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بگــذشت مــه روزه ، عيــد آمـد و عيـــد آمد

 بگذشت شـب هـجـران، معشوق پديد آمد

آن صبح چو صادق شد، عذراي تو وامق شد

 معشوق تو عاشق شد، شيخ تو مريد آمد

شـد جنـگ و نظـر آمـد، شد زهر و شکر آمد

 شد سنگ و گهر آمـد، شد قفل و کليد آمد 

جــان از تــن آلــوده، هــم پاک بـه پاکي رفت

 هـرچنــد چـو خورشـيدي بر پاک و پليد آمد

از لــذت جـــام تــــو دل مـــانــده بــه دام تو

آمد جــان نيـز چــو واقـف شـد، او نيـز دويد  

بــس تــوبه شايسته برسنگ تو بشکسته

 بـس زاهــد و بـس عابد کو خــرقه دريد آمد

بــاغ از دي نــامحــرم سه ماه نمي زد دم

 بـر بـــوي بــهـــار تــو، از غيــب رسـيـد آمد
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در آن نقش ايفاء هاي بسيار مهم ديگري كه مردم عزيز ما  يكي از صحنه
 آفريني جور براي نقشكرد كه اين صحنه اينتصور نمي كردند و كسي هم

كرد جوانان ما كي خيال مي. فناوري است ظرفيت داشته باشد، عرصه علم و
 توليد علم و جنبش كه نهضتمجرد اينه جور وارد اين ميدان شوند؟ باين
عظيمي  چنان حركتشد، آنافزاري با نخبگان و زبدگان دانشگاهي مطرح  نرم
امروز در . وجود آمد كه شد يك گفتمان عمومي، شد يك حركت همگانيبه

- ههاي مختلف، در شهرهاي كوچك و بزرگ، بكشور، در استان سرتاسر
هاي ما كارهاي حساسِ بزرگي را از جوان خصوص در مراكز علمي و حساس،

ها است كه بعضي از آن كارهائي دهند؛لحاظ علمي و فناوري دارند انجام مي
را ملت ايران  هااين. صددرصد به نتيجه رسيده است، بعضي هم در راه است

مايه ، اين كارهاي علمي مايه اعتماد به نفس ملت ايران است. خواهند ديد
هاي علمي هاي پرسود مادي، ناشي از پيشرفتتجارت. رونق اقتصادي است

آمارهاي جهاني هم اين را تأييد . ددر اين زمينه وارد شدن ما جوانان. است
  .كرد

  )٢٠/٧/٩٠( مردم كرمانشاه در اجتماع بزرگاز بيانات مقام معظم رهبري 
  

ها اين پيشرفت. كم نگيريد اين پيشرفت علمي را دست! عزيزان من
اين حديث را . يك كشور است جانبه فت همهپايه پيشر علم،. خيلي مهم است

هركس اين اقتدار را . سلطان؛ علم، اقتدار است العلم: من يك وقتي خواندم
 اين مستكبران. خود دست پيدا كند تواند به همه مقاصدداشته باشد، مي

توانستند به همه دنيا زور  جهاني به بركت علمي كه به آن دست پيدا كردند،
 عنوان يكما به هرگز زور نخواهيم گفت، اما علم براي البته ما. بگويند

سال،  هاي علمي ما در اين مدت سي و چندپيشرفت. پيشرفت حتماً الزم است
اي تصادفاً معروف شده  حاال فناوري هسته. آوري است هاي حيرتپيشرفت

ليكن فقط اين نيست؛  -هم در كشور، هم در دنيا -توجه دارند است و همه
 -فضا هست، علوم پزشكي هست علوم هوا اي هست، تهفناوري هس

نيافتني پزشكي  مهم و دست هاي بسيار خوشبختانه امروز كشور ما حائز رشته
فناوري  زيست -گيرداست و كارهاي بزرگ پزشكي در اين كشور انجام مي

-دنياست، هست؛ سلول هاي نويهست، نانوفناوري كه از علوم جديد و دانش

ترين كارها در عرصه علم است، هست؛ كي از بزرگبنيادي كه ي هاي
هاي نو، راديوداروهاي مهم و  ها، فناوري انرژي ابررايانه سازي، ساخت شبيه

  .اين فهرست ادامه دارد داروهاي ضدسرطان هست؛ و
مراكز  كنم، رجزخواني نيست؛ اين گواهيهائي كه من عرض مياين

ترين رشد علمي در همه دنيا در  گويند سريعها ميآن. علمي معتبر دنياست
- است كه مي ٢٠١١اين گزارش سال . ها، در ايران اتفاق افتاده استسال اين

طبق . علمي در همه دنيا در ايران اتفاق افتاده است ترين رشد گويد سريع
اند، رتبه علمي اول منطقه، ايران  دنيا داده گزارشي كه مراكز علمي معتبر

در نظر گرفتيم؛ هنوز  ١٤٠٤سال  مي را برايما اين رتبه اول عل. است

 ايران از لحاظ رتبه همين سال ميالدي گذشته گفتند. چهارده سال باقي است
علمي كشور ما  ي در سطح دنيا رتبه. علمي در منطقه اول است، در دنيا هفدهم

 پس يكي از نقاط قوت ما، پيشرفت علمي. هفدهم است؛ اينها خيلي مهم است
  .است

  )١٤/١١/٩٠( تهران هاي نماز جمعه خطبهنات مقام معظم رهبري در از بيا
  

  
  

كنيم، اين است كه علم ورزيم و تأكيد ميآنچه كه ما بر آن اصرار مي
يد علم اگر چرخه تول. نشدني است   پايان و تمام   بي سرمايه براي كشور، يك

راه افتاد، اگر استعدادي وجود داشت و به جريان افتاد،  در يك كشوري به
نشدني    وقت اين ديگر منبعِ تمامو ظهور، آن ها شروع كرد به بروزاگر ظرفيت

چيزي نيست كه انسان براي آن ناچار و  زاست؛   علم يك پديده درون. است
علمِ حاضر و آماده را بگيريد،  دبله، اگر شما بخواهي. ناگزير باشد وابسته شود

دارد؛ اما بعد از  همين است؛ وابستگي دارد، احتياج دارد، دست درازكردن
 وجود آمد، استعداد هم در آن كشوركه بنيان علمي در يك كشوري بهآن

اگر ما . كندهاي جوشان را پيدا مي   وقت حالت چشمهوجود داشت، آن
پژوهي، اگر اين    نگري و دانشعلم و ژرفگيري تحقيق و دنبال بپردازيم به

چند سالي است جدي گرفته شده و  ...بحمدا چنان كهمسئله در كشور هم
انگيزه بيشتر و اهتمام بيشتر دنبال  شود، با همين شتاب، بلكه بادنبال مي

 .يافت شود، بدون ترديد كشور به يك اوجي دست خواهد
- نيم و جلوي چشم ماست، اين اوجكباتوجه به واقعياتي كه ما مشاهده مي

- هيچ وجه خيالبه اين تعالي مورد نظر و پيشرفت، به گيري، اين رسيدن

است؛ تجربه اين چند سال هم همين را نشان  گرايانه   پردازانه نيست؛ واقع
مالحظه كرديد كه پيشرفت كشور  در همين آمارهائي كه داده شد،. دهدمي

فاصله چند سال،  و مؤثر در زندگي، باهاي نو هاي مهم و دانشدر بخش
استعداد و  دهنده اين است كه   پيشرفت چشمگيري بوده است؛ اين نشان

 ما بايد اين مسئله را جدي بگيريم؛ يعني به مسئله. ظرفيت و آمادگي هست

اهميت بدهيم؛ يعني اين را اساس كار قرار  در كشور تكيه به علم علم و
  .همين است حرف ما در اين چند ساله. بدهيم

  در ديدار جمعي ازمقام معظم رهبري بيانات از 
  )٨/٥/٩١( بنيان هاي دانش پژوهشگران و مسئوالن شركت
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امروزه سياست گذاري علم و فناوري به سبد سياستي حکومت ها افزوده  :چکيده
شده و ديپلماسي علم و فناوري عرصه جديدي را در دنياي سياست به خود اختصاص 

ت دانش بنيان نه تنها فرهنگ کشورها از طريق علم، فناوري و محصوال. داده است
خويش را همزمان با علم، فناوري و تکنولوژي صادر نموده بلکه با افزايش جاذبه نزد 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي . ملل مختلف، قدرت نرم خويش را نيز افزايش مي دهند
نه و با تاسيس اولين دوره دکتري در رشته شيمي دانشگاه شيراز، توليد علم کشور نهادي

رشته هاي دانشگاهي ديگر نيز اقدام به تاسيس مقاطع دکتري نموده و بستر الزم . شد
از آنجائيکه رشته . را براي بهبود شاخص تعداد پژوهشگر متبحر کشور مهيا نمودند

. شيمي اولين رشته اي مي باشد،که منجر به توسعه دوره دکتري در کشور شده است
ث تعداد و مرتبه علمي در اين رشته، نسبت به اصالح هرم اعضاء هيات علمي از حي
به همين دليل امکان تاسيس رشته شيمي در . ساير رشته ها سريعتر انجام شده است

دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي، نسبت به ساير رشته ها مهيا تر بوده و لذا در اکثر 
نتيجتا . ه استدانشگاه هاي دولتي و غير دولتي اين رشته، در مقاطع مختلف دائر شد
درصد ) بيست( ۲۰عالوه بر پيشتازي در زمينه توليد علم که در حال حاضر قريب به 

توليد علم کشور متعلق به رشته شيمي است، از حيث توسعه منابع انساني نيز اين رشته 
تعداد قابل توجهي از دانشمندان و پژوهشگران علم شيمي کشور . وضعيت مطلوبي دارد
و جزء برگزيدگان در عرصه ها و رقابت هاي ملي و بين المللي مي صاحب مکتب بوده 

کمبود تجهيزات : بديهي است که اين رشته از نقاط ضعف جدي اي نيز، از جمله. باشند
و ملزومات آموزشي و پژوهشي، افت استاندارد هاي الزم در داوطلبان ورودي به اين 

ته شيمي به ويژه در مقطع رشته، معضل اشتغال براي دانش آموختگان، تاسيس رش
کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاه ها، مراکز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي 

بنابراين براي اساتيد و . رنج مي برد... که فاقد امکانات و صالحيت الزم مي باشند و 
اعضاء هيات علمي اين رشته، امکان تربيت دانشجوي عالم تر از خويش که بتوانند، 

به . ينده ي اين علم را بدون دغدغه به ايشان بسپارند در تمام دانشگاهها مهيا نيستآ
هر حال شرايط حاکم بر رشته شيمي به گونه اي است، که انتظار مي رود در زمينه توليد 
ثروت از دانش نيز، اين رشته خط شکن باشد و بخش قابل توجهي از پتانسيل مادي، 

شته در راستاي نيازهاي کشور و تحقيقات کاربردي بکار معنوي و منابع انساني اين ر
زيرا اقتصاد کشور ما بر پايه گاز، نفت، پتروشيمي، صنايع شيميايي، دارويي، . گرفته شود
در اين نوشتار عالوه بر تجزيه و تحليل وضعيت اين رشته از . مي باشد... معادن و 

ضعيت مطلوب نيز ارائه شده جهات مختلف، پيشنهاداتي در خصوص افق هاي آينده و و
اميد است، براساس سند چشم انداز بيست ساله، نقشه جامع علمي و سند علوم . است

پايه کشور، سياست گذاري و بستر سازي الزم براي اشتغال زائي دانش آموختگان و 
بخشي از توفيقات پروژه هاي . ارتقاء شاخص هاي کمي و کيفي اين رشته انجام پذيرد

نظامي کشور که پروژه هاي ملي بوده که منجر به دستيابي به فناوريهاي هسته اي و 
هسته اي و نظامي شده و امروزه موجب افتخار و غرور ملي مي باشند، بدون شک  
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I.R.Iran 

مطمئنا اگر به . وابسته به دانش و علم شيمي و منابع انساني مرتبط درکشور مي باشد
زومات آموزشي و پژوهشي الزم در شيميدانها و علم شيمي اعتماد بيشتري شود و مل

اختيار ايشان قرار گيرد، اين علم کميا و کمياي علم شيمي مي تواند منجر به بهبود 
به هر حال براي برنامه . اقتصادي، رفاهي، سالمت، امنيت، قدرت و ثروت جامعه شود

نياز ريزي، آسيب شناسي، نياز سنجي و نياز آفريني اين رشته و همچنين ساير رشته ها، 
به انجام يک طرح تحقيقاتي جامع االطراف براي هر رشته مي باشد تا به صورت 
پژوهشي تهديدها، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف مشخص گردد و راهکارها و 

اين نوشتار مي تواند صرفا به منزله ي يک مطالعه . راهبردهاي علمي الزم ارائه گردد
ظر علم سنجي، مورد بهره برداري متوليان علم و مقدماتي مد نظر قرار داده شده و از ن

  .دانش کشور از جمله انجمن شيمي ايران قرار گيرد
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  :مقدمه

براي اينکه يک تيرانداز به هدف بزند، در درجه اول بايد هدف را بتواند 
درصورتيکه . يز اين موضوع واقعيت داردتشخيص دهد و ببيند، در عرصه علمي ن

تالش هاي علمي بدون وجود چشم انداز، بي برنامه بدون هدايت و حمايت 
صحيح و درنهايت نظارت و  ارزيابي جدي باشد، مطمئنا نتيجه مطلوب حاصل 

در اين نوشتار هدف تجزيه و تحليل وضعيت موجود، آسيب شناسي و . نمي شود
لذا شناسايي نقاط قوت و ضعف و تالش . ر استترسيم وضعيت مطلوب مد نظ

در جهت تقويت نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف و نياز سنجي و نياز 
يکي از . آفريني براي آينده رشته شيمي از اهداف نويسندگان مي باشد

دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي تاسيس مقطع دکتري در کشور است که آنرا 
خ علم شيمي ايران دانست و در اين راستا رشته شيمي بايد نقطه عطفي در تاري

دانشگاه شيراز را نه تنها به عنوان موسس مقطع دكترا بلكه بايستي بنيانگذار 
بر كسي پوشيده نيست . توليد علم ريشه دار و برنامه ريزي شده كشور دانست

كه اقتصاد كشور ما بر اساس نفت، گاز، پتروشيمي و معادن مختلف است، 
نا توانمندي هر چه بيشتر جامعه شيمي دقيقا در راستاي مزيت هاي نسبي مطمئ

توليد علم %) ٢٠(حدود بيست درصد . كشور عزيزمان، ايران اسالمي مي باشد
دانشمند ) ٧٠(نفر از هفتاد ) ٦٠(كشور به رشته شيمي اختصاص داشته و شصت 

د پر استناد و بر اساس يك درص ISIبين المللي ايران كه توسط موسسه علمي 
ترين دانشمندان در هر رشته انتخاب شده و مي شوند نيز از رشته شيمي 

در وبگاه ESI  ٢مورد استناد  اساسي علم و البته براساس شاخص هاي. هستند
ISI  و نسبت جمعيت ايران به کل جمعيت جهان در رشته شيمي، مي بايست
يک درصد دانشمندان نفر دانشمند شيمي بين المللي داشته باشيم، يعني  ۹۰

 در چهار مجله از مجالت ايراني که .بايد متعلق به ايران باشد ISI٣شيمي 

ISI نمايه شده و درJCR داراي ضريب تاثير مي باشند(JICS٤, SI٥, IPJ٦, 

IJCCEدر زمينه شيمي مقاله به چاپ مي رسانند و مجله (٧JICS   مربوط به
تا  ٢٠٠٧در بازه زماني  ٤٢٢/١ ٨ثيرجامعه شيمي كشور، داراي ميانگين ضريب تا

دانشگاه صنعتي شريف نيز که در  SIالبته مجله ). ١نمودار(ميالدي است  ٢٠١١

                                                
2  Essential Science Indicators 
3  International Statistical Institute 
4  Journal of the Iranian Chemical Society 
5  Scientia Iranica 
6  Iranian Polymer Journal 
7  Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 
8  Impact Factor 
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 ISIزمينه هاي مختلف از جمله شيمي مقاله به چاپد مي رساند نيز تحت نمايه 
به  SIو  JICSمجله . آمده  است ۱بوده و ميانگين ضريب تاثير آن در نمودار 

 .به چاپ مي رسند ۲و الزوير ۱تشارات اشپرينگرترتيب توسط ان

  
  ايران ISIمجله  چهار ب تاثيريضر: ١نمودار 

   
همچنين تعداد قابل توجهي از پژوهشگران، برگزيدگان جشنواره هاي 

چهره هاي ماندگار، مقاالت داغ و پر استناد  نمونه کشوري، علمي و فني، اساتيد
امعه توانمند و پيشتاز شيمي ايران مي از ج ISIو در نهايت دانشمندان منتخب 

ولي جايگاه و شان جامعه شيمي كشور را بايستي با برنامه ريزي . باشند
خردمندانه و عالمانه به گونه اي ارتقاء داد تا در كمترين زمان ممكن رتبه علمي 

در سال . اين رشته از نظر کمي و کيفي در سطح ده کشور برتر دنيا قرار گيرد
 .علمي شاخه هاي مختلف علم شيمي به شرح ذيل مي باشدرتبه  ٢٠١١

بايد اذعان نمود كه تالش، هماهنگي و انسجام ملي صرفا مسـتلزم وجـود   
نيسـت و اگـر نگـوييم عرصـه     ... شرايط حاد نظير جنگ و رويارويي با باليـا و  

زندگي همواره يک عرصه جنگ است، بي ترديد عرصه رقابت و سـبقت جـويي   
زندگي و سرنوشت خويش و بهبود آن تـالش  ه در تغيير اوضاع آنان ک. ها است
همان گونه که در قرآن مجيـد  : مطابق سنت الهي نيز پيشرو خواهند بودنمايند، 

اگر هشت سال دفاع ". ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم: "آمده است
زندگي در يک  مقدس و جنگ يک اهتمام ملي به وجود آورده بود، وقتي مبنا بر

امـروز  . سطح ملي است، اين هماهنگي و انسجام به نحو مقتضي بايد تداوم يابد
اين مسأله به لحاظ گرايش عمده رقابت هاي جهاني بـه عرصـه هـاي علمـي     
کشيده شده و برنامه ريزي خاص خود را طلب مي نمايد؛ کماآنکه تـدوين سـند   

وم پايه كشور بر اين واقعيت چشم انداز بيست ساله، نقشه جامع علمي و سند عل
بنابراين سياست گذاري علم و فناوري هم به سبد سياسـتهاي  . صحه مي گذارد

حكومتها اضافه شده است و ديپلماسـي علـم و فنـاوري عرصـه جديـدي را در      
در ايـن عرصـه الزم اسـت برنامـه     . دنياي سياست به خود اختصاص داده است
چرا کـه از   .نگرشي خاص انجام پذيردريزي هاي دقيق علمي به عمل آيد و با 

طريق پيشرفتهاي علمي و فني قدرت نرم هر کشوري از جملـه نظـام مقـدس    
جمهوري اسالمي ايران همگام با قدرت سخت به دليل افزايش جاذبـه در نـزد   
مردم کشورمان و جوامع ديگر افزايش مي يابـد  و در داخـل کشـور منجـر بـه      

ت حاکميـت شـده و در خـارج از کشـور نيـز       افزايش سرمايه اجتماعي و مقبولي
منجر به افزايش نفوذ فرهنگ اسالمي و تاثيرگذاري و در نهايت صدور انقـالب  

به همين .  اسالمي شده و موجب مصونيت جامعه در جنگ نرم دشمن مي شود
دليل دنياي سلطه و استکبار در پي حذف فيزيکي دانشمندان اثرگذار در افزايش 

عقب مانـدگي علمـي دسـت کمـي از      .اسالمي بر مي آيندقدرت نرم جمهوري 
اعتيـاد، عـدم وجـود شـور و      بيكاري، فقـر،  : تحمل تبعات حاصل از جنگ ندارد

توانـد بـر اثـر سـهل      نشاط، وابستگي علمي و فني و بسياري مسائل ديگر  مـي 

به نظـر مـي رسـد شـرايط و تـوان      . انگاري در دنياي رقابتي امروز حاصل شود
ه شيمي از حيث منابع انساني به حدي رسيده است كه شيميدانان علمي در رشت

يك (كشور جسورانه از مسئولين كشور بپرسند چرا پس از گذشت يك صد سال 
نفتمان را همچون منابع معدني ديگـر خـام مـي فروشـيم؟ آيـا وقـت آن       ) قرن

نرسيده است كه به جامعه علمي شيمي اعتماد كنيم و پژوهش هاي ايشان را در 
استاي فرآوري و جداسازي اجزاء و فرآورده هاي نفتي و معدني خويش هدايت، ر

  . حمايت و نظارت كنيم
نكته مهم بعدي كه در ترسيم برنامه ريزي علمي به ويژه براي علم شيمي 
كه يك علم جهاني است، بايستي مد نظر قرار گيرد، بهبود استانداردها در زمينه 

امروزه استاندارد سازي و رعايت آن در . ستتوليد و ترويج علم شيمي كشور ا
با توجه به بلوغ نسبي . ]۱[تمامي زمينه ها در جامعه بشري پذيرفته شده است

رشته شيمي كشور به نظر مي رسد بهبود استانداردهاي علمي،  پژوهشي و 
فرهنگي جهت افزايش كمي و كيفي مستندات ترويجي و توليدي علم شيمي در 

يرا برنامه ريزي و گام برداشتن براي احراز رتبه هاي برتر كشور ضروري است؛ ز
منطقه اي و جهاني در صورتي ميسر است كه در بهبود و ارتقاء استانداردهاي 
علمي رشته شيمي بكوشيم و در جهت استفاده بهينه از منابع مادي و انساني 

 در حاليكه. موجود در اين رشته با تحقيقات تيمي و گروهي تالش نماييم
امكانات و تجهيزات پژوهشي به هر دليل مطمئنا نامعقولي، براي اين رشته در 
حد ضرورت وجود ندارد، يقينا، برنامه ريزي و انعكاس كمبودها به متوليان علمي 

به هر حال . كشور كمك  خواهد نمود تا بخشي از محدوديت ها را مرتفع سازند
مجالتي با ضريب تاثير تحقق چاپ نتايج پژوهشهاي شيميدانهاي كشور در 

كه روزي براي ما رويا  JACS١٠ & Ang. Chemi٩بسيار باال همچون 
. بودند، دقيقا در راستاي بهبود استانداردها و ارتقاء جايگاه علم شيمي كشور است
ما بايد به دانشجويانمان عالوه بر روش تحقيق و پژوهش، تقويت باورهاي 

لي، حساسيت به مسائل و نيازهاي ديني و صيانت از ارزشهاي اعتقادي و م
كشور و تالش در جهت حل آنها و همچنين جسارت نوشتن و منتشر كردن را 
بياموزيم و تبديل دانش شخصي به دانش اجتماعي را با تدوين و انتشار، يك 

مطمئنا با اين اقدام مبارك . ]۲[ايثار هنرمندانه و فرهنگ سازي مطلوب بدانيم 
علمي كه در اثر انجام طرح ها و پايان نامه هاي نسبت انتشار به توليد 

تحصيالت تکميلي در كشور حاصل مي شود، باال خواهد رفت و جايگاه در خور 
امروزه انتظار مردم، نظام، . شان شيمي و شيميدانهاي كشور حاصل خواهد شد

حاکميت و همچنين شرط بقا حکم مي کندکه براي توليد ثروت از دانش برنامه 
بديهي است که از شيميدانان و علم شيمي که . ]۳[نمود  ريزي جدي

قادرندکيميا بسازند، انتظار مي رود که از کيمياي علم و علم کيميا براي رفع 
معضالت کشور و جامعه بشري بهره برده و عالوه بر توليد علم که امر مقدسي 

منجر  است، در زمينه تحقيقات کاربردي نيز تالش نمايند و تجربه شيميدانان،
هزار قلم ماده  ٢٤٠در دنيا تا اين تاريخ بالغ بر . به توليد ثروت از دانش نيز بشود

شيميايي تهيه و به صورت تجاري به عنوان ماده اوليه به فروش مي رسد، توقع 
دور از انتظاري نيست که با توجه به وجود دانشگاه ها، موسسات و آموزشکده 

و تعداد زيادي فارغ التحصيل مقاطع  هايي که داراي رشته شيمي مي باشند
دکتري و کارشناسي ارشد تربيت مي نمايند به گونه اي مديريت شوند که 
. بخشي از مواد تجاري در ايران تهيه شود و به مصرف داخل و خارج برسد
چنانچه هر دانشجوي کارشناسي ارشد يک و هر دانشجوي دکتري دو قلم از 

د شيمياي شرکت هاي تجاري مواد شيميايي اين مواد را که در کاتالوگ موا
است،  تهيه نمايند، در سال حداقل بالغ بر دوهزار ماده شيميايي تهيه مي شود و 
                                                
٩  Angewandte Chemie International Edition 
١٠  Journal of the American Chemical Society 
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قلم ماده ) ١٠٠٠٠(در طي يک برنامه ريزي کوتاه مدت پنج ساله، ده هزار 
  .شيميايي در داخل کشور، مي تواند تهيه و به بازار عرضه شود

التحصيالن رشته شيمي از چنان تبحري برخوردار انتظار مي رود که فارغ 
باشند که با حضور خويش در صنايع مختلف اعم از گاز، نفت، پتروشيمي، صنايع 

موجب تحول شده و با ... دارويي، معادن، پاک کننده ها، مواد آرايشي، رنگ و 
تاسيس شرکت هاي دانش بنيان شرايطي را ايجاد نمايند که هيچ دانش آموخته 

بنابراين نظارت جدي در تاسيس رشته شيمي و پذيرش . بيکار نباشد شيمي
دانشجو و امکانات الزم جهت آموزش و پژوهش کيفي نيز امري جدي و الزم 

در ادامه نتايج بررسي هاي علم سنجي و آماري در خصوص پيشرفت . است
هاي علمي کشور به ويژه در رشته شيمي، توسعه منابع انساني، آمار اعضاء 

ات علمي، دانشجويان، آسيب شناسي و نقاط ضعف و وضعيت مطلوب اين هي
  .رشته به تفصيل مورد بحث و تجزيه تحليل قرار خواهد گرفت

  

  روند پيشرفت علمي ايران - ١

 ]١٣-٤[بررسي کارنامه علمي بين المللي ايران در طي ساليان گذشته
ليد علم .زمينه تو حاکي از عزم ايران براي کسب رتبه هاي برتر بين المللي در

تاسيس مقطع دکتري در دانشگاه هاي کشور و شرط بديهي است که .  مي باشد
پژوهشي براي دفاع از پايان نامه دکتري و آئين نامه ارتقا -چاپ مقاله علمي

. اعضاي هيات علمي زمينه و انگيزه توليد و انتشار علم در کشور را نهادينه نمود
هاي پژوهشي نظير اعطاء پايه هاي تشويقي به آئين نامه هاي تشويق فعاليت 

اعضاء هيأت علمي، جايزه نقدي، تقدير در هفته پژوهش و فناوري نيز در رونق 
توجه . بخشي به فعاليت هاي پژوهشي و توليد علم را نبايد از نظر دور داشت

نظام و حاکميت به علم و فناوري و تالش در جهت نهادينه کردن گفتمان 
گاه ها، مراکز آموزشي و پژوهشي و به تبع آن در جامعه نيز بستر علمي در دانش

 ١در جدول شماره . فرهنگي الزم را براي ايجاد شتاب در توليد علم مهيا نمود
 ١٩٩٧مالحظه مي نمائيد که کشور ترکيه، رقيب اصلي ايران در منطقه در سال 

حدود  ISIمي ميالدي بر اساس اسناد علمي نمايه شده در پايگاه اطالعات عل
اسناد علمي نمايه شده کشور ترکيه در . برابر ايران توليد علم داشته است ۰۳/۶

جدول (برابر ايران است  ۶۷/۵نيز  (Scopus)پايگاه اطالعات علمي اسکوپوس 
  ).۲شماره 

ميالدي اين نسبت بر اساس  ٢٠١١سال يعني در سال  ١٥پس از گذشت 
و بر ) ۱جدول شماره (رسيده است  ۱۲/۱به  ISIاسناد علمي نمايه شده در 

اساس اسناد علمي نمايه شده در پايگاه اطالعات علمي اسکوپوس که به مراتب 
برخوردار است، کشور ايران از رقيب خود  ISIاز گستردگي بيشتري نسبت به 

کاهش يافته و به  ۹/۰پيشي گرفته و نسبت توليدات علمي ترکيه به ايران به 
و ايران رتبه اول  ۱/۱يدات علمي ايران به ترکيه برابر عبارت ديگر نسبت تول

  ).۲جدول شماره (علمي را در منطقه کسب نموده است 
  

كشورهاي ايران و  در تمامي رشته هاي علمي وضعيت علمي مقايسه: ١ جدول

المللي و بر اساس داده هاي  بيناسناد علمي نمايه شده  كل تركيه با توجه به

  .٢٠١٢تا تاريخ سوم مارچ  ISIپايگاه اطالعات علمي 

 سال
 ميالدي

اسناد  تعداد
علمي تركيه 

 ISIدر 

اسناد  تعداد
علمي ايران 

 ISIدر 

 توليدات علمي نسبت
پايگاه در  تركيه به ايران

 ISIاطالعات علمي 

٠٣/٦ ٧٣٥ ٤٤٣٦ ١٩٩٧ 

٠١/٥ ١٠٤٦ ٥٢٤٢ ١٩٩٨ 

٠٩/٥ ١١٨٦ ٦٠٤١ ١٩٩٩ 
  

  

٢٣/٤ ١٤٧٠ ٦٢٢٣ ٢٠٠٠ 

٢٠/٤ ١٧٩٨ ٧٥٦٨ ٢٠٠١ 

٠٩/٤ ٢٤٥٠ ١٠٠٤٤ ٢٠٠٢ 

٦٥/٣ ٣٢٨٥ ١٢٠١٧ ٢٠٠٣ 

٥٧/٣ ٤١٨٦ ١٤٩٥٨ ٢٠٠٤ 

٩٦/٢ ٥٤١٤ ١٦٠٧٣ ٢٠٠٥ 

٤٩/٢ ٧١٦٨ ١٧٨٨١ ٢٠٠٦ 

٠٩/٢  ٩٦١٨  ٢٠٠٥٣  ٢٠٠٧  
۲۰۰۸  ٧١/١  ١٣٥٥٣  ٢٣٢٦٦  
٥٤/١  ١٦٥٦٦  ٢٥٥٩٢  ٢٠٠٩  
٤٠/١  ١٩٠١٥  ٢٦٧٦٤  ٢٠١٠  
١١/١  ٢٤٨٥٤  ٢٧٦٣٩  ٢٠١١  

  

كشورهاي ايران و  در تمامي رشته هاي علمي علميوضعيت  مقايسه: ٢ جدول

المللي و بر اساس داده هاي بيناسناد علمي نمايه شده  كل تركيه با توجه به

 .٢٠١٢تا تاريخ سوم مارچ  Scopusپايگاه اطالعات علمي 

 سال
 ميالدي

اسناد  تعداد
علمي تركيه 

 Scopusدر 

اسناد  تعداد
علمي ايران 

 Scopusدر 

 علميتوليدات  نسبت
پايگاه در  تركيه به ايران
 Scopusاطالعات علمي 

٦٧/٥ ١٠٣٤ ٥٨٦٩ ١٩٩٧ 

٦٩/٦ ١١٤٤ ٧٦٥٥ ١٩٩٨ 

٦٢/٥ ١٣٦١ ٧٦٥٥ ١٩٩٩ 

٥٨/٤ ١٦٨٧ ٧٧٣٤ ٢٠٠٠ 

٥٨/٤ ٢٠٤٧ ٩٣٨٠ ٢٠٠١ 

٢٣/٤ ٢٨٣٩ ١٢٠١٨ ٢٠٠٢ 

٦٩/٣ ٤٠٤٢ ١٤٩٤٣ ٢٠٠٣ 

٣٠/٣ ٥٤٣٠ ١٧٩٥٣ ٢٠٠٤ 

٥٨/٢ ٧٦٦٧ ١٩٨١٣ ٢٠٠٥ 

٠٢/٢ ١٠٩٦٨ ٢٢١٩٦ ٢٠٠٦ 

٦٧/١  ١٤٥٦١  ٢٤٤١٠  ٢٠٠٧  
۲۰۰۸  ٣٣/١  ١٨٧٧٩  ٢٥١٥٣  
٢٣/١  ٢٣٠٩٤  ٢٨٤٥٣  ٢٠٠٩  

١١/١  ٢٨٢٢٥  ٣١٤٣٥  ٢٠١٠  
٩٠/٠  ٣٦٠٤١  ٣٢٦٢٧  ٢٠١١  

  

  روند پيشرفت علم شيمي ايران - ۲
از آنجايي که اساتيد رشته شيمي دانشگاه شيراز موسس دوره هاي دکتري 

از ديگري مقطع دکتري را با تأسي از  در کشور مي باشد و دانشگاه ها يکي پس
دانشگاه شيراز تاسيس نمودند، بديهي است که رشته شيمي بايد از نظر توليد 

مالحظه  ۴و  ۳همانگونه که در جداول شماره . علم نيز در کشور پيشتاز باشد
ميالدي بر اساس اسنادعلمي نمايه شده در پايگاه  ۱۹۹۷مي فرماييد در سال 
نسبت توليد علم رشته شيمي و گرايش  Scopusو  ISIي هاي اطالعات علم

در حاليکه . مي باشد ۷۸/۲و  ۷۲/۲هاي مرتبط کشور ترکيه به  ايران به ترتيب 
نسبت توليد علم رشته شيمي و  ۲۰۱۱سال يعني در سال   ۱۵پس از گذشت 

گرايش هاي مرتبط کشور ترکيه به ايران به ترتيب در پايگاه هاي اطالعات 
توليد علم  ۲۰۰۵ضمنا از سال . مي باشد ۵۵/۰و  Scopus  ۵۲/۰و  ISIعلمي 

رشته شيمي و گرايش هاي مرتبط ايران از ترکيه بيشتر مي باشد يعني در رشته 
، ISIدر  ۲۰۰۶و از سال  Scopusدر پايگاه نمايه گذاري  ۲۰۰۵شيمي از سال 



  

  
  
      

۶  

مي فوق کسب کشور ايران در منطقه رتبه اول را در هر دو پايگاه اطالعات عل
توليدات علم شيمي ايران نسبت به ترکيه در دو  ۲۰۱۱نموده است و در سال 
اين ). ۴و  ۳جداول شماره (رسيده است ۹۱/۱و  ۸۰/۱پايگاه فوق به ترتيب به 

توفيق بزرگ که مرهون همت دانشمندان و دانش پژوهان علم شيمي مي باشد، 
از دانش مهيا نموده که بايد  فرصت مناسبي را براي حرکت در مسير توليد ثروت

الزم به توضيح است که بخش قابل توجهي از . نهايت بهره از آن برده شود
مقاالت دانشمندان شيمي در مجالتي به چاپ مي رسند که در طبقه بندي 

مي باشند که اين مقاالت در ... مربوط به رشته هاي مهندسي و داروسازي و 
لحاظ آن اسناد علمي وضعيت توليد علم  در صورت. اين آمار لحاظ نشده است

  .شيمي به مراتب از اين هم بهتر مي باشد
  

مجموعه گرايشهاي شيمي، (در رشته شيمي  وضعيت علمي مقايسه: ٣ جدول

شيمي كاربردي،  ،شيمي فيزيك، شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه

و تركيه با كشورهاي ايران  )کريستالوگرافي، الکتروشيمي، شيمي بين رشته اي

المللي و بر اساس  بيندر بعد  اين گرايشها اسناد علمي نمايه شدهكل  توجه به

 .٢٠١٢تا تاريخ سوم مارچ  ISIداده هاي پايگاه اطالعات علمي 

 سال
 ميالدي

اسناد علمي  تعداد
رشته  تركيه در
گرايشهاي (شيمي 
 ISI )فوق

اسناد علمي  تعداد
رشته  ايران در
گرايشهاي (شيمي 

  )فوق
ISI 

 توليدات علمي نسبت
رشته شيمي  در

تركيه  )فوق گرايشهاي(
پايگاه در  به ايران

 ISIاطالعات علمي 

٧٢/٢  ١٧٨  ٤٨٥  ١٩٩٧  

٧٣/١  ٢٧١  ٤٦٨  ١٩٩٨  

٧٢/١  ٣٥٨  ٦١٥  ١٩٩٩  

٥٣/١  ٤١٣  ٦٣١  ٢٠٠٠  

٤٨/١ ٥٤٦ ٨٠٩ ٢٠٠١ 

٣٩/١ ٦٩٨ ٩٧١ ٢٠٠٢ 

٢٠٠٣ ۱۰۹۵ ٢٠/١ ٩٠٥ 

٣٢/١ ١٠٨٩ ١٤٣٨ ٢٠٠٤ 

٠٤/١ ١٣٩٦ ١٤٤٩ ٢٠٠٥ 

٩٠/٠ ١٧٧٢ ١٥٩١ ٢٠٠٦ 

٨٦/٠  ٢١٨٣  ١٨٧٧  ٢٠٠٧  

٧٣/٠  ٢٤٥١  ١٧٨٧  ٢٠٠٨  

٧٠/٠  ٢٩٧٢  ٢٠٨١  ٢٠٠٩  

٦٢/٠  ٣٢٧٢  ٢٠٤٧  ٢٠١٠  

٥٢/٠  ٣٧٦٩  ١٩٧٠  ٢٠١١  

ميالدي توليدات علمي رشته  ۲۰۰۶همانگونه كه مالحظه مي شود از سال 
  .شيمي در سطح بين المللي از تركيه پيشي گرفته است

 
شيمي ، شيمي: گرايشهاي(در رشته شيمي  وضعيت علمي مقايسه: ٤ جدول

 شيمي كاربردي، ،فيزيك، شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي تجزيه

كشورهاي ايران و تركيه با  )کريستالوگرافي، الکتروشيمي، شيمي بين رشته اي

المللي و بر اساس  بيندر بعد  اين گرايشها اسناد علمي نمايه شدهكل  توجه به

 .٢٠١٢تا تاريخ سوم مارچ  Scopusده هاي پايگاه اطالعات علمي دا

 سال
 ميالدي

اسناد علمي  تعداد
رشته  تركيه در
گرايشهاي (شيمي 
 Scopus )فوق

اسناد علمي  تعداد
رشته  ايران در
گرايشهاي (شيمي 
 Scopus )فوق

 در توليدات علمي نسبت
گرايشهاي (رشته شيمي 

در  تركيه به ايران )فوق
اطالعات علمي پايگاه 

Scopus 

٧٨/٢  ١٨٨  ٥٢٢  ١٩٩٧  

٨٦/١  ٢٦٢  ٤٨٨  ١٩٩٨  

٧٣/١  ٣٦٣  ٦٢٨  ١٩٩٩  

٥١/١  ٤٣١  ٦٥١  ٢٠٠٠  

٤٦/١ ٥٥٤ ٨١٣ ٢٠٠١ 

٣٩/١ ٦٩١ ٩٦٧ ٢٠٠٢ 

١٩/١ ٩٠٤ ١٠٨١ ٢٠٠٣ 

١٨/١ ١٠٨٠ ١٢٧٦ ٢٠٠٤ 

٩٧/٠ ١٣٨٤ ١٣٥٤ ٢٠٠٥ 

٨٤/٠ ١٦٤٨ ١٣٩٦ ٢٠٠٦ 

٨٢/٠  ٢٠٥١  ١٦٨٥  ٢٠٠٧  

٧٥/٠  ٢٥٣٥  ١٩٠٨  ٢٠٠٨  

٧١/٠  ٣٣٤٥  ٢٣٨٧  ٢٠٠٩  

٦٣/٠  ٣٨٠٩  ٢٤٢٢  ٢٠١٠  

٥٥/٠  ٥١٤٣  ٢٨٤١  ٢٠١١  

ميالدي توليدات علمي رشته  ٢٠٠٥همانگونه كه مالحظه مي شود از سال 
  .شيمي در سطح بين المللي از تركيه پيشي گرفته است

  

  توسعه منابع انساني در رشته شيمي - ۳
اهي رشته شيمي در مقاطع براي دستيابي به آمار  فارغ التحصيالن دانشگ

