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 سرپرست پژوهشگاه رنگ منصوب شد با حكم وزير علوم؛  

 .ردمنصوب ک« سرپرست پژوهشگاه رنگ»را به عنوان « حسن تاجیک»و فناوری با صدور حکمی دکتر  تحقیقاتوزیر علوم، 

گل در حکم انتصاب خطاب به دکتر تاجیک آورده است؛ نظر به وزارت علوم، دکتر زلفیکل روابط عمومی به گزارش اداره

مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به سمت 

 .شویدمنصوب می« سرپرست پژوهشگاه رنگ»
 

ی، مبانی علمی و های اسالمرود با پیروی از آموزهانتظار می

روحیه انقالبی و راهبردهای اساسی دولت مردمی و جلب 

همکاری استادان، مدیران و کارکنان گرامی )یاوران علمی( آن 

پژوهشگاه، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری 

 .ایفا نمایید

 

اسالمی ایران و منویات رهبر حکیم انقالب  برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوریتوفیق روزافزون جنابعالی را در پیش

 .ای )مدظله العالی(، از درگاه پروردگار متعال خواستارماسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه

دارای دکترای شیمی آلی از دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن با مرتبه  ،بوشهر 1۴۱۱متولد  دکتر تاجیک

سال، رایزن علمی و سرپرست  ۶توان به ریاست دانشگاه خلیج فارس به مدت ی وی میدانشیاری است. از سوابق اجرای

 مدیر گروه علمی دانشگاه گیالن اشاره کرد. و دانشجویان ایرانی در مالزی و کشورهای جنوب شرقی آسیا

مقاله نیز به صورت کنفرانس  1۶۶منتشر و  ISIمقاله علمی و پژوهشی در مجالت نمایه شده در  ۶۶از دکتر تاجیک بیش از 

 ارائه شده است.

سال تصدی ریاست این  ۶ای جداگانه از خدمات دکتر زهرا رنجبر در مدت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه

 پژوهشگاه قدردانی کرد.
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 پژوهشگاه رنگتوسط در خاورمیانه  هفتمکسب رتبه نخست در کشور و رتبه  

 

 

 

های شاخص براساس که شودمی انجام اسپانیا در گرانادا دانشگاه در توسط گروه پژوهشی سایمگو SCImago بندیرتبه نظام

، درصد( و بر مبنای داده های اسکوپوس 2۶(درصد( و شاخص های اجتماعی ۴۶درصد(، شاخص های نوآوری) ۰۶پژوهشی)

 بندی یکی از جدیدترینکند. این رتبهبندی میرا در سراسر دنیا ارزیابی و رتبه … موسسات مختلف پژوهشی و دانشگاهی و

 .ها و موسسات پژوهش محور در جهان استبندی پژوهشی دانشگاههای رتبهترین نظامو جامع

پژوهشگاه رنگ در رتبه نخست پژوهشگاه های دولتی در کشور  پایگاه، این از 2022سال  آمده در دست به نتایج در آخرین

 .در خاورمیانه قرار گرفته است هفتمو در رتبه 

 .نمایدروابط عمومی پژوهشگاه این موفقیت را به اعضای محترم هیئت علمی و همکاران پژوهشگاه صمیمانه تبریک عرض می
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 هان در زمینه خوردگيعنوان دومین نويسنده برتر ج کسب

 توسط هیات علمي پژوهشگاه رنگ

 
پرورش و هدایت استعدادهای رشد و توسعه همه جانبه ایران اسالمی در گرو شناخت، 

می اعتالی عل راستایتوفیق خدمت در  گمانبی علمی در مسیر بالندگی کشور است.

 .افتخاری است ستودنی و ارزشمند به اهداف مقدس آموزشی، یابی دستکشور و 

ان هبا کمال افتخار کسب عنوان دومین نویسنده برتر جروابط عمومی پژوهشگاه رنگ، 

زاده دانشیار را خدمت آقای دکتر بهرام رمضان، 2۶21در زمینه خوردگی در سال 

تبریک عرض               مقاله و براساس پایگاه استنادی اسکوپوس ۱4پژوهشگاه رنگ، با 

 می نماید. 
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 آوران و مشاهیر صنعت فرش دستبافنخستین آيین تجلیل از نام برگزاري

 

نخستین همایش مشاهیر فرش دستباف با تجلیل از پیشکسوتان و نام 

در  1۱۶1اردیبهشت ماه  14آوران و مشاهیر صنعت فرش روز یکشنبه 

الر وحدت و با حضور جناب آقای برادران معاون امور صنایع عمومی تا

وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانم دکتر رافع رئیس مرکز ملی فرش 

 .ایران برگزار شد

 2۶۶های مختلف فرش در حوزه به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رنگ،

نفر  11۶ها نفر به مرکز ملی فرش ایران معرفی شده بودند که از میان آن

 انتخاب شدند که به سه گروه طبقه بندی گردیدند. 

