خبری 

بندی ساالنه ، همزمان با رتبههای راهبردیفناوری

 .ارزیابی و رابطین برگزیده معرفی شدند 13۹۹مراکز آزمایشگاهی عضو، عملکرد رابطین این مراکز نیز در سال 

شگاهی در ارائه بهتر خدمات و همچنین ارتباط با شبکه آزمایشگاهی ایفا ا توجه به نقش اثرگذاری که رابطین مراکز آزمایب

 .بندی، تقدیر و حمایت از آنها همواره مورد توجه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بوده استکنند، ارزیابی، رتبهمی

ش رابط در میزان ارتباط با سایر مراکز در ارزیابی ساالنه رابطین، معیارهایی همچون میزان تعامل با شبکه آزمایشگاهی و نق

های شبکه در آزمایشگاه، آشنایی با عضو شبکه، تالش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی و پیاده سازی سیاست

 .یردگهای شبکه و نحوه ارسال گزارش عملکرد و کیفیت آن برای بررسی و امتیازدهی مد نظر قرار میها و روالدستورالعمل

مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است که از این  4۷۸، عملکرد رابطین 13۹۹ال در س

در این رتبه بندی سرکار خانم شیرین  اند.اند معرفی شده درصد امتیاز را کسب کرده ۷2رابط برگزیده که بیش از  26میان، 

 بط برتر گردیده است. موفق به کسب عنوان راجایگاه ششم، معین در یجبل

 

  

https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
https://labsnet.ir/
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 با موفقیت در پژوهشگاه رنگ، برگزار گرديد المللي رنگ و پوششهشتمین کنگره بین 
 

 

 "زندگی و رنگ"با شعار  1422مهرماه  22و  21، در تاریخ (ICCC 2021) هشتمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

مهرماه  23کنگره همزمان با توسط پژوهشگاه رنگ به صورت مجازی در محل پژوهشگاه رنگ برگزار گردید. در روز سوم 

 .عنوان مختلف و تخصصی برپا شد 16، کارگاههای جانبی در 1422

های مختلف علم رنگ و کاربردهای آن در صنایع مختلف پرداخته این کنگره که در ده سال گذشته به بحث و بررسی جنبه

صنعتگران، طراحان و هنرمندان فعال در است، امسال نیز با حضور برجسته ترین دانشمندان، متخصصان و دانشگاهیان، 

پوستر در قالب دو سمپوزیوم: رنگ و رنگ دهنده ها و پوشش های سطح و خوردگی  142زمینه رنگ و پوشش، با بیش از 

  .برگزار شد

 یحمایت کننده صنعتی و تعداد کثیری از دانشگاه ها و مراکز پژوهش 14خاطر نشان می شود کنگره مذکور با حضور بیش از 

سخنران کلیدی از دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی در  11کشور مختلف که در این بین  1۸سخنران از  6۷ایرانی و خارجی، 

  .دنیا بودند به پایان رسید
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بوده است، این بار نیز برگزاری هشتمین دوره این کنگره  13۸4پژوهشگاه رنگ که نخستین برگزار کننده این کنگره در سال 

با حضور پرفسور رنجبر به عنوان ریاست پژوهشگاه رنگ و کنگره و با امید بر ایجاد بستری مناسب برای  1422ل را در سا

  همچنین اشتراک آخرین دستاورد ها و ایده های محققین و صنعتگران در حوزه مهندسی رنگ و پوشش بر عهده گرفت.

زاده به عنوان دبیر علمی و سرکار خانم دکتر پونه دبیر کنگره، آقای دکتر بهرام رمضان عنوان به نثاری جان علی دکتر آقای

 .کاردر به عنوان دبیر اجرایی فعالیت داشتند
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 حضور فعال پژوهشگاه رنگ و مرکز رشد واحدهاي فناور پژوهشگاه

 0611در بیست و دومین نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار 

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار هرساله همزمان با هفته پژوهش 

در محل دائمی نمایشگاه های بین  1422آذرماه  26الی  22دومین دوره این نمایشگاه نیز از تاریخ برپا می شود، بیست و 