مختلف وضعيت شغلي ايشان در هر برهه اي از زمان، مرکزي در کشور وجود 
بديهي است براي . البته اين محدوديت براي تمامي رشته ها وجود دارد. ندارد

رصد کردن ميزان کارائي و کيفيت هر محصولي از جمله منابع انساني 
زان اثر بخشي يک امر ضروري متخصص و دستيابي به نقاط قوت، ضعف و مي

اما با اين محدوديت . است که در حال حاضر چنين امکانيدر کشور موجود نيست
نبايد چنين استنباط شود که هيچگونه ارزيابي و سنجشي نبايد انجام داد، بلکه 
بايد مسيرها و راهکارهاي مناسب جهت ارزيابي قابل قبول را يافت و از آنها 

وليد منابع انساني شيمي در کشور که بر اساس مالک در خصوص ت. بهره برد
هايي نظير تعداد اعضاء هيات علمي، برندگان جشنواره هاي مختلف، دانشمندان 

ارزيابي ... و   (patent)بين المللي، نويسندگان مقاالت علمي، و راز نوشته ها
ره همانگونه که در جدول شما. مختصري صورت پذيرفته که در ادامه خواهد آمد

مالحظه مي نماييد، تعداد نويسندگان مقاالت شيمي کشور  ۲و نمودار شماره  ۵
برابر بوده است، در حاليکه، تعداد نويسندگان مقاالت  ۶/۴ترکيه نسبت به ايران 

در . شده است ۲۰۰۱برابر سال ) ده( ۱۰حدود  ۲۰۱۱شيمي کشور ايران در سال 
 ۴۳/۱به ترکيه  کشور ايران نسبت تعداد نويسندگان مقاالت شيمي ۲۰۱۱سال 

. اين نسبت با نسبت تعداد مقاالت تقريبا هماهنگ مي باشد. افزايش يافته است
و تعداد اعضاء هيات علمي  شيمي دانشگاههاي دولتي  و غير دولتي  غير 

همانگونه که در ). ۳نمودار (نفر بوده است  ۲۰۲۳برابر  ۱۳۸۹پزشکي در سال 
چهار  ۱۳۸۳ندان بين المللي شيمي کشور در سال مقدمه ذکر شده تعداد دانشم

هرساله . نفر افزايش يافته است ۶۰اين تعداد به  ۲۰۱۱نفر بودند که در سال 
تعدادي از برندگان جشنواره هاي بين المللي رازي و خوارزمي از رشته شيمي 

 ۹۰-۸۹مي باشند و تعداد  دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد شيمي در سال 



  

  
  
      

۷  

نفر بر اساس اعالم موسسه آموزشي و  ۱۸۵۹۸و  ۲۷۰۷يب برابر با به ترت
گزارش ) ۵نمودار (پژوهشي عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري 

تمامي موارد فوق حکايت از آن دارد که توسعه منابع انساني در رشته . شده است
رف ديگر از ط. شيمي از نظر کمي و کيفي در حد بسيار عالي انجام شده است

آموزشکده در زمينه جذب و  ۲۳موسسه آموزش عالي و  ۱۴دانشگاه،  ۸۲تعداد 
( فعال بوده اند ۹۰-۸۹تربيت دانشجوي  رشته شيمي در مقاطع مختلف در سال 

نفر  ۶۶۶۸۱تعدادي برابر با  ۱۳۸۹کل دانشجويان شيمي در سال ). ۴نمودار 
 ۳۰۸۱۶اه هاي وزارت علوم ، نفر در دانشگ ۱۹۵۲۶بوده که از اين تعداد دانشجو 

  ).۵نمودار ( نفر در دانشگاه پيام نور  مي باشند  ۱۶۳۳۹نفر در دانشگاه آزاد و 

  
  يدر رشته شيم ي کشور ايران و ترکيهتوسعه منابع انسانروند : ۲نمودار 

  
  يرشته شيم ي درهيات علم يتعداد اعضا: ۳نمودار 

  
انشگاه ها و موسسه هاي آموزش تعداد آموزشکده و پژوهشکده، د: ۴نمودار 

  عالي

  
  شيمي رشتهها و مراکز آموزش عالي در  تعداد دانشجويان دانشگاه :۵نمودار 

  
در آموزشکده و پژوهشکده،  ينسبت استاد به دانشجو رشته شيم: ۶نمودار 

  دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي
  

ان  در تعداد نويسندگان مقاالت بين المللي شيمي اير :٥ جدول

  March, 3, 2012 تا تاريخ  ISIپايگاه اطالعات علمي 

 سال

  تعداد نويسندگان

Iran Turkey  
نسبت تعداد 
  نويسندگان
 ترکيه به ايران

۱۹۹۷  ٦/٤  ١٤١٨ ٣٠٥ 

٣٩٨ ١٩٩٨ ۱۴۲۶  ٦/٣ 

۱۹۹۹ ٥٥٨ ۱۹۰۲  ٤/٣ 

۲۰۰۰ ٥/٢  ١٩٦٦ ٧٨٦ 

۲۰۰۱ ٩/١  ٢٥٠٨ ١٢٩٤ 

۲۰۰۲ ٧/١  ٢٩٣٨ ١٧١٨ 

۲۰۰۳ ٢٢٩٨ ۳۶۱۴  ٦/١ 

۲۰۰۴ ٦/١  ٤٧٠٠ ٢٩٣٨ 

۲۰۰۵ ٣/١  ٥٠٠٦ ٣٨٨٨ 

۲۰۰۶ ١/١  ٥٩١٢ ٥٣٥٦ 

۲۰۰۷ ٠/١  ٦٧٤٠ ٦٤٧٢ 

۲۰۰۸ ٩/٠  ٧٠٧٠ ٧٤٩١ 

۲۰۰۹ ٩/٠  ٨٠٤٨ ٩٣١٨ 

۲۰۱۰ ٨/٠  ٨٣١٨ ١٠٥٧٥ 

۲۰۱۱ ٧/٠  ٨٦٠٤ ١٢٣٥٠ 

  

  وضعيت مطلوب پيشنهادي براي رشته شيمي - ٤

و توليد  وضعيت مطلوب در بخش ملزومات پژوهشي، فناوري -١- ٤

  ثروت از دانش در رشته شيمي 

تمامي طرح هاي ) ISC(مركز نمايه سازي جهان اسالم  -١-١-٤
 .پژوهشي، مقاالت و كتب را در تمامي رشته ها به ويژه شيمي نمايه کند

امكان دسترسي به تمامي پايگاه هاي اطالعات علمي تخصصي  -٢-١-٤
شته شيمي مقدور مي باشد، و كتابخانه ديجيتالي براي اعضاي هيات علمي ر
در اينجا منظور انجمن علمي (اين دسترسي صرفا از طريق انجمن هاي علمي 

دولت، دانشگاهها، پژوهشگاهها . و براي اعضاء آنها مقدور باشد) شيمي مي باشد



  

  
  
      

۸  

و ساير موسسات هزينه مربوطه را به انجمن هاي علمي پرداخت نمايند تا از 
 .عضويت در انجمن هاي علمي تقويت شود اين رهگذر انگيزه الزم براي

حق عضويت تمامي اعضاء هيات علمي در يك انجمن علمي  -٣-١-٤
و يك انجمن علمي ) در اينجا منظور انجمن علمي شيمي مي باشد(داخلي 

 .خارجي توسط موسسه محل اشتغال پرداخت گردد
حق عضويت تمامي دانشجويان تحصيالت تكميلي در يك  -٤-١-٤

توسط ) در اينجا منظور انجمن علمي شيمي مي باشد(مي داخلي انجمن عل
 .موسسه محل تحصيل پرداخت گردد

تمامي كساني كه داراي تحصيالت تکميلي در رشته شيمي مي  -٥-١-٤
 .باشند عضو انجمن شيمي باشند

تمامي دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسه آموزشي و پژوهشي،  -٦-١-٤
به روز را كه داده هاي استخراج شده از آنها با  دستگاهها و تجهيزات مدرن و

استانداردهاي جهاني تطابق داشته باشد را تهيه و در اختيار پژوهشگران رشته 
  . شيمي قرار دهند

از پايان نامه هاي كارشناسي %) ٢٥(حد اقل بيست پنج درصد  -٧-١-٤
ارغ ارشد و دكتري شيمي و رشته هاي مرتبط صرفا كاربردي باشد و مالك ف

التحصيلي در اينگونه موارد يقينا خروجي و بروندادي غير از مقاله نيز مي تواند 
 .باشد
از پايان نامه هاي كارشناسي %) ٢٥(حد اقل بيست پنج درصد  -٨-١-٤

ارشد و دكتري شيمي و رشته هاي مرتبط صرفا از طريق صنعت نفت و صنايع 
 .مرتبط با رشته شيمي حمايت شود

حمايت مالي از رشته شيمي %) ٧٥(فتادو پنج درصد حداکثر ه -٩-١-٤
و طرح هاي ) Grant(بايد از طريق حمايتهاي دولتي و قوانيني شامل پژوهانه 

 .بنيادي صورت پذيرد
سرانه فضاي آموزشي و پژوهشي مطابق نرم و استاندارد  -١٠-١-٤

 .منطقي، علمي و بين المللي موجود باشد
ضاء هيات علمي رشته شيمي شرکت درصد اع) ده( ١٠حداقل  -١١-١-٤

درصد فارغ التحصيالن ) بيست و پنج( ٢٥دانش بنيان تاسيس نموده و حداقل 
  .رشته شيمي در مقاطع مختلف در اين شرکت ها مشغول به کار باشند

درصد فارغ التحصيالن مقاطع دکتري و پسا ) ده( ١٠حداقل  -١٢-١-٤
) بيست و پنج(  ٢٥حداقل دکتري شرکت هاي دانش بنيان تاسيس نموده و 

درصد فارغ التحصيالن رشته شيمي در مقاطع مختلف در اين شرکت ها مشغول 
  .به کار باشند

درصد  پژوهشگران مورد نياز شيمي ) هفتاد و پنج( ٧٥حداقل  -١٣-١-٤
  .داراي مدرک دکتري باشند... صنايع از جمله وزارت نفت، گاز، پتروشيمي و 

  

  خش آموزشي در رشته شيمي وضعيت مطلوب در ب -٢- ٤

درصد از اعضاء هيات علمي %) ٤٠(حداكثر چهل درصد  -١-٢-٤
 .دانشگاهها، پژوهشگاهها و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي استاديار باشند

درصد از اعضاء هيات علمي %) ٣٠(حداقل سي درصد  -٢-٢-٤
 .دانشگاهها، پژوهشگاهها و ساير موسسات دانشيار باشند

درصد از اعضاء هيات علمي %) ٣٠(اقل سي درصد حد -٣-٢-٤
 .دانشگاهها، پژوهشگاهها و ساير موسسات استاد باشند

هر يك از اعضاء هيات علمي دانشگاهها، پژوهشگاهها با مرتبه  -٤-٢-٤
دانشجوي ) ٢(و دو ) ١(هاي دانشياري و استادي به ترتيب حداقل يك 

 .يا صنعت داشته باشند با حمايت مالي دولت و) فوق دكتري(پسادكتري 

درصد از دانشجويان رشته شيمي در مقطع %) ٥٠(حداكثر پنجاه  -٥-٢-٤
 .كارشناسي باشند

درصد ازدانشجويان رشته شيمي كارشناسي ) ٣٠(حداقل سي  -٦-٢-٤
 .ارشد باشند
ازدانشجويان رشته شيمي دكتري %) ٢٠(حداقل بيست درصد  -٧-٢-٤
 .باشند
هيات علمي به دانشجو براي مرتبه هاي  ميانگين نسبت عضو -٨-٢-٤

نسبت عضو هيات . علمي استاديار، دانشيار و استادي به شرح ذيل مي باشد
عضو هيات علمي با مرتبه ) ١(برابر با يك : علمي به دانشجوكارشناسي

عضو هيات علمي ) ١(يك : دانشجو، كارشناسي ارشد) ٨(استادياري به هشت 
دانشجو و ) ٤(عضو هيات علمي به چهار ) ١(ك دانشجو، دكتري ي) ٥(به پنج 

دانشجو و در مجموع نسبت ) ١(عضو هيات علمي به يك ) ١(پسادكتري يك 
با لحاظ دانشجو معادل . باشد ١٧به  ١عضو هيات علمي به دانشجو برابر با 

. مي باشد ٢٠به  ١نسبت عضو هيات علمي داراي دانشجوي پسا دکتري 
 -١٠، پسا دکتري ٣، دکتري ٢، کارشناسي ارشد ١کارشناسي : دانشجو معادل(
و عضو هيات علمي بدون داشتن دانشجوي پسا دکتري نيز بايد ) منفي ده(

نسبت دانشجو معادل همچنان يک به بيست باقي بماند بنابراين تعداد 
بديهي است که تعداد . دانشجويان ايشان در مقاطع مختلف بايد کاهش يابد

با توجه به مرتبه علمي عضو هيات علمي متفاوت دانشجوي ارشد و دکتري 
 .خواهد بود
حد اقل بخشي از مفاهيم كتب درسي در دبيرستانها و دانشگاهها  -٩-٢-٤

به توليدات علمي دانشمندان رشته شيمي ايران اختصاص پيدا مي كند تا موجب 
 .غرور و خودباوري ملي شود

هاي علم بومي به مطالب درسي ضمن داشتن مفاهيم و يافته  -١٠-٢-٤
گونه اي است كه دانش آموخته هاي رشته شيمي از كيفيتي عالي و هم سطح 

 .كشورهاي پيشرفته برخوردار خواهند بود
تمامي دانش آموخته هاي رشته شيمي در مقطع دكتري به يک  -١١-٢-٤

 .زبان خارجي ترجيحا زبان انگليسي مسلط باشند
رشته شيمي اخالق علمي را  تمامي دانشجويان و پژوهشگران -١٢-٢-٤

رعايت نموده و به تمامي نکات ايمني در آزمايشگاه تسلط نظري و عملي دارند، 
شرط . حوادث خطرناک در آزمکايشگاههاي شيمي نباشيمبه گونه اي که شاهد 

ورود هر دانشجوي تحصيالت تکميلي و کارشناس شيمي به آزمايشگاه و انجام 
  .ر کالس و کارگاه ايمني در آزمايشگاه مي باشدتحقيقاتي اخذ گواهي موفقيت د

  

وضعيت مطلوب در بخش تعامالت علمي و سياست گذاريهاي  -٣- ٤

  آموزشي، پژوهشي و ارزيابي رشته شيمي

در هر يك از گرايش هاي مختلف شيمي و زمينه هاي مرتبط با  -١-٣-٤
شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك، شيمي تجزيه، : آن از جمله

تروشيمي، كمومتريكس، نانوشيمي، كاتاليست، شيمي كاربردي، شيمي پليمر الك
يك سمينار تخصصي و كارگاه آموزشي در  و آموزش شيمي ساالنه حداقل

 .سطح ملي و با مديريت انجمن شيمي ايران برگزار گردد
حداقل در هر سال در يكي از گرايش هاي مختلف شيمي و  -٢-٣-٤

شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك، : جمله زمينه هاي مرتبط با آن از
شيمي تجزيه، الكتروشيمي، كمومتريكس، نانوشيمي، كاتاليست، شيمي 
كاربردي، شيمي پليمر و آموزش شيمي و يك سمينار تخصصي و كارگاه 

 .آموزشي در سطح بين المللي و با مديريت انجمن شيمي ايران برگزار گردد
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از گرايش هاي مختلف شيمي و زمينه  حداقل در سال در هر يك -٣-٣-٤
شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي فيزيك، شيمي : هاي مرتبط با آن از جمله

تجزيه، الكتروشيمي، كمومتريكس، نانوشيمي، كاتاليست، شيمي كاربردي، 
شيمي پليمر و آموزش شيمي يك گرد همايي اعضاء هيات علمي و يا 

بررسي سياست هاي آموزشي و نمايندگان دانشگاهي ايشان جهت هدايت و 
 .پژوهشي در سطح ملي و با مديريت انجمن شيمي ايران برگزار گردد

ساالنه امكان رفت و آمد و تعامل بين المللي حد اقل براي بيست  -٤-٣-٤
از اعضاء هيات علمي در رشته شيمي، گرايش ها و زمينه %) ٢٥(و پنج درصد 

نكبوت وار علم شيمي جلوگيري شده و تا از رشد ع. هاي مرتبط با آن مهيا باشد
 .زمينه انتقال علم و فناوري شيمي مقدور و ميسور گردد

ساالنه از بين پژوهشگران و دانشمندان گرايش هاي مختلف  -٥-٣-٤
شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي : شيمي و زمينه هاي مرتبط با آن از جمله

مي، كاتاليست، شيمي فيزيك، شيمي تجزيه، الكتروشيمي، كمومتريكس، نانوشي
كاربردي، شيمي پليمر و آموزش شيمي با ضابطه هاي مصوب انجمن شيمي و 
در سطوح مختلف از جمله، دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشجوي دكتري، 
استاديار، دانشيار و استاد برجسته با مديريت انجمن شيمي انتخاب و در اولين 

ح تقدير با امضاء رئيس سمينار تخصصي به هم صنفان خويش معرفي و لو
مطمئنا اين اقدام زمينه ايجاد رقابت . انجمن شيمي ايران دريافت مي نمايند

 .سالم و سازنده را مهيا مي نمايد
ساالنه از بين مجالت ملي و بين المللي داخلي در گرايش هاي  -٦-٣-٤

شيمي آلي، شيمي معدني، : مختلف شيمي و زمينه هاي مرتبط با آن از جمله
ي فيزيك، شيمي تجزيه، الكتروشيمي، كمومتريكس، نانوشيمي، كاتاليست، شيم

شيمي كاربردي، شيمي پليمر و آموزش شيمي با ضابطه هاي مصوب انجمن 
شيمي مجله برتر برگزيده، با مديريت انجمن شيمي انتخاب و در اولين 

مطمئنا اين اقدام زمينه ايجاد . سمينارهاي تخصصي مربوطه معرفي مي شوند
 .رقابت سالم و سازنده را براي افزايش كيفيت مجالت نخبه پرور مهيا مي نمايد

جهت هدايت، حمايت و نظارت هرچه بهتر علم شيمي كشور  -٧-٣-٤
ساالنه ارزيابي علم سنجي در سطوح ملي و بين المللي در گرايش هاي مختلف 

شيمي شيمي آلي، شيمي معدني، : شيمي و زمينه هاي مرتبط با آن از جمله
فيزيك، شيمي تجزيه، الكتروشيمي، كمومتريكس، نانوشيمي، كاتاليست، شيمي 
كاربردي، شيمي پليمر و آموزش شيمي با ضابطه ها و شاخص هاي اساسي علم 
ملي و بين المللي و با مديريت انجمن شيمي انجام شده و نتايج حاصله در 

ايران نيز به چاپ سمينارهاي مختلف شيمي ارائه و در خبرنامه انجمن شيمي 
 .مي رسد
ساالنه آسيب شناسي رشته شيمي توسط انجمن شيمي انجام  -٨-٣-٤

شده و نقاط قوت و ضعف اين رشته مشخص شده و راهبردهاي مناسب جهت 
 .برطرف نمودن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت به کار گرفته مي شود

  

  وضعيت مطلوب در بخش بروندادهاي پژوهشي -٤- ٤

مقاالت چاپ شده ) Impact Factor(ع ضريب تاثير مجمو -١-٤-٤
صرفا مستخرج از تز يك دانشجوي دكتري شيمي با رعايت ضريب همكاران بر 

) MIF(برابر ميانگين ضريب تاثير ) ٢(اساس آيين نامه ارتقاء، حد اقل دو 
 .مجالت گرايش تخصصي دانشجو باشد

يمي كشور يك حد اقل به ازاي هر عضو هيات علمي در رشته ش -٢-٤-٤
صرفا براساس ارجاعات ) Highly Cited Paper(  مقاله پراستناد بين المللي

 .وجود داشته باشد

عضو هيات علمي در رشته شيمي كشور يك ) ١٠(به ازاي هر ده  -٣-٤-٤
 .صرفا براساس ارجاعات وجود داشته باشد) Hot Paper(  مقاله داغ بين المللي

ه شيمي دانشگاهها، پژوهشگاهها و ساير در هر گروه يا دانشكد -٤-٤-٤
 Highly( موسسات آموزشي و پژوهشي حد اقل يك آزمايشگاه پر استناد

Cited Lab.(  وجود داشته باشد. 
عضو هيات علمي در رشته شيمي كشور يك ) ١٠(به ازاي هر ده  -٥-٤-٤

با ضريب تاثير حداقل معادل ميانگين ) Review Article(مقاله مروري
اثير مجالت معتبر مروري آن رشته در سال و در سطح بين المللي چاپ ضريب ت
 .شود
حداقل به ازاي هر عضو هيات علمي در رشته شيمي، يك راز  -٦-٤-٤
 .وجود داشته باشد) Patent(نوشته 
حد اقل هر عضو هيات علمي در رشته شيمي كشور در هر زمان  -٧-٤-٤

خارج از دانشگاه در دست اجرا  حد اقل يك طرح تحقيقاتي مورد حمايت مالي
 .داشته باشد
هر عضو هيات علمي و يا پژوهشگر رشته شيمي در يك زمينه  -٨-٤-٤

و سرآمدان آن ) Expert(تحقيقاتي مرتبط با شيمي صاحب مكتب بوده 
زيرا پراكنده كاري معموال موجب پخش . رسميت بشناسند  تخصص او را به

 .عداد او را به تاخير مي اندازدپتانسيل يك فرد شده و شكوفايي است
شيميدانهاي كشور عضو هيات تحريريه %) ١٠(حداقل ده درصد  -٩-٤-٤

 .مجالت بين المللي باشند
شيميدانهاي كشور عضو %) ٢٥(حداقل بيست و پنج درصد  -١٠-٤-٤

 .هيات تحريريه مجالت علمي ملي بين المللي داخلي باشند
ايراني نسبت به كل شيميدانهاي حداقل به نسبت شيميدانهاي  -١١-٤-٤

جهان كه بر اساس نام نويسندگان مقاالت بين المللي قابل دسترس است در 
سال مقاله صرفا در زمينه شيوه هاي جديد آموزش و ترويج علم شيمي 

) مشاركت جهاني در زمينه ارائه روشهاي نوين در  آموزش و ترويج علم شيمي(
 .و در سطح بين المللي به چاپ برسد

اسناد توليدي و ترويجي علم شيمي مي بايستي مطابق با  -١٢-٤-٤
منشور اخالق علمي در رشته شيمي به چاپ برسد و در اين رابطه منشور 
 .اخالقي و قانون نظارتي موجود در انجمن شيمي ايران مالك عمل مي باشد

از نام نويسندگان ايراني %) ١٠(حد اقل به ميزان ده درصد  -١٣-٤-٤
مکاتبات كه ساالنه در رشته شيمي و در سطح بين المللي مقاله به چاپ  مسئول

كه براساس ارجاعات انتخاب  (ISI) مي رسانند درليست دانشمندان بين المللي
بديهي است که تعداد اين دانشمندان هميشه بايد . مي شوند، وجود داشته باشد

معيت کل جهان بيشتر از نسبت تعداد کل دانشمندان رشته شيمي جهان به ج
 .باشد
ساالنه حداقل نسبت ارجاع به مقاله در رشته شيمي در بازه  -١٤-٤-٤

دو برابر ميانگين نسبت جهاني ارجاع به مقاله در رشته ) ساله ١٠(زماني ده ساله 
 .شيمي باشد

ساالنه حد اقل به نسبت جمعيت ايران به كل جمعيت جهان   -١٥-٤-٤
 ,Natureمرتبط با رشته شيمي اعم ازدر تمامي مجالت با كيفيت باال 

Science, Chemical Review, JACS, Ang. Chemi  و غيره مقاله
 .به چاپ برسد

حد اكثر به نسبت جمعيت ايران نسبت به كل جمعيت جهان در  -١٦-٤-٤
تمامي مجالت با كيفيت پايين و با ضريب تاثير كمتر از ميانگين رشته شيمي 

 .مقاله به چاپ برسد
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حد اقل به ميزان نسبت چاپ مقاله به ازاي هر شيميدان جهاني  -١٧-٤-٤
كه بر اساس نام نويسندگان مقاالت بين المللي قابل دسترس است در سال هر 

 .شيميدان ايراني مقاله در سطح بين المللي به چاپ برساند
هر عضو هيات علمي رشته شيمي به عنوان تنها نويسنده  -١٨-٤-٤

كه  (ISI)يك مقاله در يكي از مجالت بين المللي  مسئول حداقل ساالنه
ضريب تاثير آن از ميانگين ضريب تاثير مجالت شيمي بيشتر باشد، به چاپ 

 . برساند

مقاالت چاپ شده ) Impact Factor(مجموع ضريب تاثير  -١٩-٤-٤
سهم فرد در (توسط هر شيميدان ايراني در سال با رعايت ضريب همكاران 

بر اساس آيين نامه ارتقاء، حد اقل برابر ) ضرب مي شود ضريب تاثير مجله
 .کليه مجالت رشته شيمي در جهان باشد) MIF(ميانگين ضريب تاثير 

حداقل در هر يک گرايش هاي شيمي در سال يك كتاب  -٢٠-٤-٤
 .تاليفي و يک کتاب تصنيفي در سطح بين المللي به چاپ برسد

يمي در سال يك كتاب حداقل در هريك از گرايش هاي ش -٢١-٤-٤
 .تاليفي و يک کتاب تصنيفي در سطح ملي و مطلوب به چاپ برسد

علمي ترويجي به  در هريك از گرايش هاي شيمي يك مجله -٢٢-٤-٤
 .چاپ برسد

پژوهشي و حداقل در هريك از -بيست مجله علمي ٢٠حداقل  -۴-۴-۲۳ 
 JCRدر بوده و داراي ضريب تاثير   ISI گرايش هاي شيمي يك مجله که

تا از اين ) نامهاي زيرکامال پيشنهادي(باشد به شرح ذيل وجود داشته باشد 
با شرط اينكه حداقل هر مجله (رهگذر حد اقل يك دهم مقاالت شيمي كشور 

در سال شصت مقاله به چاپ برساند و چهل درصد مقاالت اين مجالت از 
رسد و ضمنا در مجالت بين المللي داخلي به چاپ ب) كشورهاي ديگر باشد

ميانگين ضريب تاثير آنها حداقل برابر با ميانگين ضريب تاثير مجالت رشته 
  .باشد JCR  شيمي دنيا در

١. Journal of the Iranian Chemical Society (JICS) 

 در حال حاضردر انجمن شيمي ايران موجود است
٢. Iranian Polymer Journal (IPJ) 

ر ايران موجود استدر حال حاضر در پژوهشگاه پليم  

٣. Journal of the Iranian Chem. & Chem. Eng. 

 در حال حاضر در جهاد دانشگاهي کشور موجود است
٤. Scientia Iranica. 

 درحال حاضر در دانشگاه شريف و انتشارات الزوير موجود است
٥. Iranian Journal of the Catalysis 

.رضاي اصفهان موجود استدرحال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي شه   

 ٦ . Iranian Journal of the Organic Chemistry 

. درحال حاضردر دانشگاه مازندران موجود است   
٧. Iranian Journal of the Inorganic Chemistry 

٨. Iranian Journal of the Analytical Chemistry 

٩. Iranian Journal of the Physical Chemistry 

١٠. Iranian Journal of the Applyed Chemistry 

١١. Iranian Journal of the Organomethalic Chemistry 
١٢. Iranian Journal of the computational Chemistry 

١٣. Iranian Journal of Chemical Educations. 
١٤. Iranian Journal of Nanochemistry 

١٥. Iranian Journal of Electrochemistry 

١٦. Iranian Journal of Chemometries 

١٧. Iranian Journal of Chemical Research 

درحال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي اراک  موجود است     
۱۸. Iranian Journal of Green Chemistry 
۱۹. Journal of Multicomponent Chemistry 

.درحال حاضر در دانشگاه گيالن موجود است   

۲۰. Iranian Chemical Communication 

۲۱. Letter of Organic Chemistry 

اه حکيم سبزواري موجود استدرحال حاضر در دانشگ  
۲۲. International Nano Letters 

 درحال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي کرمانشاه  موجود است
………. 

  

  )نقاط ضعف(آسيب شناسي رشته شيمي  - ٥

در . يکي از بخشهاي مهم هر برنامه راهبردي بخش نظارتي آن مي باشد
بنابراين . ا مقدور مي سازدحقيقت بخش نظارتي امکان اجراي صحيح برنامه ر

ارزيابي دائمي يک سازمان يا يک برنامه از خود منجر به شناسايي نقاط ضعف و 
در اين راستاي با . قوت شده و به ترتيب آن ها را برطرف و تقويت مي نمايد

بررسي هاي به عمل آمده در رشته شيمي بخشي از نقاط ضعف و تهديدها در 
راحي برنامه هاي راهبردي و يا قوانين و مصوبه ذيل آمده است که بايد با ط

نقاط ضعف به شرح ذيل . هاي الزم اين نقاط ضعف را کاهش و برطرف نمود
  :مي باشد
عدم هدفمند ي و انسجام تحقيقات در پروژه ها و موضوعات پايان  -۵-۱

  نامه هاي دانشجويان تحصيالت تکميلي کارشناسي ارشد و دکتري
شگران رشته شيمي با نيازهاي مرتبط با رشته عدم آشنايي پژوه -۵-۲

  خويش در جامعه و صنعت
تحريم کشور و وابستگي جدي به تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز  -۵-۳

البته در صورت . خارج از کشور و عدم وجود تجهيزات آموزشي و پژوهشي 
 مديريت صحيح اين تحريم مي تواند منجر به نهضت توليد و مونتاژ ملزومات

  .آموزشي و پژوهشي شده و تبديل به يک فرصت گردد
  بيکاري خيل عظيمي از دانش آموختگان مقاطع مختلف  -۵-۴
بي انگيزگي دانشجويان رشته شيمي و عدم وجود شور و نشاط و  -۵-۵

  ).انسان بي انگيزه ناتوان است(اميد به آينده به دليل مشکل اشتغال 
طع مختلف رشته شيمي با امکانات عدم تناسب تعداد دانشجويان مقا -۵-۶

  .موجود اعم از استاد، فضاهاي فيزيکي و ملزومات آموزشي و پژوهشي
شرايط الزم براي تربيت دانشجوي عالمتر از استاد مربوطه در حال  -۵-۷

  . حاضر در اکثريت دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي وجود ندارد
اهها بنيادي بوده و صرفا در اکثريت تحقيقات انجام شده در دانشگ -۵-۸

راستاي توليد علم است، اگرچه اين اقدام الزم، ميمون و مبارک است ولي در 
آينده ممکن است، ميزان حمايت دولت و جامعه  را از محققين اين رشته کاهش 

  . دهد
عدم به روز رساني سر فصل دروس در مقاطع مختلف و کم مهري  -۵-۹

ارشناسي به علت توجه و انگيزه بيشتر براي نسبت به آموزش بويژه مقطع ک
  .پژوهش، در حالي که پژوهش خوب از آموزش موثر و موفق سرچشمه مي گيرد

تاسيس رشته هاي تحصيالت تکميلي در مراکزي که صالحيت  -۵-۱۰
  .الزم را از نظر استاد، فضاي فيزيکي و ملزومات آموزشي، پژوهشي ندارند

رنامه هاي آموزشي در دانشگاههاي عدم هماهنگي در اجراي ب -۵-۱۱
  .مختلف 
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نبود آمار دقيق از دانش آموختگان و محل اشتغال، ميزان اثر  -۵-۱۲
  بخشي و استفاده از دانش شيمي ايشان 

اجبار در فارغ التحصيل نمودن زود هنگام دانشجويان کارشناسي  -۵-۱۳
 ارشد و دکتري به دليل کمبود امکانات آزمايشگاهي و رفاهي  

به .. بي تفاوتي صنايع خصوصي و وزارتخانه ها ي نفت،  صنايع و  -۵-۱۴
  توانايي هاي منابع انساني اين رشته

کمبود تجهيزات و امکانات آزمايشگاهي و کاهش کيفيت توليدات  -۵-۱۵
  علمي به دليل عدم رعايت استانداردهاي الزم در داده هاي حاصله

ت تکميلي به ويژه عدم تامين مالي دانشجويان تحصيال -۵-۱۶
  دانشجويان دکتري

نبود برنامه ريزي الزم، نياز سنجي و نياز آفريني براي آينده شيمي  -۵-۱۷
  . و دانش آموختگان آن

کمبود نيروهاي متخصص براي ساخت، تعمير و توليد ملزومات  -۵-۱۸
  .آموزشي و پژوهشي

ت کاهش توجه اساتيد توانمند شيمي به مقطع کارشناسي و اف -۵-۱۹
آموزش دانش آموختگان مقطع کارشناسي و بروز و ظهور اين کاستي در مقاطع 

  . باالتر
پژوهشي با کيفيت  -چاپ بخشي از مقاالت در مجالت علمي -۵-۲۰
  ). ۶جدول(پايين 
ترويجي در اين رشته و عدم کوشش براي -کمبود مجالت علمي -۵-۲۱

ن علم و توسعه پايدار و دستيابي عموم مردم به اي" همگاني کردن علم شيمي"
 . علم شيمي در کشور

 

تعدادي از مقاالت بين المللي با کيفيت پائين در پايگاه اطالعات علمي  :٦ جدول

ISI  ميالدي ۲۰۱۲تا تاريخ سوم مارچ سال  
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1997  3  3 2 
1998  4  10 2 
1999  6  24 4 
2000 9 25  11  
2001 6 26 2 5 3 
2002 18 42 9 4 8 
2003 8 79 3 7 6 
2004 12 88 15 4 17 
2005 77 65 12 5 26 
2006 80 67 54 4 22 
2007 161 48 102 15 59 
2008 110 39 134 15 54 
2009 174 58 141 11 35 
2010 195 67 126 14 21 
2011 168 44 196 30 24 

Total 
(1997-2011) 1018 661 794 162 283 
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1997      8 
1998      16 
1999  2    36 

2000  2 1   48 
2001  1    43 
2002  3 1   85 
2003 1 1    105 
2004  1 2   139 
2005 1    4 190 
2006 4  3 3 3 240 
2007 3 2 1 4 3 398 
2008 9   4 4 369 
2009 9 7  6 11 452 
2010 5 2 1 5 16 452 
2011  4 1 6 22 495 

Total 
(1997-2011) 32 25 10 28 63 3076 

  

لوب در راهكارهاي پيشنهادي جهت رسيدن به وضعيت مط - ۶

  رشته شيمي

پيشنهاد مي گردد درصدي از درآمد نفت کشور صرف تجهيز کارگاه  -۶-۱
ها، آزمايشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشي، پژوهشي کشور شود، بديهي است 
که به رشته هاي مرتبط با صنعت نفت از جمله رشته شيمي بايد توجه ويژه شود 

مه هاي کارشناسي ارشد و دکتري که در و همچنين از اين اعتبارات از پايان نا
در . راستاي مسائل و موضوعات صنعت نفت تعريف مي شود، حمايت ويژه شود

 .حقيقت در راستاي توليد ثروت از دانش گام برداشته شود
خوشبختانه امروزه حداقل فرهنگ تحقيق و پژوهش به خوبي در  -٢-٦

فرض گرديده و به همين  بين دانشگاهيان كشور به ويژه شيميدانها يك ارزش
المللي اين  دليل از نظر توليدات علمي و تعداد پژوهشگران در سطح ملي و بين

رشته توفيقات خوبي حاصل نموده كه نتيجه گسترش كمي و كيفي تحصيالت 
، و به تبع آن افزايش توليدات علمي در سطح ملي و بين المللي مي  تكميلي
  .ويا توصيه مي گرددلذا تاسيس دوره پسا دکتري ق. باشد
ضرورت دارد بودجه پژوهشي وزارتخانه ها،  دانشگاهها و مراكز  -٣-٦

پژوهشي در رديف ويژه اي به اين مراكز اختصاص يايد تا امكان هزينه نمودن 
و همچنين درصد مناسبي از . آن در هيچگونه امور غير پژوهشي مقدور نباشد
پژوهشهاي علوم پايه از جمله  بودجه تحقيقاتي هر دانشگاه مي بايستي صرف

 .شيمي به عنوان يك رشته هزينه بر شود
از آنجائيكه چاپ مقاالت علمي در مجالت با كيفيت باال در رشته  -٤-٦

تجربي شيمي نياز به داشتن ملزومات پژوهشي يعني دستگاهها، كارگاهها، 
ير از ضمنا در شهرستانهائي غ. آزمايشگاهها، كتب و نشريات به روز مي باشد

كالن شهرها هنوز بستر سازي مناسب صورت نپذيرفته است و محققين در 
دانشگاهها و پژوهشگاههاي شهرستاني نمي توانند، اطالعات، داده ها و 
آناليزهاي دستگاهي مناسب را در مقاالت خود اضافه نمايند، تا انتظارات داوران 

. كه منجر به چاپ آنها بشودباال را برآورده  نموده  )IF( مجالت با ضريب تاثير
با تجهيز گروه و دانشكده هاي شيمي دانشگاههاي كشور بسترسازي مناسب 
صورت پذيرد، تا امكان توليد علم كيفي مهيا گردد و ضمنا شرايط و تجهيزات 

 . الزم براي ارتباط صنعت با دانشگاه نيز مهيا گردد

تشكيل شبكه با توجه به امكانات محدود داخل كشور ايجاد و  -٥-٦
آزمايشگاهاي شيمي مجهز به دستگاهها و وسايل مورد نياز تحقيق و پژوهش 
. در اين رشته، كمك جدي به پژوهشگران در اقصاء نقاط كشور نيز خواهد نمود
ضمن اينكه امكان افزايش بهره وري از دستگاهها و همچنين نگهداري بهينه از 

 .آنها را مقدور و ميسور مي گردد
اعضا هيات علمي موجود، انگيزه الزم   وجه به آيين نامه ارتقاءبا ت -٦-٦

لذا ضرورت دارد با تجديد نظر در آيين . براي پژوهشهاي كاربردي كمرنگ است
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نامه ارتقاء، زمينه برخورداري از امتيازات يافته هاي پژوهشي كاربردي،  براي 
 .افراد توانمند در رشته شيمي مهيا شود

يالت تكميلي بازوان توانمند و نيروهاي خالق دانشجويان تحص -٧-٦
جهت رشد علمي و استفاده بهينه از نبوغ و نخبگي  .كشور محسوب مي شوند

ايشان مي بايستي شرايط رفاهي و معيشتي مناسب و در خور شأن ايشان در 
مطمئناً جهت رسيدن به مرجعيت علمي و پژوهشي اين . دانشگاهها مهيا گردد
خصصي خويش من الجمله شيمي حمايت مادي و معنوي از عزيزان در رشته ت

بنابراين به .  دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري يک ضرورت است
تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد خوابگاه مجردي و به دانشجويان دكتري و 

خوابگاه متاهلي و يا هزينه مربوطه اختصاص داده ) فوق دكتري(پسا دكتري 
شجويان دکتري و پسادکتري به عنوان دستيار آموزشي و پژوهشي از دان. شود

 .استفاده شود
جهت تقويت بيشتر مجالت تخصصي داخل كشور در تمامي رشته  -٨-٦

هر انجمن علمي بسته به ميزان . ها از جمله شيمي پيشنهاد مي گردد
گستردگي، تعداد پژوهشگران آن رشته و همچنين تعداد اعضاء آن يك يا چند 

له تخصصي را مديريت نمايند و به محققيني كه مقاله آنها جهت چاپ در مج
مسلماً اين اقدام منجر به . اين مجالت پذيرفته مي شود، امتياز مناسبي داده شود

تر مقاالت چاپ شده در مجالت  ارائه مقاالت بيشتر و گزينش بهتر و كيفي
ت داخلي را افزايش علمي داخل كشور شده و در نهايت اعتبار بين المللي مجال

البته راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از انحصاري شدن مجالت . خواهد داد
خوشبختانه در حال . براي طيف خاصي از افراد بايستي طراحي و اعمال گردد

پژوهشي نموده که در صورت  -اقدام به چاپ مجالت علمي ISI   حاضر مرکز
   .دغه چاپ نخواهند داشتپژوهشي دغ -استمرار اين روند، مجالت علمي