ن که  و از مابقی عزیزا« آوراننام»نفر در جایگاه دوم با نام  ۰این حوزه، « مشاهیر»نفر در جایگاه اول با نام  ۶از این سه گروه 

الزم به ذکر است نام دکتر کمال الدین قرنجیگ، استاد تمام و عضو هیات علمی  نفر بودند قدردانی شایسته بعمل آمد. ۹۹

پژوهشگاه رنگ در بین مشاهیر صنعت فرش 

چشمگیر بود و به نحو احسن از ایشان تقدیر و تشکر 

 گردید.

کسب این افتخار را به جناب آقای دکتر قرنجیگ، 

پژوهشگاه و همچنین فعاالن حوزه فرش  همکاران

دستباف تبریک عرض نموده و آرزومندیم چون امروز 

 .به سمت آسمان پیروزی و موفقیت گام بردارند
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 ايران چاپچهره ماندگار صنعت  يكصدبزرگداشت برگزاري مراسم 

 

 .شدندگار برگزار های مافیلم مستند از این چهره 1۶۶های ماندگار صنعت چاپ ایران با رونمایی از مراسم بزرگداشت چهره

                    روز سه شنبه مورخدر  چاپ صنعت ماندگار هایچهره از سپاس آیین طرح روابط عمومی پژوهشگاه رنگ،به گزارش 

 برگزار گردید.تهران پاالس در هتل اسپیناس  ،1۱۶1اردیبهشت ماه  2۶

در سخنانی از زحمات فعاالن این صنعت تقدیر از حاضرین این مراسم، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور 

یکصد چهره ای که در مراسم تقدیر شدند در بخش های مفاخر، پیشکسوتان، پیشتازان، نوآوران، کارآفرینان، پشتیبانان  کرد.

 و حامیان تقسیم بندی شده بودند.

مدیرعامل شرکت رادسیس پوشش مرکز رشد واحدهای فناور  گاردکتر سعید رستاز در این مراسم بسی مایه افتخار است که 

 تقدیر بعمل آمدصنعت چاپ  در فناوریهای نوین چهره ماندگار 1۶۶به عنوان یکی از پژوهشگاه رنگ، 

نویسی یداهلل کابلی و جلد هفتم مجموعه آثار برتر محمود با خوش« رباعیات حکیم عمر خیام»رونمایی از دو کتاب ضمنا،  

 .بودندفرشچیان از دیگر رویدادهای این برنامه 
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 با حضور مقام عالي وزارت کشور هايدانشگاه روساي سراسري برگزاري نشست

 

 ناوریف و تحقیقات علوم، وزیر دکتر محمدعلی زلفی گل حضور با

 ورکش هایدانشگاه روسای نشست شرقی، آذربایجان استاندار و

 . شد آغاز تبریز دانشگاه در، 1۱۶1خردادماه  ۹از روز دوشنبه 

وزیر علوم و روسای  روابط عمومی پژوهشگاه رنگ،به گزارش 

های کشور پس از حضور در محل یادمان شهدای گمنام دانشگاه

 یافتند حضور تبریز دانشگاه برق مهندسی دانشکده اجتماعات تاالر محل در دانشگاه تبریز و ادای احترام به مقام شامخ شهدا،

 .بررسی کنند. این نشست به مدت سه روز ادامه دارد مختلف هایزمینه در را کشور عالی آموزش مسائل تا

 اشیدب ای شایسته دار امانت: گفتند ها دانشگاه روسای به خطاب ها دانشگاه روسای اجالس در فناوری و تحقیقات علوم وزیر

 .دهید نظام و جامعه تحویل تر اخالق با و داناتر تر،مومن را انقالب و ملت فرزندان و

 و راهبردی برنامه داشتن با هادانشگاه روسای و است جامعه در فضائل شبکه دهندهتوسعه دانشگاه: افزود گلزلفی دکتر