 .المللی تهران و با حضور جمع کثیری از فعاالن حوزه پژوهش برگزار گردید

حضور  2غرفه  2در نمایشگاه امسال پژوهشگاه رنگ و مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه، همچون سالهای قبل در سالن 

 .فعال داشت و ریاست محترم و معاونان پژوهشگاه، اعضای هیات علمی و کارشناسان پاسخگوی مراجعه کنندگان بودند

ی، دکتر محمدسعید نوآور و فناوری معاون خیرالدین علی دکتر پژوهشی، معاون صالحی پیمان دکتر: آقایان جناب ضمناً

سن شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت علوم، سیف مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت و دکتر مح

 .تحقیقات و فناوری در روزهای برپایی نمایشگاه، از غرفه پژوهشگاه بازدید بعمل آورند
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  الوانشرکت تعاوني تولید رنگ و رزين همكاري پژوهشگاه رنگ و تقدير وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از 

 همكاري مراکز علمي با صنعتکشوري در زمینه به عنوان الگوي برتر 

 

 

  
 

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان رویدادی در مجموعه نظام علم و فناوری است که هدف 

و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم های محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی آن ارائه یافته

            و سیستمی نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاری سازی فناوری و ارتقای قدرت رقابت ملی 

این نمایشگاه همه ساله از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناورى  .می باشد

ه نمایشگادر هفته پژوهش و فناورى برگزار می گردد. بیست و دومین دوره 

، همزمان به صورت حضوری و مجازى برگزار  1422آذر ماه  26تا  23از 

یکی از برنامه های اصلی این نمایشگاه، تقدیر از برگزیدگان همیار  .دیگرد

واسطه ب شرکت تعاوني تولید رنگ و رزين الوانصنعت بود. در این راستا 

 مورد تقدیر قرار گرفت.  پژوهشگاه رنگهمکاریهای تنگاتنگ و پایدار با 
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 مشترك همكاري محورهاي 

 صنعتی نیازهای رفع جهت در رنگ پژوهشگاه به ادواری صورت به شرکت صنعتی نیازهای نعکاسا 

 کارخانه محل در پژوهشگاه ارشد و دکتری مقطع التحصیالن فارغ جذب  

 پژوهشگاه بالقوه توانمندیهای و شرکت نیازهای با مطابق فناوری و پژوهش امور زمینه در گذاری سرمایه 

 پژوهشگاه رنگ صنایع رشد مرکز مدیره هیئت در شرکت مدیرعامل عضویت 

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت مشارکت با پژوهشگاه رنگ فناوری فستیوال داوری هیئت عضو 

 اخیر سال 3 بازه در درصدید ص اختتام با صنعتی طرح 4 انعقاد 

 مذکور شرکت تولیدی محصول دو برای رنگ پژوهشگاه توسط فنی گواهی صدور 

  آنها فیزیکی فضای از استفاده و الوان شرکت در پژوهشگاه ضدحریق آزمایشگاه بزرگ تجهیزات استقرارهمکاری در 
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 :برگزاري کارگاه آموزشي با عنوان

 "گیري خصوصیات رنگي ظاهر دنداناندازه آشنايي با اصول و مباني رنگ سنجي در"

 

ماه دی 26گروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ در تاریخ 

آشنايي با اصول و مباني  "سال جاری کارگاه آموزشی با عنوان 

 "رنگي ظاهر دندانرنگ سنجي در اندازه گیري خصوصیات 

در در دو بخش تئوری و آزمایشگاهی در حوزه دندانپزشکی را 

مدرس و دبیر این دوره خانم دکتر برگزار نمود. پژوهشگاه رنگ 

و مدیر  عضو هیات علمی پژوهشکده فیزیک رنگراضیه جعفری 

 بخشدر گروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ بودند. 