آشنايي دانشجويان، دانش پژوهان، پژوهشگران و دانشمندان شيمي  -٩-٦
  ].١٤[ کشور با اصول نمايه سازي مستندات و اخالق علمي ضروري مي باشد

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ٧جدول شماره 

ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي آلي

O
rg

 C
h

em
 

JO
C

 

G
re

en
 C

h
em

 

A
D

V
 S

Y
N

T
H

 
C

A
TA

L
 

O
R

G
 B

IO
M

O
L

 
C

H
E

M
 

E
U

R
 J

 O
R

G
 

C
H

E
M

 

1997-2011 
(Iran) 53 32 18 9 14 

IF 4.002 5.472 5.25 3.451 3.206 

IF  
(5 Years) 3.818 6.056 5.36 3.321 2.996 

Pap.IF 212.106 175.104 94.5 31.059 44.884 

Pap.IF  

(5 years) 202.354 193.792 96.48 29.889 41.944 
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1997-2011 
(Iran) 196 48 388  758 

IF 3.011 2.978 2.618  29.988 

IF  
(5 Years) 2.983 3.108 2.483  30.125 

Pap.IF 590.156 142.944 1015.784 288.3171 2306.537 

Pap.IF  

(5 years) 584.668 149.184 963.404 282.7144 2261.715 

  

  ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ٨جدول شماره 

کشور ترکيه، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي آلي
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1997-2011 
(Turkey) 70 3 5 18 14 

IF 4.002 5.472 5.25 3.451 3.206 

IF  
(5 Years) 3.818 6.056 5.36 3.321 2.996 

Pap.IF 280.14 16.416 26.25 62.118 44.884 

Pap.IF  

(5 years) 267.26 18.168 26.8 59.778 41.944 
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1997-2011 
(Turkey) 160 65 101  436 

IF 3.011 2.978 2.618  29.988 

IF  
(5 Years) 2.983 3.108 2.483  30.125 

Pap.IF 481.76 193.57 264.418 171.1945 1369.556 

Pap.IF  

(5 years) 477.28 202.02 250.783 168.0041 1344.033 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ٩جدول شماره 

کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  نياين مجالت در گرايش شيمي معد

In
or

g
an

ic
 C

O
O

R
D

IN
 

C
H

E
M

 R
E

V
 In

o
rg

C
h

em
 O

rg
an

o
m

et
 

D
al

to
n

 J 
IN

O
R

G
 

B
IO

C
H

E
M

 

1997-2011 
(Iran) 3 27 22 35 5 

IF 10.018 4.326 3.888 3.647 3.317 

IF  
 (5 Years) 11.53 4.435 3.679 3.654 3.386 

Pap.IF 30.054 116.802 85.536 127.645 16.585 

Pap.IF  

 (5 year) 34.59 119.745 80.938 127.89 16.93 
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۱۳  

1997-2011 
(Iran) 10 103 198  403 

IF 2.91 2.205 2.034  32.345 

IF  
 (5 Years) 2.815 2.073 2.004  33.576 

Pap.IF 29.1 227.115 402.732 129.4461 1035.569 

Pap.IF   

(5 year) 28.15 213.519 396.792 127.3193 1018.554 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١٠جدول شماره 

کشور ترکيه، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي معدني
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1997-
2011 

(Turkey) 
4 13 14 38 6 

IF 10.018 4.326 3.888 3.647 3.317 

IF 
(5 Years) 11.53 4.435 3.679 3.654 3.386 

Pap.IF 40.072 56.238 54.432 138.586 19.902 

Pap.IF  

 (5 year) 46.12 57.655 51.506 138.852 20.316 
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1997-
2011 

(Turkey) 
25 112 216  428 

IF 2.91 2.205 2.034  32.345 

IF 
(5 Years) 2.815 2.073 2.004  33.576 

Pap.IF 72.75 246.96 439.344 133.5355 1068.284 

Pap.IF  

 (5 year) 70.375 232.176 432.864 131.233 1049.864 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١١جدول شماره 

کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  مي تجزيهاين مجالت در گرايش شي
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1997-2011 
(Iran) 44 29 13 299 109 

IF 5.874 3.913 4.372 4.311 4.194 

IF  
 (5 Years) 5.903 3.843 3.48 3.657 4.069 

Pap.IF 258.456 113.477 56.836 1288.989 457.146 

Pap.IF   

(5 years) 259.732 111.447 45.24 1093.443 443.521 
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1997-2011 
(Iran) 47 328 203  1072 

IF 3.841 3.722 3.37  33.597 

IF  
 (5 Years) 3.668 3.487 3.34  31.447 

Pap.IF 180.527 1220.816 684.11 532.5446 4260.357 

Pap.IF   

(5 years) 172.396 1143.736 678.02 493.4419 3947.535 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١٢جدول شماره 

کشور ترکيه، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي تجزيه
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1997-2011 
(Turkey) 22 0 24 162 52 

IF 5.874 3.913 4.372 4.311 4.194 

IF   

(5 Years) 5.903 3.843 3.48 3.657 4.069 

Pap.IF 129.228 0 104.928 698.382 218.088 

Pap.IF  

 (5 years) 129.866 0 83.52 592.434 211.588 
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1997-2011 
(Turkey) 35 238 97  630 

IF 3.841 3.722 3.37  33.597 

IF   

(5 Years) 3.668 3.487 3.34  31.447 

Pap.IF 134.435 885.836 326.89 312.2234 2497.787 

Pap.IF   

(5 years) 128.38 829.906 323.98 287.4593 2299.674 

  
 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١٣جدول شماره 

کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  ر گرايش شيمي فيزيکاين مجالت د



  

  
  
      

۱۴  
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1997-2011 
(Iran) 20 175 5 26 7 

IF 4.269 3.62 12.219 4.896 4.457 

IF   

(5 Years) 4.562 4 12.832 5.728 5.08 

Pap.IF 85.38 633.5 61.095 127.296 31.199 

Pap.IF  

 (5 years) 91.24 700 64.16 148.928 35.56 
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1997-2011 
(Iran) 141 22 59  455 

IF 4.057 3.454 3.068  40.04 

IF  
 (5 Years) 4.411 3.859 3.224  43.696 

Pap.IF 572.037 75.988 181.012 220.9384 1767.505 

Pap.IF   

(5 years) 621.951 84.898 190.216 242.1191 1936.953 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١٤جدول شماره 

کشور ترکيه، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي فيزيک
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1997-2011 
(Turkey) 72 180 9 10 5 

IF 4.002 5.472 5.25 3.451 3.206 

IF  
 (5 Years) 3.818 6.056 5.36 3.321 2.996 

Pap.IF 288.144 984.96 47.25 34.51 16.03 

Pap.IF   

(5 years) 274.896 1090.08 48.24 33.21 14.98 
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1997-2011 
(Turkey) 296 26 143  741 

IF 3.011 2.978 2.618  29.988 

IF  
 (5 Years) 2.983 3.108 2.483  30.125 

Pap.IF 891.256 77.428 374.374 339.244 2713.952 

Pap.IF   

(5 years) 882.968 80.808 355.069 347.5314 2780.251 

  

 ISIتعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين المللي : ١٥جدول شماره 

کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  شيمي بين رشته اياين مجالت در گرايش 
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1997-2011 
(Iran) 25 4 7 9 10 

IF 5.787 33.036 9.023 12.73 5.476 
IF  

 (5 Years) 5.582 36.438 8.981 12.05 5.477 

Pap.IF 144.675 132.144 63.161 114.57 54.76 
Pap.IF  

 (5 years) 139.55 145.752 62.867 108.45 54.77 
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1997-2011 
(Iran) 3 17 17  92 

IF 4.188 4.05 4.006  78.296 
IF  

 (5 Years) 4.287 5.041 4.106  81.962 

Pap.IF 12.564 68.85 68.102 82.35325 658.826 
Pap.IF  

 (5 years) 12.861 85.697 69.802 84.96863 679.749 

  

 ISIالمللي تعداد مقاالت چاپ شده در هشت مجله برتر بين: ١٦جدول شماره 

کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله هر 

مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثير مجالت مختلف در تعداد مقاالت 

  اين مجالت در گرايش شيمي بين رشته اي
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1997-2011 
(Turkey) 32 5 29 15 12 

IF 5.874 3.913 4.372 4.311 4.194 
IF   

(5 Years) 5.903 3.843 3.48 3.657 4.069 

Pap.IF 187.968 19.565 126.788 64.665 50.328 
Pap.IF  

(5 years) 188.896 19.215 100.92 54.855 48.828 
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1997-2011 
(Turkey) 3 12 4  112 

IF 3.841 3.722 3.37  33.57 
IF  

 (5 Years) 3.668 3.487 3.34  31.447 

Pap.IF 11.523 44.664 13.48 64.87263 518.981 
Pap.IF  

 (5 years) 11.004 41.844 13.36 59.86525 478.922 

  



  

  
  
      

۱۵  

تعداد مقاالت چاپ شده در ده مجله سطح پايين بين المللي : ١٧جدول شماره 

ISI  کشور ايران، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله

هر مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثيرمجالت مختلف در تعداد 

  .تمقاالت مربوطه در اين مجال
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1997-2011 
(Iran) 1018 661 794 162 

IF 0.247 0.621 0.413 0.55 
IF  

 (5 Years) 0.244 0.72 0.343 0.538 

Pap.IF 251.446 410.481 327.922 89.1 
Pap.IF  

 (5 years) 248.392 475.92 272.342 87.156 
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1997-2011 
(Iran) 281 32 25 10 

IF 0.718 0.277 0.194 0.301 
IF  

 (5 Years) 0.644 0.298 0.221 0.319 

Pap.IF 201.758 8.864 4.85 3.01 
Pap.IF   

(5 years) 180.964 9.536 5.525 3.19 
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1997-2011 
(Iran) 28 63  3074 

IF 0.567 0.725  4.611 
IF  

 (5 Years) 0.496 0.786  4.609 

Pap.IF 15.876 45.675 87.13188 1358.982 
Pap.IF  

 (5 years) 13.888 49.518 77.76488 1346.431 

  

تعداد مقاالت چاپ شده در ده مجله سطح پايين بين المللي : ١٨جدول شماره 

ISI  کشور ترکيه، حاصل ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير ساالنه و پنج ساله

هر مجله و مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب تاثيرمجالت مختلف در تعداد 

  .مقاالت مربوطه در اين مجالت
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1997-2011 
(Turkey) 1150 97 1165 19 

IF 0.247 0.621 0.413 0.55 

IF (5 Years) 0.244 0.72 0.343 0.538 

Pap.IF 284.05 60.237 481.145 10.45 

Pap.IF (5 years) 280.6 69.84 399.595 10.222 
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1997-2011 
(Turkey) 18 9 39 16 

IF 0.718 0.277 0.194 0.301 

IF (5 Years) 0.644 0.298 0.221 0.319 

Pap.IF 12.924 2.493 7.566 4.816 

Pap.IF (5 years) 11.592 2.682 8.619 5.104 
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1997-2011 
(Turkey) 8 34  2555 

IF 0.567 0.725  4.611 

IF (5 Years) 0.496 0.786  4.609 

Pap.IF 4.536 24.65 68.5725 892.867 

Pap.IF (5 years) 3.968 26.724 58.56325 818.946 
  

 
مجله  ٨ريب تاثير مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب ضمقايسه : ٧نمودار شماره 

در تعداد مقاالت چاپ شده در آنها، براي برتر گرايشهاي پنجگانه شيمي 

  ٢٠١١-١٩٩٧کشورهاي ايران و ترکيه در بازه زماني 
  

  
 ١٠مجموع اعداد تلفيقي حاصل ضرب ضريب تاثير مقايسه : ٨نمودار شماره 

در  در تعداد مقاالت چاپ شدهمجله سطح پايين گرايشهاي پنجگانه شيمي 

  ٢٠١١-١٩٩٧کشورهاي ايران و ترکيه در بازه زماني آنها، براي 



  

  
  
      

۱۶  

  تطبيقي توليدات علمي شيمي ايران با ترکيه - مقايسه تلفيقي - ۷

براي بررسي کم و کيف توليدات علمي شيمي ايران و همچنين مقايسه 
نتايج حاصله با کشور رقيب ترکيه، تعداد مقاالت چاپ شده در برترين مجالت 

آلي، معدني، تجزيه، شيمي : ن المللي گرايشهاي مختلف شيمي از جملهمعتبر بي
براي  ]ISI ]۱۵ فيزيک، بين رشته اي از وبگاه علوم پايگاه اطالعات علمي
و نمودار  ۱۶-۷کشور ايران و ترکيه استخراج شده و در جداول شماره هاي

کر بر اساس داده هاي ستون آخر جداول فوق الذ. آورده شده است ۷شماره 
)Total(  به راحتي مي توان در خصوص وضعيت علمي شيمي در برش فوقاني

همانگونه که در . مجالت برتر مرتبط در دنيا از نظر کمي و کيفي قضاوت نمود
حاصل ضرب : نمودارهاي فوق الذکر مالحظه مي فرماييد، عدد تلفيقي يعني

ساله آنها براي ايران  در ضريب تاثير پنج) مجله برتر شيمي آلي ۸(تعداد مقاالت 
مقايسه دو عدد فوق الذکر . مي باشد ۰۳/۱۳۴۴و براي ترکيه  ۷۱/۲۲۶۱برابر با 

بيانگر اين واقعيت است که توليدات علمي شيمي آلي ايران از نظر کمي و کيفي 
مجله مرتبط  ۸در (عدد تلفيقي حاصل ضرب تعداد مقاالت .  از ترکيه برتر است

ير پنج ساله آنها به ترتيب براي کشور ايران و ترکيه در در ضريب تاث) برتر دنيا
، ۶۷/۲۲۹۹به  ۵۳/۳۹۴۷: ، تجزيه ۸۶/۱۰۴۹به   ۵۵/۱۰۱۸: گرايش هاي معدني

 ۹۲/۴۷۸به  ۷۴/۶۷۹: ، و بين رشته اي۲۵/۲۷۸۰به  ۹۵/۱۹۳۶: شيمي فيزيک
و اعداد فوق الذکر به سهولت مي توان نتيجه  ۷از نمودار شماره . مي باشد
که در گرايش هاي شيمي تجزيه و بين رشته اي نيز همچون گرايش گرفت 

شيمي آلي وضعيت کمي و کيفي توليدات علمي ايران از ترکيه به مراتب بهتر 
در حالي که در گرايش هاي شيمي معدني و شيمي فيزيک با اختالف . است

ره همانگونه که درجداول شما. ناچيزي ا زکشور ترکيه تا اين تاريخ عقب هستيم
مالحظه مي نماييد، عدد تلفيقي حاصل ضرب تعداد مقاالت مجالت  ۱۸و۱۷

ر ضريب تاثير آن ها نيز براي کشورهاي ايران و ترکيه د IF داراي کمترين
بيانگر وضعيت بهتر ايران نسبت به ترکيه مي  ۸نمودار شماره . آورده شده است

و  ۴۳/۱۳۴۶: تيبعدد تلفيقي مجالت ضعيف براي ايران و ترکيه به تر. باشد
در نهايت، معيار قضاوت کلي مجموع اعداد تلفيقي حاصل . مي باشد ۹۴/۸۱۸

مجله برتر گرايش هاي مختلف براي  ۸ضرب تعداد مقاالت در ضريب تاثير 
مي باشد، که حاکي از برتري کمي و کيفي  ۷۴/۷۹۵۲و ترکيه ۵۰/۹۸۴۴ايران

  ).  ۹شماره نمودار (علمي شيمي ايران نسبت به ترکيه مي باشد 
  

  
حاصل ضرب تعداد {تطبيقي  مجموع اعداد تلفيقي  -مقايسه تلفيقي: ۹نمودار 

براي } مجله برتر گرايش هاي مختلف شيمي ۸ساله  ۵در ضريب تاثير  مقاالت

آلي، معدني، تجزيه، شيمي فيزيک و  بين رشته : گرايش هاي پنج گانه شيمي

  )ليمعيار قضاوت ک(اي کشورهاي ايران و ترکيه 

  نتيجه گيري - ۸

و شاگرد ) ع(از آنجاييکه علم شيمي ريشه در مکتب امام جعفر صادق 
بومي بوده و در مکتب اسالم رشد و   -خلفش جابر بن حيان دارد، اين علم ديني

دنيا نمي تواند نقش بي بديل دانشمنداني همچون رازي و . توسعه يافته است
حول  بنيادين  علوم تجربي به ويژه شيخ الرئيس ابوعلي سينا را در توسعه و ت

بوعلي سينا با رساله ابطال کيمياي خويش مسير موهومي . شيمي انکار نمايد
تحقيق، پژوهش  و توسعه علمي را در دنيا و در زمان خويش به روش تجربي 

تاريخ مبدأ و منشأ پيشرفت منطقي و پرشتاب علمي را، رساله . نوين تغيير داد
شايد بتوان يکي از داليل عمده  پيشتازي .  سينا مي داند ابطال کيمياي بوعلي

و سهم باالي رشته شيمي در توليد علم کشور را پيشينه ديني، تاريخي و بومي 
نويسندگان بر اين باورند که غالب دانشمندان و .  اين رشته در کشور دانست

دانش پژوهان شيمي همچون دانشمندان ساير رشته هاي فعال در کشور ، 
حقيق و پژوهش در شيمي را  نه تنها در راستاي توسعه و رشد علمي، بلکه ت

بنابراين مي طلبد با برنامه ريزي . تقويت باورهاي ديني خويش نيز مي دانند
هنرمندانه و عالمانه، تمام توان و پتانسيل دانشجويان، دانش پژوهان و 

و دولت بکار گرفت دانشمندان اين رشته را، در راستاي نيازهاي جامعه، صنعت  
نفت، گاز ، پتروشيمي ، داروسازي ، : و تحولي بنيادين در صنايع مرتبط از جمله
رنگ، مواد آرايشي، پالستيک، مواد : معادن، و ساير صنايع وابسته  نظير

انجمن شيمي ايران به عنوان يک نهاد غير دولتي . شيميايي و غيره ايجاد نمود
اني و اصالح محتوا و منابع آموزشي و پژوهشي تا حدي قادر به بسيج منابع انس

بهبود  خدمات و . مي باشد، در حاليکه  افزايش ارزش افزوده منابع خام کشور،
ارتقاء شاخص هاي استاندارد، محصوالت توليدي مرتبط با علم شيمي از طريق 

  . هدايت، حمايت و نظارت دائمي دولت و حاکميت مقدور و ميسور است
پايه کشور با رهبري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  تدوين سند علوم

مشارکت انجمن هاي علمي مرتبط کشور، نقطه عطف و گامي موثر در هدايت 
به نظر . علوم پايه من جمله شيمي در راستاي پيشرفت علمي کشور مي باشد

مي رسد، تدوين  نقشه صنعتي و فناوري و نتيجتا مشخص شدن نقش و تبيين 
ز رشته هاي مختلف علمي در راستاي توليد علم و فناوري کشور يک انتظارات ا

  . ضرورت غير قابل انکار است
ارزيابي ملي و بين المللي توليدات علمي کشور، حاکي از آن است  که 
. رشته شيمي در زمينه توليد علم، انتظارات نظام و مردم را برآورده نموده است

انش در عرصه فناوري همسنگ و همگون در حاليکه تاثير اين رشته و دانشمند
تحقيقي جامع االطراف مي تواند زواياي ناشناخته . با توليد علم اين رشته نيست

اين ناهمگوني را عيان نمايد تا با علم و اطالع از عوامل و موانع موجود در راه 
اثر بخشي بيشتر و بهتر رشته شيمي در صنايع، بتوان براي افزايش اثر بخشي 

  . مي در صنايع مختلف، برنامه ريزي کردعلم شي
. انتظار مردم و نظام از شيميدانها، پيشتازي در عرصه فناوري نيز مي باشد
به نظر مي رسد  با تدوين نقشه صنعتي و فناوري کشور با مديريت زمان و 

از آنجاييکه استقالل . هزينه، بتوان به جاي حذف موانع از روي آنها پرش نمود
قدس جمهوري اسالمي ايران، ثمره خون هزاران شهيد و کامل نظام  م

ايثارگري جانبازان، آزادگان و رزمندگان است، بستر و شرايط الزم براي تقويت 
دهه چهارم انقالب . حس خودباوري و اعتماد به نفس در جامعه ايجاد شده است

يد اسالمي، دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته و انتظار مي رود که منجر به تول
  .از دانش شود.... ثروت، سالمت، امنيت، قدرت و 

  :تشکر و قدر داني

بر خود الزم مي دانيم از اعضاء هيات مديره انجمن شيمي ايران و  
همچنين آقاي دکتر احمد شعباني عضو هيات علمي و رئيس وقت دانشگاه 



  

  
  
      

۱۷  

طر شهيد بهشتي که مسئوليت تهيه سند علوم پايه کشور را بر عهده داشتند، بخا
اينکه تهيه اين مطالب را بر عهده نويسنده مسئول اين نوشتار قرار دادند و 
انگيزه ي مطالعه وضعيت علمي شيمي ايران را براي ما مهيا نمودند، نهايت 

  ..تقدير و تشکر را به عمل آوريم
  

  :مراجع
 اري،يبخت انييمرتضي، ک . قدسي، علي محمد، شيري، مرتضي،، زلفي گل، محمد علي .۱
، ماهنامه مهندسي فرهنگي، سال دوم شماره "فرهنگ نوآوري و نوآوري فرهنگي" .فضلابول
 .۱۳۸۷، ۴۵- ۶۰، صفحات ۲۰و  ۱۹
شاخص هاي  :مصاديق توليد علم"، ابولفضل اري،يبخت انييکي، زلفي گل، محمد عل .۲

نشريه سياستهاي توسعه  پژوهشي توليد علم –فصلنامه علمي " انتخاب و انتخاب شاخصها
  .۱۳۸۶ ،۳۶-۲۳صفحات  ۴ماره علمي ش

 ۳۳شماره  افتيره ، "از ترويج علم تا توليد ثروت از دانش"ي، زلفي گل، محمد عل .۳
  .۱۳۸۳ ،۱۶-۲۴صفحات 

شماره  افت،يره "۲۰۰۲ سال در  رانيا ي کارنامه پژوهشيبررس". صبوري، علي اکبر  .۴
 . ۱۳۸۱، ۹۵-۷۸، صفحات ۲۸

، صفحات ۳۱شماره  افت،يره" ۲۰۰۳ال سعلم در  ديمروري برتول. "صبوري، علي اکبر .۵
۲۱-۲۳ ،۱۳۸۲. 
 افت،يره " ۲۰۰۴ سالدر  رانيعلم ا ديتول"، صبوري، علي اکبر و پورساسان، نجمه .۶

 . ۱۳۸۳، ۶۶- ۶۰، صفحات ۳۴شماره 
 افت،يره "۲۰۰۵سال  در  رانيعلم ا ديتول". صبوري، علي اکبر و پورساسان، نجمه .۷

 . ۱۳۸۵، ۵۲- ۴۹، صفحات ۳۷شماره 

- ۴۰، صفحات ۳۸شماره  افت،يره" ۲۰۰۶ الدر س رانيعلم ا ديتول. "ري، علي اکبرصبو .۸
۴۴ ،۱۳۸۵ . 

- ۳۵، صفحات ۴۱شماره  افت،يره" ۲۰۰۷ال در س رانيعلم ا دتولي. "وري، علي اکبرصب .۹
۴۰ ،۱۳۸۶ . 
- ۳۱، صفحات ۴۳شماره  افت،يره" ۲۰۰۸ال در س رانيعلم ا دتولي. "وري، علي اکبرصب .۱۰
۲۱ ،۱۳۸۷ . 

- ۶، صفحات ۱شماره  ،نشاء علم" ۲۰۰۹ال در س رانيعلم ا دتولي. "ي، علي اکبرورصب .۱۱
۱۰ ،۱۳۸۹ . 

- ۱۶، صفحات ۲شماره  ،نشاء علم" ۲۰۱۰ال در س رانيعلم ا دتولي. "وري، علي اکبرصب .۱۲
۲۳ ،۱۳۹۰ . 

تحقق پيش از موعد اهداف . "بيات، مهدي، صالح زاده، صادق، زلفي گل، محمد علي .۱۳
 .۱۳۹۰، ۶۴- ۵۸، صفحات ۳شماره  ،نشاء علم" ساله کشور ۲۰ز چشم اندا علمي سند

اهميت نمايه ". شيري، مرتضي، کياني بختياري، ابولفضل. زلفي گل، محمد علي  .۱۴
 .۱۳۸۶، ۲۳- ۲۱تصفحا، ۳۹رهيافت شماره " رعايت اصول نمايه سازي در مستندات علمي
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  برگزاري انتخابات شوراي عالي و هيأت مديره انجمن شيمي

با توجه به پايان دوره عضويت تعدادي از اعضاي شوراي عالي و هيأت مديره 
مطابق اساسنانه اين انجمن انتخابات اعضاي جديد شوراي , انجمن شيمي ايران

در  .برگزار گرديد ١٣٩٠ماه و ارديبهشت ١٣٩٠عالي طي دو مرحله در اسفندماه 
ليست جديد اعضاي اين , پي تغييرات حاصل در ليست اعضاي شوراي عالي

  :باشدشورا به شرح زير مي
  )دانشگاه(عضو فعلي   )دانشگاه(عضو قبلي   منطقه  رديف

 تهران  ۱
  عباس پارسافردکتر غالم

  )صنعتي شريف(
  دكتر سعيد بالاليي

  )خواجه نصير(

 تهران  ۲
  دکتر محمدرضا سعيدي

  )صنعتي شريف(
عضويت ايشان پايان نيافته 

  .است

 تهران  ۳
  دکتر فائزه فرزانه

  )الزهرا(
  مجيد هرويدکتر 
  )الزهرا(

 تهران  ۴

  کاظم کارگشا دکتر
  هاي شيميمركز پژوهش(

  )و مهندسي شيمي

  کاظم کارگشا دکتر
هاي شيمي و مركز پژوهش(

  )مهندسي شيمي

 تهران  ۵
  موسوي... ادکتر ميرفضل

  )تربيت مدرس(
ايشان پايان نيافته  عضويت

  .است

 تهران  ۶
  نييميداله يدکتر 
  )تربيت مدرس(

  عيسي ياوريدکتر 
  )تربيت مدرس(

۷  
شمال 
 شرق

  علي رستميعباس دکتر
  )مازندران(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۸  
شمال 
 شرق

  دکتر عبدالرئوف صمدي ميبدي
  )مازندران(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۹  
شمال 
 شرق

  دکتر محمدحسين فاطمي
  )مازندران(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۱۰  
شمال 
 شرق

  دکتر بابک کريمي
  )تحصيالت تكميلي زنجان(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۱۱  
شمال 
  غرب

  عباس افخميدکتر 
  )بوعلي سينا همدان(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۱۲  
شمال 
  غرب

  حسين ايلوخانيدکتر 
  )وعلي سينا همدانب(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۱۳  
شمال 
 غرب

  گلدکترمحمدعلي زلفي
  )بوعلي سينا همدان(

  گلدکترمحمدعلي زلفي
  )بوعلي سينا همدان(

۱۴  
شمال 
 غرب

  پوردكتر مجتبي شمسي
  )رازي كرمانشاه(

  پوردكتر مجتبي شمسي
  )رازي كرمانشاه(

۱۵  
شمال 
 غرب

  داود نعمت الهي دکتر
  )بوعلي سينا همدان(

  دكتر سيدمهدي گالبي
  )تبريز(

 مركز  ۱۶
  ل شمسيدکتر اسماع
  )اصفهان(

  دكتر مهدي اميرنصر
  )صنعتي اصفهان(

مديران محترمتوجه قابل   

هادانشگاه هاي آموزشي شيميگروه   

:و مديران محترم صنايع   
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۱۸  

 مركز  ۱۷
  رج محمدپوريدکتر ا
  )اصفهان(

  رج محمدپوريدکتر ا
  )اصفهان(

 مركز  ۱۸
  د مقدميدکتر مج
  )اصفهان(

  د مقدميدکتر مج
  )اصفهان(

 مركز  ۱۹
  رخانييماله دکتر ولي
  )اصفهان(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

 مركز  ۲۰
  بهرام يداللهيدکتر 
  )اصفهان(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

 شرق  ۲۱
  زادهمييدکتر محمد رح

  )فردوسي مشهد(
  زادهمييدکتر محمد رح

  )فردوسي مشهد(

 شرق  ۲۲
  دکتر الهه گوهرشادي

  )فردوسي مشهد(
  دخترضا حسيندکتر محمد

  )فردوسي مشهد(

۲۳  
جنوب 
 شرق

  انيم نوروزيدکتر ابراه
  )شهيد باهنر كرمان(

  انيم نوروزيدکتر ابراه
  )شهيد باهنر كرمان(

۲۴  
جنوب 
 شرق

  فرثم نوروزييدکتر م
  )سيستان و بلوچستان(

  طاهر مقصودلولكدکتر م
  )سيستان و بلوچستان(

۲۵  
جنوب 
 غرب

  پوردکتر ناصر ايران
  )شيراز(

پايان نيافته عضويت ايشان 
  .است

۲۶  
جنوب 
 غرب

  د بدرييدکتر رش
  )شهيدچمران اهواز(

  زادهسيامك نوريدکتر 
  )شهيدچمران اهواز(

۲۷  
جنوب 
 غرب

  د پوررضايدکتر ناه
  )شهيدچمران اهواز(

عضويت ايشان پايان نيافته 
  .است

۲۸  
جنوب 
 غرب

  دکتر عباس ترسلي
  )شهيدچمران اهواز(

  دکتر عباس ترسلي
  )اهوازشهيدچمران (

۲۹  
  دانشگاه
آزاد 
 اسالمي

  دکتر آرمان طاهرپور
عضويت ايشان پايان نيافته 

  .است

۳۰  
  دانشگاه
 پيام نور

  فروشعلي سقطدکتر لطف
عضويت ايشان پايان نيافته 

  .است

, ۱۳۹۱در اولين جلسه شوراي عالي انجمن پس از انتخابات جديد در سـال  
پـور را  نوان رئيس، آقاي دكتـر ايـران  عاعضاي اين شورا آقاي دكتر ترسلي را به

عنوان دبير شـوراي عـالي انتخـاب    عنوان قائم مقام و خانم دكتر پوررضا را بهبه
عنـوان عضـو   نفـر را بـه   ۹همچنين اعضاي شوراي عالي از ميان خود , .نمودند

عنوان بازرس هيأت مديره انتخـاب کردنـد و   هيأت مديره انجمن و دو نفر را به
، ۱۳۹۱ديره نيز در اولين جلسه پس از انتخابات جديد در سـال  اعضاي هيأت م

اسامي اعضـاي جديـد هيـأت    . دار انجمن را انتخاب نمودنددبير و خزانه, رئيس
  :   باشدمديره انجمن به شرح زير مي

  سمت  نام  رديف
  عضو هيأت مديره  دكتر عباس افخمي  ۱
 رئيس شوراي عالي  دکتر عباس ترسلي  ۲

  نايب رييس هيأت مديره دبير انجمن و  گلي زلفيمحمدعل دکتر  ۳

 عضو هيأت مديره  دكتر محمدرضا سعيدي  ۴

  رييس هيأت مديره  پوردکتر مجتبي شمسي  ۵

 عضو هيأت مديره  رج محمدپوريدکتر ا  ۶

 عضو هيأت مديره  د مقدميدکتر مج  ۷

  عضو هيأت مديره  موسوي... دكتر ميرفضل ا  ۸

  دارانهخز  رخانيياله مدکتر ولي  ۹

  بازرس  دخترضا حسيندکتر محمد  ۱۰

  بازرس علي رستميعباس دکتر  ۱۱

  برگزاري ده همايش علمي در سال جهاني شيمي

هاي انجمن شيمي ايران در سال جهاني يكي از محورهاي اصلي فعاليت
همايش علمي گسترده بود كه هزاران نفر از  ١٠برپايي ) ٢٠١١سال (شيمي 

پژوهشگران، صنعتگران و دبيران شيمي كشور با حضور  استادان، دانشجويان،
فعال خويش، عالوه بر ارائه هزاران مقاله تخصصي، از آخرين دستاوردهاي 

هيات مديره انجمن شيمي ايران ضمن . مند گرديدنددانش شيمي ايران نيز بهره
داند از كليه كساني كه دانان ايران اسالمي الزم ميتشكر از حضور فعال شيمي

ويژه رئيس و اند بهها تالش و همكاري نمودهدر امر برگزاري اين همايش
علمي و (ها، دبيران محترم هاي برگزار كننده اين همايشمعاونان دانشگاه

هاي علمي و اجرايي  و كادر محترم اجرايي ، اعضاي محترم كميته)اجرايي
  .يدتقدير و تشكر نما) اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان(

هاي علمي جهت اطالع مخاطبان گرامي ذيال اطالعات مربوط اين نشست
  .طور خالصه آورده شده استبه

؛ دانشگاه صنعتي ١٣٨٩دي  ١٦و  ١٥(اولين سمينار شيمي صنعت  -١
  .  سخنران ويژه ١٠: دكتر بهرام قنبري؛ تعداد مقاالت: ، دبير سمينار)شريف
، )؛ دانشگاه يزد١٣٨٩بهمن  ٤-٢(  نهمين سمينار دوساالنه الكتروشيمي -٢

  .  مقاله ٣٣٥: دكتر حميدرضا زارع؛ تعداد مقاالت: دبير سمينار
؛ پرديس دانشگاه ١٣٨٩اسفند  ٩ -٦(چهاردهمين سمينار شيمي فيزيك  -٣

  .  مقاله ٨٥٠: نژاد؛ تعداد مقاالتدكتر حسن به: ، دبير سمينار)تهران در كيش
؛ دانشگاه ١٣٩٠ارديبهشت  ٣٠-٢٨(هفدهمين سمينار شيمي تجزيه  -٤

 ٣٨٠: فر؛ تعداد مقاالتدكتر ميثم نوروزي: ، دبير سمينار)سيستان و بلوچستان
  .  مقاله
 ١٥-١٣(المللي شيمي پانزدهيمن كنگره ملي و دومين كنگره بين -٥

دكتر عباس افخمي؛ : ، دبير سمينار)؛ دانشگاه بوعلي سينا همدان١٣٩٠شهريور 
  .  مقاله ٢٩٣٢: تعداد مقاالت

؛ دانشگاه ١٣٩٠شهريور  ١٨-١٦(سيزدهمين سمينار شيمي معدني ايران  -٦
  .  مقاله ٤٧٣: دكتر عزت رفيعي؛ تعداد مقاالت: ، دبير سمينار)رازي كرمانشاه

؛ دانشگاه ١٣٩٠شهريورماه  ٢٤-٢٢(هفتمين كنفرانس آموزش شيمي  -٧
  .  مقاله ١٥٠: د مقاالتارشدي؛ تعدا... ادكتر نعمت: ، دبير سمينار)زنجان
، )؛ دانشگاه تبريز١٣٩٠ماه آبان ١٩و  ١٨(سومين سمينار كمومتريكس  -٨

  .  مقاله ١٤٧: دكتر عبدالحسين ناصري؛ تعداد مقاالت: دبير سمينار
؛ ١٣٩٠ماه دي ٢آذر الي  ٣٠(پنجمين سمينار شيمي و محيط زيست  -٩

: آرش مرادزادگان؛ تعداد مقاالت دكتر: ، دبير سمينار)دانشگاه شهيد چمران اهواز
  .  مقاله ٤١٤
؛ دانشگاه ١٣٩٠اسفندماه  ١٩-١٧(هجدهمين سمينار شيمي آلي  -١٠

: طاهر مقصودلو؛ تعداد مقاالتدكتر ملك: ، دبير سمينار)سيستان و بلوچستان
  .  مقاله ٨٠٨

  

  هاي تخصصي انجمن شيمينامه کميتهتصويب آئين

هاي هاي كميتهستاي قانونمند شدن فعاليتدر را هيات مديره انجمن شيمي
  : اي به شرح زير تصويب نمودنامهتخصصي اين انجمن آئين

اساسنامه انجمن شيمي ايران و با توجه به توسعه  ٢٤براساس ماده 
هاي تخصصي هاي مختلف و گسترش فعاليتروزافزون علم شيمي در شاخه
هاي مشورتي ان کميتهعنوهاي تخصصي زير بهانجمن شيمي ايران کميته

نامه و در چارچوب اساسنامه هيات مديره انجمن شيمي با رعايت اين آئين
  .انجمن شيمي ايران تشکيل گرديده و فعاليت خواهند داشت



  

  
  
      

۱۹  

کليه اعضاي فعال انجمن شيمي براساس تخصص و تمايل خود  -١ماده 
ند و هاي تخصصي عضو شوهاي تخصصي منطبق با کميتهتوانند در شاخهمي

توانند در انتخاب اعضاي کميته مربوط شرکت اعضاي پيوسته هر شاخه مي
  . نمايند

تواند عالوه بر شاخه اصلي خود در سه شاخه هر عضو انجمن مي: ١تبصره 
  .ديگر نيز عضو باشد

هاي مختلف شيمي با توجه به گرايش: هاي تخصصيکميته - ٢ماده 
  .گردندهاي تخصصي زير تشکيل ميکميته
) شيمي معدني؛ ه) شيمي فيزيک؛ د) شيمي تجزيه؛ ج) شيمي آلي؛ ب) لفا

) محيط زيست؛ ح) آموزش شيمي؛ ز) نفت، گاز، پتروشيمي و کاتاليست؛ و
 هاي نوانرژي) صنعت؛ ک)کمومتريکس؛ ي) الکتروشيمي؛ ط
توانند با تصويب هاي تخصصي ديگر نيز ميدرصورت نياز کميته: ٢تبصره 

  .ها افزوده يا حذف شوندبه اين کميته هيات مديره انجمن
هاي تخصصي انجمن با کميته: هاي تخصصياهداف کميته - ٣ماده 

بديهي است . توانند با اهداف زير فعاليت داشته باشندتوجه به ماهيت خود مي
  .باشدها پس از تصويب هيات مديره قابل اجرا ميهاي کميتهبرنامه

هاي شيمي در سطوح ملي، کنگره برگزاري سمينارهاي تخصصي و: الف
  المللي در تخصص مورد نظر اي و بينمنطقه
  )نظري، عملي، دستگاهي و غيره(هاي آموزشي ارائه کارگاه: ب
  هاي تخصصي دانشجوئي برگزاري گردهمائي: ج
  هاي تخصصي اعضاي هيات علميبرگزاري گردهمائي: د
صصي در کليه سطوح هاي آموزشي تخروز کردن برنامهبازنگري و به: ه

  دانشگاهي و پيش دانشگاهي در چارچوب قوانين موجود و برحسب نياز
هاي موجود هاي علمي تخصصي جهت معرفي تخصصايجاد پايگاه: و

  انجمن به جامعه علمي شيمي و ديگر جوامع عالقمند
هاي علمي داخل و خارج از ايجاد ارتباط علمي با موسسات و انجمن: ز
  كشور
- ارتباط جهت ارائه خدمات علمي، پژوهشي و خدماتي به سازمانايجاد : ح

  ها، موسسات و صنايع مرتبط در چارچوب اساسنامه 
  همکاري در انتشار خبرنامه و نشريات علمي در تخصص مربوط: ط
دانان برجسته در هر همکاري در جهت انتخاب و تشويق شيمي: ي

  انجمن  تخصص و دانشجويان ممتاز و معرفي به هيات مديره
آموزان و برگزاري مسابقات علمي و المپيادي جهت تشويق دانش: ك

  دانشجويان ممتاز
فعاليت در رابطه با معرفي گرايش مربوطه به جامعه با هدف تشويق : ل
  آموزان ممتاز به ادامه تحصيل در رشته شيميدانش

  :هاوظايف کميته - ٤ماده 
درخصوص کليه اهداف  هاي الزمگيري و ايجاد هماهنگيتصميم: الف

  و ارائه پيشنهاد به هيات مديره انجمن) ٣موضوع ماده (کميته تخصصي مربوط 
  هاي تخصصي انجمن ايجاد ارتباط با ديگر کميته: ب
بررسي و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات و اجراي کليه اموري که از : ج

  .شودطرف هيات مديره انجمن شيمي به كميته مربوط ارجاع مي
هاي آن کميته به هيات ارائه گزارشات مکتوب علمي ساالنه از فعاليت: د