 .برسند اهداف این به توانند می مدت بلند  و مدت میان  مدت، کوتاه اهداف کردن مشخص

 دوره این در محوله وظایف جمله از علمی دیپلماسی و ها فعالیت جانبه همه توسعه و خودباوری آفرینی، امید: گفت وی

 .شود دیده باید ها برنامه در که است

 جوانان...  و قانونمداری سیاسی، فرهنگی، تربیتی، علمی، رشد و ندارد مفهومی دانشجو بدون دانشگاه افزود گل زلفی دکتر

 .ماست تکلیف و وظایف

 الزم به ذکر است جناب آقای دکتر حسن تاجیک ریاست محترم پژوهشگاه رنگ از مدعوین نشست بودند.
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 گرايش علوم و فناوري چاپ  -کسب دکتراي رشته مهندسي پلیمر

 توسط پژوهشگر پژوهشگاه رنگ
 

ایجاد رسانایی الکتریکی روی پارچه پنبه ای به روش جوهرافشان با سنتز در جای نانو ذرات محقق پژوهشگاه رنگ موفق به 

آمیز را تبریک عرض نموده و برای محقق نامبرده در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت گردید. این دفاع موفقیتنقره 

  .نمائیمو سربلندی می

مجری  علی گودرزیعمومی پژوهشگاه رنگ، دکتر  به گزارش روابط

ایجاد رسانایی الکتریکی روی پارچه پنبه ای به روش "طرح 

در ارتباط با این طرح  "جوهرافشان با سنتز در جای نانو ذرات نقره

 گفت:

اد ای ایجدر این پروژه الیه رسانای الکتریکی بر روی پارچه پنبه     

ا ایی و بیدر ابتدا از فرآیند احیا شیم گردید. جهت ایجاد الیه مذکور،

استفاده از چاپگر جوهرافشان رومیزی انجام پذیرفت. تشکیل و بهبود 

پنچ  ای درمیزان رسانایی الکتریکی الیه چاپ شده بر روی پارچه پنبه

الل مختلف بندی گردید و از شش کمک ح مرحله اصلی صورت پذیرفت. در مرحله اول جوهر بر پایه نیترات نقره فرمول

بندی شده بررسی و مناسب ارزیابی  و کشش سطحی جوهرهای فرمول pHبرای جوهرهای مختلف استفاده شد. گرانروی، 

های مختلف، دو عامل احیا سدیم برو هیدرات گردید. جهت تشکیل نانو ذرات نقره و احیا جوهر بر پایه نیترات نقره، در بخش

گیری و خواص گرمایی رفت. رسانایی جوهر چاپ شده توسط مقاومت سنج اندازهو آسکوربیک اسید مورد استفاده قرار گ

جوهر نیز بررسی شد. حضور و مورفولوژی نانو ذرات نقره تشکیل شده بر روی الیاف پنبه توسط میکروسکوپ الکترونی 

  سازی پارچهله دوم، آمادهروبشی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای افزایش میزان رسانایی الکتریکی الیه چاپ شده، در مرح
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ای های با پلی کربوکسیلیک اسیدهای زیست تخریب پذیر انجام پذیرفت. از شش پلی کربوکسیلیک اسید با تعداد گروهپنبه

 ای توسط آنها با آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز ارزیابی گردید.ای کردن پارچه پنبهعاملی مختلف استفاده شد و فرآیند شبکه

سازی شده با آسکوربیک اسید و چاپ جوهر بر پایه نیترات نقره، میزان مقاومت الکتریکی های آمادهاز آمایش پارچه پس

 سازی و تعداد های عاملی بر روی آن بررسی شد. عالوه بر این تاثیر آمادهالیه چاپ شده و تاثیر تعداد گروه

ای ارزیابی شد. در مرحله سوم از رزین استایرن بوتادین التکس پنبههای کربوکسیلیکی بر روی خواص فیزیکی پارچه گروه

ای در نبهسازی پارچه پهای عاملی کربوکسیلیکی دارند، جهت آمادهکربوکسیله که همانند پلی کربوکسیلیک اسیدها گروه

آسکوربیک اسید، چاپ جوهر ای با این رزین و سپس آمایش با سازی پارچه پنبههای مختلف استفاده گردید. با آمادهغلطت