هایی چون آشنایی سر فصلخانم دکتر جعفری  این کارگاهتئوری 

با عوامل تاثیر گذار روی درک رنگ، منابع نوری، مشاهده کننده 

استاندارد، مختصات رنگی و اختالف رنگ در سیستم های رنگی 

اهی گنمودند و در بخش آزمایشارائه را مختلف، تجهیزات اندازه گیری رنگ، کاربردها و روشهای سنجش رنگ در دندانپزشکی 

آموزش را  خانم مهندس خلیلی روشهای ارزیابی چشمی و دستگاهی رنگ و آشنایی با انواع تجهیزات سنجش رنگ و ظاهر

 .دادند
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   برگزاري سمینار علمي در ششمین کنفرانس و نمايشگاه بین المللي مستربچ و کامپاندهاي پلیمري               

 

 نس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمریششمین کنفراگروه پژوهشی دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ در 

ها و دستاوردهای برگزار گردید حضور فعال داشت و آخرین یافته هتل المپیک تهراندر  1422دیماه  22-26که در تاریخ 

در این کنفرانس آقای دکتر مهدی صفی رییس پژوهشکده فیزیک  به اشتراک گذاشت. این رشتهپژوهشی خود را با مخاطبین 

تجهیزات و مباني رنگ همانندي در  "رنگ و عضو هیات علمی گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ سمینار علمی با عنوان

، مستربچ سازیپیرامون عناوینی چون تجهیزات و مبانی رنگ همانندی در صنایع  و را ارائه نمودند "مستربچ سازي عصناي

انواع روش های رنگ همانندی، ارزیابی بصری رنگ، محدودیت های سامانه بصری، کابینت نوری، آزمون های بینایی رنگی، الزامات 

رنگ همانندی کامپیوتری) دستگاهی(، پایداری رنگی، الستر، پیگمنت هایی با اثرات ویژه، مواد نور تاب، سفیدی، قدرت رنگ 

دکتر مهدی صفی هدف  آقایسخنرانی نمودند.  (تشخیص فرموالسیون )هیزات و نرم افزارهای رنگ همانندیدهی، متاماریزم، تج

و معرفی  از یک سوچه بیشتر مخاطبین صنعتی با فناوریهای نو و به روز دنیا در این صنعت این سمینار را آشنایی هر برگزاریاز 

 و ارائهموجود در فرآیند تولید چالش های رفع جهت ای مشاوره و های صنعتیطرح تواناییها و امکانات پژوهشگاه رنگ با ارائه 

  عنوان نمودند.از سوی دیگر  بهینه محصول
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 هاي کشور در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايرانبرگزاري نشست مجمع پژوهشگاه

 

، سرکار خانم پروفسور رنجبر های کشور با حضور دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علومنشست مجمع پژوهشگاه

های علمی و در سازمان پژوهش ،1422دی ماه  2۸، در روز سه شنبه هاپژوهشگاهدیگر و روسای  ریاست پژوهشگاه رنگ

دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر پیگیری حل مسائل و مشکالت  صنعتی ایران برگزار شد.

 .های کشور تاکید کردکشور در پژوهشگاه

خیرمقدم به اعضای های علمی و صنعتی ایران ضمن در ابتدای این نشست دکتر علیرضا عشوری رییس سازمان پژوهش

عات ومجمع پس از معرفی کوتاه سازمان، ابراز امیدواری کردند که در جلسه امروز با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم موض

 های مناسب پیشنهاد شود.ها مطرح و راه حلمختلف و مبتالی پژوهشگاه

عان ها اذرورت بررسی نظام مسائل پژوهشگاهضمن بیان ض کشور هایپژوهشگاه مجمع دبیر میرزایی حسین دکتر ادامه در 

 نهادینه گردد. داشت: در حال حاضر موارد زیر باید مورد بررسی، تدوین و در صورت نیاز در مجموعه وزارت علوم و کشور

 های مهم کشورها در رفع چالشنقش پژوهشگاه 

 ها در وزارت عتف و توسعه کشوراهگماموریت و جایگاه پژوهش 

 هاهگایابی عملکرد در پژوهشهای ارزشاخص 

  هاهگاپژوهشتشکیالت و چارت سازمانی متناسب با ماموریت 

 هاتامین بودجه و اعتبار پژوهشی مورد نیاز متناسب با ماموریت 

 تعیین موظفی اعضا هیات علمی 

  هاهگاپژوهشپسادکتری و ...( در  -گران )دستیاران پژوهشیپژوهش و علمی هیأت اعضای وجذب تامین ینحوه 

