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در بخش پيشين، تاريخچه تشكيل و عملكرد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران به طور خالصه بررسی شد. در اين 
بخش، دستاوردهای تحقيقاتی پژوهشگاه بررسی می شود كه می توان آن را به پنج دسته زير تقسيم بندی كرد:

طرح هاي  اجراي  محل  از  پژوهشگاه  ج-دستاوردهاي  پژوهشي،  دستاوردهاي  ب-  آموزشي،  دستاوردهاي  الف- 
برون سازمانی، د- دستاوردهاي حاصل از تجاري سازي نتايج پژوهش ها و تهيه دانش فني و ه- ساير دستاوردها.

الف- دستاوردهاي آموزشي
اولين دوره پذيرش دانشجويان در مقاطع تحصيالت تكميلی در اين مركز از سال 1368 به طور مشترک با دانشگاه تهران 
Lough- و New South Wales ،Brunel ،UMIST  آغاز شد. همچنين، دوره  دكتری ترددی با همكاری دانشگاه های
borough برقرار شد. اولين دوره دانشجويان مستقل دكتری پژوهشگاه از سال 1376 پذيرش شدند كه هم اكنون اين تعداد 
بالغ بر 181 دانشجوست. تاكنون 75 دانش آموخته مقطع دكتری از پژوهشگاه فارغ التحصيل شده اند. تعداد دانشجويان و 

دانش آموختگان مقطع كارشناسی ارشد اين پژوهشگاه نيز به ترتيب 133 و 396 نفر است.
ب- دستاوردهاي پژوهشي

به طور كلی، نتايج پژوهش ها در قالب تاليف مقاالت در مجالت، كنفرانس های داخلی و خارجی، تاليف كتاب و ثبت 
اختراع نمايان می شود. با توجه به وجود اعضای هيئت علمی و كارشناسان پژوهشی مجرب، پژوهشگاه در اين زمينه نيز 
موفق عمل كرده است. تعداد كل مقاالت پژوهشگاه، تاكنون 2144 مقاله است كه از اين تعداد، 1548 مقاله ISI، 464 مقاله 
علمی-پژوهشی و 132 مقاله علمی-ترويجی بوده است. آمار اين مقاالت در سال 1392 برابر 171 مقاله ISI، 50 مقاله 
علمی-پژوهشی و 18 مقاله علمی-ترويجی بوده است. از نتايج حاصل از پژوهش های انجام شده در پژوهشگاه، تعداد 
280 ثبت اختراع در داخل كشور و 9 ثبت اختراع در مجامع معتبر بين المللی به ثبت رسيده است. از ديگر دستاوردهای 
پژوهشی می توان به ارائه مقاالت در سمينارهای داخلی و خارجی اشاره كرد كه تعداد كل اين مقاالت، بالغ بر 2669 مقاله 

است. همچنين از ابتدا تاكنون، تعداد 52 جلد كتاب در پژوهشگاه تاليف شده است.
ج-دستاوردهاي پژوهشگاه از محل اجراي پروژه هاي برون سازمانی

يكی از اصلی ترين فعاليت ها در راستای اجرای ماموريت پژوهشگاه، اجرای پروژه های كاربردی است كه نقشی اساسی 
در رفع نيازهای صنعت كشور دارد. از ابتدای تاسيس، 364 پروژه  با كارفرمای بيرونی )صنعتی يا برون سازمانی(، به انجام 
رسيده است كه مبلغ قرارداد و تعداد آن به طور ساليانه، افزايش يافته است. اين امر خود نشانگر موفقيت پژوهشگاه در 

تعامل بهتر با صنعت و رفع نيازهای كشور در حوزه علوم و فناوری پليمر است. 

د-دستاوردهاي حاصل از تجاري سازي نتايج پژوهش ها و تهيه دانش فني
به منظور تبديل علم به ثروت از راه تجاری سازی نتايج پژوهش ها در سال هاي اخير، اقدام به تعريف و اجرای طرح هايی با 
نام پروژه های فناور شده است. اين طرح ها با سرمايه گذاری پژوهشگاه و با هدف تدوين و فروش دانش فنی اجرا می شود.

ه-سايردستاوردها
- كسب رتبه B در سامانه ارزيابی موسسات پژوهشی كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و همچنين كسب رتبه سوم 

موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در آخرين رتبه بندی انجام شده در سال 1390،
- كسب رتبه دوم پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی ايران در نظام رتبه بندی پايگاه استنادی جهان اسالم،

- برگزيده شدن به عنوان مركز تحقيق و توسعه برتر در جشنواره بين المللي جوايز تحقيق و توسعه در سال 1390،
- كسب عناوين متعدد موسسه پژوهشي برتر در جشنواره های هفته پژوهش در سال های اخير،

- كسب رتبه چهارم آزمايشگاه مركزي پژوهشگاه در ارزيابي شبكه آزمايشگاهي ستاد فناوري نانو در سال 1392،
بين المللي  وجشنواره  خوارزمي  جوان  جشنواره  سيزدهمين  رازی،  جشنواره  نظير  معتبر  جشنواره های  از  مقام  اخذ   -

خوارزمي و
- كسب رتبه سوم مركز رشد فناوري پليمر در جشنواره فناوري نانو در سال 1392.

در بخش بعد، به تفصيل به تحليل  آماری اطالعات ارائه شده در اين قسمت پرداخته می شود.
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

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران در يك نگاه:  بخش دوم