یکی سازی با این رزین بر روی خواص فیزبر پایه نیترات نقره انجام گرفت و غلظت بهینه این رزین انتخاب گردید. تاثیر آماده

گیری شد. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز، و مقاومت گرمایی آن اندازه

ای کردن فرآیند چاپ و ای را نشان دادند. در مرحله چهارم برای بهینه و تک مرحلهرزین بر روی پارچه پنبهحضور این 

همچنین افزایش میزان رسانایی، جوهر بر پایه کمپلکس نقره تهیه شد. خواص فیزیکی جوهر مانند گرانروی و کشش سطحی 

فرابنفش و آنالیز مادون قرمز /  رمایی، طیف سنجی مرئیبررسی و جهت چاپ با چاپگر جوهرافشان مناسب بود. خواص گ

ین سازی شده با رزجوهر تهیه شده انجام پذیرفت و تشکیل کمپلکس نقره تایید شد. با چاپ این جوهر بر روی پارچه آماده

ای ج چهار نقطهناستایرن بوتادین التکس کربوکسیله در یک، پنج و ده الیه، رسانایی الکتریکی آنها توسط دو روش مقاومت س

های آماده سازی شده توسط میکروسکوپ مورفولوژی نانو ذرات چاپ شده بر روی نمونهولتاژ بررسی شد.  و نمودار جریان/

سنجی پراش انرژی پرتو ایکس جهت بررسی کمی نانو ذرات بر روی الکترونی گسل میدانی بررسی شده و از آنالیز طیف

لراید ای بر پایه پلی وینیل کسازی پارچه پنبهاز آمادهم برای باالبردن میزان رسانایی، در مرحله پنج سطح کمک گرفته شد.

 و متیل فرمامید، تتراهیدروفوراندی سه حاللِ ازای بر پایه پلی وینیل کلراید، سازی پارچه پنبهاستفاده گردید. برای آماده

نالیز توزین آ و سازی شده توسط آنالیز اسپکتروفتومتریآمادههای پارچه و گرمایی . خواص بصریاستفاده شدسیکلوهگزانون 

 با چاپ جوهر بر روی گیری گردید.سازی اندازهای پس از آمادهخواص فیزیکی پارچه پنبه و حرارتی مورد بررسی قرار گرفت
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ها نهرسانایی الکتریکی نمو، سازی شده با پلی وینیل کلرایدپارچه آماده

گیری آمپر اندازه ای و نمودار ولتاژ/نج چهار نقطهبا دو روش مقاومت س

ای هو مناسب ارزیابی شد. مورفولوژی نانو ذرات چاپ شده بر روی نمونه

آماده سازی شده توسط میکروسکوپ الکترونی گسل میدانی بررسی 

سنجی پراش انرژی پرتو ایکس جهت بررسی کمی شده و از آنالیز طیف

-های آمادهرفته شد. در خصوص نمونهنانو ذرات بر روی سطح کمک گ

لیل د بهبه کار برده شده  هایلسازی شده با پلی وینیل کلراید، حال

روی رسانایی ایجاد رفتار متفاوت رئولوژیکی نسبت به یکدیگر، 

انو ذرات ن و اندازه مطالعه ساختار کریستالی .گذارندمیالکتریکی تاثیر 

 همچنین میکروسکوپ الکترونیو نقره توسط آنالیز پراش اشعه ایکس 

های چاپ شده، خاصیت ضدمیکروبی طرح چاپ شده را نیز تایید کرد. صورت پذیرفت. تست ضد میکروبی پارچه عبوری

س های چاپ شده پمقاومت الکتریکی الیه های چاپ شده بررسی و مناسب ارزیابی گردید.ثبات سایشی و چسبندگی طرح

د. جهت بررسی و امکان سنجی الیه چاپ شده در کابردهای گرمایی مانند حسگرهای دوره خمش اندازه گیری ش ۰۶۶از 

 یای، دارای طرحِ چاپ شدهحرارتی، آزمون گرمایش ژول انجام شد که نتایج آن رضایت بخش بود. به طور کلی پارچه پنبه

 رسانا، با کاربرد چند منظوره تهیه گردید.