 های ترفیع و ارتقا اعضای هیأت علمی و پژوهشگرانشاخص 

  هاهای علم و فناوری و دانشگاهبا پارکها هگاپژوهشتدوین مدل همکاری موثر و هم افزای 
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در ادامه نشست دکتر صالحی ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت: باید در حوزه وظایف و ماموریت خود در 

 اجرایی اهنگ  بتوانیم هنر حل مسئله را داشته باشیم. در حال حاضر در معاونت پژوهشی عالوه بر نگاه استراتژیک،وزارت علوم 

 .دهیم انجام شماها کمک با خوبی کارهای امیدواریم و دارد وجود هم

کالن در معاونت  هایهای کالن در معاونت پژوهشی اظهار داشت: در حال حاضر تدوین برنامهوی در خصوص تدوین برنامه

ها مشخص و تدوین شده است. از جمله در حوزه مرجعیت علمی، باشد که بعضی از این برنامهپژوهشی در حال انجام می

های چنین دیپلماسی علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی و در حوزهاثربخشی تحقیقات، ترویج و فرهنگ سازی و هم

های داخلی نیز یکی از کارهای در حال انجام پیگیری مقدمات ر بحث استفاده از توانمندیدیگر نیز در حال اقدام هستیم. د

های مختلف است که امیدواریم به زودی انجام های کشور در دستگاهها از جمله زیرساخت آزمایشگاهشبکه سازی زیرساخت

 گیرد.
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به سمت جذب منابع با توجه به ماموریت پژوهشگاه  ما باید ،های بودجهدکتر صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت

های الزم با سایر در این راستا در معاونت پژوهشی این آمادگی برای ایجاد و هماهنگی و از جاهای مختلف حرکت کنیم

 واهیم کرد.ها برای حل مسائل کشور وجود دارد و حمایت خها با توجه به برنامه ارائه شده از طرف پژوهشگاهنهادها و دستگاه

رای های هدفمند بها تقاضا کرد ضمن شناسایی مسائل و مشکالت کشور با ارائه برنامهایشان در پایان از مدیران پژوهشگاه

 ریزی کرده و در این راستا حرکت کنند.رسیدن به حل این مسائل برنامه

 های کشور ضمن قدردانی ازمع پژوهشگاهقابل ذکر است در انتهای نشست با توجه به پایان یافتن زمان تصدی دبیری مج

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه  ،زحمات دکتر حسین میرزایی در زمان تصدی این ماموریت، با رای اکثریت اعضا

 ها انتخاب شد.پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان دبیر مجمع پژوهشگاه
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 به همت محققان پژوهشگاه رنگ صورت پذيرفت؛

 بهینه سازي عوامل موثر بر فرايند فسفاته کاري سازه هاي فلزي 

 به کار رفته در صنايع مبلمان و دکوراسیون

 

محققان پژوهشگاه رنگ برای نخستین بار موفق به بهینه سازی عوامل موثر بر فرایند فسفاته کاری سازه های فلزی به کار 

می اعضای هیات عل دکتر رضا امینی از صنایع مبلمان و دکوراسیون شدند. این پروژه در قالب طرح صنعتی توسطرفته در 

 .پژوهشگاه رنگ به عنوان مجری به انجام رسید

از جمله خواصی که از پوشش های فسفاته انتظار داریم افزایش مقاومت خوردگی فلز است. پوشش فسفات روی یک پوشش   

. کنند می ایجاد خوبی است که در صنعت استفاده می شود و مقاومت خوردگی نسبتاً مرسوم برای فسفاته کردن سطح فلز

تحقیقات وسیعی بر روی اضافه کردن برخی کاتیون های فلزی نظیر نیکل، مس و منگنز به حمام فسفات روی و  امروزه

 .تشکیل پوشش فسفاته تری کاتیونیک صورت گرفته است و نتایج خوبی هم در پی داشته است

 منگنز  ر این پروژه با اضافه کردن یون منگنز به حمام فسفات روی، یک پوشش فسفات روید

ست برخوردار ا باالیی ًاکه از مقاومت خوردگی نسبتـ شود می تشکیل آهن سطح روی بر

و دلیل این امر را می توان، تغییر در آرایش بلوری پوشش فسفاته به دلیل حضور کاتیون 

پوشش های فسفاته بر روی سطح فلز   منگنز تعبیر کرد. در این تحقیق ابتدا تشکیل

مورد بررسی قرار گرفته است و سپس خواصی که پو شش های فسفاته بر روی سطح 

بررسی قرار گرفته و عواملی که باعث بهبود برخی خواص پوشش های ایجاد می کنند مورد 

 . است گرفته قرار آزمایش مورد شوند می فسفاته 
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گرايش رنگ توسط پژوهشگر پژوهشگاه رنگ خانم اعظم پیرکرمي -کسب دکتراي رشته مهندسي پلیمر  