  مديره انجمن

هاي تخصصي توسط کميته: هاي تخصصيتشکيالت کميته - ٥ماده 
-اعضاي پيوسته فعال هر شاخه تخصصي و با توجه به ضوابط زير انتخاب مي

  . شوند
البدل و يک نفر نفر علي ٢نفر اصلي،  ٨تعداد اعضاي هر کميته شامل : الف

فرد معرفي شده از طرف هيات مديره عضو . باشدبا انتخاب هيات مديره مي
  .باشدعنوان دبير و رابط هيات مديره در کميته ميکميته بوده و به

هر يک از اعضاي پيوسته فعال انجمن با توجه به تخصص و تمايل : ب
  .توانند فقط در يک کميته تخصصي انتخاب شوندخود مي
ها بايد عضو پيوسته فعال انجمن بوده و داراي مدرک اعضاي کميته: ج

  .دکتري باشند
براي کميته صنعت و آموزش عالوه بر اعضاي موضوع بند الف ماده : تبصره

شوند که اين نفر از صنعت و يا آموزش و پرورش حسب مورد انتخاب مي ٤، ٥
ورش حسب مورد اعضاء توسط اعضاي شاخه مربوط در صنعت و يا آموزش و پر

  .انتخاب خواهند شد
اعضاي کميته در اولين جلسه خود با راي مخفي کتبي يک نفر را از : د

  .نمايندعنوان رئيس کميته انتخاب ميميان خود به
باشد که عضويت اعضاء با سال مي ٢ها طول دوره عضويت در کميته: ه

  .بالمانع است انتخاب مجدد اعضاي کميته. بايدحکم رئيس انجمن رسميت مي
سه ماه قبل از اتمام دوره اعضاي کميته، بايد انتخابات مجدد انجام گيرد : و

  .و دبير کميته بايد انتخابات را پيگيري نمايد
  : هانحوه انتخاب اعضاي کميته - ٦ماده 
- عهده دبيرخانه انجمن ميها بهمسئوليت انجام انتخابات کليه کميته: الف

  .باشد
يوه الکترونيکي از اعضاي پيوسته فعال هر شاخه انجام انتخابات به ش: ب
  .شودمي

  .توانند فقط براي يک کميته کانديدا شودعضو هر شاخه مي: ج
شود ليست کانديداها در هر شاخه به اطالع اعضاي آن شاخه رسانده مي: د

  .شوندها، اعضاي کميته انتخاب ميو از بين آن
عنوان کانديدا معرفي شوند رف افراد ديگر بهتوانند خود و يا از طافراد مي: ه

  .ولي الزم است هر فرد کانداتوري خود را تائيد نمايد
چنين بين هاي تخصصي و هممنظور ايجاد ارتباط بين کميتهبه - ٧ماده 

هاي تخصصي و هيات مديره حداقل ساالنه يک جلسه مشترک بين کميته
  .گرددشيمي ايران برگزار مي هاي تخصصي و هيات مديره انجمنروساي کميته
که کميته پيشنهادات و نظرات جديدي داشته باشد که درصورتي - ٨ماده 
بيني نشده است، الزم است آن نظرات جهت بررسي و نامه پيشدر اين آئين

  .تصويب به هيات مديره انجمن شيمي ايران ارسال شود
هاي علمي خود ها الزم است گزارش ساالنه فعاليتکليه کميته - ٩ماده 

  .صورت مکتوب به هيات مديره انجمن ارسال نمايندرا به
ها الزم است گزارش مالي خود را پس از برگزاري کليه کميته - ١٠ماده 

چنين گزارش کامل مالي خود را در پايان هر سال و  هر سمينار تخصصي و هم
ره انجمن کار کميته تخصصي جديد به هيات مديدوره کميته و قبل از شروع به

  .اعالم و تصفيه حساب مالي نمايند
هيات  ٢٨/٤/١٣٩٠نامه در ده ماده و دو تبصره در جلسه مورخ اين آئين

  .باشداالجرا ميمديره انجمن شيمي ايران تصويب گرديد و از اين تاريخ الزم
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تخصصي انجمن  - نامه شيوه انتشار نشريات علميتصويب آئين

  شيمي
هاي انتشاراتي انجمن شيمي ايران در راستاي منظور گسترش فعاليتبه

اي به شرح زير نامهانتشار مجالت علمي جديد، هيأت مديره اين انجمن آئين
  :تصويب نمود
  :مقدمه

هاي متعالي جمهوري انجمن شيمي ايران بنا به رسالت واالي تحقق آرمان
صصي تخ -اسالمي ايران در رسيدن به استقالل و خوداتکايي، نشريات علمي

اي براي توسعه و استحکام روابط علمي ميان پژوهشگران عنوان وسيلهخود را به
  .کندکشور طبق مواد ذيل منتشر مي

  کليات) فصل اول

  :شرح ذيل استهدف از چاپ و انتشار نشريات انجمن شيمي به .١ماده 
منظور گسترش مرزهاي هاي نوين پژوهشي بهموقع يافتهانتشار به -الف
  .دانش
  .پژوهشي - توسعه پل ارتباطي ميان پژوهشگران و مراکز علمي - ب
هاي مختلف و نهادينه کردن کمک به ارتقاي سطح پژوهش در زمينه -ج

  .پژوهش در کشور
  .تالش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي کشور -د
  الملليهاي اطالعاتي بينتالش براي ورود و عضويت در بانک -ه

ي انجمن، موضوعي و تخصصي کردن نشريات هر سياست کل: ١تبصره 
-ها تا مرتبه علميهاي موجود شيمي و ارتقاي آنها و رشتهيک از گرايش

  .باشدالمللي ميپژوهشي با نمايه معتبر بين
  .صاحب امتياز تمامي نشريات انجمن شيمي ايران است. ٢ماده 
  .باشدزبان رسمي نشريات انگليسي مي. ٣ماده 
هاي د مقاالت و شرايط چاپ هر شماره نشريه براساس نمايهتعدا. ٤ماده 
  .باشدالمللي ميمعبتر بين
تواند براساس شرايط و کاربردهاي مختلف، نشريه به انجمن مي: ٢تبصره

  .زبان فارسي نيز منتشر کند
انتخاب قطع و رنگ جلد نشريه به پيشنهاد هيات تحريريه و تائيد  .٥ماده 

درخصوص بقيه موارد صوري . يمي خواهد بودشوراي نشريات انجمن ش
  :نشريات، رعايت موارد ذيل ضروري است

  .نشان انجمن روي جلد آورده شود -الف
 A Publication of the Iranian Chemical Societyعنوان  - ب

  .در عنوان روي جلد ذکر شود
عنوان موضوعي نشريه، درجه اعتباري آن، شماره نشريه، زمان انتشار و  -ج
  .در مکان مناسب به انگليسي ذکر شود) ISSN(شابم 
بر روي عطف، نام نشريه، شماره دوره، شماره نشريه و زمان انتشار  -د

  .آورده شود
صفحه درون نشريه، صفحه شناسنامه است که در آن موارد ذيل درج  -ه
  .مي شود
         .                         نام صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير -١-ه
  .                               نام و مرتبه علمي اعضاي هيات تحريريه -٢-ه
  .                        هااسامي هيئت مشاوران همراه با آدرس محل کار آن -٣-ه
  .نشاني کامل مجله -٤-ه
سازي مقاالت و نيز در انتهاي نشريه اهداف نشريه و رهنمودهاي آماده -و

  .يه و تدوين مقاالت آورده شودچگونگي ته

  .فهرست مندرجات نشريه ترجيحاً در صفحه دوم آورده شود -ز
هاي کوتاه پژوهشي بايد داراي مقاالت کامل و يادداشت: ٣تبصره 

دار نام نويسنده عهده -) گان(عنوان مقاله، نام نويسنده: بخشهاي ذيل باشند
هر يک از نويسندگان،  شود، موسسه متناظرمکاتبات، با ستاره مشخص مي

دار مکاتبات، تاريخ دريافت و پذيرش مقاله، چکيده نشاني کامل نويسنده عهده
شامل شرح مساله، روش (، واژگان، مقدمه، بدنه اصلي مقاله )حرف٣٠٠حداکثر (

  ).باشدگيري و سپاسگزاري الزم ميحل، تفسير و تحليل نتايج، نتيجه
تن مقاله و با کمترين فاصله ممکن ها درون مها و جدولشکل: ٤تبصره 

هاي هاي مختلف مقاله با شمارهبخش. گيرندنسبت به محل مورد اشاره قرار مي
  .شودها با دو شماره از هم جدا ميمتوالي اعداد و زيربخش

ترتيب ظهور در متن مقاله، فهرست شوند و الزم است مراجع به: ٥تبصره 
  ..باشدنامه ناشر مينشيوه نگارش مشخصات مراجع مطابق آيي

  ارکان نشريه) فصل دوم 

  :ارکان نشريه عبارتند از  .٦ماده 
 Editorial)هيات تحريريه) ؛ ب)Editor in chief(سردبير  -الف 

Board)(مدير مسئول ) ؛ جManaging Editor(هيات مشاوران نشريه ) ؛ د
)Editorial Advisory Board .(   

يريه حداقل هفت نفر با مرتبه علمي تعداد اعضاي هيات تحر .٧ماده 
  . باشنداستاد تمام مي

براي انتخاب هيات تحريريه، کميته متناظر با موضوع نشريه، دو برابر تعداد 
اعضاي هيات تحريريه را با توجه به شرايط مذکور و همراه با برگه سوابق علمي 

)C.V (ا تاييد افراد، به شوراي نشريات انجمن شيمي ايران معرفي کرده، ب
مدت چهار سال شوراي مربوط و حکم رئيس انجمن نيمي از پيشنهاد شدگان به

انتخاب مجدد اعضاي هيات تحريريه . آيندعضويت هيات تحريريه درميبه
  .         بالمانع است
تغيير اعضاي هيات تحريريه بايد چنان باشد که در هر دوره : ٦تبصره 

  .ت بمانندحداقل نيمي از اعضاي دوره قبل ثاب
يکي از اعضاي هيأت تحريريه با انتخاب شوراي نشريات انجمن  .٨ماده 

. شودمدت چهار سال انتخاب ميعنوان سردبير بهو حکم رئيس انجمن، به
  .هاي بعد بالمانع استانتخاب مجدد سردبير براي دوره

مدير مسئول با هماهنگي سردبير توسط شوراي نشريات انجمن  .٩ماده 
رفي و با حکم رئيس انجمن شيمي براي مدت چهار سال منصوب شيمي مع

  .شودمي
  وظايف و اختيارات) فصل سوم

  : وظايف و اختيارات مدير مسئول عبارت است از .١٠ماده
  .گويي در مقابل قانون مسئوليت تمامي موارد حقوقي نشريه و پاسخ -الف
پيشنهاد بودجه هاي داخلي و اجرايي نشريه، تنظيم و نامهتهيه آيين - ب

هاي ساليانه و ارائه آن به شوراي نشريات انجمن، تنظيم مقررات و دستورالعمل
مالي، عزل و نصب کارکنان نشريه با مشورت سردبير، تهيه و تنظيم قراردادها و 

هاي نشريه، تشکيل هاي مربوط به امور نشريه، حفظ اموال و دارايينامهموافقت
ري ارتباط ميان نشريه و دفتر نشر آثار علمي و جلسات هيأت تحريريه، برقرا

ريزي براي توزيع نشريات ارسال مقاالت براي چاپ با هماهنگي سردبير، برنامه
  .شودو ساير وظايفي که به ايشان محول مي

  : وظايف و اختيارات سردبير عبارت است از .١١ماده
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دريافت  مسئوليت تمامي موارد علمي نشريه برعهده سردبير است و -الف
هاي دريافتي، ارسال به داوري، پذيرش و يا رد مقاالت به امضاي او تمام نامه
  .خواهد بود
هاي فراخواني مقاالت، نحوه نگارش، نحوه داوري، تهيه و تنظيم برگه - ب
بندي نظر داوران و آراي هيات تحريريه و نيز بررسي هاي علمي، جمعنامهآيين

  .بندي داوران و طبقه
  .بير، رياست جلسه هيات تحريه را برعهده داردسرد -ج
  پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هيات تحريريه به شوراي نشريات انجمن  -د

هيات مشاوران نشريه به پيشنهاد هيات : هيات مشاوران نشريه. ١٢ماده 
  .شودتحريريه و تصويب شوراي نشريات انجمن انتخاب مي

  :يه به شرح ذيل استوظايف و اختيارات هيات تحرير .١٣ماده 
  تاييد علمي مقاالت  -الف
يابي به ارائه راهکارهاي اجرايي در ارتقاي سطح نشريه براي دست - ب

  .١اهداف ماده 
  شوراي مجالت انجمن شيمي ايران ) فصل چهارم 

- سازي نشريات، حفظ يکمنظور هماهنگي و يکنواختبه. ١٤ماده 

کاملي و انتشار منظم نشريات ها براي تداوم حرکت تگيريپارچگي تصميم
  .شودانجمن، شورايي به نام شوراي نشريات انجمن تشکيل مي

  :  ترکيب شوراي نشريات انجمن عبارتند از. ١٥ماده 
 -رئيس شوراي عالي انجمن؛ د -دبير انجمن؛ ج -رئيس انجمن؛ ب -الف
  .اعضاء

ه رياست شورا برعهده رئيس انجمن و سمت دبيري آن بر عهد .١٦ماده 
   .مدير دفتر نشر آثار علمي انجمن شيمي است

  :اعضاي شوراي نشريات عبارتند از .١٧ماده 
  ).رئيس شورا(رئيس انجمن شيمي ايران  -الف
  رئيس شوراي عالي انجمن  - ب
  دبير انجمن -ج
  .سردبيران تمامي نشريات علمي تخصصي انجمن -د
ي فيزيک و شيمي شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيم(از هر گرايش  -ه
يک نفر از استادان با تجربه، فعال و محقق به انتخاب هيات مديره ) معدني

  انجمن براي مدت چهارسال 
   JICSمدير مسئول نشريه  -و

  .بار، تشکيل جلسه دهدشورا موظف است حداقل هر فصل يک .١٨ماده 
جلسات شوراي نشريات انجمن با حضور رئيس شورا به همراه  .١٩ماده 

  .يابداقل نصف اعضاء رسميت ميحد
  .تصويب اکثريت حضار رسيده باشدمصوبات شورا بايد به .٢٠ماده 
  :شرح ذيل استوظايف و اختيارات شوراي نشريات انجمن به .٢١ماده 
تخصصي انجمن و  -ارائه و تدوين راهبردهاي اصلي نشريات علمي -الف

  .يي و ماليحفظ وحدت رويه در امور نشريات درخصوص مسائل اجرا
 -نامه نحوه انتشار نشريات علمينظارت بر حسن اجراي آيين - ب

  . تخصصي انجمن
نظارت بر حسن عملکرد مسئوالن نشريات و ارائه پيشنهادهاي سازنده  -ج

  .به هيات تحريريه
 -گيري درخصوص موارد ارجاعي نشريات علميبررسي و تصميم -د

  .تخصصي انجمن به شورا

عهده شورا واگذار شده نامه بههاي قبلي اين آئيندر مادهکليه اموري که  -ه
  .است
-اندازي نشريات جديد به پيشنهاد شورا و تصويب هيات مديره ميراه -و

  .باشد
  چاپ ) فصل پنجم 

هاي اجرائي الزم است مسئوالن نشريات، برنامه زماني فعاليت .٢٢ماده 
  .موقع منتشر گرددبندي کنند که نشريه بهامور نشريه را چنان زمان
  ساير موارد) فصل ششم

عهده هيات نامه بهتفسير مواد و شرح موارد مسکوت اين آيين .٢٣ماده 
  .مديره انجمن است

تبصره در تاريخ  ٦ماده و   ٢٤نامه در شش فصل، اين آيين .٢٤ماده 
تصويب هيات مديره انجمن شيمي ايران رسيد و از اين تاريخ  به ١٩/١١/١٣٩٠
  .اجراستقابل 
  

- زودي منتشر ميدومين مجله علمي تخصصي انجمن شيمي به

  .شود

كه خوشبختانه با استقبال بسيار  JICSآميز مجله دنبال انتشار موفقيتبه
دانان جهان روبروشده و در حال حاضر با ضريب تأثير خوبي توسط خوب شيمي

ايران با شود، دومين مجله علمي انجمن شيمي انتشارات اشپرينگر چاپ مي
  موضوع شيمي فيريک و با نام

Physical Chemistry Research (Phys. Chem. Res.)   
 . صورت الکترونيکي منتشر خواهد شدميالدي به ۲۰۱۳از ابتداي سال 

هاي شيمي ها و همکاريهدف از چاپ اين نشريه علمي ارائه توانمندي 
هاي جديد شيمي و يافتهالمللي، ارائه نظرات دانان کشور در سطح بينفيزيک
منظور ارتقاي شيمي فيزيک کشور و افزايش سهم و دانان جهان بهفيزيک

اين مجله . باشدالمللي ميهاي بينمشارکت جهاني دانشمندان ايران در عرصه
و  (Letter)هاي علمي نمايد و نامهاي درخواست نميبراي چاپ مقاله هزينه

را براي چاپ )  Review(و مروري  (Regular Article)تحقيقاتي  مقاالت
- مي JICSچنين فرمت مقاالت اين مجله مطابق مجله هم. نمايدپذيرش مي

  .باشد
حيدر پاکياري استاد دانشگاه شيراز، مدير سر دبير اين مجله آقاي دكتر علي

اکبر صبوري استاد دانشگاه تهران، هيات تحريريه مسؤل آن آقاي دكتر علي
حسن انتظاري استاد شيمي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر آقايان دكتر محمد
تبار استاد استاد شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان، دكتر رفيعي محمود تبريزچي

فيزيک نظري دانشگاه تهران، دكتر روحاني استاد فيزيک دانشگاه صنعتي 
دانشگاه تبريز، دكتر حسن سبزيان  شريف، دكتر محمدتقي زعفراني استاد شيمي

شيمي دانشگاه اصفهان، دكتر محمدعلي شاهزمانيان استاد فيزيک  استاد
طهماسبي استاد فيزيک دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه اصفهان، دكتر شاه

اکبر صبوري استاد بيوفيزيک دانشگاه تهران، دكتر محمدرضا غالمي دكتر علي
شگاه استاد شيمي دانشگاه صنعتي شريف، دكتر محمود مرادي استاد فيزيک دان

اکبر ميرازئي شيراز، دكتر علي مقاري استاد شيمي دانشگاه تهران و دكتر علي
استاد شيمي دانشگاه سيستان و بلوچستان و هيات اجرائي نشريه آقاي دکتر 

نژاد از دانشگاه تهران و خانم دکتر افشان مهاجري از دانشگاه شيراز حسن به
  .باشندمي

توانند از پست ل مقاالت ميعالقمندان جهت ارائه نظرات و ارسا
  .استفاده نمايند phys.chem.res@gmail.comالكترونيكي 
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  ثبت نام و عضويت اعضاي حقوقي انجمن شيمي

ات مختلف ها و موسسها، ادارات، سازماندرپي درخواست بعضي از شركت
نامه جهت عضويت حقوقي در انجمن شيمي ايران، هيأت مديره انجمن شيوه

براين اساس اعضاي حقوقي . عضويت اعضاي حقوقي انجمن را تصويب نمود
  :  شوندشرح زير تقسيم ميانجمن برمبناي ميزان حق عضويت به سه دسته به

  رديف
گروه 
  عضويت

ميزان حق عضويت 
  )ميليون ريال( 

  ٥٠  ييطال  الف
  ٥٠ - ٢٠  نقره اي  ب
  ٢٠ - ١٠  برنزي  ج

 
حداکثر تسهيالت اعطايي از سوي انجمن شيمي به اعضاي حقوقي بر اساس 

  :باشدگروه عضويت نيز به شرح زير مي

  تسهيالت  رديف
  تعرفه براي هر گروه

  ج  ب  الف

١  
اعطاي لوح عضويت حقوقي به دو 

  زبان فارسي و انگليسي
  بلي  بلي  بلي

٢  
ان استفاده از سايت انجمن جهت امک

  انجام تبليغات و درج آگهي
  بلي  بلي  بلي

٣  
امکان استفاده رايگان از بانک 
اطالعاتي، آرشيو متخصصين و 

  کتابخانه انجمن

  خير  بلي  بلي

٤  
تخفيف جهت تشکيل دوره هاي 
  تخصصي و صدور مدرک مشترک

٢٠  %٣٠  %٥٠%  

٥  
ارائه تخفيف جهت شرکت 

ارها و دوره هاي کارشناسان در سمين
١٠  %٢٠  %٣٥%  

٦  
صدور کارت عضويت حقيقي براي 
  افراد معرفي شده واجد شرايط

٣٠ 
  نفر

١٠ 
  نفر

  نفر ٥

٧  
اختصاص صفحاتي از نشريه خبري 
  انجمن جهت معرفي دستگاه مطبوع

٤ 
  صفحه

٢ 
  صفحه

١ 
  صفحه

٨  
اختصاص صفحاتي از نشريه خبري 
جهت درج آگهي ها و تبليغات 

٢ 
  صفحه

١ 
  صفحه

نصف 
  صفحه

٩  
تخصيص رايگان نشريه خبري 

  انجمن
١٥٠  

١٠٠ 
  جلد

٥٠ 
  جلد

  
الزم به ذكر است كه اوال، توجه به ضوابط و مقررات در اعطاي تسهيالت 

ثانيا، بديهي است انجمن درخصوص حضور رايگان کارشناسان . الزامي است
ي تخصصي که از سوي ساير مراکز هاهاي عضو در سمينارها و کارگاهسازمان

. عمل خواهد آوردگردند، نهايت تالش خود را براي اعطاي تخفيف بهبرگزار مي
  . ثالثا، کليه تسهيالت حسب درخواست دستگاه عضو، اعطاء خواهد گرديد
توانند فرم عالقمندان جهت عضويت حقوقي در انجمن شيمي ايران مي

از نشريه خبري درج شده است تكميل  مربوط را كه در انتهاي همين شماره
  .نموده و به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند

  
  
  
  

  �علمي
  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                                               

  

طرح جامع سند راهبردي توليد مواد شيميايي مصرفي در 

ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط كشور گاهبا همكاري دانش صنعت نفت

  .گردداجرايي مي
گزارش شانا، سند راهبردي توليد مواد شيميايي مصرفي در صنعت نفت به

با مديريت پژوهش و فناوري وزارت نفت و همكاري پژوهشگاه صنعت نفت در 
  .حال تدوين نهائي است

و بنابراين گزارش، دكتر اميرناصر احمدي رئيس پژوهشكده شيمي 
پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت و مدير پروژه طرح مذكور، در جلسه 

سازي توليد داخل و حمايت از توليد ملي با حضور وزير محترم نفت  مند توان
هاي پژوهشي در سطح وزارت ترين طرحاين سند يكي از بزرگ: اظهار داشت

هاي  ها، مراكز فناوري و شركتنفت است كه با مشاركت حداكثري دانشگاه
از مواد % ٧وي با اشاره به توليد تنها . دهنده داخلي قابل اجراستتوسعه

هاي فني داخلي، استفاده جدي از شيميايي مصرفي در صنعت نفت با دانش
دهنده را در هاي خالي مراكز توسعهطور ظرفيتها و همينپتانسيل دانشگاه

  .اجرايي شدن اين طرح بسيار ضروري دانست

  
ها و مراكز تحقيقاتي و در اين راستا از كليه دانشگاهدكتر احمدي 

هاي تحقيقاتي وزارت نفت معرفي و هاي علم و فناوري كه در قالب قطب پارك
عمل آورد تا با هها و مراكز پژوهش مرتبط، دعوت بطور ساير دانشگاههمين

طرح جامع  ٢٢هاي خود زمينه را براي اجراي عزم ملي و معرفي توانمندي
ها و تركيبات شيميايي ويژه  هشي كه هر يك شامل تعداد زيادي از مجموعهپژو

در جهت خودكفائي  ،باشند هاي اصلي و تابعه وزارت نفت ميمصرفي در شركت
  .كشور در اين خصوص گام بردارند
مركز دانشگاهي  ٣٠دهنده و شركت توسعه ٤٥وي افزود تاكنون با بيش از 

شود با  بيني مي عمل آمده و پيشهبو پژوهشي در اين خصوص مذاكره 
توان بخش بزرگي از ساخت مواد شيميايي مذكور را در همكاري ساير مراكز به

ها و در مرحله توليد با استفاده از پتانسيل مرحله نخست با همكاري دانشگاه
 .بندي سه ساله به انجام رساند هاي توليد كننده در يك برنامه زمان شركت
  

  .خودروهاي شيميايي برگزار شد ابقات كشوريمس  ششمين دوره

از  (Chem-E-car) كشوري خودروهاي شيميايي مسابقات  ششمين دوره
علوم و تحقيقات برگزار  به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ٩٠مهر  ٧
-Chem-E)شـيميايي  ايسنا، در مسـابقات خودروهـاي   گزارش خبرنگاربه. شد
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Car)هـاي سراسـر   هاي وابسته دانشـگاه ي شيمي و رشته، دانشجويان مهندس 

ها توسط انجام يك واكـنش  كشور در ساخت خودروهايي كه نيروي محركه آن
 .كنند شود با يكديگر رقابت ميشيميايي تامين مي

برپايي  يكي از اهداف  ،كشوري كميكار مسابقات  دبير ششمين دورهگفته به
 ها با صنعت، ايجادنشجويان و ارتباط آناين مسابقات تداوم كار گروهي ميان دا

  .هاي نو در زمينه شيمي و توليد سوخت سبز است ايده

 
  

 .تقدير شدند هاي فناوري نانو كشور معرفي و برترين
بـا معرفـي و    ٩٠مهر  ١٨هاي فناوري نانو،  رترينب ششمين دوره جشنواره

ها، مراكز  ها، رسانه تحقيقاتي، آزمايشگاه تقدير از برترين پژوهشگران، موسسات
  .نانو كشور برگزار شد رشد، فناوران و دستاوردهاي ويژه فناوري

 
نـانو در بخـش محققـان     هـاي فنـاوري   در ششمين دوره جشنواره برترين

مـدرس   برگزيده به ترتيب دكتر علي مرسلي عضو هيات علمي دانشگاه تربيـت 
، دكتر مسعود صلواتي نياسـري عضـو هيـات علمـي دانشـگاه كاشـان       )شيمي(
صـنعت نفـت    مراد رشيدي عضـو هيـات علمـي پژوهشـگاه    علي ، دكتر)شيمي(
عضو هيـات علمـي دانشـگاه صـنعتي      ، دكتر اعظم ايرجي زاد)مهندسي شيمي(

علمـي دانشـگاه    اف خضرايي عضو هيات ، مهندس محمود علي)فيزيك(شريف 
 چـي عضـو هيـات علمـي     ، دكتر عبدالرضا سـيم )مهندسي مواد(تربيت مدرس 

ت علمـي  ، دكتر عبداهللا سليمي عضو هيا)مهندسي مواد(دانشگاه صنعتي شريف 
الدين مهاجرزاده عضو هيات علمي  دكتر سيد شمس ، )شيمي(كردستان  دانشگاه

، دكتـر مرتضـي محمـودي عضـو     )مهندسي برق و الكترونيـك ( دانشگاه تهران
االسـالم   و دكتـر سـيد خطيـب   ) فناوري نانو( هيات علمي انيستيتو پاستور ايران

عنـوان  بـه ) مـواد مهندسـي  ( صدرنژاد عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
زيـر  (در بخش محقق جـوان  . هاي اول تا نهم معرفي و تقدير شدند حائزان رتبه

محمود ميرزايي، عضو هيـات علمـي دانشـگاه آزاد اسـالمي      نيز دكتر) سال ٣٥
 .تقدير شد معرفي و) شيمي(واحد علوم دارويي 

نـانو نيـز دانشـگاه     در بخش موسسات پژوهشي فعـال در حـوزه فنـاوري   
هاي  رتبه شريف، دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس به ترتيب حائزصنعتي 

تحقيقـات   هـاي برتـر مركـز    در بخـش آزمايشـگاه  چنين، هم. اول تا سوم شدند
پـژوهش   فرآوري مواد معدني ايران، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و مركز

ين مراكز رشد نيـز  در ب .هاي اول تا سوم شدند ترتيب حائز رتبهمتالوژي رازي به
صنايع رنگ، مركز رشد فناوري پليمر و مركز رشـد فنـاوري    مركز رشد فناوري

در . هاي اول تـا سـوم را كسـب كردنـد     ترتيب رتبهلوازم و تجهيزات پزشكي به
هاي فناوري نـانو، شـركت    جشنواره برترين هاي برتر اين دوره از بخش فناوري

زئوليتي رتبـه اول، فنـاوران نـانو     ب نانوزيست پژوهان خاورميانه با فناوري جاذ
نانوفناوري فردانگر با فنـاوري   آورانمقياس با فناوري دستگاه الكتروريسي، پيام

الكتريكي سيم، مجتمـع صـنايع    دستگاه توليد نانومواد با استفاده از روش انفجار
بـا نـانوذرات مونـت     شيميايي ريف ايران با فناوري رزين اكريليك فرآوري شده

فنـاوري   وري لونيت مشتركا رتبـه دوم و شـركت كيفيـت، توليـد و تكـاپو بـا      م
 .سيلوسپت ضد عفوني كننده شستشوي زخم رتبه سوم را كسب كردند

  
مسجد امام اصفهان تا نوبل  هاينسبت طاليي از كاشي

 .رسيد به كاشف شبه بلورها ٢٠١١جايزه نوبل شيمي ؛ شيمي
بـه كاشـف    ٩٠مهرمـاه   ١٣ نبهروز چهارشـ  ٢٠١١ جايزه نوبل شيمي سال

-ديـدگاه شـيمي   طور بنيادينبه ١٩٨٢ها تعلق گرفت كه در سال  شبه كريستال

 ن، اسـتاد امشـ برنده اين جايزه، دكتر دانيـل ش . دانان را به ماده جامد تغيير داد

وزارت انرژي آمريكا و اسـتاد   AMES موسسه فناوري حيفا، دانشيار آزمايشگاه
 آويو است، تحصـيالت  در تل ١٩٤١وي كه متولد . ا استدانشگاه ايوو علم مواد

 در فلسـطين در موسسه فناوري تکنيون در حيفا  ١٩٧٢دکتري خود را در سال 

توبيـاس   استاد برجسته و صاحب کرسي فيليپ اکنون به پايان برده و هم اشغالي
  .در اين موسسه است

 
اعالم جايزه نوبل شـيمي آورده    آكادمي ملي سلطنتي علوم سوئد در بيانيه

قوانين طبيعـت در   يك تصوير متضاد با ١٩٨٢در صبح روز هشت آوريل : است
كـه   باورها در ماده جامد بـراين بـود  . مان ظاهر شدشميكروسكوپ الكتروني ش

 اي تكـرار  طـور دوره هاي متقارن درون بلورها قـرار گرفتـه و بـه    ها با طرح اتم

برخالف . بلور ضروري بود براي دانشمندان اين تكرار براي ساخت يك. اند شده
هـاي متقـارن،    طرح ها در داخل بلورها در باورهاي قبلي در مورد جمع شدن اتم

كه قابل  طرحي جمع شوندتوانند در  ها در يك بلور مي مان نشان داد كه اتمشش
هاي  در زمان دفاع وي از يافته. مان بسيار جنجالي بودشش اكتشاف. تكرار نيست

با اين حال . شد تا گروه تحقيقاتي خود را ترك كند خود، از اين دانشمند خواسته
بـه تجديـدنظر در درك خـود از ماهيـت      تالش وي، ديگر دانشمندان را مجبور

  .اوليه ماده كرد
فردشان رساناي بـدي بـراي   دليل ساختار اتمي منحصربهبلورها به اين شبه

هـاي انتقـال   يژگـي و. حرارت و الكتريسيته بوده و سـطوح غيرچسـبناكي دارنـد   
دمابرقي كه حـرارت   تواند آن را براي استفاده در مواد حرارت پايين اين ماده مي

 .كند، مفيد فايده قرار دهد را به برق تبديل مي
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در پيـام تبريكـي اظهـار     ، رئيس انجمن سلطنتي شيمي نيـز ديويد فيليپس
بلورهايي كه تمـام   شبه بلورها، جنبه جالبي از علم ماده و شيميايي هستند،: كرد

  . اند قوانين را براي خود بلورها نيز شكسته
ها بسيار ساده  اتم ، توضيح محل قرار گرفتن)a(شكل  در يك بلور معمولي

تقـارن   اين) bشكل (تقارن دارند، اما در شبه بلورها ها حالتي ماست چرا كه آن
ايـن مـاده    .شوند هاي منظم موجود در آنها هرگز تكرار نمي شكسته شده و طرح
  .كاربرد زيادي دارد هاي محافظ در آلياژها و پوشش

 
بلور وي با طرحي چيده شده بودنـد   ها در مان نشان داد كه اتمشتصوير ش

به سرد كردن سريع فلـزات   وي براي ساخت شبه بلور ابتدا. كه قابل تكرار نبود
سـطح سـرد،    مذاب مانند آلومينيوم و منگنز با ريختن اين تركيب بر روي يـك 

بـرو شـد كـه از تكـرار     رو سپس در زير ميكروسكوپ با طرح منظمـي . پرداخت
 .برخوردار نبود

اند كه از رياضي  ارائه كرده مان توصيفيشدانشمندان براي شبه بلورهاي ش
دانان را تر نظر رياضياين عدد پيش .نسبت طاليي: و هنر سرچشمه گرفته است

گـاه   باستان به خود جلب كرده بود، چرا كه در هندسـه نيـز گـاه و بـي     در يونان
هـا بـا    مثال در شبه بلورها نسبت فواصل مختلف بين اتـم  براي. شد استفاده مي

ها و  کاري کاشي بلورها در انگيز شبه الگوهاي شگفت .معناي طاليي مرتبط است
مشـاهده   هاي دوره اسالمي از جمله در مسجد امام اصفهان نيز قابـل  موزاييک
 .است

بلـور   هاي شـبه  ديگر گونه مان، دانشمندان به ساختشدر پي اين كشف ش
هاي معـدني   نمونه بلورهاي طبيعي را در در آزمايشگاه دست زده و توانستند شبه

 بلورها را يك شركت سوئدي نيز توانسته شبه. يك رود در روسيه شناسايي كنند

 .كند در شكل خاصي از فوالد شناسايي كند كه مانند محافظ از ماده حفاظت مي
 

 همدان سينا وعلياهداي نشان ملي پژوهش به رييس دانشگاه ب
مهر  ٢٠سينا به عنوان نخبه پژوهشي استان همدان،  رئيس دانشگاه بوعلي

در  يسـنا، ا گـزارش بـه . شـد  موفق به دريافت نشان درجه دو دولتي پژوهش ٩٠
ديـدار مـديران،    چهارمين دور از سفرهاي استاني هيأت دولـت بـه همـدان، در   

و  ISI مقالـه  ٣١٠پـاس ارائـه   نخبگان و ايثارگران همدان با رئيس جمهور، به 
گـل، رئـيس    هاي علمي و كاربردي توسط دکتر محمدعلي زلفـي  انجام پژوهش
سينا، با اهداي نشان ملي درجه دو پژوهش توسط دكتر احمدي  دانشگاه بوعلي

 .المللي تقدير به عمل آمد برجسته ملي و بين دانژاد از اين شيمي ن
اين نشان، متعلق به : گفت ان مليگل با اشاره به كسب اين نشزلفيدكتر 

 ٢٠از  دانشگاه بوعلي سـينا اسـت و ايـن اقـدامات بـا تـالش و زحمـات بـيش        
 دانشجوي كارشناسي ارشد در زمينه شيمي آلي، ٤٠دانشجوي مقطع دكتري و 

  .كاتاليزورهاي جديد و ساير موارد، صورت گرفته است
زبان انگليسـي،   فصل كتاب به ، چاپ يكISI مقاله ٣١٠تعداد : وي افزود

كتـابي در   هـا و تحقيقـات در متـون كتـب درسـي و تـأليف       استفاده از پژوهش
 .خصوص سنتز تلفيقاتي آلي، از جمله اقداماتي بـوده كـه صـورت گرفتـه اسـت     

شـود   ارائه شده، در سراسر دنيا استفاده مي كه از متون مقاالت با بيان اينايشان 
ايـن  : مجموعه دانشگاه هستيم، گفت و اين افتخارات را مديون همكاري تمامي

 .كنم كش دانشگاه تقديم مينشان را به مجموعه زحمت

 
هاي ملـي و   دانشگاه با دانشگاه سينا از همكاري اينرئيس دانشگاه بوعلي

چنـين  انگلسـتان و هـم   هايي در آفريقـاي جنـوبي و   ي از جمله دانشگاهالملل بين
تهـران، يـزد،    هاي گيالن، رازي كرمانشاه، اصفهان، شيراز، تربيت معلم دانشگاه

 ها در كمك به كسب اين نشـان  خليج فارس، ايالم و كردستان خبر داد و از آن
 .قدرداني كرد

  
هشگاه پليمر را دنيا، چاپ نشريه پژو دومين ناشر علمي بزرگ

 .برعهده گرفت
 Iranian و پتروشـيمي ايـران از انتشـار مجلـه     رييس پژوهشـگاه پليمـر  

Polymer Journal اشپرينگر المللي انتشارات علمي بين اين پژوهشگاه توسط 
(Springer)  بـزرگ دنيـا از ژانويـه سـال      عنوان دومين ناشر علمـي آلمان به

ايسـنا،   وگـو بـا خبرنگـار    در گفت ر يوسفياكب دكتر علي. ميالدي خبر داد ٢٠١٢
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  Iranian Polymer Journal مجله: اظهار كرد
به زبان انگليسي چاپ شده و به بررسـي علـوم و    سال است كه ٢٠ايران حدود 

 .پردازد فنون نوين پليمر مي

 
 ٢/١ ضـريب تـاثير حـدود    مجله پليمر پژوهشگاه دارايكه اينوي با بيان 
المللـي   بـين  بر اساس قرارداد همكاري كه با انتشارات علمي: است، تصريح كرد

 آلمان منعقد شده است، تمـام مراحـل علمـي تاييـد و     (Springer) اشپرينگر

پژوهشــگاه پليمــر و بــا كمــك داوران برجســته داخلــي و بررســي مقــاالت در 
گيرد و پس تاييد مقاله توسط هيات تحريريه به اشـپرينگر   مي المللي صورت بين

قرارداد پنج ساله بـوده و اشـپرينگر متعهـد     اين: ادامه دادايشان . شود ارسال مي
از  درصد سود حاصل ١٥ساليانه تا  هاي چاپ مقاله شده تا ضمن پرداخت هزينه

 .اين قرارداد همكاري را به پژوهشگاه پليمر بدهد
اشپرينگر، پيش از اين انتشار مجله علمـي انجمـن    گفتني است، انتشارات

ــران ــيمي اي ــين و  (JICS)ش ــريه ب ــو  نش ــوم و تکنول ــي عل ــيط  يژالملل مح
، و انتشارات الزوير واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي (IJEST)زيست
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 Scientia) دانشگاه صنعتي شريف با نام ساينتيا ايرانيكا علمي  هانتشار مجل هم

Iranica) اند كه حاكي از ارتقاي كيفي نشريات علمي ايران در را برعهده گرفته
 .است اخير هاي سال

  
 .گرفت ها قرار ترين كتاب استاد ايراني، در فهرست پرفروش

دكتر ابوالقاسم  ،زيگروه شيمي دارويي دانشكده داروسا كتاب تأليفي استاد
آمريكا منتشر شـده در رده   CRC انتشارات از سوي ٢٠٠٩جويبان كه در سال 

 گـزارش ايسـنا، كتـاب   بـه . هـاي ايـن ناشـر اعـالم شـد      ترين كتـاب پرفروش

Handbook of Solubility Data for Pharmaceuticals    كـه حاصـل
داروئـي   د آناليزدر حال حاضر استا( سال تالش مستمر دکتر جويبان ١٢بيش از 

 دانشگاه علوم پزشکي تبريز و استاد وابسته گروه مهندسي داروسـازي دانشـگاه  

عنوان به CRC در بررسي محلوليت مواد دارويي بوده و توسط انتشارات) تهران
ناشران كتب علمـي درسـي و مرجـع منتشـر شـده اخيـرا در        يكي از معتبرترين
  .راتي قرار گرفته استانتشا هاي پرفروش اين موسسه فهرست كتاب

