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سخن سردبیر
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران؛ دیروز ،امروز ،فردا
پژوهشگاه شیمی و مهندسیی شییمی رای رک اایی ر هجیده پژوهشیگاه و پین
پژوهشادۀ کشور رسی .ری رسیاص یمیمیس

یۀ میور  3186/5/7شیورر

رن وکر موررد نوق ،م ک رشد پژوهشگاه پذا ر ری

ر پنجیاه شی ک .نوپیا

درن رنیاک در م ح ۀ رشد (رناورایور ) رودهرس.

گ ت ش آمو ش عالی و ررت ع وم ،یحقیقیات و ننیاور  ،م کی پیژوه هیا

اای ر رمتیا ریی که پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی رر ر درنشیگاه متمیاا

شیمی و مهندسی شیمی را رک را هدف ن رهسآوردک رماانات پژوهشیی رنییاد ،

میسا د ،حذف ناد ۀ میاک همااررک مهندص شیمی و شیمی .هیا رسی .رمیا

کارر د و آمو شی در ک یۀ مینههیا شییمی و مهندسیی شییمی و پی ورش

ر رگت ان سد که در ر رر نعالی .و پیش ن .پژوهشگاه و یود درشیته ،یغییی

رستعدردها و خالقی.ها مو ود در کشور یأسیس شد ران م ک  ،ر هماک ررتدر

پیدرپی دادگاهها مدا اتی رودهرس.؛ ر ران رساص ط ح یوسعۀ پژوهشگاه ریه

ری ر یوسیعه و

کمت ان حد ممان یق یل اانتهرس .ران درحالیرس.کیه در راین میدت ،دههیا

پیش ن .خود رنتخاب ک د در ط ح یوسعۀ ران م ک  ،چهار پژوهشادۀ یخممی

درنشگاه و درنشاده در نقا دور و ن داک کشور ریا کمتی ان رماانیات یأسییس

شیمی و مهندسی شیمی ،کتارخانه و م ک رطالعرسانی ،م ک رراانه ،کارگاهها و

شدهرس .شوررختانه ،ره م ور ماک رود ۀ یحقیقایی پژوهشگاه ر هفتاد دردید

م ک یحقیقایی ماکسپالنک آلماک رر رهعنورک رلگوای مناسی

نضاها

انبی مورد نیا در نظ گ نتهشد کارها یأسی ایی ران پ وژهۀ مهس،

ره پیماک گذرشتهشد که رخشی ر آک در ررتدر سال  3165در شیه
نناور پژوه

کل رود ه ره سم .دف میل ک دهرس.؛ ریداهی رسی .کیه ریا چنیین کیاه

ع یس و

شداد در رود ه ،رنجام کارها یحقیقایی مختل گ داده رس .رما رره حل ران

ره ره هر درر رسیید .در همیاکسیال ،رنتقیال آ مااشیگاههیا و

مشال ر نظ متولیاک رم  ،پا ک دک دورت م یأله اعنیی ن یذا نتن درنشیجو

یجهی رت ره محل داد رهیدرا آغا و در مدت ش ماه کامیلگ داید سی س

روده ،ران در حالی رس .که ،ر رسیاص آمیار و ررت ع یوم ،یحقیقیات و ننیاور

رهمنظور گ ت ش درمنۀ نعالی .سیح م کی ریا مورنقی .شیورر گ یت ش ر

دردد نارغ رلتحمیالک پژوهشگاه که مونق ره ردرمۀ یحمیل در مقحع راالی و ایا

رردابهش.میاه سیال  3168ریه پژوهشیگاه رریقیاپ پییدر کی د .در حیال حاری

ذب در را رر کار شدهرند ،ر درنشگاهها رنام کشور راالی رس .پس ریا یو یه

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی را رک دررر چهار پژوهشاده ،شان ده گی وه

ره ران یعدرد ناچی پذا ش درنشجو و ران نارغرلتحمیالک مونق ،رااد پ سید چ ر

یخممی ،سیوپن آ مااشگاه یحقیقایی و رالغ ر چهلوپین نفی عضیو هییأت

یا ران حد را ی ری .درنشجو در پژوهشگاه مخالفی .میی شیود ر نظی کیفیی.

ع می یماموق .رس.

آمو ش نی رااد را خ سند رظهار ک د که هییأت ع میی پژوهشیگاه ر رهتی ان

پژوهشگاه ،ر سال  3171ر ط اق سا ماک سینج
پذا ش درنشجو در مقاطع کارشناسی ررشد و دکتی

آمیو ش کشیور ،رقیدرم ریه

درنشگاهها را رک و هاک ذب شدهرند

در رشیتههیا شییمی و

سخن آخ ؛ م س رس .که رم و راجاد پژوهشگاهی در سح و رندر ۀ پژوهشگاه

مهندسی شیمی نمودهرس .ران نهاد ع می یاریهحیال ،دسیتاوردها  13سیال

شیییمی و مهندسییی شیییمی ،در کشییور دشییورر و ر اییه غی ی ممان رسیی ،.لییذر

یالش م تم خیود رر ،در ریی
رینرلم ی و در ری

ر هی رر و چهاردید سیمینار و کنگی ۀ م یی و

ر ه رر و دوا  .مقاله در مجالت معتب رینرلم ی منتش

نمودهرسی ..در حیال حاری رخی
پژوهشگاه را ری

درس.ی ان کار حفظ و یوسعۀ ران س مااۀ عظییس ریا خی د معیی و ریهدور ر
ینگنظ

 ،یعم و ناحرند رس.

رریبیا ریا دینع .و آ مااشیگاه م کی

ر سهه رر مورد م ر عه در سال و یونیق در سی واسدهیی و

فرشاد یزدانی

رنجام ط ح ها یحقیقیایی هی .رنیع مشیاالت دینااع ،م رکی یحقیقیایی و

عضو هیأت تحریریه و

درنشگاهها ،ر یت یعامیل مناسیبی رر ریا م رکی مخت ی ریهو یود آوردهرسی.؛

عضو هیأت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
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