 

و  NiCo-LDH @CdSالكتروکاتالیستفتوهاي سنتز و شناسايي نانو پوششمحقق پژوهشگاه رنگ موفق به 

گردید. این  هابررسي خواص کاربردي آن

آمیز را تبریک عرض نموده و برای دفاع موفقیت

محقق نامبرده در مراحل پیش روی زندگی، 

 .نمائیمآرزوی موفقیت و سربلندی می

عمومی پژوهشگاه رنگ، دکتر  به گزارش روابط

و  NiCo-LDH @CdSالكتروکاتالیستفتوهاي سنتز و شناسايي نانو پوشش"اعظم پیرکرمی مجری طرح 

ت. پذیر یکی از مسائل روز دنیاساز منابع انرژی تجدید استفادهدر ارتباط با این طرح گفت:  "هابررسي خواص کاربردي آن

شود. روش نوین تولید هیدروژن، های سوختی یک منبع بسیار مؤثر محسوب میاز هیدروژن در پیل گیریبهره ،در این راستا

 اتالیستکساختار و عملکرد الکترو استفاده از فرآیند فتوالکتروشیمیایی آب با استفاده از نور خورشید است. در این تحقیق،

CdS@NiCo-LDH/NF  از دو روش هیدروترمال  ترکیباین  ساخت. برای ی قرار گرفتموردبررسبرای کاربرد تجزیه آب

 CdSبر روی  LDHبر روی بستر فوم نیکل و سپس  CdSو رسوب الکتروشیمیایی استفاده شد. در هر دو روش، ابتدا 

اوره، هگزا متیلن تترا آمین، پلی وینیل پیرولیدون، یر افزودنی به روش هیدروترمال، تأث CdS در ساختپوشش داده شد. 

زمان و  ریرسوب الکتروشیمیایی، تأث همچنین در روش. بررسی شد بر ریزساختار تری متیل آمونیوم بروماید به صورت مجزا

ش هیدروترمال، پارامترهای زمان و دما و در رو LDHپوسته  تهیهبررسی شد. برای   CdSریخت شناسیجریان بر  چگالی

 آنالیزهای  ،یابی ساختارقرار گرفت. برای مشخصه یموردبررس pHجریان و  چگالیرسوب الکتروشیمیایی، زمان،  ساختدر 
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SEM ،TEM ،HRTEM ،XRD ،ICP ،EDS  وXPS ها توسطمورد استفاده قرار گرفت و سطح ویژه الکتروکاتالیست 

سیل آزمون پتان ،منظور بررسی خواص الکتروشیمیایی و فتوالکتروشیمیایی تجزیه آب شد. به گیریاندازه BETآزمون 

پتانسیل مازاد   cm100mA-2و  20های جریان چگالیبا استفاده از این آزمون  در .انجام شد  (LSV)روبشی خطی

برای فرآیند  2RuOو الکترود  (HER)یدروژن برای فرآیند تصاعد ه Pt/C 22%با الکترود تجاری الکتروکاتالیست ارزیابی و 

کرونوآمپرومتری خطی و  ،شد. برای تعیین مقاومت و پایداری الکترودهای تهیه شده مقایسه (OER)تصاعد اکسیژن 

 یست( مقاومت انتقال بار الکتروکاتالEISامپدانس الکتروشیمیایی ) سنجییفای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون طچرخه

بررسی شد. نتایج  KOH   M1/2 گیری کمی اکسیژن و هیدروژن تولید شده در سلول الکترولیتی در محلولانجام و اندازه

با تغییر پارامترهای فرآیندی مانند دما، زمان،  LDHو پوسته  CdSذرات هسته  شکلها مشخص کرد که ابعاد و بررسی

