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سخن سردبیر
معرفی نقش سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در پژوهش و توسعۀ فناوری
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در سال يکهزار و سیصد و پنجاه و نه ،با
تصويب شوراي انقالب اسالمي تأسیس گرديده و از بدو پیدايش تاكنون
مأموريتهاي مختلفي در حوزههاي گوناگون مرتبط با توسعۀ علوم و فناوري كشور،
برعهده داشتهاست .اين سازمان از يكسو بنا بر ضرورتها و نیازهاي جامعه بهعنوان
نهادي پیشتاز عهدهدار ايجاد ،توسعه و يا انتقال فناوريهاي مورد نیاز در رفع
معضالت پیش روي كشور بوده و از سوي ديگر با طراحي فرايندها و ايجاد بسترهاي
مربوطه ،متولي راهبري و هدايت محققین از ايده تا تولید بودهاست.
با توجه به اينكه غالباً توسعۀ فناوري از طريق همکاري تیمهاي تخصصي متشکل از
رشتهها و گرايشهاي مختلف تحقق مييابد؛ نحوۀ سازماندهي بخشهاي فعال در
زمینۀ پژوهش و فناوري بهشکلي بودهاست كه در برگیرندۀ زمینههاي اصلي مورد
نیاز براي ايجاد و توسعۀ فناوري هاي مورد نظر باشد .بنا بر همین ضرورت ،در
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،هفت پژوهشکدۀ برق و فناوري
اطالعات ،مواد پیشرفته و انرژيهاي نو ،فناوريهاي شیمیايي ،زيستفناوري،
كشاورزي ،مکانیك و مطالعات فناوريهاي نوين مشتمل بر گروههاي تخصصي
مربوطه تشکیل گرديده كه هماكنون واجد بیش از صدوپنجاه عضو هیأت علمي و
كارشناس پژوهشي فعالیتهاي تحقیقاتي و فناورانه است؛ بهعالوه دانشآموختگان
پسادكتري و نیز دانشجويان دكتراي پژوهشمحور ،ياريگر آنها در اين امر ميباشند.
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران همواره با عنايت به چالشهاي پیش روي
جامعه و كمبودهاي محسوس حوزۀ فناوري ،توانستهاست در سطح ملي براي توسعه
و دستیابي به فناوري هاي مورداستفاده دركاهش و يا غلبه بر اين چالشها پیشقدم
باشد .موارد متعددي از ايجاد و توسعۀ دانشهاي فني -از مرحلۀ پژوهش تا فناوري
را ميتوان نام برد كه در سازمان ايجاد شدهاست .از طرفي ،سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران با توجه به نقشي كه در خصوص حمايت و راهبري
پژوهشگران و فناوران از ايده تا محصول/فناوري ،برعهده داشته است ،فرايندهايي را
در اين راستا طراحي و اجرا نمودهاست كه مهمترين آنها شامل موارد زير ميباشد:
 شبکۀ علمي كشور :ايجاد زيرساختي مناسب جهت انجام تعامالت علميمیان دانشگاهها و مراكز پژوهشي
 ارزيابي اختراعات :ياريرساني به فرايند ثبت نوآوري و صیانت از حقوقمعنوي پژوهشگران
 آزمايشگاه حمايت از توسعۀ فناوري و مركز منطقهاي كلکسیونريزاندامهاي صنعتي به همراه زير ساخت هاي آزمايشگاهي و پايلوتي
موجود در پژوهشکدهها :تأمین سختافزار موردنیاز فعالیتهاي
پژوهشي/فناوري در مراحل مختلف.
 مركز رشد واحدهاي فناور :فراهم نمودن بستر مناسب براي شکلگیري وتوسعۀ شركتهاي دانشبنیان.

 ارزيابي توانمندي فناورانه :ارزيابي و رتبهبندي شركتهاي دانشبنیان وسوقدادن آنها بهسوي شاخصهاي تعیینشده.
 جشنوارۀ خوارزمي (جوان و بین الملل) :تبلیغ رسانهاي پژوهشگران،فناوران و شركتهاي دانشبنیان برتر بهمنظور اعتباربخشي و شناساندن
فعالیتهاي آنها در سطح جامعه.
 سامانۀ ملي كارآموزي :معرفي و جايابي دانشجويان رشتههاي مختلف بهصنايع و واحدهاي فناور جهت طي نمودن دورۀكارآموزي.
اعضاي هیأت علمي و كارشناسان رشتۀ مهندسي شیمي بهطور عمده در پژوهشکدۀ
فناوريهاي شیمیايي مشغول به فعالیت و همچنین بهعنوان متخصصین فرايندهاي
زيستي در پژوهشکدۀ زيستفناوري فعال ميباشند .توسعۀ فناوريهاي در حوزههاي
مختلف شیمیايي از مأموريتهاي اصلي پژوهشکدۀفناوريهاي شیمیايي است كه در
چهارگروه پژوهشي فناوريهاي شیمیايي سبز ،صنايع شیمیايي آلي و دارويي،
صنايع معدني و كاتالیستها و صنايع غذايي و تبديلي انجام ميشود .محورهاي
پژوهشي و توسعۀ فناوري اين پژوهشکده شامل فرايندهاي پااليش فاضالب و
نمكزدايي از آبهاي شور ،الگوسازي و شبیهسازي فرايندهاي شیمیايي ،تولید
سوختهاي پاك ،فناوريهاي هیدروژن و پیلسوختي ،كاتالیستها ،فناوريهاي
نانو ،اليهنازك و سلولهاي خورشیدي ،تهیۀ مواد اولیه و حد واسط آلي ،معدني و
دارويي ،استخراج و جداسازي تركیبات طبیعي و گیاهي ،فراوري و بستهبندي
مواد غذايي و مواد كامپوزيتي و نانوكامپوزيتي ميشود.
فعالیت هاي پژوهشي و توسعۀ فناوري توسط گروهي متشکل از مهندسین شیمي و
ساير متخصصین علوم پايه شیمي و فنورزهاي كارآموخته انجام ميشود .نقش
مهندسین شیمي در كلیۀ فعالیتهاي اين پژوهشکده عبارت است از طراحي
فرايندها (مفهومي ،پايه و تفضیلي) ،اجراي طرحهاي تحقیقاتي در مقیاسهاي
آزمايشگاهي و واحد پیشتاز (پايلوت) و كسب دادههاي فرايندي بهمنظور افزايش
مقیاس ،بهینهسازي فرايندها و شبیهسازي و الگوسازي در چارچوب محورهاي
پژوهشي.
پژوهشکدۀ فناوريهاي شیمیايي چند نشريۀ علمي-پژوهشي در زمینههاي مختلف
علم و فناوري و با محوريت مهندسي شیمي منتشر ميكند كه يکي از آنها با
عنوان ) Advances in Environmental Technology (AETبهصورت مشترك
با انجمن مهندسي شیمي انتشار مييابد.
سهیال شکراهللزاده
دانشیار مهندسی شیمی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
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