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مقدار  است.  ناممكن  امری  پژوهش  به  اتكا  بدون  توسعه  و  مسيرپيشرفت  در  برداشتن  گام  امروز،  پيشرفته  دنيای  در 
بودجه های ساليانه ای كه كشورها صرف پژوهش های علمی می كنند، نشانگر پذيرش اهميت اين موضوع در كشورهای 
گوناگون است. به طور كلی، مسئوليت انجام پژوهش برعهده موسسات پژوهشی است كه آنها را با توجه به اهداف و 
ماموريت سازمانی، می توان به گروه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پارك های علم و فناوری )مراكز رشد( و 
پژوهشگاه ها دسته بندی كرد. آموزش دروس علمی و تربيت دانشجويان در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری 
ايجاد فناوری و  با هدف  از وظايف دانشگاه ها و موسسات آموزشی است، در حالی كه اجرای پژوهش های كاربردی 
رفع نيازها، از اولويت های تحقيقاتی پژوهشگاه هاست. به همين دليل بيشترين توجه صنعت در اين حوزه، معطوف به 
اين گونه موسسات پژوهش و فناوری است و پژوهشگاه ها می توانند به عنوان حلقه واسط پژوهش تا فناوری عمل كنند. 
در اين سرمقاله و شماره های بعد به طور مختصر، هدف از تشكيل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران به همراه گزارشی 

از وضعيت گذشته، حال و ترسيمی از آنچه پژوهشگاه می تواند در آينده به آن دست يابد، بررسی می شود.
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران در سال 1365 با نام مركز تحقيقات و توسعه علوم و تكنولوژی مواد پليمری به 
با تعداد محدودی از اعضای  منظور خودكفايی در علوم و مهندسی پليمر در ساختمانی در خيابان فاطمی شهر تهران 
 هيئت علمی و كاركنان شروع به كار كرد. با توجه به گسترش فعاليت ها و نياز به مكانی مناسب برای اجرای پژوهش ها و
ايران در  پليمر  نام پژوهشگاه  به  با تغيير  اين مركز  انجام شده توسط مسئوالن وقت، در سال 1375  نيز مساعدت های 
مكان فعلی به بهره برداری رسيد. از سال 1381 پژوهشگاه پليمر با تغيير نام و با نام فعلی آن يعنی پژوهشگاه پليمر و 
و  منابع  توسعه  و  فناوری  پژوهشی،  معاونت  سه  دارای  پژوهشگاه  حاضر،  حال  در  می شود.  شناخته  ايران  پتروشيمی 
مديريت و چهار پژوهشكده پتروشيمی، علوم پليمر، فرايند پليمرها و مهندسی است كه  14 گروه پژوهشی پالستيك؛ 
پليمرهای زيست سازگار؛ پلی يورتان، الياف و نانوپليمرها؛ تبديل گاز؛ رنگ، رزين و روكش های سطح؛ سامانه های نوين 
دارورسانی؛ سنتز مواد پتروشيميايی؛ طراحی و ساخت؛ علوم پليمر؛ كاتاليست؛ كامپوزيت؛ الستيك؛ مدل سازی و كنترل 
فرايند و مهندسی پليمريزاسيون به عنوان زيرمجموعه های اين پژوهشكده ها محسوب می شوند. از مهم ترين گروه های 
ستادی ديگر پژوهشگاه می توان به واحدهای امور پژوهشی و تحصيالت تكميلی، اداره نشر، آزمايشگاه های مركزی و 

مركز رشد فناوری پليمر اشاره كرد.
با توجه به گذشت 28 سال از تاسيس اين مركز، ارائه  آماری از دستاوردها و تحليل آنها می تواند بيانگر ميزان دستيابی 

پژوهشگاه به اهداف خود  باشد.
اهم دستاوردهای پژوهشگاه تا نيمه اول سال 1393، را می توان به شرح زير خالصه كرد:

- برخورداری از 82 عضو هيئت علمی مجرب در حوزه علوم و فناوری پليمر )12 استاد، 19 دانشيار، 41 استاديار و 10 
مربی(

- اجراي 364 پروژه برون سازماني )صنعتي(
- ثبت 280 اختراع داخلي و 9 اختراع بين المللي

- پذيرش و فارغ التحصيلی دانشجويان تحصيالت تكميلی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری در رشته های علوم و 
تكنولوژی پليمر و مهندسی فرايندهای پليمريزاسيون در مقطع كارشناسی ارشد و مهندسی پليمر در مقطع دكتري با آزمون 

سراسری سازمان سنجش آموزش كشور 
- انتشار 1548مقاله ISI، 464 مقاله علمي-پژوهشي، 132 مقاله علمی-ترويجي و 2669 مقاله ارائه شده در سمينارهای 

داخلي و خارجي
- انتشار 52 جلد كتاب

- راه اندازی و تجهيز 22 آزمايشگاه و 11 كارگاه
- توسعه كتابخانه پژوهشگاه كه در حال حاضر بالغ بر 14000 جلد كتاب تخصصی در آن موجود است

- ايجاد 2 قطب علمی فرايند و پوشش های پليمری و پلی يورتان
پليمر  تكنولوژی  و  علوم   ،)ISI در  نمايه شده  و   Springer )با همكاري   Iranian Polymer Journal نشريه   4 انتشار   -
)علمی-پژوهشی(، بسپارش)علمی-ترويجی( و Polyolefines Journal كه همگي مورد تائيد كميسيون بررسی نشريات 

علمی كشور هستند.
- ارائه خدمات آموزش صنعتی و برگزاری دوره های آموزشی

- ايجاد و حمايت از مركز رشد فناوری پليمر به منظور حمايت از پژوهشگران و شركت های دانش بنيان
در قسمت های بعد، دستاوردهای پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران به طور مشروح بيان شده وتحليل خواهد شد.

علوم،  وزارت  به  شده  ارسال  ايران،  پتروشيمی  و  پليمر  پژوهشگاه  عملكرد  ساليانه  گزارش های  اساس  بر  شده،  ارائه  اطالعات   -
تحقيقات و فناوری در سال های متمادی است.

دكتر عليرضا مهدويان             مهندس محمدعلي نيكويي
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