یدروترمال، افزودنی هگزامتیلن تترا هاری مشخص کرد که برای فرآیند نتایج ریزساختکند. تغییر می pHو  ماده افزودنی

تهیه  برایدر روش هیدروترمال زمان مناسب سازی پارامترها ینهبه تر است. درمناسب ایمیلهآمین برای دستیابی به ساختار 

CdS  وLDH  و  222ساعت و دما  12و  ۸به ترتیبC212 برای تهیه  شیمیآمد. همچنین در روش الکترو به دست

CdS  وLDH 2و  2 و چگالی جریانثانیه  422و  322، زمان به ترتیب معادل-mA/cm 3 .که نتایج نشان داد  تعیین شد

ت کاتالیست مورد نظر دسساختار مناسبی برای الکتروریزتوان به می ،در هر دو روش هیدروترمال و رسوب الکتروشیمیایی

با این حال، نشان داده شد که روش الکتروشیمی به دلیل سرعت تشکیل ساختار و قابلیت تنظیم زمان تشکیل پوشش،  فت.یا

در  CdSها مشخص کرد که سازوکار رشد ذرات بررسیتری است. روش مناسب ،برای تشکیل الکتروکاتالیست مورد نظر

د فرآینحاصل از نتایج نشان داد که راندمان کند. پیروی می دارجهتای( از سازوکار رشد شرایط بهینه )برای شکل میله

OER  وHER 100جریان  یدر چگالبهتر است.  دیگرمحققین  هایالکتروکاتالیست از نتایج گزارش شده نسبت بهmA 

2-cm ،یبرا OER  وHER و  1۹۸معادل  یببه ترت یدروترماله روش درراندمان  ینبهترmV 226  روش برای و 
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نتایج ثابت کرد که ساختار سامانه فتوالکتروشیمی طراحی شده پس از دست آمد. به mV 1۸۷و  222معادل  یمیالکتروش

 پوسته -که ساختار هسته بندی نتایج نشان دادجمعدارای پایداری خوبی است.   HERو   OERانجام فرآیند

CdS@NiCo-LDH/NF یند آرای فرب نوین با قابلیت ساخت سریع و راندمان نسبتا باال عنوان یک نانو ساختارتواند بهمی

OER  وHER .توسعه یابد 

، تجزیه آب، هیدروترمال، رسوب CdS@NiCo-LDH/NF الکتروکاتالیست هیدروژن، تولید کلیدي: کلمات

رسولی  خانم دکتر سوسندر پایان گفتنی است استاد راهنمای طرح مذکور  الکتروشیمیایی، تصاعد هیدروژن، تصاعد اکسیژن

 و استاد مشاور آقای دکتر ابراهیم قاسمی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ بودند. 
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 جلسه مشترك پژوهشگاه رنگ و جامعه متخصصین نساجي ايران

 

 

با حضور و  1422شهریورماه  2۹مورخ  شنبهدوروز  مشترک بین پژوهشگاه رنگ و جامعه متخصصین نساجی ایران در جلسه

هشی پژوهشگاه رنگ و دکتر صفی عضو دکتر قرنجیگ معاون پژو ،متخصصین نساجی ایران مهندس مقدسی ریاست جامعه

 تشکیل شد. در محل پژوهشگاه رنگ، صبح 12رأس ساعت  ،ت علمی پژوهشگاه رنگهیئت مدیره جامعه و عضو هیأ

مأموریت اصلی جامعه، نحوه  پرداختند. بیان متخصصیندر ابتدا آقای مهندس مقدسی به بیان اهم فعالیتها و خدمات جامعه 

از موضوعاتی بودند که آقای مهندس مقدسی به آن  ،جامعههای آن ضاء و برنامهعاویژگی ، یت متخصصان نساجیعضو

در خصوص اهمیت جایگاه  در نهایت ایشان عضویت در جامعه برای اعضا صحبت کردند. یپرداختند. همچنین ایشان از مزایا

 رمهندس مقدسی عضویت اعضا پژوهشگاه رنگ د مواردی بیان نمودند.متخصصین نساجی ایران هایی همچون جامعه تشکل

 متخصصین نساجی ایران را پیشنهاد دادند.جامعه 
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به معرفی پژوهشگاه رنگ، تاریخچه پیدایش، اهم فعالیتها و دستاوردهای  معاونت پژوهشی پژوهشگاه، در ادامه دکتر قرنجیگ

               حوزه تحصیالت تکمیلی، حوزه فناوری و  ،معرفی اعضا هیأت علمی پرداختند.آن های این پژوهشگاه و زیر مجموعه

ته ی و نشریات انتشار یافلالملمرکز رشد و دفتر همکاریهای بین و ، حوزه خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعتسازیتجاری

 از مواردی بودند که ایشان معرفی نمودند.