 
ــاره   ــل درب ــل و مجم ــاوي توضــيحات كام ــاب ح ــن كت ــيت  اي خصوص

 هاي منفرد و مخلـوط، بيني آن در حالل فيزيكوشيميايي محلوليت و طرق پيش
هـاي غيرآبـي در دماهـاي مختلـف،      دارويي در حـالل  هاي محلوليت مواد داده
هاي آبي و غيرآبي، امكان  هاي حاللمحلوليت مواد دارويي در مخلوط هاي داده

هـا عـالوه بـر نقـاط     محلوليت مواد دارويـي در مخلـوط حـالل    محاسبه مقادير
آکري بـراي  -معادله جويبانهاي گزارش ثابت روش تجربي،گيري شده به اندازه
بيني محلوليت مواد دارويـي در   پيش افزار جهت ي منتشر شده و ارائه نرمها داده
 .هاست هاي منفرد و مخلوط حالل حالل

ابوالقاسمي فخري و زير نظر دكتـر   كه توسط دكتر Solvomix نرم افزار
هـاي منفـرد و    حـالل  تواند محلوليـت مـواد را در   جويبان طراحي شده است مي

چنين با استفاده از اين هم. بيني كند قبولي پيشها با خطاي قابل مخلوط حالل
توان شرايط مطلوب را براي فراهم كردن يك مقدار محلوليت مورد  مي افزار نرم

گـاه  اين نـرم افـزار و راهنمـاي اسـتفاده از آن از طريـق وب     . دست آوردنظر به
 .است در دسترس CRC انتشارات
 

و فناوري به  هاي علم المللي پارك جايزه طاليي انجمن بين

  .ايراني اعطا شد محققان

شركت دانـش بنيـان فراتـك از واحـدهاي مسـتقر در شـهرك علمـي و        
اصفهان با طرح توليد اتانول از ضايعات خرما موفق به دريافت جـايزه   تحقيقاتي

در  (ASPA AWARD 2011) هـاي آسـيا   پـارك  طاليـي انجمـن علمـي   
 .شد  2011 لهاي علم و فناوري سا الملل پارك كنفرانس بين

گزارش ايسنا، مهندس سيدكمال فيروزئـي، مـديرعامل شـركت فراتـك     به
 و ايي يهاي شـيم  طراحي و ساخت كارخانه: اظهار كرد پس از دريافت اين جايزه

ايي يبيوتكنولوژي، تدوين دانش فني هشت تركيب پرمصرف و استراتژيك شـيم 

يي در كشـور و سـاخت   ايسازي و بازسازي چندين واحد شيم بهينه و بيولوژيكي،
صنايع نفت، گاز و پتروشـيمي از داليـل انتخـاب     تجهيزات پيچيده فرآيندي در

هـاي علـم و    المللي پارك كنفرانس بين عنوان برنده جايزه طاليياين شركت به
 .است ٢٠١١فناوري سال 
داراي فنـاوري بـااليي    طرح توليد اتانول از ضايعات خرما: ئي گفت فيروزه

. بـار طراحـي شـده اسـت    متخصصان اين شركت براي نخستيناست كه توسط 
هـاي آن بـا    انرژي در اين سيستم تمام فرآيند  چنين با توجه به مصرف بهينههم

 .كند سازگاري دارد و هيچ نوع آلودگي ايجاد نمي محيط زيست
محـوري استحصـال     بـا ايـده   ٨٠كه اين شـركت از سـال   وي با بيان اين

 ايي از ضـايعات كشـاورزي در  يف و اسـتراتژيك شـيم  ايي پرمصريتركيبات شيم
ضـايعات    :شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تاسيس شده است خاطرنشان كرد

گرفت و  استفاده قرار نمي كشور بسيار زياد بوده و تاكنون مورد كشاورزي كه در
با تالش محققـان ايـن شـركت     .شد ايي مصرف مييشيم عنوان كوديا نهايتا به
استحصال ايـن  . دوشمي مانند اتانول تبديل  ايييهاي شيم به حاللت اين ضايعا
هزار نفـر   نفر اشتغال مستقيم و بيش از دو ٥٠ايي از ضايعات خرما يتركيب شيم

 .همراه داشته استاشتغال غيرمستقيم را به
اتانول استحصال شده از  يابي به اتانول سوختي ازدست: ئي ادامه داد فيروزه

چنـين در  هـم  هاي ايـن شـركت اسـت و    يكي از اهداف و برنامهضايعات خرما 
 .ايي و استراتژيك را توليد كنيميصدديم تا در آينده هشت تركيب پرمصرف شيم

  
  .برگزار شد سيزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي

بـا تقـدير از ارائـه     ١٣٩٠مـاه  آبان ٢٨جوان خوارزمي   سيزدهمين جشنواره
المللـي دانشـگاه    هاي بين مركز همايش برگزيده در طرح پژوهشي ٧٢دهندگان 

جشنواره بـراي   هاي تخصصي تعداد گروهدر اين دوره . شهيد بهشتي برگزار شد
شـيميايي،   صـنايع و شـامل   گـروه افـزايش پيـدا كـرده      ١٤ها به  دريافت طرح

  پايـه،  مكانيك، برق و كامپيوتر، هنر و معماري، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم
هـاي نـو،    مهندسي صنايع و مديريت فناوري، مواد، متالورژي و انـرژي  ن، عمرا
افـزار و  فناوري و علوم پايه پزشكي، فناوري نانو، هوافضا، مهندسي نـرم  زيست

  .و رباتيك و مكاترونيك است فناوري اطالعات

 
مسـووليت  ، جـوان خـوارزمي    دبير سيزدهمين جشـنواره براساس اظهارات 

هاي برتـر اسـتاني    هاي كارداني تا تعيين طرحآموزي و دورهدانش اجراي بخش
پرورش بوده و تعيين برگزيـدگان مرحلـه كشـوري از     برعهده وزارت آموزش و
ط هيات داوراني كه در تركيب توس هاي علمي و صنعتي طريق سازمان پژوهش

تـا  . شـود  اند انجام مي شده آن نمايندگاني از آموزش و پرورش هم درنظر گرفته
آمـوزي از سراسـر    طرح دانش ٨٦٠هزار و  ٢٤ها، حدود  طرح پايان مهلت ارسال

كشوري راه   مراحل استان برگزيده و به مرحله طرح در ٩٣كشور پذيرش شد كه 
برگزيـده بـه   طرحعنـوان  طـرح بـه   ٥١هيـات داوران    يافتند و طي چهار جلسـه 

دانشجويي و  طرح ثبت شده در بخش ٧٠١چنين از هزار و هم. تصويب رسيدند
بـه   نام الكترونيكـي  صورت كامل و از طريق ثبتطرح به ١٨٤آزاد تعداد هزار و 
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طـرح   ٢١داوران نهايتـا   هيات  جلسه ٤واصل شد كه پس از   جشنواره  دبيرخانه
 .وان طرح برگزيده معرفي شدندعنبه

  
هاي بنيـادي بـه   گفتني است در بخش دانشجويي و آزاد رتبه اول پژوهش

عنـوان  هـالو بـه  -Nز و كاربرد تركيبـات  طرح آقاي حجت ويسي با عنوان سنت
هاي اسيدي هتروژن در سنتز تركيبات آلي تعلق گرفته و رتبه معرف و كاتاليست

الله با عنوان افزايش فعاليـت  هاي بنيادي نيز به طرح خانم بحريسوه پژوهش
. كاتاليزورهاي زيگلر ناتا توسط پروموتورهاي ارگانوهاليدي تعلـق گرفتـه اسـت   

زاده رتبـه دوم را  ر رشته شيمي علي گنجيدآموزي نيز بخش دانش چنين درهم
  . اين رشته رتبه اول و سوم نداشت. كسب كرد
  

  .هاي پژوهش و فناوري معرفي شدند ترينبر
پژوهشگران و فناوران برتر، مـديران برتـر عرصـه پژوهشـي و فنـاوري و      

ليــل از واحــدها و نهادهــاي پژوهشــي و فنــاوري برتــر کشــور در جشــنواره تج
هـاي   گزارش مهـر، برتـرين  به. پژوهشگران و فناوران برتر معرفي و تقدير شدند
هـاي   هاي علمـي، انجمـن   قطب پژوهشگران، مديران پژوهشي، نشريات علمي،

ــارک  ــي، پـ ــدهاي    علمـ ــد واحـ ــز رشـ ــاوري، مراکـ ــم و فنـ ــاي علـ  هـ

از  همــايش تجليــل هــاي فنــاوري فنــاوري و طــرح مــديران فنــاوران، فنــاور،
دکتر بهروز آقايان  در اين ميان. و تقدير شدند ان و فناوران برتر معرفيپژوهشگر
دکتر محمدرضا و  دکتر محمدحسن سعيدي، نژاد محمدرضا طرقي دکتر ،وحيدي
، دکتـر خسـرو خواجـه    و آقايان پژوهشگران برتر گروه فني و مهندسي پور رحيم
دکتـر مجتبـي    ،عليرضـا مشـفق   دکتر، دکتر بيژن دواز، اصغر انصافي علي دکتر

 پايه پژوهشگران برتر گروه علومعنوان به فريدمرفرنوش دکتر و خانم  پور شمسي
  .انتخاب شدند

 
  

تحقيقاتي علوم پزشكي رازي  برگزيدگان هفدهمين جشنواره

  .دندمعرفي ش

برگزيدگان هفدهمين جشنواره تحقيقـاتي علـوم پزشـکي     مراسم تقدير از
  .گرديددر دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار  ١٣٩٠دي ماه  ٢٧رازي، 
 اثر رسيده به دبيرخانه هفـدهمين جشـنواره   ٨٢٨از ميان  ايسنا، گزارشبه

برگزيـدگان  نفر در بخش  ٤٤حوزه علمي،  ١٠تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در 
  . شدند حقيقي برگزيده

 
پرويز نوروزي از دانشـگاه  ، دكتر پايه روه تخصصي علومفتني است در گگ

صـنعتي   اصـغر انصـافي از دانشـگاه   علـي ، دكتر گروه محققان تهران، رتبه اول
سـوم   سيما رافتي از انستيتو پاستور ايران، رتبهو رتبه دوم گروه محققان اصفهان،

  .را به خود اختصاص دادند گروه محققان
  

  .شد برگزار المللي خوارزمي بيست و پنجمين جشنواره بين

برگزيـده   ٣١المللـي خـوارزمي بـا تقـدير از      جشنواره بين بيست و پنجمين
المللي صدا و سيما  هاي بين در مركز همايش ماهبهمن داخلي وخارجي، شانزدهم

  .گرديد برگزار
و پنجمـين   گزارش ايسنا، مهندس محمدحسـن انتظـاري، دبيـر بيسـت    به

 هـاي ايـن دوره جشـنواره از   فعاليـت : المللي خوارزمي اظهار كـرد  جشنواره بين

ز شد و خارج از كشور آغا با اعالم فراخوان عمومي در داخل و ٩٠ ارديبهشت ماه
هاي  ترتيب در رشتهگرايش دريافت شد كه به ١٥طرح در  ٣٥٧نهايت هزار و  در

طـرح،   ١٤٧طرح، زيست فنـاوري و علـوم پايـه پزشـكي      ١٩٤كامپيوتر  برق و
طرح، كشـاورزي و   ٨١طرح، علوم پايه  ٨٨شيميايي  طرح، صنايع ١٤٤مكانيك 

طـرح، عمـران    ٥٢نو طرح، فناوري نا ٥٨طرح، هنر و معماري  ٦٨منابع طبيعي 
طـرح،   ٤١فناوري اطالعات  طرح، ٤٦هاي نو  طرح، مواد متالورژي و انرژي ٤٧

طـرح و   ١١ طرح، علوم پزشكي ٢٦طرح، صنايع و مديريت فناوري  ٢٧هوافضا 
  .طرح است ٣٢٧هاي ويژه  گروه طرح

 
هـاي خـود را بـه     جهـان طـرح   كشور ٤٦وي با بيان اين كه محققاني از 

طرح ارائه  ٣٥٧و  از مجموع هزار: اند، تصريح كرد دبيرخانه جشنواره ارسال كرده
پـس از   طرح به هيات داوران ارجاع شد كه ٥٦شده به دبيرخانه جشنواره نهايتا 

 طرح به عنوان ٣١هيات داوران طي چندين جلسه هاي نهايي  بررسي و ارزيابي

طرح در بخـش داخلـي، هفـت طـرح در      ٢٣هاي برگزيده انتخاب شد كه  طرح
 .از ايرانيان مقيم خارج از كشور است بخش خارجي و يك طرح

طرح برگزيـده   ٣١جمهوري اسالمي ايران از صاحبان  رئيسدر اين مراسم 
رزمي بـا اهـداء لـوح تقـدير و تنـديس      المللي خوابيست و پنجمين جشنواره بين

 رتبـه دوم  هاي بنياديبخش پژوهشگفتني است كه در . جشنواره، تجليل کرد
آسـفالتين در مخـازن    رکيب بازدارنده رسوببا عنوان تمهدي باريکاني به طرح 
ريـاض خـراط و محمـدعلي    به طـرح   رتبه سومو  دانشگاه صنعت نفتاز  نفتي
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پذير بر هاي زيست تخريبررسي خواص پلي يورتانسنتز و ببا عنوان بيگي کرم
  .تعلق گرفت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمياز  ساکاريدپايه پلي

  

 .هاي دانشگاهي معرفي شدند كتاب برگزيدگان جشنواره
هاي دانشگاهي با  جشنواره كتاب مراسم تقدير از مؤلفان برگزيده بيستمين

 ماه بهمن ٣٠ تهران ات دانشگاهوپنجمين سال تأسيس انتشار داشت شصت گرامي
يسنا، در مراسم پاياني بيستمين ا گزارشبه. در دانشگاه تهران برگزار شد ١٣٩٠

پژوهشي و انتشارات  مديركل خدمات، هاي برتر دانشگاهي دوره انتخاب كتاب
داور داشتيم كه از  ٤٠٠ما در اين دوره از جشنواره : عنوان كرد دانشگاه تهران،
 ٦٤٦اين داوران . و آثار را بادقت انتخاب كردند دانشگاه بودنداساتيد تخصصي 

عنوان به مرحله دوم راه  ١٦٨رسيده به جشنواره را بررسي كردند كه  عنوان
. استاد برجسته براي داوري ارسال شد ٤٠٠براي مجددا عنوان  ١٦٨اين  .يافتند

رفتند و از ميان  درصد آرا را دريافت كنند، به مرحله بعد ٨٥آثاري كه توانستند 
در بين عناوين برگزيده در رشته شيمي كتاب . شد عنوان برگزيده ١٤ها  آن

انتشارات دانشگاه تربيت از   علي مرسلي ؛ تاليف دكتر ها نانوشيمي ابرمولكول
  .برگزيده شد مدرس
 

  وزارت علوم منتشر شد اسامي دانشجويان نمونه

نمونه كشوري سال  دانشجوي ٥٠فهرست اسامي با تاخير سه ماهه، 
در تاريخ علوم  ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته وزارت دانشگاه ١٣٩٠

  .منتشر شد ١٣٩٠ششم اسفندماه 
هزار كشوري امسال از ميان پنج دانشجويان نمونه ايسنا، گزارشبه

نام كرده بودند،  ثبت دانشجويي كه در سامانه الكترونيكي دانشجوي نمونه
دانشجوي نمونه  ٥٠در ميان . جمهور تقدير شدند رييس رانتخاب و با حضو
نفر نيز در  ٢٩دانشجوي مرد هستند و  ٣٧وزارت علوم  كشوري امسال

 .كنند هاي تهران تحصيل مي دانشگاه

 
حنيف كازروني رشته گفتني است در ميان نام دانشجويان نمونه اسامي 

، هدايت )اسي ارشدمقطع كارشن( مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اميركبير
، محمد )مقطع كارشناسي ارشد(دانشگاه تهران  عزيزپور رشته مهندسي شيمي از

 ، شيرين شكوهي رشته مهندسي)دكتريمقطع (رشته مهندسي شيمي  قشقايي

رشته شيمي از  ياور احمدي ،)دكتريمقطع ( پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير
صنعتي  ري رشته شيمي از دانشگاهمحمد دينا و) دكتريمقطع ( دانشگاه زنجان

  .شودديده مي) دكتريمقطع (اصفهان
  

در مسابقات آسيايي خودروهاي  موفقيت دانشجويان ايراني

  شيميايي

دانشگاه صنعتي اروميه در مسابقات جهاني خودروهاي  تيم خودرو شيميايي
 گزارش ايسنا، اينبه. كسب رتبه سوم شد سنگاپور موفق به) كميكار(شيميايي 

تيم در  ٢٨مدت دو روز با حضور به ١٣٩٠اسفندماه  مسابقات دانشجويي از دوم
  .دانشگاه ملي سنگاپور برگزار شد

 
چهاردهمين كنگره كنفدراسيون  در اين رقابت دانشجويي كه در حاشيه

دانشگاه صنعتي اروميه با  مهندسي شيمي آسيا و اقيانوسيه برگزار شد، تيم ثامن
مورد توجه  ي حضور داشتند كها تصاوير شهداي هستههايي مزين به  لباس
  .قرار گرفت كنندگان خارجي شركت
  

  .نخستين مسابقه خودروهاي پيل سوختي برگزار شد
نخستين دوره مسابقات دانشجويي خودروهاي پيل سوختي در قالب دومين 

هاي كشور  دانشگاه تيم از ١٢كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي با رقابت 
  ..شد نشكده مهندسي مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزاردر دا

دبير نخستين مسابقه خودروهاي پيل سوختي درخصوص مراحل برگزاي 
اين مسابقه از دو بخش تكنيكال و پيست سرعت : كرد اين مسابقه تصريح

تحت بازرسي فني قرار گرفته و امتيازات  تشكيل شده كه در آن ابتدا خودروها
در . كنند دهد از آن خود مي مي را كه نيمي از امتيازات مسابقه را تشكيل فني

مكانيك، طراحي مدار،  اين مرحله پارامترهايي مانند نوع و شيوه و طراحي
در . گيرد مي هاي پيل سوختي مورد بازرسي قرار هاي بدنه و طراحي طراحي

پردازند كه در يم مرحله نهايي، خودروها در پيست سرعت به رقابت با يكديگر
اختصاص  دهنده هاي شركت امتياز به تيم ٥٠و حداكثر  ١٠اين مرحله حداقل 

 آوري امتيازات فني و پيست هاي برگزيده با جمع شود تا نهايتا تيم داده مي

 .سرعت مشخص شوند
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل به كار  با برتري تيم توسن ازاين مسابقات 

تيم گلستان از  وينكو از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و تيم. خود پايان داد
 هاي دوم و سوم اولين دوره مسابقات ترتيب رتبهدانشگاه گلستان هم به

  .خودروهاي پيل سوختي را كسب كردند
  

  افتتاح طرح ملي توليد بيواتانول

با ماه سال جاري ارديبهشت ١٣) سوخت زيستي(طرح ملي توليد بيواتانول 
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري در شيراز افتتاح شد که با اجراي حضور 

  .گرديدآن توليد صنعتي سوخت زيستي در کشور آغاز 
بيواتانول نوعي الکل است که براي سوخت خودرو مورد  گفتني است

هاي موجود در اين نوع سوخت زيستي شامل کربوهيدرات. گيرد قرار مي استفاده
همان اتانول يا در واقع بيواتانول . انسيل يک سوخت را داردپت نباتات مي شود و

- بيواتانول ناميده مي دليل سازگاري با محيط زيست،الکل معمولي است ولي به

ديگر چون  بيش از نيمي از کل توليد جهاني اتانول از نيشکر و محصوالت. شود
شده  نول توليددرصد از اتا ٩٧ در آمريکا. شودغالت، ذرت و چغندر قند توليد مي

  .گياه ذرت است از
- هاي زيستبيواتانول نظير کاهش آالينده با توجه به مزاياي استفاده از

ها و مراکز بسياري در دانشگاه هاي تحقيقاتيهاي اخير پروژهمحيطي در سال
بيواتانول از ماده ليگنو  پژوهشي اجرايي شد و در اين راستا طرح ملي توليد

از سوي ستاد  مايت معاون علمي و فناوري رئيس جمهورسلولزي تعريف و با ح
گياهي، سوختي  در اين طرح از پايه. هاي نو به اجرا درآمدتوسعه فناوري انرژي
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 شود که براي خودرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت و آلودگياستخراج مي

  .هاي فسيلي استمحيطي آن نيز بسيار کمتر از سوخت
استفاده  تواند به عنوان مكمل بنزين مورد تي ميبيواتانول يا سوخت زيس

ا درصد بنزين ر ١٠تواند با افزوده شدن به بنزين تا  بيواتانول مي. قرار بگيرد
افزوده شدن بيواتانول، عدد اكتان بنزين را افزايش داده و موجب . جايگزين كند

  .شود ي ميا توليد گازهاي گلخانه كاهش
كه در شيراز افتتاح  پايلوت نيمه صنعتياين واحد الزم به ذكر است كه 

  .بيواتانول در روز را دارد ، ظرفيت توليد هزار ليترگرديد
  

 .آفريني شيخ بهايي در اصفهان برگزار شد هشتمين جشنواره فن
در اصفهان  ١٣٩١ارديبهشت  ٢١آفريني شيخ بهايي،  هشتمين جشنواره فن

الدين رييس شهرك علمي  ينگزارش ايسنا، محمود شيخ زبه. كار كرد آغاز به
آفريني در علوم  فن: اصفهاني در مراسم افتتاحيه اين جشنواره گفت تحقيقاتي

هاي جديد آفريني و بورس عرضه و فروش فناوري از بخش فن انساني، تداوم
مدت سه اين جشنواره ابتدا به: وي يادآور شد. هشتمين دوره اين جشنواره است

به كار كرد كه از دوره چهارم به بعد به  ريني شروعصورت جشنواره كارآفسال به
  .آفريني تغيير نام داد جشنواره فن

  
آفريني شيخ بهايي امسال در دو بخش  فنگزارش ايسنا جشنواره به
اي، طراحان كسب و كار،  در بخش مسابقه. اي برگزار شد غيرمسابقه اي و مسابقه
چنين هم. پرداختنديكديگر با رقابت  بهسرمايه گذاران كارآفرين  آفرينان و فن

هاي سرمايه گذاري،  جشنواره به بورس فناوري و فرصت اي بخش غيرمسابقه
 .آفريني اختصاص يافت نمايشگاه فن هاي آموزشي و كارگاه بورس ايده،

طرح به اين جشنواره رسيده  ٧٠٠براساس اعالم دبيرخانه جشنواره، حدود 
طرح در بخش  ١٩طرح در بخش طراحان كسب و كار،  ٢٤ميان،  كه از اين

آفريني  آفريني، سه طرح در بخش فن تداوم فن آفرينان، سه طرح در بخش فن
طرح  ١٧و فروش فناوري و  طرح در بخش بورس عرضه ١٩نساني، در علوم ا

 .اند در بخش بورس ايده به مرحله نهايي داوري راه يافته
  

 دومين آيين نكوداشت اعضاي هيات علمي نمونه كشور بيست و

  .برگزار شد
كه با ودومين آيين نكوداشت اعضاي هيات علمي نمونه كشور  در بيست

 با حضورارديبهشت  ٣١روز معلم در تاريخ  تأخير بيست روزه نسبت به
ها و موسسات  عضو هيات علمي نمونه دانشگاه ١٦، از برگزار شد جمهور رييس

  .تقدير و قدرداني شد ٩١ـ  ٩٠تحصيلي  آموزش عالي در سال
خوشبختانه امسال نيز استادان شيمي درخشش خوبي در اين زمينه داشتند 

دكتر ، استاد شيمي تجزيه دانشگاه يزد محمد مظلوم اردكانيو آقايان دكتر 
- دكتر عباس صاحب و جهانبخش رئوف استاد شيمي تجزيه دانشگاه مازندران

عنوان استاد تمونه به قدم لطفي استاد بيوشيمي باليني دانشگاه تربيت مدرس
  .كشوري انتخاب شدند

  
  

 .دمبه ايران آ ٢٠٠٣ برنده جايزه نوبل شيمي 
 ٢٠٠٣، برنده جايزه نوبل شيمي در سال (Peter Agre) رفسور پيتر آگرپ

آمريكا و دكتر نورمن نيورايتر از دانشمندان برجسته  از دانشگاه جانز هاپكينز
ين سفير علمي اياالت علمي و فناوري و اول المللي و ديپلماسي كسب و كار بين
  ..ندمدآ به ايران ١٣٩١خردادماه  ٢٠متحده در اروپا، 

پروفسور پيتر آگر، پزشك آمريكايي و برنده جايزه نوبل، سرپرست موسسه 
. پزشكي و كميته حقوق بشر فرهنگستان ملي علوم آمريكا است تحقيقاتي

برگ در مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه آگس شانيا
از دانشكده پزشكي  ١٩٧٤سوتا و مدرك دكتري خود را سال  مينياپوليس مينه

بالتيمور مريلند به عنوان پزشك متخصص داخلي با  دانشگاه جانز هاپكينز در
براي كشف  ٢٠٠٣آگر در سال . است شناسي دريافت كرده ونخ -فلوشيپ غده

نشگاه راكفلر نيويورك دا همراه رودريك مكينون ازهاي غشاي سلولي بهكانال
هاي  بار اين كانالوي براي اولين. موفق به دريافت جايزه نوبل شيمي شد

قدم بزرگي در پيشرفت علم  پروتئيني براي انتقال آب را كشف كرده و توانست
عنوان عضو آكادمي علوم و هنر آمريكا انتخاب شده به ٢٠٠٢از سال آگر . بردارد

باشد و از  انز هاپكينز مشغول به فعاليت ميدر دانشگاه ج و در حال حاضر
  .آيد بيوشيمي و پزشكي به حساب مي هاي هاي نامي در رشته چهره

  
دكتر نورمن نيورايتر هم عضو فرهنگستان علوم آمريكا و از دانشمندان 

المللي و مدير مركز علوم و فناوري انجمن آمريكايي  كار بين برجسته كسب و
عنوان سفير علمي در كشورهاي اروپايي وي كه به .دباش براي پيشرفت علم مي

هاي روسي، اكراين فعاليت داشته به زبان از جمله آلمان، لهستان، روسيه و
نيورايتر حدود شش سال از طرف كشور . دآلماني، چيني و ژاپني تسلط كامل دار

داراي يك كرسي ثابت در كميته  در حال حاضر آمريكا در ژاپن اقامت داشته و
ك دكتري خود را از ايشان مدر. باشد ماهنگي و ارتباط علوم آمريكا و ژاپن ميه

تا سال  ١٩٦٩داشته و از سال  دريافت ١٩٥٧دانشگاه نورث وسترن در سال 
نيكسون در بخش علم و  عنوان دستيار در دفتر رييس جمهور، ريچاردبه ١٩٧٣

نقش فراگير علوم،  وي معتقد است كه. است  المللي خدمت كرده صنعت امور بين
انكارناپذير است و از اين رو در  هاي خارجي فناوري و بهداشت در بطن سياست

 را مد نظر داشته هاي علمي هاي خود، محور توسعه همكاري تمامي ماموريت
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هاي  شركت المللي و تمامي اين تجربيات و شناخت او از كسب و كاربين. است
 .كند وثر در سطح جهان معرفي مياي م عنوان چهرهچند مليتي او را به

دانشگاه علوم  ضمن ديدار با رييسدر تاريخ بيستم خرداد پروفسور پيتر اَگر 
هاي پزشكي  استادان و برگزيدگان رشته پزشكي تهران، در جمع دانشجويان،

در اين برنامه، . كردسخنراني  Science & Medicine دانشگاه با عنوان
  .اعطا شد پروفسور اَگر انشگاه علوم پزشكي تهران بهاعتبارنامه استادي وابسته د

آنچه كه : گفتدر سخنراني خود  ٢٠٠٣برنده جايزه نوبل شيمي سال 
ها تغيير ايجاد كند نه جايزه  دنياي انسان تواند درهاهميت دارد كشفي است كه ب

هايي تنها در دنياي علم و فناوري موفقيت كنيم و چنين نوبلي كه دريافت مي
استاد دانشگاه جان هاپكينز در ادامه درخصوص وضعيت . شود ل ميحاص

مسلما ايران در اين عرصه به : عنوان كرد در ايران،علمي تحقيقات 
دانم ايرانيان دوران سختي  مي هاي خوبي دست پيدا كرده است و گرچه پيشرفت

تي كه اين مسائل موق اند اما بدانيد هاي متعدد سپري كرده را با وجود تحريم
هاي  اولويت عنوان يكي ازاست اما آنچه كه شما بايد ارزش آن را بدانيد و به

 توانندهملي تلقي كنيد، توجه كردن به نيروها و پژوهشگران جوان است تا ب

در كنار ماهيت و : وي در ادامه اظهار كرد. تغييري را در كشورتان ايجاد كنند
ه چيزي كه اهميت دارد نيازهاي عرص هاي اين جايگاه علم و فناوري و پيشرفت

كنيم كه  دارد و مشاهده مي وقتي فقر در دنيا وجود. ها و انسانيت است انسان
توانيم خودمان را  نمي كنند هاي ديگر با مشكالت بسياري زندگي مي انسان
تر  هم باارزش نظر من مبارزه با فقر از گرفتن جايزه نوبلشماريم و بههموفق ب

 جايزه نوبل را از آن خود كرده سالگي چه ٩٠انند من در كس هماست و هيچ

كردم  باشد يا نه، آرزويش اين نيست كه اي كاش مقاالت بيشتري چاپ مي
  .كردم همانند من اين است كه بايد بيشتر به انسانيت خدمت مي بلكه آرزويش

  
جاري سال دانشگاه صنعتي شريف هم در روز بيست و يكم خردادماه 

هاي  كانالدر اين دانشگاه عنوان سخنراني وي . بودآگر  سور پيترروفپميزبان 
  .بود ديواره سلولي مولكول در

 
  شهادت دانش آموخته شيمي دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان  ٨٥آموخته رشته شيمي ورودي عبدالجواد نوري، دانش
در پاسگاه مرزي در منطقه سيستان و بلوچستان به خردادماه سال جاري 

مهر، اين دانشجو در درگيري با اشرار در  يارزگزارش خبرگبه. رسيدشهادت 
  . بلوچستان به درجه شهادت نائل شد منطقه سيستان و

وارد  ١٣٨٥اهل سبزوار بود که در سال  ١٣٦١بدالجواد نوري، متولد سال ع
کاشان شده و حدود پنج ماه گذشته در رشته شيمي محض از اين  دانشگاه

-در اين منطقه در دوره سربازي انجام وظيفه مي صيل شد کهدانشگاه فارغ التح

  . کرد
دان را به خانواده محترم، نشريه خبري انجمن شيمي شهادت اين شيمي
  .روحش شاد. نمايداساتيد و دانشجويان هم دوره ايشان تسليت عرض مي

  

  ايران هايبندي دانشگاهنتايج و جزئيات دومين دوره رتبه

، ١٣٩١در اوايل تيرماه  اه استنادي علوم جهان اسالمبراساس اعالم پايگ
وابسته به وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکي و  دانشگاه تهران در بين مراكز

مراكز وابسته به وزارت بهداشت در  خدمات بهداشتي و درماني تهران در بين
 دستجايگاه نخست را به ها و مراكز پژوهشي كشوربندي دانشگاهدومين رتبه

  .آوردند
وگو  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در گفتسرپرست دكتر جعفر مهراد 

رتبه اول را بين مراکز آموزش  كه دانشگاه تهرانبا خبرنگار ايسنا با بيان اين
: آورده است، افزود دستعالي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به

دست به ١٠٠ به اول را با امتيازنيز رت ١٣٨٩بندي سال اين دانشگاه در رتبه
  . آورده بود

 
اطالعات : ي اطالع رساني علوم و فناوري يادآور شدا رييس مرکز منطقه

با ارسال  ١٣٩٠در طي سال ها و مؤسسات پژوهشي کشور دانشگاه بنديرتبه
و پژوهشي گردآوري شد و مقرر بود پيش از پايان  نامه به مراکز آموزش عالي

علت ارسال با متأسفانه به: وي افزود. بندي گزارش شودنتايج رتبه ١٣٩٠سال 
طول انجاميد و ها بهپردازش داده ISC بندي بهتأخير اطالعات مورد نياز رتبه

 ISC کشور که توسط ها و مؤسسات پژوهشيدي دانشگاهبناکنون دومين رتبه

  .انجام شده به نتيجه رسيده است
معيارها : تصريح كرد (ISC) سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

هاي مصوب تهران بندي همان شاخصمورد استفاده در اين رتبه هايو شاخص
آموزش عالي کشورهاي بندي و با تأييد نمايندگان است که توسط خبرگان رتبه

مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  با نظارت و ١٣٨٦اسالمي در سال 
بندي حاوي پنج معيار کلي شناسي رتبهروش: مهراد ادامه داد. تهيه شده است

هاي اجتماعي، المللي، امکانات و تسهيالت و فعاليتبين پژوهش، آموزش، وجهه
هاي مختلف دام خود داراي شاخصهرک اقتصادي مؤسسات علمي است که

  .کنداستفاده مي هستند که اين نيز از ارزش و وزن مخصوص به خود
براي : خاطرنشان كرد (ISC) سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

صورت هها ببندي دانشگاهنامه رتبهاشتباهات احتمالي پرسش اجتناب از
شده از سوي مراکز آموزش عالي و  نمايندگان معرفي الکترونيکي طراحي شده و

 .ها را برعهده دارندپژوهشي مسئوليـت تکميل و ارسال داده
 ها سرگفته دکتر مهراد، بخشي از اطالعات که با توليدات علمي دانشگاهبه

 ISC دارد، تنها توسط کارشناسان و اعضاي هيات علمي گروه رتبه بندي کار و

مقاالت شامل ) نفوذ(شود و حجم و تاثيرميرويترز استخراج  از پايگاه تامسون
اهميتي است که براي اين بخش از اطالعات دقت  کيفيت و کارآيي از نکات با

هيات علمي و پژوهشگران  شود تا سهم و مشارکت اعضايخاص معمول مي
پژوهشي موثر  ها و موسساترتبه دانشگاه ءجمهوري اسالمي ايران که در ارتقا

  .ماندهمحفوظ ب ،باشدخوردار ميبر ٥٠است و از وزن 
موسسات پژوهشي در  و هابا پرداختن به مشارکت دانشگاهدكتر مهراد 

بندي رتبه نامه الکترونيکينامه دعوت به مشارکت و پرسش: بندي افزودرتبه
هاي هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهتنها به دانشگاه



  

  
  
      

۳۰  

حت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي علوم پزشکي کشور که ت
 .نيز به واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي ارسال شد باشند ومي

طي اين مدت، مديريت دانشگاه آزاد تغيير کرده و روش : مهراد ادامه داد
در مديريـت قبلي ارسال . خود گرفتاطالعات نيز شکل ديگري به ارسال

گرفت و واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي مي صورت متمرکز انجاماطالعات به
اما، اکنون براساس . مجاز نبودند بنديهاي مورد نياز رتبهخود براي ارسال داده

است که واحدها  هاي معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه مقررسياست
رو اين بندي شرکت کنند و ازهايي که دارند در رتبهبراساس عالقه و توانمندي

 بندي واحدهاي دانشگاه آزادنقص و کمبود اطالعات، اعالم نتايج رتبه علتبه

هاي آينده کار با اهميت آموزش عالي در ماهم اينياسالمي ميسر نشد و اميدوار
همياري و همکاري معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي محقق  با

  .شود
مؤسسات  اوري،ي اطالع رساني علوم و فنا گفته رييس مرکز منطقهبه

-بندي مؤسساتي هستند که دانشجو ميدر اين رتبه پژوهشي شرکت کننده

پذيرند نيز در اين رتبه لذا آن دسته از مراكز پژوهشي كه دانشجو مي. پذيرند
  .اندبندي قرار گرفته

ها و مؤسسات پژوهشي و به گزارش ايسنا، دسترسي به رتبه دانشگاه
  .پذير استامکان ur.isc.gov.ir نياز طريق نشا امتيازات كسب شده

  
دانشگاه و مركز پژوهشي وابسته به وزارت  ٧٣بندي نتايج رتبه

  ، تحقيقات و فناوريعلوم
  

 رتبه
  نام دانشگاه يا

 مركز پژوهشي

  امتياز

 ١٠٠از 
 رتبه

  نام دانشگاه يا

 مركز پژوهشي

  امتياز

 ١٠٠از 

 ٢٣/٤  پژوهشگاه مواد و انرژي ٣٨ ١٠٠  تهران ١

 ٨٦/٣ آذربايجان شهيد مدني ٣٩ ١٩/٧١  صنعتي شريف ٢

 ٥٠/٣ ياسوج ٤٠ ٩٤/٦١  صنعتي اميرکبير ٣

 ٤٨/٣  لرستان ٤١ ٤٣/٥٢ مدرس تربيت ٤

 ٠٢/٣  صنعتي شيراز ٤٢ ٣٦/٥١  علم و صنعت ٥

 ٤٣ ٢٣/٢٨ شيراز ٦
  موسسه پژوهش
  حکمت و فلسفه

٤٦/٢ 

 ٢٤/٢  بوشهر خليج فارس ٤٤ ١٣/٣٥  صنعتي اصفهان ٧

 ١٤/٢ زابل ٤٥ ٩٩/٣٠  فردوسي مشهد ٨

 ٤٦ ٧٦/٢٩  شهيد بهشتي ٩
پژوهشگاه ملي مهندسي 

  فناوريژنتيک و زيست
١٢/٢ 

 ٤٦ ٩٣/٢٨  تبريز ١٠
  پژوهشگاه علوم و
  فناوري رنگ

١٢/٢ 

١١ 
صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

٤٧ ٠٠/٢٥ 
هاي سازمان پژوهش

  علمي و صنعتي ايران
١١/٢ 

 ٠٠/٢ عالمه طباطبايي ٤٨ ٨٤/١٧  اصفهان ١٢

 ٨٧/١ ت معلم سبزوارتربي ٤٩ ٢٧/١٥  مازندران ١٣

 ٧١/١  قم ٥٠ ٧٦/١٣  اروميه ١٤

 ٥١ ٦٣/١٣  شهيد چمران اهواز ١٥
المللي زلزله پژوهشگاه بين
  شناسي

٥١/١ 

 ٤٨/١ رفسنجان) عج(ولي عصر  ٥٢ ٣٥/١٣ بوعلي سينا ١٦

 ٥٣ ٠٠/١٣  شهيد باهنر کرمان ١٧
پژوهشگاه شيمي و 
  مهندسي شيمي

٤٥/١ 

 ٤٥/١  تفرش ٥٣ ٧١/١٢  کاشان ١٨

 ٢٩/١  گلستان ٥٤ ٨٣/١١ گيالن ١٩

 ٥٥ ٤٦/١١ كرمانشاه رازي ٢٠
  علوم کشاورزي و

  ساري منابع طبيعي
١٩/١ 

 ٥٦ ٩٥/٩ يزد ٢١
  المللي علوممرکز بين

 و تکنولوژي
١٧/١ 

 ٧٦/٠ مراغه ٥٧ ٢٠/٨ زنجان ٢٢

٢٣ 
هاي پژوهشگاه دانش
  بنيادي

٥٨ ٩٠/٧ 
پژوهشگاه علوم انساني و 

  مطالعات فرهنگي
٧٣/٠ 

 ٦٥/٠  پژوهشگاه هوا فضا ٥٩ ٦٤/٧  صنعتي شاهرود ٢٤

 ٥٠/٠ هرمزگان ٦٠ ٥٢/٧  محقق اردبيلي ٢٥

 ٣٦/٠  صنعتي اروميه ٦١ ٠١/٧ خوارزمي ٢٦

 ٦٢ ٩٠/٦  سيستان و بلوچستان ٢٧
  دريانوردي و علوم
 دريايي چابهار

٣٤/٠ 

 ٢٤/٠  صنعتي جندي شاپور ٦٣ ٦٦/٦  سمنان ٢٨

 ٢١/٠ کرمان صنعتي ٦٤ ٦٣/٦ شاهد ٢٩

٣٠ 
تحصيالت تکميلي در 

 زنجان علوم پايه
 ٢١/٠  صنعتي سهند ٦٤ ٥٢/٦

 ١٩/٠  هنر تهران ٦٥ ٢٩/٦ کردستان ٣١

 ١٩/٠ هنر اصفهان ٦٥ ٠٩/٦ )س(الزهرا ٣٢

 ١٥/٠ رجائي دتربيت دبير شهي ٦٦ ٧٥/٥  صنعتي بابل ٣٣

 ١٢/٠ صنعتي همدان ٦٧ ٤٣/٥ اراک ٣٤

٣٥ 
 پژوهشگاه پليمر و

  پتروشيمي
 ١٢/٠ بجنورد ٦٧ ٢٣/٥

٣٦ 
علوم کشاورزي و منابع 

  گرگان طبيعي
 ٠٦/٠ قم )س(حضرت معصومه  ٦٨ ٩٧/٤

    ٥٧/٤  شهرکرد ٣٧
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دانشگاه و مركز پژوهشي وابسته به وزارت  ٣٠بندي نتايج رتبه