 .، کمپلکس نقره، پلی وینیل کلرایدچاپگر جوهرافشانی، ا، پارچه پنبهسنتز درجا: کلمات کلیدی

در پایان گفتنی است استاد راهنمای طرح مذکور خانم دکتر آتشه سلیمانی گرگانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ و 

 ترکیه بودند.  Pamukkaleاز اعضای هیات علمی دانشگاه  Ozan Avinc استاد راهنمای دوم آقای دکتر

 

 



         
          

 
          

11 

 

 

 

  و کنگره نمايشگاه شصت و يكمینحضور پژوهشگاه رنگ در 

 7177دندانپزشكي ايران اکسیدا 

 

دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ پژوهشی گروه 

پژوهشکده فیزیک رنگ به منظور معرفی و 

پژوهشی و صنعتی –ترویج فعالیتهای علمی

ظاهر دندان کنترل رنگ خود در حوزه ارزیابی و 

که  2۶22 کنگره دندانپزشکی ایران اکسیدانمایشگاه و در شصت و یکمین 

خردادماه سال جاری در محل برگزاری نمایشگاههای  27لغایت  2۱در تاریخ 

. نمود اقدام به اخذ غرفه با نام پژوهشگاه رنگتخصصی ایران مال برگزار شد 

دو گروه پژوهشی در این نمایشگاه اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان 

رنگی و پردازش تصویر رنگ تولید رنگ و کنترل رنگ و نمایش  دوباره

دیها و نحضور فعال داشتند و توانمپژوهشگاه رنگ پژوهشکده فیزیک رنگ 

رنگ ظاهر دندان و ارزیابی گیری اندازهروشهای  در زمینهکسب شده تجربیات 

و کامپوزیت های 

 لف،دندانی، بررسی تغییرات رنگ مواد دندانی در مدیاهای مخت

گیری اختالف رنگ و اندازه تحلیل تغییرات ظاهر سفید دندان

این  را با مخاطبین دندان با کمک تکنیک تصویر برداری و دوربین

  حوزه به اشتراک گذاشتند.
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پژوهشی –ایجاد و تقویت ارتباطات و همکاریهای مشترک علمی به منظوربراین  عالوه 

برگزاری کارگاههای آموزشی و خدمات ، یدر قالب تعریف پروژه های دانشجویی و صنعت

در فضای نمایشگاه گروه  با اعضای هیات علمی این دونشست های تخصصی  ،ایمشاوره

  .برگزار گردید

خانم دکتر راضیه جعفری مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ پژوهشگاه، اظهار 

 دانش فیزیکنوین معرفی کاربردهای به اشتراک گذاشتن تجربیات و امیدواری نمود که 

ارتقاء علم و فناوری و  با هدفهای مشترک دانشگاهی و صنعتی عقد تفاهم نامه منجر به ،ایحرفه در دندانپزشکیرنگ 

  شود. دندانیمواد  ظاهر رنگی سطح کیفیت محصوالت و بهبود
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  آزمايشگاهيبزرگداشت حكیم جرجاني و روز علوم برگزاري مراسم 

 در پژوهشگاه رنگ
 

 

ماه، سالروز میالد حکیم ام فروردینهمزمان با سی

سیداسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی، مراسم 

ماه  فروردین ۴1گرامیداشتی در روز چهارشنبه مورخ 

، در محل سالن جلسات پژوهشگاه رنگ برگزار و 1۱۶1

 از تالش فعاالن این عرصه قدردانی بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه این مراسم با حضور 

معاونت محترم پژوهش و فناوری، مدیر آزمایشگاه 

ها برگزار مرکزی، مدیر پژوهش و کارشناسان آزمایشگاه

م ضمن تبریک روز آزمایشگاه، گردید که معاونت محتر

ها در طول های کارشناسان آزمایشگاهاز زحمات و تالش

 تشکر و سپاسگزاری نمودند. 1۱۶۶سال 

همچنین در پایان این مراسم با اهدا شاخه گل و هدیه 

از کارشناسان و پرسنل فنی آزمایشگاه ها تجلیل بعمل 

 آمد.
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  :همكاران عزيز
 خراطي و سماواتيآقايان 

 سرکار خانم خلیلي و سبحاني

 خواهد.به سوگ نشستن در غم از دست دادن عزیزان صبری سترگ می

ه درگذشت انصبر و شکیبایی و برای عزیزبزرگواران برای شما 

 .میغفران و رحمت واسعه الهی را خواستار
 