اندازی است که عنوان مهمترین دستاورد و چشمه در حوزه رنگ و پوشش ب کسب مرجعیت علمی ایشان عنوان نمودند

          همچنین بیان شد پژوهشگاه رنگ در خصوص صنعت نساجی در زمینه سمیت. پژوهشگاه رنگ در برنامه خود دارد

اکز مرایع و پیشرو بوده و امکانات و توانمندی قابل توجهی برای همکاری با صن )سرطان زائی( و خواص ثباتی مواد رنگزا

 دارد.مانند نساجی را مرتبط 

 مطرح شد: ی به شرح ذیلپیشنهادات ، ی متقابلهاخصوص همکاریادامه بحث در در 

متخصصین نساجي با پژوهشگاه رنگ براي صدور گواهي محصول براي شرکتهاي تولیدي: همكاري جامعه  -0

کیفیت و ان و خریداران آن که مشتری داشتهکه در زمینه صادرات فرش دستباف مواردی وجود  شدای مثال اشاره بر

 را تایید نکرده اند.استاندارد بودن مواد رنگزای استفاده شده 

 :در این خصوص پیشنهاداتی به شرح زیر بیان شد تخصصي: امكان همكاري در تولید نشريات  -7

  ستار و یا ویراستاریویراهمکاری پژوهشگاه رنگ در معرفی 

  ت تحریریههیأو اعضای سردبیر انتخاب و تعیین در پژوهشگاه رنگ همکاری 

 همکاری پژوهشگاه رنگ برای گرفتن مجوز از مراجع ذیصالح 

برنامه ريزي براي حضور در نشستي تخصصي با وزير صمت براي ارائه برنامه و راه کارهايي در جهت توسعه و  -3

 تعريف زيرساخت هاي الزم براي تولید مواد رنگزاي مورد مصرف در صنعت نساجي

فین ی طرامضابه تهیه و سازی متقابل در مباحث آموزشی، پژوهشی، فناوری و تجاریای با موضوع همکاری نامهتفاهمدر پایان 

 رسید.
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 برگزاري کارگاه بین المللي در پژوهشگاه رنگ

 

 :عنوان با المللیبین کارگاه رنگ، پژوهشگاه عمومی روابط گزارش به

"A multi-analytical approach to study surfaces and interfaces" 

 :دانشگاه از پورحسین سامان دکتر آقای جناب یارائه با و

Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg  

در محل سالن جلسات  1422دیماه  13 مورخ دوشنبه روزدر 

 لمیع هیات محترم اعضای استقبال با و برگزارپژوهشگاه رنگ 

 با آینده در است امید.  گردید همراه گرامی دانشجویان و

 لمع سطح ارتقا ضمن المللی،بین هایکارگاه برگزاری یادامه

 .سازیم محقق را المللیبین روابط گسترش فهد دانش، و
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 پژوهشگاه رنگجشن هفته پژوهش و فناوري و تقدير از فعاالن عرصه پژوهش در  مجازي برگزاري

 

و تقدیر از فعاالن عرصه پژوهش  1422، جشن هفته پژوهش و فناوری سال پژوهشگاه رنگبه گزارش روابط عمومی 

 .برگزار شد 11ساعت  1422آذرماه  24روز چهارشنبه  در پژوهشگاه، به صورت مجازی

اهلل مجید و پخش سرود پس از تالوت آیاتی از کالم  در این مراسم         

جمهوری اسالمی ایران و کلیپ موسسه، دکتر رنجبر ریاست 

موسسه به میهمانان و فرهیختگان این مراسم خیرمقدم 

                گفت و در راستای برگزاری هفته پژوهش مطالبی 

 .را عنوان کرد

 