 ، درمان و آموزش پزشكيبهداشت

 رتبه
  نام دانشگاه يا

 يموسسه تحقيقات

  امتياز

 ١٠٠از 
 رتبه

  نام دانشگاه يا

 موسسه تحقيقاتي

  امتياز

 ١٠٠از 

 ٥٤/١ علوم توانبخشي و بهزيستي ١٦ ٦١/٥٦ تهران علوم پزشکي ١

 ٤٥/١ علوم پزشکي بابل ١٧ ٨٥/٢٢ علوم پزشکي شيراز ٢

 ٣٣/١ علوم پزشکي سمنان ١٨ ٧٥/٢١ شهيد بهشتي علوم پزشکي ٣

 ٣٠/١ علوم پزشکي رفسنجان ١٩ ١/١٤ علوم پزشکي اصفهان ٤

 ٢٩/١  علوم پزشکي قزوين ٢٠ ٤٣/١٢  علوم پزشکي تبريز ٥

 ٢٢/١  علوم پزشکي کاشان ٢١ ٧١/١١  مشهد علوم پزشکي ٦

 ٠٨/١ علوم پزشکي کردستان ٢٢ ٩٢/٥  علوم پزشکي اهواز ٧

 ٦١/٠  علوم پزشکي اراک ٢٣ ٧٢/٣  علوم پزشکي کرمان ٨

 ٥٣/٠ علوم پزشکي ياسوج ٢٤ ٦٩/٣ علوم پزشکي مازندران ٩

 ٤٩/٠  علوم پزشکي قم ٢٥ ٨٢/٢  علوم پزشکي يزد ١٠

 ٤٧/٠ علوم پزشکي فسا  ٢٦ ٢٢/٢ کرمانشاه علوم پزشکي ١١

 ٤٦/٠ علوم پزشکي شهرکرد ٢٧ ٩٧/١  علوم پزشکي گيالن ١٢

 ٢٢/٠ علوم پزشکي سبزوار ٢٨ ٩١/١ علوم پزشکي اروميه ١٣

 ١٨/٠ علوم پزشکي شاهرود ٢٩ ٦٢/١  علوم پزشکي گلستان ١٤

 ١٦/٠ علوم پزشکي گناباد ٣٠ ٥٦/١ علوم پزشکي زاهدان ١٥

    
 دانشگاه و مركز پژوهشي برتر كشور ٣٠بندي كلي نتايج رتبه

 رتبه
  اه يانام دانشگ

 موسسه تحقيقاتي
 رتبه

  نام دانشگاه يا

 موسسه تحقيقاتي

  دانشگاه مازندران ١٦  دانشگاه تهران ١

 دانشگاه اصفهان ١٧  دانشگاه صنعتي شريف ٢

  ميهدانشگاه ارو ١٨  دانشگاه صنعتي اميرکبير ٣

  دانشگاه شهيدچمران اهواز ١٩ تهران دانشگاه علوم پزشکي ٤

 سينادانشگاه بوعلي ٢٠  مدرس دانشگاه تربيت ٥

  باهنر کرماندانشگاه شهيد ٢١  دانشگاه علم و صنعت ٦

  دانشگاه کاشان ٢٢ دانشگاه شيراز ٧

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز ٢٣  دانشگاه صنعتي اصفهان ٨

 دانشگاه گيالن ٢٤  دانشگاه فردوسي مشهد ٩

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد ٢٥  گاه شهيد بهشتيدانش ١٠

 كرمانشاه دانشگاه رازي ٢٦  دانشگاه تبريز ١١

 دانشگاه يزد ٢٧ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ١٢

 دانشگاه زنجان ٢٨ شيراز دانشگاه علوم پزشکي ١٣

 هاي بنياديپژوهشگاه دانش ٢٩ شهيدبهشتي دانشگاه علوم پزشکي ١٤

  دانشگاه صنعتي شاهرود ٣٠  دانشگاه اصفهان ١٥

 
 .جهان شد آموزي شيمي ايران، هشتم تيم المپياد دانش

آموزي شيمي ايران با كسب يك نشان طال و سه نشان  تيم المپياد دانش
 .مپياد جهاني شيمي ايستادهشتم چهل و چهارمين دوره ال برنز در جايگاه

پژوهان، مركز ملي  حسن ساعي دهقان، سرپرست معاونت دانش
پژوهان جوان در گفتگو با خبرنگار ايسنا با بيان  دانش استعدادهاي درخشان و

 ٩تيرماه تا  ٣١ روزهاي دوره المپياد شيمي طي كه چهل و چهارميناين
اين دوره از مسابقات  در: فتدر كشور آمريكا برگزار شد گسال جاري مردادماه 

محمد زراعي از استان . موفق به كسب نشان طال شد از تهران آرش فيروزبخت
از تهران از ديگر  خراسان رضوي، سيدعلي توانا و آرش كشاورزي ارشدي
  .شدند آويز برنزاعضاي تيم ملي المپياد شيمي ايران هم موفق به كسب گردن

 
در چهل و چهارمين دوره المپياد شيمي دكتر : ساعي دهقان تصريح كرد

 عنواندكتر عليرضا شايسته به مهر به عنوان سرپرست اول، كيان ابراهيم
 .عنوان ناظر علمي حضور داشتندخراط بهنعمتي سرپرست دوم و دكتر علي

 آموزي شيمي كشورمان در چهل و تيم ملي المپياد دانشگفتني است، 
جهاني شيمي كه سال گذشته در شهر آنكارا تركيه برگزار شد با  سومين المپياد

يك نشان برنز در جايگاه چهارم جهان  مدال نقره و يك، كسب يك مدال طال
 .ايستاد
  

هفتمين دوره مسابقات کشوري کميکار در دانشگاه كاشان برگزار 

 .شود مي

شهريورماه سال جاري  ١٦و  ١٥هفتمين دوره مسابقات کشوري کميکار، 
مسابقات  دبير اجرايي هفتمين دورهگفته به. شود در دانشگاه کاشان برگزار مي

 اي براي برگزاري اين دوره از مسابقات فراهم آوردن زمينه کميکار، هدف از
در اين مسابقه شرکت . باشدمي مشارکت دانشجويان در ارتقاي سطح علمي

 تواند مسافتي را کههب سازند که در اندازه مشخصهکنندگان بايد خودروهايي ب
ا شود ر مي توسط هيات داوران و با قرعه کشي، اندکي پيش از مسابقه مشخص

 يا نيروي پيش رانش اين خودروها يک واکنش شيميايي. پيمايندهب
  .شود الکتروشيميايي است که مانع آلودگي محيط زيست مي

 توانند براي كسب اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي مندان مي عالقه
http://www.7cec.com/  مراجعه كنند. 
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  محمدرضا ايرواني: تدوين                                                                       

  

هاي مختلف علمي بـا عنـاوين گونـاگوني    همه ساله محققين برگزيده رشته
چون استاد نمونه كشوري، محقق برتر، مؤلف يا مترجم برگزيده كتاب سال، هم

ي نظير جشنواره خوارزمي، دانشمند پراستناد و هاي علممحقق برگزيده جشنواره
هـاي پـس از   در طي سـال . شوندانتخاب و به جامعه علمي كشور معرفي مي... 

پيروزي انقالب اسالمي پژوهشگران شيمي همواره در صـدر ليسـت منتخبـين    
دانان ايران گرديـده  اند و اين مهم موجب افتخار جامعه شيميعلمي كشور بوده

  .است
هـاي  ه قبلي نشريه خبـري، برخـي از منتخبـين شـيمي در عرصـه     در شمار

نيز در ادامه مطالب گذشته برخـي ديگـر از   در اين شماره . مختلف معرفي شدند
  . نماييمافتخارفرينان جامعه شيمي را معرفي مي

گردد از از عموم خوانندگان نشريه خبري انجمن شيمي درخواست ميمجددا 
، ضمن معرفي مستند برگزيـدگان شـيمي ايـران    طريق پست الكترونيكي نشريه

ما را در اين ) شامل نام محقق، عنوان جشنواره يا فعاليت علمي و تاريخ انتخاب(
  . بخش ياري فرمايند

 

  كسوتان علم شيمي كشورتجليل از پيش

طور جد در انجمن اي كه چند سالي است بههاي حسنهيكي از سنت
كسوتان ب و معرفي برگزيدگان و پيششود، انتخاشيمي ايران پيگيري مي

شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك (هاي اصلي اين رشته شيمي در شاخه
-ها قبل و پس از فعال شدن همايشهرچند از سال. باشدمي) و شيمي معدني

هاي مختلف تحت عنوان كنگره يا سمينارهاي تخصصي گاها اين كار انجام 
هاي اخير و در طي سال. بيشتري يافته استشده است ولي اخيرا انسجام مي
هاي تخصصي قبل از برگزاري سمينارهاي تخصصي دنبال فعال شدن كميتهبه

هاي چهارگانه فوق و همچنين پانزدهمين كنگره شيمي، هريك از در گرايش
هاي تخصصي شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك و شيمي معدني كميته

هاي آموزشي و پژوهشي شاخه شتري در فعاليتدو نفر از كساني كه سهم بي
اند را انتخاب نموده و پس از تأييد هيات مديره انجمن در سمينار مربوطه داشته

غالبا يكي از . آمدعمل ميتخصصي مربوط و يا كنگره شيمي از ايشان تجليل به
اب تر انتخكسوت و ديگري از افراد جواناين منتخبين از اساتيد با سابقه و پيش

هاي اخير به استحضار مخاطبين گرامي در اينجا اسامي منتخبين سال. شوندمي
  .شودرسانده مي

-دانان برجستهالزم به ذكر است كه چون اطالعات دقيقي از اسامي شيمي

باشد، اند موجو نميتا كنون معرفي شده) ١٣٦٥(اي كه از اولين كنگره شيمي 
نقدر و خوانندگان گرامي، خواهشمند است لذا ضمن عذرخواهي از اين اساتيد گرا

هاي در صورت داشتن هرگونه اطالعاتي در اين زمينه ما را از طريق نشني
  .مندرج در شناسنامه نشريه و يا دفتر انجمن در تهران مطلع فرماييد

  

  منتخبين شيمي آلي - الف

  همايش  نام اساتيد تجليل شده

  دکتر رشيد بدري
  )دانشگاه اهواز(

 سمينار آلي نشانزدهمي
  )زنجان -١٣٨٨(

  دکتر عزيز شهريسا
  )دانشگاه تبريز(

 سمينار آلي شانزدهمين
  )زنجان -١٣٨٨(

  دکتر احمد شعباني
  )دانشگاه شهيد بهشتي(

 سمينار آلي هفدهمين
  )بابلسر -١٣٨٩(

  پورملک دکتر شادپور
  )دانشگاه صنعتي اصفهان(

 سمينار آلي هفدهمين
  )بابلسر -١٣٨٩(

  پورالرضا حاجيدکتر عبد
  )دانشگاه صنعتي اصفهان(

 سمينار آلي هجدهمين
  )زاهدان -١٣٩٠(

  دکتر بابک کريمي
  )تحصيالت تكميلي زنجان(

 سمينار آلي هجدهمين
  )زاهدان -١٣٩٠(

  دکتر ايرج محمدپور
  )دانشگاه اصفهان(

کنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(مي شي

  دکتر هاشم شرقي
  )دانشگاه شيراز(

کنگره  ينپانزدهم
  )همدان -١٣٩٠(مي شي

  

  منتخبين شيمي تجزيه -ب

  همايش  نام اساتيد تجليل شده

  دکتر محمدکاظم اميني
  )دانشگاه اصفهان(

  تجزيهسمينار  شانزدهمين
  )همدان -١٣٨٨(

  دکتر ناهيد پوررضا
  )دانشگاه اهواز(

  تجزيهسمينار  شانزدهمين
  )همدان -١٣٨٨(

  دکتر غالمحسين رونقي
  )تبريزدانشگاه (

  تجزيهسمينار  هفدهمين
  )كاشان -١٣٨٩(

  دکتر عباس افخمي
  )دانشگاه همدان(

  تجزيهسمينار  هفدهمين
  )كاشان -١٣٨٩(

  محمديدکتر محمدرضا حاج
  )دانشگاه مازندران(

  تجزيهسمينار  هجدهمين
  )زاهدان -١٣٩٠(

  دکتر حبيب باقري
  )دانشگاه صنعتي شريف(

 سمينار آلي هجدهمين
  )دانزاه -١٣٩٠(

  دکترعلي سرافرازيزدي
  )دانشگاه مشهد(

مي شيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  موسوي... ادکتر ميرفضل
  )دانشگاه تربيت مدرس(

مي شيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  

  منتخبين شيمي فيزيك - ج

  همايش  نام اساتيد تجليل شده

  دکتر محمدرضا ارشدي
  )صنعتي شريف(

  ي فيزيكشيمسمينار  دهمين
  )اصفهان -١٣٨٦(

  دکتر اصغر زيني
  )دانشگاه اصفهان(

  شيمي فيزيكسمينار  دهمينسيز
  )اصفهان -١٣٨٦(

  دکتر علي مقاري
  )دانشگاه تهران(

  ميشيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  دکتر علي بوشهري
  )دانشگاه شيراز(

  ميشيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  

  منتخبين شيمي معدني - د
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  همايش  نام اساتيد تجليل شده

  دکتر حسين آقابزرگمرحوم 
  )دانشگاه تربيت معلم تهران(

  كنفرانس معدني زدهميندوا
  )رشت -١٣٨٩(

  نژاددکتر شهرام تنگستاني
  )دانشگاه اصفهان(

  كنفرانس معدني زدهميندوا
  )رشت -١٣٨٩(

  دکتر مهدي اميرنصر
  )دانشگاه صنعتي اصفهان(

  عدنيكنفرانس م زدهمينسي
  )كرمانشاه -١٣٩٠(

  دکتر مجيد مقدم
  )دانشگاه اصفهان(

  كنفرانس معدني زدهمينسي
  )كرمانشاه -١٣٩٠(

  پوردکتر حسن کي
  )دانشگاه همدان(

  ميشيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  ميرخاني... اوليدکتر 
  )دانشگاه اصفهان(

  ميشيکنگره  پانزدهمين
  )همدان -١٣٩٠(

  

 در رشته شيمي كشور  دانشجويي  المپياد علميمعرفي برگزيدگان 

آموزي به همت وزارت آموزش و پرورش و برگزاري المپياد دانش :مقدمه
اندركاران  جهاني، دستهاي آموزان در المپيادمقام برتر و موفقيت دانش كسب

برآن داشت كه نسبت به برگزاري المپياد علمي دانشجويي كه  آموزش عالي را
المللي اقدام شجويي تازگي داشت همت گمارند و حتي در سطح بيندر جامعه دان

 .نمايند
 هدف از برگزاري المپياد، كشف استعدادهاي درخشان دانشجويان كشور و

ها به مطالعه و تحقيق در دوران تحصيل و ايجاد فرصت تشويق و ترغيب آن
فته تصميم گر ١٣٧٤سال  لذا در .اعتالي علمي آنان است هاي مناسب براي

هاي مختلف محتوي برنامه تحصيلي رشته سال نوعي آزمون علمي از شد هر
هاي كارشناسي ورودي دوره زمان با آزمونهاي كارشناسي، ترجيحاً همدوره

  .ارشد، برگزار گردد
به باالي دوره كارشناسي در  پيرو اين تصميم، دانشجويان سال سوم

به منزله آزمون (رشناسي ارشدتوانند در امتحان كاهاي تعيين شده ميرشته
مرحله دوم  ، شركت كرده و پس از انتخاب شدن، به آزمون)مرحله اول المپياد

تاكنون  ١٣٧٥از سال  سنجش آموزش كشور در اين چارچوب، سازمان. راه يابند
 دوره برگزار كرده است كه آزمونهفده دانشجويي كشور را در  المپيادهاي علمي

در بهمن يا  كارشناسي ارشد آزمون سراسري مان بازمرحله اول هم متمركز
 ها و با همكاريصورت تشكيل اردو در شهرستانو مرحله دوم به اسفند هر سال
از دوره يازدهم . شود برگزار ميدر تابستان سال بعد هاي كشور يكي از دانشگاه

المپياد علمي دانشجويي به بعد، عالوه بر برگزاري آزمون متمركز، آزمون 
قطب دانشگاهي در ارديبهشت هرسال برگزار شده و  ٨يرمتمركز المپياد نيز در غ

با يكديگر ) دوم(هاي متمركز و غيرمتمركز در مرحله نهايي برگزيدگان آزمون
  .اندبه رقابت پرداخته

  :شرح زير تعيين شده استآزمون غيرمتمركز به هاي دانشگاهيقطب
هاي کزيت يکي از دانشگاههاي استان تهران به مردانشگاه -١قطب

آقاي دکتر محمدرضا سعيدي از  :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛تهران
  .دانشگاه صنعتي شريف

هاي مازندران، گلستان، گيالن، قزوين به هاي استاندانشگاه -٢قطب
آقاي دکتر رحمان  :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛مرکزيت دانشگاه مازندران

  .ه مازندرانزاده از دانشگاحسين

هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، هاي استاندانشگاه -٣قطب
مسئول کميته  ؛خراسان جنوبي و سمنان به مرکزيت دانشگاه فردوسي مشهد

  .زاده از دانشگاه فردوسي مشهدآقاي دکتر محمد رحيمي :رشته شيمي علمي
 هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي،هاي استاندانشگاه -٤قطب

 :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛اردبيل، زنجان، به مرکزيت دانشگاه تبريز
  .آقاي دکتر عزيز شهريسا از دانشگاه تبريز

هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، هاي استاندانشگاه -٥طبق
مسئول  ؛لرستان، ايالم، قم، مرکزي و خوزستان به مرکزيت دانشگاه اصفهان

  .نژاد از دانشگاه اصفهانقاي دکتر شهرام تنگستانيآ :رشته شيمي کميته علمي
هاي فارس، بوشهر، کهکيلويه و بوير احمد و هاي استاندانشگاه -٦قطب

آقاي دکتر  :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛يزد به مرکزيت دانشگاه شيراز
  نژاد از دانشگاه شيرازعلي خلفي
وچستان و هرمزگان هاي کرمان، سيستان و بلهاي استاندانشگاه -٧قطب

خانم  :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛به مرکزيت دانشگاه شهيد باهنر کرمان
  .دکتر توکلي از دانشگاه شهيدباهنر کرمان

کرمانشاه به مرکزيت  و هاي همدان، کردستانهاي استاندانشگاه -٨قطب
خانم دکتر  :رشته شيمي مسئول کميته علمي ؛دانشگاه بوعلي سيناي همدان

  به مدرکيان از دانشگاه بوعلي سينا همدانطي
 فارسي، زبان و ادبياترشته  ٦اولين مرحله المپياد علمي دانشجويي در 

و تنها در سطح ملي  مهندسي عمرانو  مهندسي برق رياضي، فيزيک، شيمي،
- از مرحله يازدهم به بعد، المپياد در دو رشته رياضي و شيمي به. برگزار گرديد

رشته  ١٦در حال حاضر اين رقابت علمي در . شودبرگزار مي الملليصورت بين
علوم اقتصادي، الهيات و معارف اسالمي، حقوق، شيمي،  زبان و ادبيات فارسي،

آمار، رياضي، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي  شناسي،فيزيک، زيست
طراحي  و مهندسي کامپيوتر، مهندسي کشاورزي عمران، مهندسي مکانيک،

  .شودبرگزار مي صنعتي
  :در آزمون غيرمتمركز هاي دانشگاهيضوابط معرفي تيم

هاي دولتي مجاز است که تيم هريک از دانشگاه: هاي دولتيدانشگاه) الف(
هاي ياد شده را طبق ضوابطي در هريک از رشته) نفره ٥حداکثر (شرکت کننده 

انتخاب و از طريق کند، در زمان مقرر هاي خود تعيين ميکه دانشگاه براي رشته
  .معاونت آموزشي دانشگاه به مرکزيت قطب مربوط اعالم کند

- دانشگاه هايهريک از مجموعه: هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعيدانشگاه) ب(

هاي هر قطب مجاز است که در غيرانتفاعي واقع در استان هاي آزاد، پيام نور و
ره از ميان همه واحدهاي نف ٥تيم حداکثر  ، يکمذكورهاي هريک از رشته

دانشگاهي مجموعه خود در قطب را انتخاب و در زمان مقرر به مرکزيت قطب 
هاي مجموعه مربوط به ها از ميان همه دانشگاهچگونگي انتخاب تيم. اعالم کند

  .هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي استعهده دانشگاه
محل برگزاري و  سال ماه هربهشتيارد، زمان برگزاري آزمون غيرمتمرکز

هاي ها و تصحيح برگهپس از برگزاري آزمون. است مرکز هر قطبها آزمون
ها در محل مرکزيت قطب، در هريک هاي تخصصي رشتهآزمون توسط کميته

، تعيين و به )نفره٥، دو تيم حداکثر ١در قطب (نفره  ٥ها يک تيم از اين رشته
  .شودمرکز المپياد معرفي مي

ها، هاي معرفي شده از مراکز قطبتيم :له نهايي المپيادهاآزمون مرح
نفر اول آزمون کارشناسي  ١٥(همراه با برگزيدگان مرحله اول از طريق متمرکز 

-ها برگزار ميدر مرحله نهايي که در تيرماه هر سال در يکي از دانشگاه) ارشد

  . پردازندشود، به رقابت مي
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  ، به رسيده  تصويب  المپيادها به  زيدگانبرگ  براي  تاكنون  كه  تسهيالتي
  :زير است  شرح

  قبولي  در صورت)  دانشجويي  المپيادهاي  تا سوم  اول  هاي رتبه(دانشجو  -
و   ، تحقيقات علوم  وزارت  تحصيلي  تواند از بورس مي تخصصي  دكتري  هدر دور
مند شود  بهره) ردمو  حسب(  پزشكي  و آموزش  درمان ، بهداشت  يا وزارت  فناوري

. دهد  تعهد خدمت  مربوط  وزارت  به  تحصيلي  از بورس  استفاده  و برابر مدت
  تعيين  خودش  ها و عاليق اولويت  به  توجه با  دانشجويان  گونهاين  خدمت  محل
 .شودمي

  تحصيل  در طول)  دانشجويي  المپيادهاي  تا سوم  اول  هاي رتبه(دانشجو  -
  هايدر كنفرانس  مقاله  ارائه  تواند براي مي  تكميلي  تحصيالت  هاي در دوره
 .كند شود، استفاده مي  تأمين  مربوط  وزارت  از سوي  كه  از تسهيالتي  خارجي
شوراي هدايت  ٣١/٦/٨٦ مورخ ٣٥٣٦/٢١ نامه شمارهدر اصالحيه آيين -

پانزدهم  تبه اول تا، رتحقيقات و فناوري, استعدادهاي درخشان وزارت علوم
برگزيدگان چهاردهمين المپياد (مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي کشور 

شرکت در آزمون کارشناسي ارشد  توانند بدونمي )علمي دانشجويي به بعد
مرکز المپياد  متناسب با تعداد داوطلب و ظرفيت هر رشته محل با معرفي

 . وندها پذيرفته شمستقيما توسط دانشگاه, سازمان سنجش

مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي کشور با تاييد  نفرات اول تا سوم -
دريافت بورس دکتري خارج از  سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضي

و معرفي مرکز  توانند براي تشکيل پرونده با رعايت ضوابطکشور باشند، مي
 .مراجعه نمايندوزارت علوم المپياد به اداره بورس 

مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي کشور با تاييد  تا سومنفرات اول  -
از بورس تحصيلي نخبگان استفاده  توانندسازمان سنجش آموزش کشور مي

 .نمايند
تاييد  نفرات اول تا سوم مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي کشور با -

-سازمان سنجش آموزش کشور و معرفي بنياد ملي نخبگان به نظام وظيفه مي

خدمت سربازي را با سپري کردن يک دوره آموزش نظامي و انجام  توانند
 .موضوعات مورد نياز کشور بگذرانند هاي پژوهشي رويپروژه

 

  يميش  دانشجويي  المپياد علمي

گونه كه اشاره شد از اولين دوره برگزاري المپياد علمي دانشجويي تا همان
مواد امتحاني آزمون . شده استكنون اين رقابت علمي در رشته شيمي برگزار 

در آزمون غيرمتمركز . متمركز همان مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد است
شيمي تجزيه و  ٢و  ١شيمي تجزيه ؛ ٣ و ٢ ،١شيمي آلي مواد امتحاني شامل 

   .باشدمي ٢ و ١شيمي معدني و  ٢ و ١فيزيک  شيمي؛ دستگاهي
شود نيز عبارتند نگليسي برگزار ميمرحله نهايي كه به زبان ا مواد امتحاني

 شيمي؛ شيمي تجزيه دستگاهيو  ٢و  ١شيمي تجزيه ؛ ٣ و ٢ ،١شيمي آلي : از
؛ شيمي آلي کاربرد طيف سنجي در؛ ٢ و ١شيمي معدني ؛ ٢ و ١فيزيک 
و  باني شيمي کوانتومي؛ مشيمي آلي فلزي؛ و شناسائي ترکيبات آلي جداسازي
   سنجي مولکوليطيف

  

  نفر اول رشته شيمي المپيادهاي علمي برگزارشده ١٠اسامي 

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي اولين

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ١ آروند برومچي مجيد  ١

 ٢ ٢١ آبادي محسن وفايي حسين  ٢

 ٤ ٣ محمد امجدي ايرانق  ٣

 ٥ ١٤ پور طالب زهرا  ٤

 ٦ ٢٤ زكوي  سعيد  ٥

 ٧ ٦ جوانبخت مهران  ٦

 ٨ ١١ فرد رضايي عبدالرضا  ٧

 ٩ ٨ حميد زادسنگاچين روزبه  ٨

 ١٠ ٩ خانلرخاني  علي  ٩

 ١١ ١٧ مرادي كوچي  سعيد  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي وميند

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ٢ ٦ ابراهيمي رجبعلي  ١

 ٣ ٩ علي اسحاقي  ٢

 ٤ ٢ عبادي حسين  ٣

 ٥ ١ ايوبي امحمد رض  ٤

 ٦ ٥ محمدرضايي طالخونچه عليرضا  ٥

 ٧ ٣ رامين رستم نسل  ٦

 ٨ ١٣ مهراورنگ قائدي  ٧

 ٩ ٨ ابراهيم ضيائي  ٨

 ١٠ ٧ كشاورز محمديان شهروز  ٩

 ١١ ١٥ آبادي هوري دولتظمرتضي منتظر  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي ومينس

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ١ خاكشور اميد  ١

 ٢ ٩ ماستري فراهاني مجيد  ٢

 ٣ ٥ محسني اعال سيدجواد  ٣

 ٤ ٢ شكوهي محمد  ٤

 ٥ ١١ هيودي رضا  ٥

 ٦ ١٠ حسن جالل  ٦

 ٧ ٦ توكل حسين  ٧

 ٨ ٤ خسروآبادي بهمن  ٨

 ٩ ١٧ عزيزي الدين نجم  ٩

 ١٠ ١٥ زاده وايقان سليمان بهمن  ١٠

  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي نچهارمي

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ١ فاني پاكدل فرزاد  ١

 ٢ ٤ روشناس پرهام  ٢

 ٤ ١٣ زارع عبدالكريم  ٣

 ٥ ٢ نيا مهدوي رضا غالم  ٤

 ٦ ١١ شهبازيان شانت  ٥

 ٧ ١٢ كامل شيخ رجه كاميار  ٦
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 ٨ ٦ زاده علي وحيد  ٧

 ٩ ٨ سيدموسوي سيدمجيد  ٨

 ١٠ ٧ داماديه حسين  ٩

 ١١ ١٠ حق پرست حسين  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينپنج

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ١ شايسته رضا علي  ١

 ٣ ٢ پروانه شريفي اكبر  ٢

 ٤ ١٤ سيدهادي خضري  ٣

 ٥ ٣ هوشيار فرشاد  ٤

 ٦ ٦ طاقاني... عبدا  ٥

 ٧ ٥ مهدي مرتضايي  ٦

 ٨ ١٢ خواهپرويز شهبازي  ٧

 ٩ ٨ دزفولي محمد كريمي  ٨

 ١٠ ٧ مسعود پيراسته جم  ٩

 ١١ ١١ اسدالهي كلويري حسن  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينشش

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ٣ سعيد اميني كميجاني  ١

 ٣ ١١ خباززاده... ا حجت  ٢

 ٣ ٢ فيني حسن سيفي  ٣

 ٤ ١ مرتضي رضاپور  ٤

 ٥ ٥ اره وفاكيشبه  ٥

 ٦ ٧ شهريار نامور  ٦

 ٧ ١٠ فقيري منوچهر  ٧

 ٨ ٨ مهدي عبداللهي  ٨

 ٩ ٩ سوري علي  ٩

 ١٠ ١٢ جانيعظيم ضيايي حليم  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينهفت

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ١ باقري مجتبي  ١

 ٣ ١٠ مرضيه صادقي  ٢

 ٤ ١٠ كريمي محمد  ٣

 ٥ ٤ يريز ابوالفضل جواديان  ٤

 ٦ ٥ رضواني جنت جالل محمد  ٥

 ٧ ١٢ اصغري الناز  ٦

 ٨ ٩ نژاد فروتن سينا  ٧

 ٩ ٧ نيا آزاده هاشم  ٨

 ١٠ ٣ رجبي عبدالحكيم  ٩

 ١١ ١١ نوروزي نجمه  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينهشت

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ٢ رپو مهدي نجف مدمح  ١

 ١ ١ خصوصي امير ضابط  ٢

 ٢ ٣ الهام كشاورز  ٣

 ٣ ١٣ آقاخاني علي  ٤

 ٤ ٨ زاده بزرگ سميه  ٥

 ٥ ١١ دليگاني زهرا ناظمي  ٦

 ٦ ١٢ بيگي نادر حاتم  ٧

 ٧ ٧ تقي ساوجي محمد  ٨

 ٨ ١٠ پركاله چپولي ...حمدا  ٩

 ٩ ٤ محمد اشتري  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي ميننه

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ٢ اصغر محمدي علي  ١

 ٢ ١ ويسمه  رامين  ٢

 ٢ ٧ بابلي اسدالهي محمد  ٣

 ٤ ٣ گاه قلعه صيدي فرزاد  ٤

 ٥ ٨ محسن اشجاري  ٥

 ٦ ١٠ بهرامي محمد  ٦

 ٧ ٥ ابوالفضل كمالي  ٧

 ٨ ٩ زاده قوچاني تقي ليال  ٨

 ٩ ٦ محمد نسيمي علي  ٩

 ١٠ ١٤ سيمه ميراحمدي  ١٠
  

  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينده

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ٤ محمد رشيديان  ١

 ٢ ١ نيتمهرداد آقايي  ٢

 ٣ ١١ بالغزهرا يازي خورده  ٣

 ٤ ٣ هادي پرستار شهري  ٤

 ٥ ١٢ امينمرصع صمدي  ٥

 ٦ ٢ آبادي اله ابراهيمي نجف حشمت  ٦

 ٧ ٧ آذرسيروان محمدي  ٧

 ٨ ٥ سعيده غزالي اصفهاني  ٨

 ٩ ١٣ مجتبي كياني  ٩

 ١٠ ٦ رسول مرادي  ١٠

  
  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينيازده

  نام  رديف
  رتبه

  مرحله اول

  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ ٢ محمد رشيديان  ١

 ٢ ٥ حسين صادقي اصفهاني  ٢



  

  
  
      

۳۶  

 ٣ ٨ عاطفه طاهري  ٣

 ٣ ١ روشن هادي آب  ٤

 ٤ ٧ ميثم پورعلي  ٥

 ٥ ٣ مهدي شيخان  ٦

 ٦ ٦ محبوبه نصراصفهاني  ٧

 ٧ ٢ شهرام صيدي  ٨

 ٨ ١١ پژوه محمدحسن دين  ٩

 ٩ ٤ احمد ماني ورنوسفادراني  ١٠

  
  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي ميندوازده

  دانشگاه  نام  رديف
  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ صنعتي اصفهان اميرحسين عليان  ١

 ٢ صنعتي شريف اصفهانيحسين صادقي   ٢

 ٣ سيستان و بلوچستان حبيب اله سيستاني  ٣

 ٤ گيالن حبيب اله پائين محلي  ٤

 ٥ صنعتي اصفهان كيانوش پوركاظم  ٥

 ٦ زنجان مجتبي خراساني  ٦

 ٦ صنعتي شريف عفت جوكار  ٧

 ٧ تبريز امير كوليوند  ٨

 ٧ زابل مرتضي مرادي البرزي  ٩

 ٨ گيالن عليرضا شكري  ١٠

 
  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينيزدهس

  دانشگاه  نام  رديف
  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ صنعتي شريف محمدحسن محمودي  ١

 ٢ صنعتي اصفهان آرش بهلول  ٢

 ٢ بوعلي سينا همدان هادي غالمي  ٣

 ٣ صنعتي شريف اكرم خدابنده لو  ٤

 ٣ ايالم يونس ولدبيگي  ٥

 ٤ صنعتي شريف سيده مولود موسوي  ٦

 ٥ صنعتي شريف ينا قاسمي رعيتي مرحباييس  ٧

 ٦ شيراز سكينه عليزاده  ٨

 ٦ محقق اردبيلي آبادي حامد حاجي بابايي نجف  ٩

 ٧ قزوين طاهره فيروزه يار  ١٠

  
  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينچهارده

  دانشگاه  نام  رديف
  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ شهيدبهشتي ابوالفضل حاتمي  ١

 ٢ صنعتي شريف سينا مرحبايي  ٢

 ٢ مازندران معصوم شعبان  ٣

 ٢ بوعلي سينا همدان مسعود باقرنژاد  ٤

 ٣ بوعلي سينا همدان صادق خزل پور  ٥

 ٤ صنعتي اصفهان حسين رباط جزي  ٦

 ٥ اراک خاطره رضائيان  ٧

 ٦ يزد احمد بيات  ٨

 ٧ گيالن مصطفي حسن بگي  ٩

 ٨ زابل زهرا باقريان  ١٠

  
  شيمي  دانشجويي  علميالمپياد  مينپانزده

  دانشگاه  نام  رديف
  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ تهران محمد زرگرپور  ١

 ٢ اصفهان پريسا بيات  ٢

 ٣ رشت-گيالن  محمد مصطفي نژاد  ٣

 ٤ فردوسي مشهد سيدهاشم سجادي  ٤

 ٥ تبريز هادي نايبي گاوگاني  ٥

 ٦ بوعلي سيناي همدان جابريوسفي سيف  ٦

 ٧ دوسي مشهدفر سكينه كرباليي نژاد  ٧

 ٨ شهيدبهشتي عليرضا معرفت خواه  ٨

 ٩ تربيت معلم تهران رسول دليري اسبفروشاني  ٩

 ١٠ رازي كرمانشاه ميثم ملكي رحيم ابادي  ١٠

  
  شيمي  دانشجويي  المپياد علمي مينشانزده

  دانشگاه  نام  رديف
  رتبه

  مرحله نهايي

 ١ صنعتي شريف کاوه متين خو  ١

 ٢ فردوسي مشهد ادمحمود صانعي احمدآب  ٢

 ٢ رازي کرمانشاه مريم صحرارو  ٣

 ٣ تهران محمد زرگرپور  ٤

 ٤ تهران وحيد افشار  ٥

 ٥ صنعتي اصفهان سارا عسگري  ٦

 ٦ تربيت معلم تهران محمديحيي بکتاش  ٧

 ٧ مازندران رامين رضايي  ٨

 ٨ صنعتي شريف معراج رمضاني  ٩

 ٩ شيراز پيمان خاني پور  ١٠
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۳۷  

!cHd�!cHd�!cHd�!cHd�            ان�&��Oاندا�&��Oاندا�&��Oاندا�&��Oا��&�د �ا��&�د �ا��&�د �ا��&�د         دا�        ����    !��oا�!��oا�!��oا�!��oا�        
براساس شاخص تعداد   ISIموسسه اطالعات علمي دانيم گونه كه ميهمان

هنگام دانشمندان، كشورها،  بندي به مقاالت و تعداد ارجاعات هر دو ماه يكبار به رده
برجسته يكي از عناوين ارزيابي موسسه ) دانشمند(محقق . پردازد موسسات و مجالت مي

است كه به محققاني كه در هر شاخه از علم ميزان استنادات ) ISI(عات علمياطال
يك درصد اول در ميان ها از حد خاصي فراتر رود و صورت گرفته به مقاالت آن

  .شود محققان جهان در آن حوزه علمي قرار گيرند، اطالق مي

  
نمايد كه وري ميالمللي يادآقبل از ارائه جديدترين ليست دانشمندان پراستناد بين

ثبت و  (ISC) دکتر جعفر مهراد، سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالمگفته به
استنادي اسکوپوس از اول  سازي مقاالت دانشمندان و پژوهشگران ايران در پايگاهنمايه

دهد که ايران در اين نشان مي ١٣٩١مردادماه  ٢١برابر با  ٢٠١٢سال ميالدي تا اوت 
ماه يعني تقريبا هفت مقاله توليد کرده که از نظر طول زمان ٥٥٩هزار و  ١٩ي بازه زمان

اين در حالي است . است فردنظير و منحصر بهروز در تاريخ آموزش عالي ايران بي ١٠و 
-، هفدهم بود كه با تالش٢٠١١در پايگاه اسکوپوس در سال  رتبه توليد علم ايرانكه 

به شانزدهم  ٢٠١٢نخست سال  ماهطي هفتور محققين ارزشمند كشوقفه هاي بي
  .يافته است ءارتقا

  
هاي مختلف بر ايران پيشي داشت در نظر توليد علم در سال ترکيه که همواره از

رتبه توليد علم ترکيه . ايران قرار گرفته است سال جاري نيز با اختالف سه رتبه پس از
. دست آورده بودهميالدي نيز ب ٢٠١١سال  است که همين رتبه را در ١٩در حال حاضر 

هزار و  ٢٨٢با حدود آمريكا  گفته مهراد، طي دوره هفت ماهه ياد شده، اياالت متحدهبه
هزار  ١٩٧(ترتيب به چين هاي دوم تا پنجم بهمقاله در رتبه اول جهان است و رتبه ٦٦٥
 و ژاپن) مقاله ٦٣٥هزار و  ٧٥(، آلمان )مقاله ٨٥٣هزار و  ٨١(، انگلستان )مقاله ٥٣٧ و
هشتم، نهم و دهم جهان نيز هفتم، هاي ششم، رتبه. تعلق دارد) مقاله ٤٤٦هزار و  ٦٠(

 . باشدکانادا، ايتاليا و اسپانيا ميهند،  مربوط به فرانسه،

دهد که نشان مي نگاه اجمالي به توليدات علمي ساير کشورها: كنداضافه ميمهراد 
جمهوري اسالمي  اي بعد ازرحال توسعه جهان رتبهبسياري از کشورهاي پيشرفته و د

هزار و  ١٩با  ترتيباند؛ مثال کشورهاي سوئيس، روسيه و سوئد بهدست آوردهايران به
اسالمي ايران  مقاله بعد از جمهوري ٥٥٢هزار و  ١٦مقاله و  ١٥٦هزار و  ١٨مقاله،  ٢٤٢

 .قرار دارند ٢٠و  ١٨، ١٧در رتبه هاي 
اول جوالي تا  ٢٠٠٢در بازه زماني اول ژانويه  ISIمنتشره  آمار جديدترين در
نفر از محققين ايراني با كسب امتيازات الزم و قرارگرفتن در ليست  ٧١، تعداد ٢٠١٢