 

ارشناس المللی، کعرصه پژوهش شامل پژوهشگر برتر، پژوهشگر برتر در عرصه بیندر پایان این مراسم نیز از افراد برگزیده 

 .و کارمند برگزیده تقدیر بعمل آمد
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 در پژوهشگاه رنگروز دانشجو برگزاري مراسم 

 

، به مناسبت روز دانشجو مراسمی از 1422آذرماه  1۷به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ، در روز چهارشنبه مورخ 

  .با حضور ریاست و معاونان پژوهشگاه، دانشجویان و جمعی از اساتید گرانقدر برگزار گردید 12الی  14ساعت 

پس از سخنرانی خانم دکتر رنجبر ریاست پژوهشگاه، خانم دکتر حسین نژاد مدیر تحصیالت تکمیلی و آقای  در این مراسم

دانشجوی برتر نخبه پژوهشگاه خانم سارا چابکرو، خانم حورا پزشک فالح و  4دکتر امینی معاون فرهنگی پژوهشگاه، از 

 .جایزه تقدیر بعمل آمد آقایان میثم عراقی و محمد رمضان زاده با اهدای لوح تقدیر و

به صورت حضوری در این مراسم  1422الزم به ذکر است به دلیل محدودیت های کرونایی، تنها دانشجویان ورودی سال 

 .شرکت کردند و دانشجویان ورودی سال های قبل به صورت مجازی مراسم را دنبال کردند
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در پژوهشگاه رنگبرگزاري مراسم جشن میالد پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع(   

 

آبانماه  3مراسم جشن میالد نبی مکرم اسالم)ص( و امام جعفر صادق)ع( و همچنین هفته وحدت، صبحگاه دوشنبه مورخ 

 .های بهداشتی برگزار گردید، در نمازخانه پژوهشگاه رنگ و با رعایت دستورالعمل1422

مراسم که در فضای سراسر روحانی و معنوی و با حضور جمعی از همکاران و عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل در این 

 به مولودی خوانی و ذکر فضائل پیامبرپس از دعای پرفیض توسل،  آقای مرتضی چوپانی بیت)ع( برگزار شد، مداح اهل بیت

 ایی به شرکت کنندگان در مسابقه حضوری مراسم اهدا شد.و در پایان هدای نداکرم و امام جعفرصادق پرداخت
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 برگزاري اردوي فرهنگي به مناسبت  گرامیداشت هفته بسیج

 

 "این یک رکن اساسی است. شد؛ نخواهد سوی دشمنان تهدید جمهوری اسالمی از نظام اسالمی و بسیج هست، تا"

 (مدظله العالی)امام خامنه ای

یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت یکی از درخشان ترین صفحات زرین انقالب شکوهمند اسالمی و  136۷دوم آذرماه سال 

امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در مقطع حساس و سرنوشت سازی است که نهال نوپای انقالب 

اسالمی و بعد از جنگ تحمیلی اتخاذ شد. بی تردید دوراندیشی بی نظیر حضرت امام خمینی)ره( در تاسیس نهاد مقدس 

ترین عامل خنثی سازی توطئه ها در مقابل انقالب اسالمی بوده و حوادث امام خامنه ای، اساسی بسیج و تدابیر روشنگرانه

  .سال های بعد، گواهی روشن بر درستی این تصمیم بوده است

در این راستا، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، مراسم اردوی فرهنگی با ذکر دعای توسل توسط مداح اهل بیت آقای 

ی، غبارروبی مزار شهداء، پذیرایی و اهدای هدیه فرهنگی در مکان امامزادگان پنج تن لویزان و با حضور جمع مرتضی چوپان

 کثیری از همکاران پژوهشگاه برگزار گردید.

انتظار است کارگزاران محترم جمهوری اسالمی همچنان با تاسی از تفکر ناب بسیجی، در راه خدمت رسانی به مردم عزیزمان، 

اجتماعی هم وطنان عزیزمان _جهادی به تالشهای خود ادامه دهند تا ان شااهلل شاهد کاهش دغدغه های اقتصادی به صورت

 .باشیم

 



         
          

 
          

31 

 

 

 

 



         
          

 
          

32 

 

 