- همان. اندالمللي معرفي شدهعنوان دانشمندان بينيك درصد محققين رشته مربوطه، به

از اين دانشمندان از محققين %) ٠٦/٧٦(نفر  ٥٤دهد تعداد گونه كه اين ليست نشان مي
  .باشندرشته شيمي مي

داند كه چون حدنصاب رسيدن تعداد ارجاعات هر رشته ذكر اين نكته را ضروري مي
به مرز ليست دانشمندان برتر متفاوت اسـت، در ايـن نوشـتار ليسـت دانشـمندان برتـر       

جايي كه از آن. است مذكور شده بازه زمانيبراساس رتبه ايشان و صرف نظر از رشته در 
انـد،  برخي از اين دانشمندان پرتوان در بيش از يك شاخه امتيازات الزم را كسب نمـوده 

الزم اسـت  . زمان در اين ليست ذكر شده اسـت هاي مختلف هملذا رتبه ايشان در شاخه
 بر اين نكته تأكيد شود كه آمار و ارقام اين جدول فقط به بازه زماني ده ساله تعلـق دارد 

هاي ده ساله است و لذا ممكن است تعداد نيز فقط دوره ISIبندي موسسه و مبناي رتبه
ضمناً . مقاالت برخي از محققين گرامي بسيار بيشتر از آمار ذكر شده در جدول زير باشد

دهـد امتيـازات الزم جهـت رسـيدن بـه ليسـت       گونه كه آمار اين جدول نشان ميهمان
اي در چنـد شـاخه   باشد و ممكـن اسـت مقالـه   ان نميهاي مختلف يكسمنتخبين رشته
جايي كه مدارك بعضي از اين محققين با بيش از يـك نـام   از آن. بندي شودعلمي طبقه

  . االمكان سعي شده تا جستجو با تمام عناوين انجام شوددرج شده، حتي ISIموسسه  در
اد محتـرم گـروه   داند از جناب آقاي دكتر محمدرضا گنجعلي اسـت در پايان الزم مي
هـا  دليل در اختيار گذاشتن آخرين آمار اين دانشمندان و رتبه آنشيمي دانشگاه تهران به

گل استاد محترم دانشـكده شـيمي دانشـگاه بـوعلي     و جناب آقاي دكتر محمدعلي زلفي
  .دليل كنترل نهايي ليست تشكر نمايدسينا به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   )۲۰۱۲ جواليمعرفي شده در اول (المللي ايران ندان بينجديدترين ليست اسامي دانشم

  ٢٠١٢جوالي اول تا  ۲۰۰۲اول ژانويه برمبناي تعداد ارجاعات از المللي براساس بهترين رتبه بين
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۳۸  

  نام دانشمند  رديف
تعداد 

  مقاالت

تعداد 

  ارجاعات

متوسط 

ارجاعات 

 هر مقاله

Highly 
Cited 

Papers 

h-
index  

  رشته دانشمند

  ISIرتبه 
  دانشگاه

۱  
  دكتر محمدرضا
  گنجعلي

۵۲۸  ۸۷۷۳  ۶۲/۱۶  ۳۴  ۶۰  
  مهندسي
۵۲  

  شيمي
۸۰۶  

  تهران

۲  
  دكتر مهدي
  دهقان

۳۷۶  ۳۷۵۳  ۹۸/۹  ۳۰  ۳۳  
  رياضي
۲۴۵  

  مهندسي
۳۰۳  

  كامپيوتر
۱۱۲۸  

صنعتي 
  اميرکبير

۳  
  دكتر محمد
  عبدالهي

۳۰۵  ۳۱۸۶  ۴۵/۱۰  ۵  ۳۰  
  داروشناسي و سم شناسي

۲۴۵  
علوم پزشکي 
  تهران

۴  
  كتر سعيدد

  بنديعباس
۱۴۰  ۲۲۵۰  ۹۱/۱۸  ۱۸  ۲۸  

  رياضي
۳۴۲  

  مهندسي
۱۳۶۷  

امام خميني 
  قزوين

۵  
  دكتر پرويز
  نوروزي

۳۷۶  ۵۴۴۵  ۴۸/۱۴  ۲۲  ۳۹  
  مهندسي
۳۶۴  

  شيمي
۱۹۸۷  

  تهران

۶  
  دكتر مجتبي
  پورشمسي

۳۷۸  ۵۲۸۶  ۹۸/۱۳  ۲  ۵۲  
  مهندسي
۴۲۱  

  شيمي
۱۲۷۱  

  رازي

۷  
  دكتر بيژن
  دواز

۱۳۰  ۹۴۳  ۲۵/۷  ۳  ۱۸  
 وتريپکام

۶۳۱  
  رياضي
۷۱۷  

  يزد

۸  
  دكتر عليرضا
  اشرفي

۱۸۵  ۱۸۳۶  ۹۲/۹  ۷  ۲۴  
  رياضي
۶۷۸  

  کاشان

۹  
  عليدكتر محمد
  گلزلفي

۲۸۴  ۴۶۴۲  ۳۵/۱۶  ۱  ۴۰  
  شيمي
۷۳۱  

  بوعلي سينا

۱۰  
  دكتر مسعود
  صلواتي نياسري

۲۷۷  ۳۸۳۴  ۸۴/۱۳  ۵  ۳۵  
  مهندسي
۱۰۵۲  

  شيمي
۲۹۱۲  

  علم مواد
۳۴۳۳  

  کاشان

۱۱  
  دكتر داوود

  ي گنجيدومير
۱۷۲  ۱۹۷۷  ۴۹/۱۱  ۱۹  ۲۱  

  مهندسي
۱۰۸۸  

  رياضي
۱۱۲۰  

  مازندران

۱۲  
  دكتر مجيد
  ممهد هروي

۴۳۰  ۴۲۶۰  ۹۱/۹  -  ۳۳  
  شيمي
۱۰۹۸  

  الزهرا

۱۳  
  دكتر محمدرضا
  اسالمي

۱۰۰  ۱۰۴۹  ۴۹/۱۰  ۱  ۱۸  
  مهندسي
۱۱۱۰  

صنعتي 
  اميرکبير

۱۴  
  دكتر مهراورنگ

  قائدي
۹۶  ۱۵۰۱  ۶۴/۱۵ ۹  ۲۴  

  مهندسي
۱۱۴۰  

  ياسوج

۱۵  
  دكتر محمدرضا

  دستزرين
۲۱۶  ۱۹۰۸  ۸۳/۸  -  ۲۸  

داروشناسي و سم 
  ۱۵۹۶شناسي 

  علوم رفتاري
۲۹۱۰  

علوم پزشکي 
  تهران

۱۶  
  دكتر فرنوش
  فريدبد

۱۲۳  ۱۶۴۱  ۳۴/۱۳  ۱۲  ۲۵  
  مهندسي
۱۶۹۳  

  تهران

۱۷  
  دكتر ناصر
  پورايران

۱۵۰  ۲۹۸۷  ۹۱/۱۹  -  ۴۳  
  شيمي
۱۷۱۴  

  شيراز

۱۸  
  ...ادكتر حبيب
  فيروزآبادي

۱۵۲  ۲۹۵۹  ۴۷/۱۹  -  ۴۱  
  شيمي
۱۷۲۴  

  شيراز

۱۹  
  دكتر احمدرضا
  دهپور

۲۷۴  ۱۶۶۰  ۰۶/۶  -  ۲۲  
  داروشناسي و سم شناسي

۲۰۷۳  
علوم پزشکي 
  تهران

۲۰  
  دكتر علي
  مرسلي

۳۳۰  ۲۸۸۸  ۷۵/۸  ۲  ۲۸  
  شيمي
۲۱۱۵  

  تربيت مدرس

۲۱  
  دكتر باقر
  الريجاني

۳۶۲  ۲۰۱۵  ۵۷/۵  ۴  ۲۳  
  فارماکولوژي و سم شناسي

۲۱۷۶  
 علوم پزشکي
  تهران



  

  
  
      

۳۹  

۲۲  
  حسيندكتر 
  زادهحسين

۸۷  ۹۲۵  ۶۳/۱۰  ۱  ۱۷  
  داروشناسي و سم شناسي

۲۴۸۲  
علوم پزشکي 
  مشهد

۲۳  
  اميددكتر 

  سبزواري
۱۹  ۴۴۹  ۶۳/۲۳  ۱  ۶  

  داروشناسي و سم شناسي
۲۶۴۲  

علوم پزشکي 
  تهران

۲۴  
  محمددكتر 

  رباني
۵۷  ۵۳۱  ۳۲/۹  -  ۱۴  

  علم مواد
۲۷۳۳  

  صنعتي شريف

۲۵  
ياد دكتر زنده
  دانشور الدينمنظا

۵۱  ۲۰۱۸ ۵۷/۳۹  ۷  ۲۵  
  مهندسي
۲۹۰۰  

  تبريز

۲۶  
  احمددكتر 

  شعباني
۱۶۳  ۲۳۸۷  ۶۴/۱۴ -  ۲۸  

  شيمي
۲۹۷۸  

  شهيد بهشتي

۲۷  
  محمدحسيندكتر 

  کشاورز
۱۰۱  ۸۰۵  ۹۷/۷  ۱  ۱۶  

  مهندسي
۲۹۷۹  

  صنعتي
  مالک اشتر

۲۸  
  سياوشدكتر 

  رياحي
۱۰۶  ۱۴۱۲  ۳۲/۱۳  ۸  ۲۲  

  مهندسي
۲۹۸۰  

  تهران

۲۹  
  عليحسندكتر 

  زماني
۹۷  ۲۱۳۹  ۰۵/۲۲  ۱۳  ۳۱  

  مهندسي
۳۲۴۸  

  شيمي
۷۶۴۷  

آزاد اسالمي 
  مشهد

۳۰  
  عباسدكتر 

  شفيعي
۲۵۷  ۱۸۴۵  ۱۸/۷  -  ۲۵  

  داروشناسي  و سم شناسي
۳۲۵۹  

علوم پزشکي 
  تهران

۳۱  
  عليدكتر 
  کاوه

۱۴۹  ۶۹۹ ۶۹/۴  ۲  ۱۷  
  مهندسي
۳۳۰۸  

  علم و صنعت

۳۲  
  عيسيدكتر 

  ياوري
۲۶۳  ۲۱۸۷  ۳۲/۸  -  ۲۹  

  شيمي
۳۳۳۹  

  تربيت مدرس

۳۳  
  اردشيردكتر 

  شکراللهي
۷۳  ۱۰۸۱  ۸۱/۱۴ ۶  ۱۹  

  مهندسي
۳۵۶۳  

  ياسوج

۳۴  
  ايرجدكتر 

  محمدپوربلترك
۲۰۵  ۱۹۱۸  ۳۶/۹  -  ۲۹  

  شيمي
۳۶۴۷  

  اصفهان

۳۵  
 دكتر يادزنده

  حسين آقابزرگ
۱۸۷  ۱۸۹۰  ۱۱/۱۰  ۱  ۲۵  

  شيمي
۳۶۸۸  

  تربيت معلم

۳۶  
  اصغرعليدكتر 

  انصافي
۱۴۳  ۱۲۳۹  ۶۶/۸  ۴  ۲۴  

  مهندسي
۳۷۴۴  

صنعتي 
  اصفهان

۳۷  
  پيماندكتر 

  صالحي
۹۸  ۱۷۹۰  ۲۷/۱۸  ۱  ۲۶  

  شيمي
۳۸۴۶  

  شهيد بهشتي

۳۸  
  عليدكتر 

  رمضاني
۱۸۰  ۱۸۴۹  ۲۷/۱۰  ۳  ۲۶  

  شيمي
۳۹۵۹  

  زنجان

۳۹  
  شادپوردكتر 
  پورملک

۲۴۳  ۲۰۹۱  ۶۰/۸  ۱  ۲۵  
 شيمي

۳۹۶۸  
صنعتي 
  اصفهان

۴۰  
  مرتضيدكتر 

  حسيني
۶۰  ۱۰۲۶  ۱۰/۱۷ ۱  ۱۸  

  مهندسي
۴۰۵۶  

  تهران

۴۱  
  فاطمهدكتر 

  فراش بامحرم
۱۳۴  ۱۹۵۰  ۵۵/۱۴  ۱  ۲۷  

  شيمي
۴۰۹۱  

آزاد اسالمي 
  مشهد

۴۲  
  ...يدادكتر 

  يميني
۱۶۶  ۲۲۸۱  ۷۴/۱۳  ۴  ۲۸  

 شيمي
۴۱۶۳  

  تربيت مدرس

۴۳  
  شهرامدكتر 

  نژادتنگستاني
۱۹۶  ۱۸۸۹  ۶۴/۹  -  ۳۰  

  شيمي
۴۲۴۳  

  اصفهان

۴۴  
  هاشمدكتر 

  شرقي
۱۶۳ ۲۲۰۴  ۵۲/۱۳  -  ۳۶  

  شيمي
۴۲۷۶  

  مهندسي
۴۷۸۷  

  شيراز



  

  
  
      

۴۰  

۴۵  
  عبدالرضادكتر 

  پورحاجي
۱۸۸  ۱۹۴۱  ۳۲/۱۰  -  ۳۵  

  شيمي
۴۵۱۷  

صنعتي 
  اصفهان

۴۶  
  طاهرهدكتر 

  پورصابري
۲۶  ۶۰۴  ۲۳/۲۳  -  ۱۸  

  مهندسي
۴۶۱۹  

پژوهشگاه 
  صنعت نفت

۴۷  
  ...اوليدكتر 

  ميرخاني
۱۹۰  ۱۶۶۴ ۷۶/۸  -  ۲۶  

  شيمي
۴۷۱۳  

  اصفهان

۴۸  
  جعفردكتر 
  آزاربي

۵۹  ۶۰۷  ۲۹/۱۰  ۱  ۱۵  
  مهندسي
۴۷۱۳  

  گيالن

۴۹  
  ...اميرفضلدكتر 

  موسوي
۸۳  ۱۳۶۱  ۴۰/۱۶  -  ۲۶  

  مهندسي
۴۸۶۴  

  تربيت مدرس

۵۰  
  مرتضيدكتر 

  رضاپور
۲۹  ۷۵۰  ۸۶/۲۵  ۲  ۱۶  

  مهندسي
۴۹۱۲  

پژوهشگاه 
  صنعت نفت

۵۱  
  دفرهادكتر 

  شيريني
۱۱۸  ۱۵۱۶  ۸۵/۱۲  -  ۲۲  

  شيمي
۵۰۵۴  

  گيالن

۵۲  
  افسانهدكتر 

  صفوي
۱۴۵  ۲۰۶۲  ۲۲/۱۴  ۲  ۳۰  

  مهندسي
۵۱۲۳  

  شيمي
۷۰۵۷  

  شيراز

۵۳  
  مهديدكتر 

  اديب
۱۰۷  ۱۸۶۷  ۴۵/۱۷  ۵  ۲۷  

  مهندسي
۵۱۵۵  

  شيمي
۷۰۴۶  

  تهران

۵۴  
  محمدرضادكتر 

  سعيدي
۷۱  ۱۵۱۲  ۳۰/۲۱  ۲  ۲۴  

  شيمي
۵۳۷۱  

  صنعتي شريف

۵۵  
  محمدمهديدكتر 

  خدايي
۱۱۰  ۱۵۲۶  ۸۷/۱۳  ۱  ۲۱  

  شيمي
۵۳۷۴  

  رازي

۵۶  
  يعقوبدكتر 

  اسدي
۳۴  ۲۲۵۶  ۳۵/۶۶  ۹  ۲۳  

 شيمي
۵۸۱۶  

  علم و صنعت

۵۷  
  مجيددكتر 

  مقدم
۱۶۸  ۱۴۸۷  ۸۵/۸  -  ۲۲  

  شيمي
۵۸۳۹  

  اصفهان

۵۸  
  بابکدكتر 

  کريمي
۶۲  ۱۴۰۵  ۶۶/۲۲  ۱  ۲۷  

  شيمي
۵۸۴۶  

تحصيالت 
  تکميلي زنجان

۵۹  
  الديننجمدكتر 

  عزيزي
۶۹  ۱۴۷۳  ۳۵/۲۱  ۲  ۲۱  

  شيمي
۵۸۸۹  

  صنعتي شريف

۶۰  
  مهراندكتر 

  جوانبخت
۵۴  ۷۷۸  ۴۱/۱۴  -  ۱۹  

  مهندسي
۵۹۲۲  

صنعتي 
  اميرکبير

۶۱  
  جهانبخشدكتر 

  رئوف
۱۱۵  ۹۶۱  ۳۶/۸  ۱  ۱۸  

  مهندسي
۶۰۰۶  

  مازندران

۶۲  
  رضادكتر 

  اوجاني
۱۰۴  ۹۱۹  ۸۴/۸  -  ۱۹  

  مهندسي
۶۱۲۵  

  مازندران

۶۳  
  محمددكتر 

  يوسفي
۵۵  ۴۸۱  ۷۵/۸  -  ۱۶  

  مهندسي
۶۲۰۱  

  مرکز پليمر
  و پتروشيمي

۶۴  
  عباسدكتر 

  افخمي
۱۰۵  ۱۰۶۰  ۱۰/۱۰  ۳  ۲۱  

  مهندسي
۶۳۷۹  

بوعلي سينا 
  همدان

۶۵  
  عبداهللادكتر 

  سليمي
۷۷  ۱۷۵۰  ۷۳/۲۲  -  ۲۴  

  شيمي
۶۴۷۰  

  مهندسي
۶۷۸۵  

  کردستان

۶۶  
  ايوبدكتر 

  بازگير
۱۱۱  ۱۳۸۹  ۵۱/۱۲  -  ۲۴  

  شيمي
۶۴۶۰  

  شهيد بهشتي

۶۷  
  داووددكتر 
  اللهينعمت

۱۲۳  ۱۱۰۴  ۹۸/۸  -  ۲۳  
  شيمي
۷۷۱۰  

بوعلي سينا 
  همدان



  

  
  
      

۴۱  

  

  يبرنده نوبل شيم ١٦٠  حقايقي درباره 
  .جايزه رسيد ١٠٢شمار جوايز نوبل شيمي اعطا شده به  ٢٠١١برندگان جايزه نوبل شيمي  ا اعالمب

  
هـاي  سـال  سال شاملدر رشته شيمي به دانشمندان برجسته اين رشته اعطا شده كه البته در هشت  صد و دو جايزه نوبل ٢٠١١تا  ١٩٠١از سال دهد كه آمار نشان مي

علت عدم وجود اثر يا كشف مهمي مطابق با ضـوابط نوبـل و يـا    كه دليل آن يا به هيچ جايزه نوبلي اعطا نشد ١٩٤٢و  ١٩٤١، ١٩٤٠، ١٩٣٣، ١٩٢٤، ١٩١٩، ١٩١٧، ١٩١٦
  .شودها اشاره ميكنيم كه به بعضي از انتوجهي برخورد مي با بررسي اجمالي آمار برندگان جايزه نوبل شيمي به نكات جالب. هاي جنگ جهاني اول و دوم بوده استسال

  
 
 .جايزه به سه برنده اعطا شده است ١٨جايزه شيمي به دو برنده و  ٢٢ يك دانشمند برنده، جايزه نوبل شيمي به ٦٢، ٢٠١١شيمي سال  با احتساب جايزه نوبل -
بـه بعـد ايـن     ١٩٠١از سـال   اند كه فردريك سنگر دوباره جايزه نوبل شيمي را كسب كرد و بقيه هركدام يك نوبت بوده نفر ١٦٠مجموع برندگان جايزه نوبل شيمي  -

 .جايزه را دريافت كردند
 .برنده شد كوري-را مشتركا با همسر خود ايرن جولويت ١٩٣٥سال داشته و جايزه سال  ٣٥جوليوت بوده كه  شيمي فردريكترين برنده نوبل تاكنون جوان -
 .را از آن خود كرد ٢٠٠٢سالگي جايزه سال  ٨٥اين تاريخ جان بي فن بود كه در سن  سالمندترين برنده جايزه نوبل شيمي نيز تا -
، ١٩٣٥فردريك جوليوت در سال  تر ماري كوري و همسرخ، ايرن جوليوت كوري د١٩١١ا شد كه شامل ماري كوري در سال اعط جايزه نوبل شيمي تنها به چهار زن -

 .اند بوده ٢٠٠٩ و ادا يوناس در سال ١٩٦٤دوروتي كروفوت كودكين در سال 
، ١٩١١و  ١٩٠٣هـاي  ترتيـب در سـال  شـيمي بـه  و  ده نوبل فيزيـك نفر بيش از يك جايزه نوبل دريافت كردند كه عبارتند از ماري كوري برن از بين اين برندگان سه -

 .١٩٨٠و  ١٩٥٨هاي نوبل شيمي در سال وو فردريك سانگر برنده د ١٩٦٢و  ١٩٥٤هاي سال لينوس پائولينگ برنده نوبل شيمي و صلح در
تنهـايي و  بـار بـه  وري كه ماري كوري يـك طبه ،شوندنوبل محسوب مي ترين خانواده برندهها موفق خانواده كوريهاي نوبا شيمي خانوادگي بوده است؛ برخي جايزه  -
 چلپين برنده نوبل-چنين هانس ون اولرهم. كسب كرد نوبل شيمي را ١٩٣٥خود برنده جايزه نوبل شد و دختر وي نيز مشتركا با همسرش در سال  بار مشتركا با همسريك

برنده  ٢٠٠٦كسب كرد و پسرش روگر در سال  نوبل پزشكي را ١٩٥٩آرتور كورنبرگ در سال . را برد ١٩٧٠زشكي بود و پسرش اولف وون نيز نوبل پ ١٩٢٩شيمي در سال 
 .نوبل شيمي شد

۶۸  
  يدرضاحمدكتر 

  خواصي
۲۰۶  ۱۲۸۴  ۲۳/۶  -  ۱۷  

  شيمي
۷۲۱۰  

  شهيد بهشتي

۶۹  
  مينودكتر 

  دبيري
۸۳  ۱۵۶۱  ۸۱/۱۸  -  ۲۵  

  شيمي
۷۳۶۲  

  شهيد بهشتي

۷۰  
  بابکدكتر 

  کبودين
۶۳  ۷۶۴  ۱۳/۱۲  -  ۱۸  

  شيمي
۷۸۱۱  

تحصيالت 
  تکميلي زنجان

۷۱  
  رضادكتر 
  زادهملك

۲۲۶  ۲۱۱۳ ۳۵/۹ -  ۲۸  
  پزشكي باليني
۱۴۵۱۸  

علوم پزشکي 
  انتهر



  

  
  
      

۴۲  

 ٢٠٠٧تـا سـال    ١٩٠١، شرح مفصلي از جايزه نوبل شيمي از سـال  )٣٠الي  ١٥صفحات (منتشر شد  ١٣٨٦نشريه خبري انجمن شيمي كه در مردادماه  ٤و  ٣در شماره 
هاي شـيمي  دليل پرهيز از تكرار مطالب فقط به معرفي نوبليستدر اينجا به. ها تقديم مخاطبان گرامي اين نشريه شدمعرفي برندگان نوبل شيمي در طي اين سال همراه با
  . پردازيممي ٢٠١١تا  ٢٠٠٨هاي در سال

    موضع تحقيق  محل تحقيق  مليت  تولد  نام دانشمند  سال

۲۰۰۸  

  اسامو شيمومورا
Osamu 

Shimomura  
  
  

  مارتين چالفاي
Martin Chalfie  

  
  

 تسين. واي.راجر

Roger Y. Tsien  

۱۹۲۸  
  
  
  
۱۹۴۷  
  
  
  
۱۹۵۲  

  ژاپن
  
  
  
  آمريكا
  
  
  
  آمريكا

دانشگاه ماساچوست 
  آمريكا
  
  

  دانشگاه كلمبيا
  
  
  

  دانشگاه كاليفرنيا

  کشف و گسترش پروتئين درخشان سبز

  

  

  

۲۰۰۹  

ونکاترمن 
 راماکريشنان

Venkatraman 
Ramakrishnan  

  
 استيتز. توماس اي

Thomas A. 
Steitz  
  
  

  يوناث. اي آدا
Ada E. Yonath  

١٩٥٢  
  
  
  
١٩٤٠  
  
  
  
۱۹۳۹  

  هند
  
  
  
  آمريکا
  
  
  
  اسرائيل

دانشگاه كمبريج 
  انگليس
  
  
  

  دانشگاه يال
  
  
  

  انستيتو علوم وايزمن

  هاکشف ساختار و عملکرد ريبوزم

  

  

  

۲۰۱۰ 

  هيک. ريچارد اف
Richard F. 

Heck  
  
  

 اچي نگيشي -اي
Ei-ichi Negishi  

  
  

  آکيرا سوزوکي
Akira Suzuki  

۱۹۳۱  
  
  
  
۱۹۳۵  
  
  
  
۱۹۳۰  

  آمريکا
  
  
  
  چين
  
  
  
  ژاپن

  دانشگاه دولور
  
  
  
 پوردو دانشگاه

  آمريكا
  
  
  

  دانشگاه هوکايدو

هاي جديد و موثر براي راه توسعه
هاي کربني براي ساخت پيوندهاي اتم
  هاي پيچيدهولکولم

  

۲۰۱۱  
  دانيل ششمان

Dan 
Shechtman  

  هاکشف شبه کريستال  انستيتو فني اسرائيل  اسرائيل  ۱۹۴۱

  

  

 



  

  
  
      

۴۳  
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  محمدرضا ايرواني: انتخاب، تدوين و ويرايش                             

  ايران علمي هايتازه
 بدون استفاده از تجهيزات ي نانوذرات هماتيتامرحله سنتز تک

  پيچيده و مواد آلي

 يامرحلـه  رمان، موفق به سـنتز تـک  پژوهشگري از دانشگاه شهيد باهنر ک
 .است  نانوذرات هماتيت بدون استفاده از تجهيزات پيچيده و مواد آلي شده

هاي کاتاليستي،  دليل کاربرد در واکنشگزارش ايسنا، نانوذرات هماتيت بهبه
، صنايع رنگ و )حسگرهاي گازي رساناها و از جمله نيمه(تجهيزات الکترونيکي 

پژوهشـگران قـرار    قابل شارژ مجدد، مورد توجـه بسـياري از   هاي ليتيمي باتري
 .است گرفته 

انـرژي و    پژوهشـکده  زرشـکي، عضـو هيـات علمـي      مهندس اسماعيل دره
نـانوذرات   محيط زيست دانشگاه شـهيد بـاهنر کرمـان دربـاره چگـونگي تهيـه      

ــانوذرات مــگ: هماتيــت گفــت ــدا ن ــا روش رســوب شــيميايي   ابت ــت را ب هماي
  TG-DSC در دماي محيط توليد كرده، سپس بـا انجـام آنـاليز    يا مرحله تک

دسـت   همايـت بـه   نانوذرات هماتيت از نانوذرات مگ دماي مورد نظر براي توليد
  درجـه  ٥٠٠همايـت در دمـاي    نانوذرات مگ در نهايت هم با حرارت دادن. آمد

 .توليد شد ذرات هماتيت گراد به مدت يک ساعت، نانو سانتي
هماتيت با ميانگين ابعاد  فراوري مواد معدني، توليد نانوذرات کارشناس ارشد

کـار   نيـاز روش بـه   عدم: اصلي پژوهش عنوان کرد و گفت  نانومتر را نتيجه ١٨
از  رفته براي توليد نانوذرات هماتيت به تجهيـزات پيچيـده و مـواد آلـي سـمي     

 .هاي اين تحقيق نسبت به تحقيقات پيشين است مزيت
همايت بـه روش   مگ تي پيش نيز موفق به سنتز نانوذراتاين پژوهشگر مد

  Materials Letters ي شده بود كـه نتـايج آن در مجلـه   امرحله ترسيب تک
 .منتشر شده است

  
  هاي خود تميزشوندهتوليد پوشش

-اي موفق به توليد پوششمحققان دانشگاه صنعتي شريف طي اجراي پروژه

استفاده از فناوري نـانو شـدند کـه ايـن     هاي خود تميز شونده و ضد باکتري با 
  .چنين خودروسازي کاربرد داردها در توليد کاشي و همپوشش
کـه بـا   گزارش خبرگزاري مهر، دکتر نيما تقوي مجري طرح با بيـان ايـن  به

اکسـيد خـود   تيتـانيم دي هاي نانوذرات توليد پوشش پروژه موفق به اجراي اين
با توجه به سابقه تحقيقات چنـدين سـاله   : شديم افزود تميزشونده و ضد باکتري

، از اين نانوذرات در صنعت کاشـي و سـاختمان و نيـز    TiO2 در حوزه نانوذرات
  .شودصنعت خودرو استفاده مي

 هاي مورد استفاده در صـنعت سـاختمان  نتايج بر روي نمونه: وي ادامه داد

اسـبي  نشان داده است که سطوح پس از اليه نشاني خاصـيت ضـد بـاکتري من   
  .کنندخاصيت خود تميز شوندگي پيدا مي چنينداشته و هم

پوششي که چسبندگي مناسـبي   يابي بهکه دستمجري طرح با تاکيد بر اين
توليـد باشـد دشـوار     داشته و در طول زمان از بين نرود و با هزينه اندکي قابـل 

 داراي عمـر و  دست آمـده در ايـن پـژوهش   هاي بهپوشش :اظهار داشت ،است
 باال در حد مناسبي بوده و استانداردهاي مربوط بـه صـنعت کاشـي را    ستحکاما

  و.دارد
 چنين از لحاظ اقتصادي روش اليه نشاني با اسـتفاده از هم: تقوي ادامه داد

راحتي در خط توليد کاشي و در مرحله پخـت سـوم   صرفه بوده و بهسل مايع به
صنعت کاشي و سـراميک و  کارگيري اين محصول در به. کارگيري استقابل به

توان از اين بوده و در بسياري از محصوالت ديگر نيز مي نيز خودرو امکان پذير
  .استفاده کرد تکنولوژي به نحو مؤثري

  
وخت تركيبي وسيله سبه محيطي كاهش آثار مخرب زيست

  )MTBE( اتانول -بنزين
ف مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس که بـا هـد   نتايج پژوهش محققان

: بنزين صورت پذيرفت، نشان داد سوزيکاهش آثار مخرب زيست محيطي و به
 اتـانول  -ترکيبي بنـزين  هاي انتشارات خروجي اگزوز در زمان استفاده از سوخت

)MTBE (سوخت کـاهش   هاي در مقايسه با بنزين تهيه شده از يکي از جايگاه
 .يابد مي

هاي زيسـت   و نگراني ١٩٧٠هاي نفتي در دهه  وقوع بحران گزارش ايسنا،به
. هـاي پـاک و تجديدپـذير شـد     باعث گرايش جهاني به سمت سـوخت  محيطي

با بيان اين مقدمـه کوتـاه در   ، مهندسي شيمي هي کارشناس ارشدلنسرين عبدال
به  MTBE جا که ماده افزودنياز آن: خصوص هدف اين پروژه تحقيقاتي گفت

شـود و   بـدخيم مـي   هـاي  بنزين موجب آثار مخرب زيست محيطـي و بيمـاري  
 هاست در کشورهاي توسعه يافته از بنزين حذف شده است، هدف اصلي در سال

و بررسـي   MTBE اين پژوهش، جايگزيني اتانول به جاي درصدي از افزودني
بـر خـواص فيزيکـي شـيميايي     ) MTBE( اتانول -بنزين تأثير مخلوط سوخت

ردگي يك موتـور جرقـه   سوخت و خو ها، مصرف سوخت، عملكرد، توليد آالينده
 .است دست آوردن ترکيب بهينه اتانول با بنزيناشتعالي و به

-ترين بيوسوخت است که به اتانول مهم: وي با اشاره به مزاياي اتانول افزود

از آن جهـت کـه از منـابع     شـود و  عنوان اکسيژن دهنده در بنزين استفاده مـي 
زمـين را   اي جـو  ي گلخانـه شود و پتانسيل کاهش درصد گازها گياهي توليد مي

 .داراست، بسيار قابل توجه است
با توجه : در کشور اشاره و اظهار کرد هي در ادامه به توليد پائين اتانوللعبدال

مرحله از تحقيق تالش بر ايـن   به حجم نسبتاً كم توليد اتانول در كشور در اين
پـس از  شـود و   با اتـانول جـايگزين   MTBE است كه بخشي از ماده افزودني

در  هاي مناسب براي توليد اتانول در كشور و تغييرات مورد نيـاز ايجاد زيرساخت
از  MTBE گيري، حـذف كامـل مـاده افزودنـي     هاي سوخت خودروها و جايگاه
هـاي ترکيبـي    لـذا سـوخت  . كشور مدنظر قرار خواهـد گرفـت   بنزين توزيعي در

 ١٥درصـد و   ١٠درصـد،   ٥بـا    MTBEثابـت  درصد حجمي ٥(اتانول  -بنزين
 .مورد آزمايش قرار گرفت )درصد حجمي

 ٢/١٢نشان داد که عدد اکتان تـا   نتايج اين تحقيق: وي در پايان تاکيد کرد
در مقايسه   NOX و  CO،THCواحد افزايش و انتشارات خروجي اگزوز شامل

رصـد،  د ١١ هاي سوخت به ترتيب هر کدام با بنزين تهيه شده از يکي از جايگاه
 .درصد کاهش يافتند ٢٣درصد و ١٥

  
  نانوغشايي کارآمد براي شيرين سازي گاز و تصفيه آبتوليد 

مـالزي موفـق بـه سـاخت      UTMپژوهشگر ايراني بـا همکـاري دانشـگاه    
  .نانوغشاي مناسب براي شيرين سازي گاز و تصفيه آب شد



  

  
  
      

۴۴  

از محققـان ايـن طـرح     گزارش خبرگزاري مهر، دکتـر غالمرضـا بـاکري   به
 هاي غشايي، خواص غشـاي مـورد  که در تماس دهندهکيد بر اينتا تحقيقاتي با

تخلخـل سـطحي و ميـزان پـيچش حفـرات       چون تخلخل، اندازه حفرات، نظر
-هم: هاي غشايي تاثيرگذار است، افزودکارايي آن در تماس دهنده بر روي غشا

فـاز مـايع    غشايي نبايد در تماس با  چنين غشاي مورد استفاده در تماس دهنده
 بنـابراين . کنـد کارايي تماس دهنده به شدت افت پيدا مي که شود چرا وبمرط

يابي به کارايي مطلوب، فرآينـدي پيچيـده   بهينه سازي خواص غشا براي دست
 .است

در اين پژوهش، سـاخت نانوغشـاي مناسـب بـراي      از اين رو :وي ادامه داد
ازي را بررسي هاي غشايي و کارايي آن در جدا سازي گتماس دهنده استفاده در

از غشـاهاي   نانوغشاهاي ساخته شـده، کـارايي بيشـتري    کرديم که خوشبختانه
 .دادند تجاري از خود نشان

با تغيير شرايط ساخت غشا، نانوغشاي بهينه براي  کهاين محقق با بيان اين
بـراي اجـراي ايـن تحقيـق     : جداسازي گازي توليد کرديم، اظهار داشـت  فرآيند

تعيين اندازه  اتر ايميد،نوغشاي الياف توخالي از پليمر پلينا ساخت مراحلي چون
تعيين دانسيته غشا و فشار ورود  شده با روش عبور گاز، حفرات غشاهاي ساخته

شده، ساخت ماژول تمـاس دهنـده غشـايي بـا      مايع به حفرات غشاهاي ساخته
در تمـاس   CO2 جـذب گـاز   ارزيـابي نـرخ   استفاده از نانوغشاهاي تهيه شده و

 .هنده غشايي اجرايي شدد
-دست :دستاوردهاي اين طرح پژوهشي، خاطر نشان کرد باکري با اشاره به

فناوري ساخت نانوغشـاهاي اليـاف توخـالي مـورد اسـتفاده در تمـاس        يابي به
تجهيزات مورد نياز ساخت غشاي مورد نظر، طراحي  هاي غشايي، طراحيدهنده
نده غشايي از جملـه نتـايج ايـن    ده هاي تست عبور گاز و تست تماس دستگاه

 .تحقيقات است
هـاي  از تمـاس دهنـده  : اضافه کـرد  وي با اشاره به کاربردهاي اين غشاها،

هـا از  زدايي از آن، جداسـازي الفـين  شيرين سازي گاز طبيعي و نم غشايي براي
تـوان  واحـد مـي   Purge ها و جداسازي ترکيبات الفيني از جريـان گـاز  پارافين

شـيميايي و پتروشـيميايي جـايگزيني مناسـب      چنين در صنايعهم .استفاده کرد
تـوان  آب و پساب نيـز مـي   در صنايع تصفيه. هاي جذب و دفع هستندبراي برج

  .کار بردبه
  

  هاي شهريتوليد نوعي نانوکامپوزيت براي تصفيه پساب

المللي امام خميني با همکـاري پژوهشـگاه مـواد و    پژوهشگران دانشگاه بين
هـاي  با توليد نوعي کامپوزيت توانستند روشي را براي تصـفيه فاضـالب  انرژي 

  .شهري براي مصارف کشاورزي ارائه دهند
گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محمدحسن ايمانيه مجري طرح با بيـان  به
برخي از فلزات و يا اکسيدهاي فلـزي، موجـب تغييـر در برخـي      که افزودناين

يکـي از ايـن   : شود، افـزود اکسيد ميدييتانيم ت خواص فوتوکاتاليستي نانوذرات
اکسيد از فرابنفش به مرئي ديتيتانيم تغييرات نزديک شدن طول موج جذب نانو

 .است
 در ايـن طـرح  : وي با اشاره به پروژه اجرا شده در اين زمينه اظهـار داشـت  

 نانومتر به روش ٥٠اکسيد با ابعاد ديتيتانيم شرايط ساخت نانوذرات  تحقيقاتي

هـاي  نانوکامپوزيت ژل، در شرايط اسيدي و بازي ارزيابي شد و پس از آن-سل
ها نتايج قابـل  پس از ارزيابي اکسيد نقره، آهن و روي ساخته شدند وديتيتانيم 

  .آمد دستتوجهي به
 ها حاکي از آن است که نانوکامپوزيت نقره،که بررسيايمانيه با تاکيد بر اين

را در بـين  ) نـوعي رنـگ سـمي   (کاتاليستي رودامـين  بهترين بازده تخريب فوتو

عالوه بـر ايـن موفـق بـه کـاهش      : توليد شده دارد، خاطر نشان کرد هاينمونه
اکسيد خالص ديتيتانيم ها نسبت به نانوروتيل نانوکامپوزيت دماي تبلور آناتاز و

يت بيشترين کاهش دماي تبلور آناتاز، متعلق به نانوکامپوز که در اين بين شديم
  .تبلور روتيل، متعلق به نانوکامپوزيت نقره است روي و بيشترين کاهش دماي

نتايج  از: ها، ياداور شدمجري طرح با اشاره به کاربردهاي اين نانوکامپوزيت
هـاي شـهري بـراي مصـارف     تـوان در پـروژه تصـفيه پسـاب    اين پژوهش مي

  در پژوهشکده استفاده کرد که در حال حاضر در مقياس نيمه صنعتي کشاورزي
ايـران بـه سـفارش کميتـه نانوفنـاوري وزرات جهـاد        مهندسي سازمان فضايي
  .شودکشاورزي استفاده مي

  
  هاي کربني ارتقاي كيفيت روش ميكرواستخراج با نانولوله

هـاي کربنـي موفـق بـه      کمک نانولولـه فردوسي مشهد به محققان دانشگاه
 .شدند ارتقاي كيفيت روش ميكرواستخراج

-دکتر سرافراز يزدي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد در اين ارش ايسنا،گزبه

كـارگيري يـك    مايع و به -با استفاده از روش كروماتوگرافي گاز: باره اظهار كرد
هـاي   گيـري مقـادير بسـيار كـم را در نمونـه      تغلـيظ، انـدازه   پـيش  روش جديـد 

 .قرار داديم محيطي مورد مطالعه زيست
، نيـاز بـه مصـرف زيـاد     )اسـتخراج ( تغلـيظ  پـيش هـاي   در روش: وي افزود

محيطـي   زيسـت  هاي جـدي هكنند قيمت و آلوده هاي آلي كه عموما گران حالل
 هاي ميالدي به بعد روش ١٩٩٠برخي از دانشمندان در سال . هستند، وجود دارد

ميكرواستخراجي كه نياز به حالل نداشتند و يا مقادير بسـيار كمـي از حـالل را    
 .، را گزارش كردندداشتند نياز

حالل، روش ميكرواستخراج  هاي بدون يكي از روش: خاطرنشان كرد ايشان
درحـد  ( جـاذب  است كه در آن مقداري از يك فاز جامد  (SPME)با فاز جامد
 اين. گيرد روي يك فيبر مويينه از جنس سيليكاي ذوب شده قرار مي) ميكروگرم

شـود، سـپس در    ي آن جـذب مـي  فيبر در معرض نمونه قرار گرفته و نمونـه رو 
 .گيرد گيري، فرايند واجذب صورت مي اندازه دستگاه مورد

پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از روش    در: استاد دانشگاه فردوسي مشهد افزود
شيميايي قـرار داديـم    ژل، مواد جاذب مختلف را روي فيبر از طريق پيوند -سل

تحقيقـاتي،   ايـن کـار   در. كه محاسن زيادي نسـبت بـه فـرم ابتـدايي آن دارد    
 ژل روي فيبـر  -روش سـل گليكول كه يك تركيب قطبي است را بـه  اتيلن پلي

دار شـده   عامل  (MWCNTs)هاي کربني چنين توانستيم نانولولهنشانديم، هم
ژل روي فيبر بنشانيم كه وجود -روش سلگليكول وارد كرده و به اتيلن پلي را در
 .ح موثر جاذب و كارايي روش شدكربني باعث افزايش سط هاي نانولوله
گيري مقـادير   تغليظ و اندازه پيش توان براي گزارش ايسنا، از اين روش ميبه

) هـاي سـمي آلـي    حـالل  بدون اسـتفاده از (محيطي  هاي زيست بسيار كم نمونه
 .استفاده كرد

  
  راكتور خورشيدي در ايرانساخت 

شور، موفق به ساخت بار در كاي، براي نخستين محققان علوم و فنون هسته
  . دستگاه راکتور خورشيدي شدند

گزارش ايسنا، تمامي عمليات طراحي و ساخت دستگاه راکتور خورشـيدي  به
هـاي   بار در نمايشگاه همت مضاعف و کار مضاعف ويژه فناوريكه براي اولين

سال تالش مستمر توسط متخصصان پژوهشگاه  ١٠راهبردي رونمايي شد، طي 
  .اي سازمان انرژي اتمي ايران انجام گرفته است تهعلوم و فنون هس

هـاي دسـتگاه راكتـور خورشـيدي      مدير گروه اين طرح در خصوص ويژگـي 
اي قـادر اسـت    هسـته  يجوشـ هاي هـم  اين دستگاه با استفاده از واکنش: گفت
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را به مقـدار   18Fو  11C ،13N ،15O  چونعمر کوتاه هم هاي نيمه راديوايزوتوپ
  .توليد کندکوري چند ميلي

هـا بـه دو    اي با اشاره به اين کـه توليـد راديوايزوتـوپ    اين پژوهشگر هسته
با آزمايشات انجام : شود، افزود صورت شاخص درون و برون پالسمايي توليد مي

شده، محققان داخلي توانستند با دستگاه توليد شده بـه هـر دو شـاخص دسـت     
  .يابند

اي از  ر تصـويربرداري پزشـکي هسـته   ها د که راديوايزوتوپوي با اعالم اين
از ديگـر خصوصـيات ايـن دسـتگاه،     : وري باالتري برخوردار هستند، گفـت  بهره

هزينه پايين و تشعشعات جانبي پايين نسبت به دستگاه سيکلوترون است که در 
بـراي مثـال يـک تصـويربرداري     . هاسـت  حال حاضر توليد کننده راديوايزوتوپ

  .آيد ه نوع سيکلوترون آن يک پنجم قيمت در ميپزشکي با اين سيستم نسبت ب
هـاي شـاخص دسـتگاه     اين محقق مينياتوري و كوچك بـودن را از مزيـت  

رود در آينده نزديک كشور  انتظار مي :راكتور خورشيدي عنوان و خاطرنشان كرد
  .نياز شود ها بي از واردات اين نوع راديوايزوتوپ

  
روبي خاورميانه سوختي زيستي ميک نخستين استک پيل ساخت

  محققان كشورتوسط 

ميکـرووات و   ٢٥٠٠ميکروبي با تـوان الکتريکـي    سوختي زيستي استک پيل
بـار در خاورميانـه،   بـراي نخسـتين   آمپر به ازاي واحد سطح نفيـون،  ميلي ٥٠٠٠

دفاعي شمال دانشـگاه   توسط تيم مشترک تحقيقاتي پژوهشکده علوم و فناوري
 .شد وشيرواني بابل طراحي و ساختهمالک اشتر و دانشگاه صنعتي ن

سـوختي کـه بـا اسـتفاده از تجربيـات       ساخت اين نوع پيـل  گزارش ايسنا،به
، دو سال به طول هسل در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل انجام شدساخت تک

  .دست آمدشده به هاي انجام قبولي از تست گذشته، نتايج قابل انجاميد و در سال

 
زيستي، شناسـايي شـرايط و    سوختي قبل از طراحي و ساخت اين استک پيل

اوليـه انجـام    عنوان اقدامها به چگونگي محيط کشت و عملکرد ميکروارگانيسم
گذشته،  از نتايج حاصل از تحقيقاتاي، ضمن استفاده  شد و با مطالعات کتابخانه

 و براي توليد جريان الکتريسـيته در  هترين باکتري شناخته شد بهترين و مناسب

 .سوختي زيستي مورد استفاده قرار گرفت پيل
هـاي مختلفـي    تحقيـق، از گونـه   هاي مورد مطالعـه در ايـن   ميکروارگانيسم

توليد جريـان الکتريکـي    ايها را برتوان شرايط عملکرد آنهاند تا ب انتخاب شده
ــرار داد  ــه و بررســي ق ــن ميکروارگانيســم. مــورد مطالع ــدا،  هــا شــامل اي پوتي

كـوالي، آسـپرژيلوس نـايجر اسـت و     .ساكرومايسيس سرويسا، الكتوباسيل، اي
عنوان منبع غذايي استفاده شده اسـت؛ ايـن   ها از گلوکز خالص بهآن براي رشد
 .نار ساير منابع کربني هستندقادر به رشد در ك چنينها هم باکتري

يـابي بـه   رانـدمان پيـل و دسـت    منظور بهبودسوختي زيستي، به استک پيل
تمـام سـطح بـين     اي ساخته شد که گونهسوختي زيستي، به جريان بيشتر در پيل
 ايـن سيسـتم موجـب   . عنوان سطوح انتقال الکترون عمل کندآند و کاتد آن به

 .دشو سوختي مي افزايش راندمان پيل

محفظه آند و کاتـد برابـر اسـت،     هاي زيستي ساخته شده، تعداد در اکثر پيل
نيز طراحي شـده و   بدين ترتيب که به ازاي هر محفظه آند يک محفظه کاتدي

دو آنـد   ولي در اين طراحي از يک محفظه کاتد بين. گيرد مورد استفاده قرار مي
 هـا در  ط ميکروارگانيسـم استفاده شده، زيرا در پيل زيستي توليد الکتـرون توسـ  

گيرد و در محفظه کاتدي فقط اکسيژن در معرض يون  محفظه آندي صورت مي
قرار خواهد گرفت، در نتيجه با قرار دادن يک محفظـه کاتـد    پروتون و الکترون

اسـتک  . رود کاسـته شـده و رانـدمان بـاالتر مـي      بـين دو آنـد از وزن سيسـتم   
 ٤الکتـرودي اسـت کـه شـامل      ٧سوختي ساخته شده شامل يک مجموعه  پيل

 .محفظه آندي و سه محفظه کاتدي است
ماده واسطه قرمـز خنثـي بـا     نتايج حاصل از منحني پالريزاسيون حاصل از

بـا غلظـت    ميکرومول برليتر نشان داده است که اين ماده واسـطه  ٢٠٠غلظت 
  .دهاي توليد شده به آند را دار بيان شده بهترين کارآيي براي انتقال الکترون

  
  خودكفايي ايران در تأمين فلوريدريک اسيد 

پارک علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه موفق  يکي از واحدهاي فناور
 .فلورين ايران استحصال و توليد کند را از خاکاسيد شد، فلوريدريک 

مـديرعامل    مهنـدس سـجاد شـادرام،    گـزارش ايسـنا، منطقـه کرمانشـاه،    به
تا پـيش از ايـن،   : طرح اظهار كرد در مورداسيد يدريك توليد كننده فلور شرکت

مورد مصرف در صنايع کشـور از طريـق واردات از کشـورهاي    اسيد  فلوريدريک
شد تا اينکه از دو سال قبل موفق شديم  و آلمان تامين مي چين، ژاپن، ارمنستان
يمـه  توماني در کارگاه خود اين ماده را در مقياس ن ميليون ٢٠با سرمايه گذاري 

دست کشورهاي آلمان، ارمنستان و ژاپـن را   صنعتي توليد کنيم و به اين ترتيب
واگذاري سهم خود به مـا شـدند امـا     ها مجبور بهاز بازار ايران کوتاه كرده و آن

دليـل توليـد پـايين    بـه  دهد که اين هم چنان به رقابت ادامه ميکشور چين هم
ال آينده توليد و فـروش فلوريـدريک   ريزي تيم بازار تا دو س طبق برنامه. ماست
  .شود انجام مي اين شركت در کشور منحصرا توسطاسيد 

 
پنج نوع ماده شيميايي ديگر  بيش از اين اسيد ماده اوليه توليد: ادامه داد وي

 .کشورها بوده است شش ماده وارداتي از ساير ست که محل تامين مجموعها
: نوآوري موجود در طرح گفت ادامه درخصوص کرمانشاهي در گراين صنعت

کـه ايـن اسـيد     اسـت اسـيد   روش توليد ساير کشورها از روش توليد فسـفريک 
 عنوان يکي از محصوالت جـانبي آن بهاسيد  محصول اصلي بوده و فلوريدريک

هـا بـاالتر از    شود قيمت تمـام شـده آن   همين امر باعث مي. شود استحصال مي
کرد  اسكيل آپ باشد، اين در حالي است که تيم ما روش توليدي را محصول ما
 .محصول اصلي اين فرآيند است اسيد و فلوريدريک

مشکل موفق به کنترل و مهـار   عالوه بر حل اين: وي در ادامه تصريح کرد
ايـم مـدت    توانسته طوري کههايم، ب سيد در تجهيزات خويش شدهخوردگي اين ا
تجهيـزات   برابر مدت زمان طبيعي خوردگي شناخته شـده در  ١٠خوردگي را به 
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کاهش دهيم؛ اين موفقيت بـا مطالعـات شـبانه روزي و آزمايشـات پيوسـته در      
 .کاهش سطح تماس اسيد، حرارت و فلز با يكديگر حاصل شده است راستاي

هاي مکرر و شـناخت همـه    آزمايش اين فناوري با انجام: تاكيد كرد شادرام
 .فني است ريسک  رفتارهاي واکنشي در حاالت مختلف فرايندي، فاقد

در کشور وجود ندارد و  اسيد هيچ واحد توليدي فلوريدريک: تاکيد کردايشان 
 .واردات از چين است محل تامين آن از طريق توليدات آزمايشي اين شرکت و

بـه ايـن فنـاوري در زمينـه      نياز صنعت کشور: وي در ادامه خاطرنشان كرد
مواد اوليه برخـي   عنوان کاتالسيت وتوليد مواد شيميايي و در بخشي از صنايع به

 .تواند از اين طريق رفع شود مي LAB توليدات ديگر از جمله
اين محصـول عـالوه بـر    : گفت هاي رقابتي اين طرح شادرام در مورد مزيت
خصوص در زمـان  به تر از نمونه وارداتي، در مقايسه با آن قيمت تمام شده پايين

چـين   تر است، نسبت بـه نمونـه وارداتـي از    کمبود محصول در بازار در دسترس
نسـبت بـه نمونـه     بنـدي آن  داراي خلوص باالتري است، شفافيت و تنوع بسته

 .است خارجي بيشتر
از خـاک فلـورين   اسيد  د فلوريدريکگزارش ايسنا، طرح استحصال و توليبه

طرح راه يافتـه بـه    ١٨ايران که از سوي اين مبتکر کرمانشاهي ارائه شده، جزو 
 اولـين جشـنواره  ) گـروه صـنعت  ( مرحله پاياني بخش طراحـان کسـب و کـار   

  .آفريني زاگرس است اي فن منطقه
  

کاپ ويژه ؛ داروي هوشمند ضدسرطاننانوزيست با ابداع

  .اعطا شد لمللي مخترعان به دانشجوي ايرانيافدراسيون بين
مهندسي شيمي دانشـگاه صـنعتي اميرکبيـر موفـق بـه       دانشجوي دانشکده

 ٢٠١١عنوان بهترين طـرح  مخترعان به الملليدريافت کاپ ويژه فدراسيون بين
 .الملل شددر سطح بين

زمينـه توليـد    دليـل تحقيقـات وي در  گزارش ايسنا، اعطاي اين كـاپ بـه  به
 اي بـا عنـوان  نوزيست داروي هوشمند ضدسرطان است كـه در قالـب پـروژه   نا

بـراي درمـان    11B هاي پايدار داروي حامل ايزوتوپطراحي و ساخت نانوزيست
تومورهـاي سـرطاني از طريـق گيرانـدازي نـوترون بـا بـور در حـوزه          هوشمند

همکاري دانشـگاه علـوم پزشـکي و خـدمات بهداشـتي       اي با نانوپزشکي هسته
  .باشد اشتر در حال انجام مي ماني اصفهان و دانشگاه صنعتي مالکدر

  
گرايش بيوتکنولوژي دانشکده  حنيف کازروني كه دانشجوي مهندسي شيمي

فدراسيون جهـاني   کهير است با بيان اينمهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركب
 هـا و  مخترعان زيرنظر سازمان ملل متحد و ناظر و مشـاور سـازمان کنفـرانس   

هاي ملل متحد و سازمان ثبت اختراعات بوده و در حال حاضر بيش از  پيشرفت
و کنترل  11B سازي ايزوتوپ هاي پايدارغني :آن هستند، گفت کشور عضو ٩٠

بور نوترون درماني توسط نانوسـاختارهاي ربوتيـک    صوصخههوشمند در بدن ب
هدفمند به مکـان مـورد مـورد نظـر،      ي جهت هدايتا سازگار چند وظيفهزيست

در حوزه فناوري پزشکي  ايجاد منبع نوترون مناسب و سپس بمباران نوتروني آن
يک درمان کارا  10Bگيراندازي نوترون با  شيوه. ي نوين مورد توجه استا هسته

 صـورت گزينشـي بـه   به 10Bاي سرطان بوده است كه در آن ترکيبات شامل بر
هاي گرمايي مـورد هـدف قـرار    هاي تومور منتقل شده و سپس با نوترونسلول
  .گيرندمي

ه غلظـت بـور در تومـور    ك است زماني  بهترين بهره درمان: کرد وي تصريح
ايـن منظـور    بـه  .هاي سـالم بيشـينه باشـد    نسبت به غلظت بور درخون و بافت

تومـور   توان غلظت بـور را در  توان تا آنجا كه ميهاند تا بهايي بررسي شدهروش
 ها كاهش داد كه اين امر بستگي به نوع دارو و ميـزان  افزايش و در بقيه محل

هاي مختلفي نظير استفاده تزريق دارد که جهت افزايش جذب بور در غده روش
 .ار گرفته استحامل بور مورد بررسي قر از داروهاي

ها  به ماکرومولکول 10Bغني  که جفت کردن واحدهايکازروني با بيان اين
بـور نـوترون    فـردي را بـراي  هاي مختلف منحصر بـه  خواص متفاوت، روش با

 درمان سرطان و خدمت به بشر با توجه بـه : دهد افزوددرماني سرطان ارائه مي

-ار زيادي که بيماران متحمل ميهاي بسيآمار بسيار زياد انواع سرطان و هزينه

 .جمله اهداف مد نظر در ارائه اين طرح پژوهشي بوده است شوند از
مخترعين مهمترين سازمان حمايتي  که فدراسيون جهانيوي با اشاره به اين

اسـت خـاطر نشـان     براي مخترعين زير نظر سازمان مالکيت فکري ملل متحد
 مت به بشريت و صلح جهاني، ايمنخد سابقه علمي و اجرائي تيم مجري،: کرد

بودن براي محيط زيست، نو بودن عملکـرد و داروي هـدف، چيـدمان مناسـب     
و کاربردي شدن طرح، تلفيق علوم نوين در آن و اهميت و  گروه کاري، اجرائي

المللي مخترعان ملـل  هاي مدنظر فدراسيون بين آيتم جايگاه ويژه طرح از جمله
  .متحد بوده است

  
  قرمز تقيم سرطان با استفاده از طيف سنجي مادونتشخيص مس

موفق بـه ارائـه روشـي جديـد     ) ره(المللي امام خميني  بين محققان دانشگاه
 .از طيف سنجي مادون قرمز شدند سرطان با استفاده تشخيص براي

و از محققـان ايـن    دانشجوي دكتري شيمي تجزيـه   ،امير باقري گرمارودي
 در ايـن پـژوهش بـا   : اظهار داشـت  يسنا، ا خبرنگاربا اعالم اين مطلب به  طرح

بررسي نمونه بافت يا خون افراد مشكوك به سرطان بـا طيـف سـنجي مـادون     
 .شوندمبتال به سرطان شناسايي مي قرمز بيماران

منظـور حصـول اطمينـان از    در تحقيقات اين طـرح بـه  : باقري اظهار داشت
مـورد آزمـايش    مبتال به بدخيمي اثربخشي آن، هم نمونه افراد سالم و هم افراد

 .قرار گرفتند
اين اسـت كـه از طريـق بيوپسـي      روال استاندارد دنيا،: وي خاطرنشان كرد
كنـد و   مشاهده و بررسي مي كنند و پاتولوژيست نمونه را نمونه بافت را تهيه مي

فرد مبتال بـه   دهد كه سپس براساس ساختار بافت و الگوي سلولي تشخيص مي
متفـاوت   ا خير، زيرا الگو و ساختار سلول سرطاني با سلول سـالم سرطان است ي

 .است
سـنجي مـادون قرمـز در    طيـف  كه اسـتفاده از  باقري گرمارودي با بيان اين

رود،  مـي  شـمار ها در دنيا يك روش نسبتا جديد و كارآمـد بـه   تشخيص بيماري
با توجه به  يويعنوان مثال از طريق آناليز مايعات بدن بيماران كل به: تصريح كرد 

 كنـد،  ها تغييرات جدي مـي كه پارامترهاي مربوط به اوره و كراتينين در آناين

ها در يك ناحيه طيفي خاص، فـرد بيمـار و فـرد     توان از طريق پردازش داده مي
تر  يكديگر تفكيك كرد اما در خصوص سرطان تا حدي ماجرا پيچيده سالم را از

يرمتعـارف دارنـد، برخـي بيوسـاختارها     سـرطاني رشـد غ   هـاي  است، زيرا سلول
تـري بايـد    كنند؛ لذا ناحيه طيفي وسيع مي راكاهش داده و برخي ديگر را تشديد

وجود دارد كه طيف تهيه شده بـا   مانيتور شود كه در روش ارائه شده اين قابليت
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بنـدي برسـد    اين جمع هاي سالم و بيمار مقايسه شده و در نهايت به طيف نمونه
 .مبتال به بيماري هست يا نيست كه آيا فرد

تالش شـد تـا توانمنـدي     هاي اين طرح، در يكي از بخش: وي تصريح كرد
مبتال به بدخيمي  سنجي مادون قرمز در ايجاد تمايز بين بافت افراد سالم وطيف

 .مورد بررسي قرار گيرد
آمده از افراد مبتال بـه سـرطان    دستنمونه بافت به  چنين در مورد طيفهم

صـورت اختصاصـي   هاي مختلف مثل سرطان كولون، معده و پانكراس بـه  فتبا
 .بندي بهتري داشته باشيم مورد بررسي قرار گرفتند تا جمع

از بـدن انسـان يـك روش     كـه تهيـه بافـت   با توجه به اين: وي اضافه كرد
ـ  ناليزي استفاده كرد كه هاي مورد آ تهاجمي است، بايد از گونه روش تـوان بـه  هب

 .گيري كرد تا به بدن آسيبي نرسدر نمونهت ساده
عنوان يـك گزينـه    نمونه خون به در اين راستا،  :اين پژوهشگر اظهار داشت

هـا   سرطان شود، سلول دانيد اگر بافتي مبتال به طوركه ميمطرح شد، زيرا همان
از  هـاي سـرطاني   دهند و ممكن است سـلول  چسبندگي خودشان را از دست مي

كننـد كـه    بدن مهاجرت يا از عضوي به عضـو ديگـر حملـه     جايي به جايي در
  .شود متاستاز ناميده مي اصطالحا

 
اي  عنوان نمونه ترتيب، از خون به همينبه: باقري گرمارودي خاطرنشان كرد

بـه بيمـار احتمـالي     يه آن آسان است، اسـتفاده كـرديم كـه هـم آسـيبي     كه ته
 .توان آناليز را انجام داد رساند و هم سريع مي نمي

موارد خاصي كـار شـده، عنـوان     كه در اين پژوهش بر رويوي با بيان اين
طور كلي بتـوان  به هاي اوليه اين بوده كه از روي طيف خون يكي از بحث: كرد

اسـتفاده از   فرد مبتال به بيماري جدا كرد كه در اين پـژوهش بـا   فرد سالم را از
 .توان اين كار را انجام داد طيف سنجي مادون قرمز مي
برداري  وجود نداشته كه با نمونه تا به حال روشي: وي در ادامه اظهار داشت

   .توانند سرطان را تشخيص دهندهاز خون ب
عضو از بدن، افراد مورد  سي هردر اين پژوهش براي برر: تصريح كرد ايشان
چنين تالش شد تـا  هم ،هها تهيه شدها از آن نفر بودند كه نمونه ٢٠٠مطالعه تا 

 .هاي بيمار و سالم وجود داشته باشد توزيع متناسبي از نمونه
در رابطه با اسـتفاده از بافـت و    چنين نمونه تحقيقي: باقري ابراز عقيده كرد

بار در دنيا انجام براي اولين نشده و درباره خون نيزخون در كشور تاكنون انجام 
 .شده است

از مزاياي اصلي : كرد و گفت اين پژوهشگر به مزاياي اصلي اين طرح اشاره
نيـاز بـه انجـام     توان به كاهش بروز خطا در تشخيص و نيز عـدم  اين طرح مي

 .رسان اشاره كردهاي نمونه برداري آسيب روش
  
ماده ضد برف جايگزين نمك در كشور ؛ ابرمنظور برف شويي معبه

  .توليد شد
 فناوري آذربايجان شرقي موفق به توليد ماده ضد برف محققان پارك علم و

CMA ها شدند ها و خيابان شويي جاده برف به عنوان جايگزين نمك براي.  

ميرمحسني، معاون فناوري و پژوهش پارك علـم و فنـاوري    دكتر عبدالرضا
: ايسنا، اظهار كرد وگو با خبرنگار در گفت شرقي و مجري طرح استان آذربايجان

شـهري و  در مناطق سردسير ايران براي ذوب كردن برف و يخ در معـابر درون 
دليـل داشـتن   كنند كه نمك بـه  مخلوط نمك و شن استفاده مي شهري از برون

اثـرات خورنـدگي بسـياري را در سـطح معـابر،       يون كلريد آسيب بسيار جدي و
كنـد و بـه    اين ماده ايجاد مـي  ول، محيط زيست و وسايل نقليه در تماس باجدا

چنين عوارضي نباشد  همين علت به دنبال تهيه و توليد ماده ضد برف كه داراي
  .حركت كرديم

 
استفاده از نمك براي ذوب برف و يـخ   تاكنون ٦٠بيان اينكه از دهه وي با 

 CMA در دنيـا بـه نـام    جديـدي   مـاده : در دنيا ممنوع شده است، تصريح كرد

محققـان   جايگزين نمك شده كه فاقد يون كلريد است كه خوشبختانه با تالش
شـور  پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي به دانش فني توليد ايـن مـاده در ك  

 .پيدا كرديم و موفق به توليد اين ماده در مقياس نيمه صنعتي شديم دست
فاقد اثر خوردگي است  CMA ميرمحسني با اشاره به اين كه ماده ضد برف

گياهـان   اين ماده نـه تنهـا آسـيبي بـه سـطح معـابر، خـاك و       : خاطرنشان كرد
 ن وجود دي در آتواند تقويت كننده باشد چرا كه موا رساند بلكه تا حدي مي نمي

 .گذارد مي... دارد كه اثر تقويتي بر خاك، گياهان و 
منيـزيم   -يا نمك دوتايي كلسـيم  CMA ماده ضد برف: اضافه كردايشان 
شويي است  هاي جايگزين نمك در عمليات برف ترين ماده از مناسب استات يكي

- يك برفآمده از اين تحقيق اين ماده تاثيري در حد  و براساس نتايج به دست
هـا و   هاي فلزي و ديگر عناصر مرتبط بـا جـاده   سازه شو داشته، در اثر تماس با

هـاي بتنـي    كند، باعث تخريب سازه ايجاد مي ها خوردگي بسيار پاييني راهبزرگ
هـاي سـطحي    هـاي زيرزمينـي و آب   شود، آسـيبي بـه خـاك و سـفره آب     نمي
 در محـيط زيسـت   CMA جا كـه يـون اسـتات موجـود در    رساند و از آن نمي

هاي موجود در خاك به كلسيم و منيزيم  پذير است توسط ميكروارگانيسم تجزيه
 .شود عنوان تركيبات غيرسمي و بهبود دهنده خاك تبديل مي كربنات به

مانند نمك  CMA كاربرد اصلي: وي درباره كاربرد اين ماده ضدبرف گفت
رهاي تردد وسايل نقليـه از  بندان در معابر و مسييخ شويي و جلوگيري از در برف

از ايـن   .روها و باندهاي فرودگـاه اسـت  و پياده ها، خيابان ها و اتوبان قبيل جاده
براي كاهش اثـرات   ،كلريدي وجود دارد هايي كه امكان خوردگي ماده در مكان

دليل پايين بـودن اثـرات سـوء    خوردگي استفاده شده و اهميت استفاده از آن به
  .محيطي آن استزيست

 -٩تـا   CMA مـاده ضـدبرف   شـويي كه دماي برفميرمحسني با بيان اين
با بـرف پـس از    هنگام پاشيدن اين ماده و تماس: گراد است، افزود درجه سانتي

شكستن پيوندهاي سطحي، قابليت چسبندگي برف به يكديگر و يا به سـطح را  
-خيابانو  اه بين برده و باعث پراكنده شدن سريع و آسان برف در سطح جاده از

  CMAمانـد،  ها و معابر خيس مي از استفاده از اين ماده، جاده شود، پس ها مي
شود، خاصيت ضـد خـوردگي    برف و يخ بستن آن مي مانع سفت و انباشته شدن
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چنين كند و هم فلزي جلوگيري مي هاي داشته و از خوردگي ايجاد شده در سازه
 .آورد  به عمل مي اي ممانعت هاي بتني تا حد قابل مالحظه از شورگي سازه

در حالت پودري و  CMA مصرف بهترين ميزان: وي در پايان تصريح كرد 
 ٢٠نمك به نسـبت   گرم بر مترمربع، در حالت مخلوط با ٤٠ تا ٢٠گرانولي بين 
بـين  ) درصـد  ٢٥محلول (گرم در مترمربع و در حالت مايع  ٧٥تا  ٥٠درصد بين 

  .بع استليتر بر مترمر ميلي ١٣٥تا  ٦٥
  

هاي  كاهش دماي تحقق هدايت الكتريكي و يوني الكتروليت

  سوختي هاي جامد پيل

اکسيد، سريم با استفاده از نانوپودر  علم و صنعت ايران پژوهشگران دانشگاه
هاي جامد مورد استفاده  هدايت يوني الکتروليت دماي تحقق هدايت الکتريکي و

 .دادند گيري کاهشطور چشم در پيل سوختي را به
مطلق، دانشـيار دانشـگاه علـم و    دکتر محمدمهدي کاشاني گزارش ايسنا،به
هـدايت الکتريکـي و هـدايت يـوني دو ويژگـي مهـم در       : اظهـار كـرد   صـنعت 

هــاي ســوختي اســت کــه در  اســتفاده در پيــل هــاي جامــد مــورد الکتروليــت
ايـن  . دهد گراد رخ ميسانتي  درجه هاي کنوني در دماي باالتر از هزار الکتروليت

اجـزاي پيـل سـوختي و     هـا، تخريـب گرمـايي    دماي باال باعث افزايش هزينـه 
 .شود خطرهاي ناشي از آن مي

بسيار مناسبي بـراي اسـتفاده     گزينه اکسيدسريم كه نانوپودر  وي با بيان اين
هـدف از  : خاطرنشـان كـرد   الکتروليتي است،  عنوان ماده هاي سوختي به در پيل

 ٦٥٠زيـر   اکسـيد در دمـاي  سـريم  که به کمک نانوساختار  اين تحقيق اين بود
 .گراد به اين دو ويژگي دست يابيم سانتي  درجه

اکسيد سريم سنتز پودر نانوساختار  در اين کار پژوهشي،: مطلق افزودکاشاني
احتراقـي    از روش بهينه شـده  هاي کلسيم و گادليم با استفاده آلوده شده به يون

کوره و امـواج   هات پليت،( استفاده از سه روش گرمادهينيترات و با  -گليسين
 .آميزي انجام شد طور موفقيت به) مايکروويو

شـده را در مجـاورت يـک     نيترات و فلـز دوپـه  سريم نمک : وي اظهار كرد
واقـع يـک    سوخت قرار داديم، سپس با گرما دادن مخلوط، عمل احتراق که در

حـين احتـراق، بـا دو واکـنش     در . واکنش اکسايش و کاهش است، انجام شـد 
در اين فراينـد گليسـين، نيتـرات    . زمان روبرو بوديم طور هم کاهش به اکسايش
با اکسيژن محـيط بـه سـريم    +) ٣(کامل احيا کرد، سپس سريم  طور فلزي را به

 .اکسيده شد+) ٤(
دست آمده در ايـن پـژوهش داراي    به اکسيدسريم نانوپودر   گزارش ايسنا،به

 .نانومتر است ٤٥ود ابعادي در حد
  

  هاي نفتعرضه نانوذرات پليمري براي ازدياد برداشت از چاه

منظـور اسـتفاده در   پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت، نانوذرات پليمري به
  .سيمان حفاري و ازدياد برداشت نفت عرضه کردند

ـ       به ت علمـي  أگزارش خبرگـزاري مهـر، دکتـر مهـدي عبـداللهي عضـو هي
تکنولوژي پليمر پژوهشگاه صنعت نفت با اشـاره بـه کـارايي     علوم و  پژوهشکده

اين مواد : بر پايه اکريل آميد در بخش نفت گفت اکريل آميد و کوپليمرهايپلي
 حفاري، ازديـاد برداشـت نفـت بـه     در صنايع مختلف نفتي چون سيال و سيمان

واص عنوان کنتـرل خـ  در فرموالسيون سيال حفاري پايه آبي به ،عنوان افزودني
هـاي  شـيل  عنـوان پايدارکننـده  رئولوژي، کنترل کننده هرز روي سيال و نيز به

  .شودحساس به آب استفاده مي
اکريل آميد و به سنتز نانوذرات پلي تحقيقاتي که در اين پروژهوي با بيان اين

و سيمان حفـاري پرداختـه شـد اظهـار      کوپليمرهاي با قابليت استفاده در سيال

نانومتر و با  ٢٠٠اندازه کمتر از  دست آمده از اين پژوهش دربه نانوذرات: داشت
 .دست آمدبه نانومتر ٤٠٠تا  ٥٠  ذرات در محدوده  توزيع اندازه
ذرات با جرم مولکولي بـاال و انـدازه ذرات کنتـرل شـده در      سنتز اينايشان 
عنوان  به کاربرد مورد نظر را از مزاياي اين پژوهش نانو تا ميکرو بسته  محدوده
  .کرد

: سـه سـال آينـده گفـت     عبداللهي با اشاره به تجاري شدن اين محصول در
خيز متقاضي ايـن  فناوري شرکت ملي نفت ايران و مناطق نفت مرکز پژوهش و

  .پروژه است
  

كشور ساخته  نانوحسگر الكتروشيميايي تشخيص آمينواسيدها در

  .شد
ي تبريز موفق به طراحي دارويي دانشگاه علوم پزشك دانشجوي دكتري آناليز

توانـد در  آمينواسـيدها شـد كـه مـي     نانوحسگر الكتروشيميايي جهت تشـخيص 
 .كار رودبه هاي مغز و اعصابتشخيص بيماري

آمينواسيدها : وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد در گفت محلهزادهحسن محمد
 خـورد ههم بتركيبات بيولوژيكي هستند كه چنانچه در سيستم بدن تعادلشان به

 .شودهاي مغز و اعصاب مانند اسكيزوفرني، آلزايمر و صرع ميباعث بيماري
قنـد خـون موجـود در     گرهـاي  ايـن حسـگرها ماننـد تشـخيص    : وي افزود
كنند و مي گيرد عملها كه براي بيماري ديابت مورد استفاده قرار ميبيمارستان

  .ده شوندهاي مغز و اعصاب استفاتوانند در تشخيص بيماريمي

 
هـاي موجـود تشـخيص    دسـتگاه  كـه در حـال حاضـر   زاده با بيان اينحسن

: تصـريح كـرد   آمينواسيدها در انحصار كشورهاي آلمان، سوئيس و آمريكاسـت، 
 نيازمند تركيبات ديگري براي آن است كه ساخت خارج هايايراد اصلي دستگاه

هــاي هســتند؛ امــا روش  تشــخيص آمينواســيدها در سيســتم بيولــوژيكي   
 .سازي ندارندمشتق الكتروشيميايي نيازي به

حساسيت و دقت بيشـتري در   چنين اين روش، از سادگي،هم: وي ادامه داد
 .هاي قبلي برخوردار است گيري نسبت به روش اندازه

علوم پزشكي رازي خاطرنشان  برگزيده جوان شانزدهمين جشنواره تحقيقاتي
آمينواسيدها بر روي الكترود  در اين مطالعه، رفتار الكتروشيميايي تعدادي از: كرد

مـورد بررسـي قـرار     هيدروكسيدكبالت اي اصالح شده با نانوذرات  كربن شيشه
اسـتفاده از   آينـد بـا  و سـينتيك ايـن فر   شاز طرف ديگر فرآينـد اكسـاي  . گرفت
 ون حالتيچنين پالريزاساي، كرونوآمپرومتري و همهاي ولتامتري چرخه روش

 .پايا مورد بررسي قرار گرفت
اعث ب هيدوركسيدكبالت نانوذرات  دهد كه نتايج حاصله نشان مي: وي افزود

هاي پـايين كـه حالـت    افزايش شدت جريان شده و لذا آمينواسيدها در پتانسيل
  .شوند ورد نظر است، اكسيد ميبهينه م
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  بهبود علمكرد كاتاليست با افزايش عنصر فسفر

پژوهشـگران دانشـکده مهندسـي شـيمي دانشـگاه       نتايج حاصل از آزمايش
کاتاليسـت، ميـزان افـت بـازده      تربيت مدرس نشان داد که با افزايش فسفر بـه 

ميزان  نشده به هاي سبک طي مدت آزمايش نسبت به کاتاليست اصالح اولفين
 .رسد مي يابد و در ميزان مشخصي از فسفر به صفر چشمگيري، کاهش مي

 فاطمه خداداديان کارشناس ارشد مهندسي شيمي و مجري گزارش ايسنا،به

ـ در اين پروژه با هدف دست: اين طرح پژوهشي گفت -هيابي به کاتاليستي که ب
اتاليسـتي  خود را در شـرايط سـخت عمليـاتي فراينـد شکسـت ک      تواند پايداري
دليل به HZSM-5 هاي سبک حفظ کند، زئوليت اولفين منظور توليدحرارتي به

انتخـاب   Si/A1 هاي مختلـف  با نسبت فرد آنساختار و خصوصيات منحصر به
 .شد

قليايي کاتاليست و عملکرد  به جهت بهبود خصوصيات اسيدي و: وي افزود
. انتخاب شـد  تاليستهاي شکست، عنصر سريم براي اصالح کا بهتر در واکنش

چنين به جهت حفظ ساختار کاتاليست در شرايط دشوار عمليـاتي در حضـور   هم
 .آب و دماي باال اصالح کاتاليست با عنصر فسفر نيز انجام گرفت بخار

هـا بـا مقـادير     کاتاليسـت : گفـت  خداداديان در تشريح مراحل مختلف پروژه
هاي  کاتاليست. شدند گذاريروش تلقيح مرطوب بارمختلفي از سريم و فسفر به
  SEM ،XRD ،BET هاي تعيين مشخصات شـامل  تهيه شده، تحت آزمايش

هـاي   ها در واکنش در مرحله بعد عملکرد کاتاليست. قرار گرفتند NH3-TPD و
. حرارتي نفتا در مدت زمان طوالني مورد بررسي قرار گرفت شکست کاتاليستي

ن در مقايسـه بـا فراينـد شکسـت     خصـوص پـروپيل  هاي سبک و به بازده اولفين
حرارتي با زئوليـت اصـالح نشـده     چنين فرايند شکست کاتاليستيحرارتي و هم
  .افزايش يافت

داد کـه بـا افـزايش فسـفر      نتايج حاصل از آزمايش نشـان : وي تصريح کرد
کاتاليسـت   هاي سبک طـي مـدت آزمـايش نسـبت بـه      ميزان افت بازده اولفين

يابد و در ميزان مشخصي از فسفر  ري، کاهش ميميزان چشمگياصالح نشده به
سـريم و فسـفر    Si/A1 اي از نسـبت  چنين در ميزان بهينههم. رسد صفر مي به

هـاي تهيـه شـده،     در ميـان کاتاليسـت  . شود سبک بيشينه مي هاي بازده اولفين
درصد وزني سـريم و   ٦ميزان بارگذاري ، ١٣٠ برابر Si/A1 کاتاليست با نسبت

درصد وزني  ٥٤هاي سبک را برابر  اولفين ي فسفر، باالترين بازدهدرصد وزن ١/١
 ٣٧درصـد و   ١٧بـه ترتيـب برابـر     که بازده اتيلن و پـروپيلن  نشان داد، در حالي

فرايند کاهشـي   ساعت از آغاز ٢٠چنين طي مدت هم. دست آمدهدرصد وزني ب
 .هاي سبک براي اين کاتاليست مشاهده نشد در بازده اولفين

  
  در كشور DNA نانوبيوحسگر الکتروشيميايي ساخت

تربيت مدرس موفـق بـه طراحـي و سـاخت تعـدادي       پژوهشگران دانشگاه
هــا و  بررســي برخــي ويژگــي و DNA نانوبيوحســگر الکتروشــيميايي جديــد

  .ها شدند کاربردهاي بيولوژيک آن
استفاده از ساختارهاي نانومتري با توجـه   پژوهشي ايسنا، گزارش سرويسبه
حسـگرهاي شـيميايي، امـروزه    دارند در تهيه زيسـت  خصوصيات مناسبي که به

  .بسيار مورد توجه بوده است
در اين تحقيق : اظهار كرد پژوهشي الهي، مجري اين طرحدکتر مژده يوسف

سـطوح الکتـرود بـا     حسگرها سعي در ساخت و تهيهبراي تهيه و مطالعه زيست
 .عمل آمداستفاده از مواد در ابعاد نانومتري به 

پيرول با ساختار نـانوفيبر  پليمري پلي در بخشي از اين پروژه فيلم: وي افزود
بـراي  . سطح الکترود پالتين تهيه شد با استفاده از سنتز الکتروشيميايي، بر روي

هـاي ولتـامتري    از روش. کار از روش ولتامتري پـالس نرمـال اسـتفاده شـد    اين

تفاضـلي   روشيميايي و ولتـامتري پـالس  پي امپدانس الکتواي، اسپکتروسک چرخه
مورفولوژي سـطح اصـالح شـده بـا تکنيـک      . براي مطالعه سيستم استفاده شد

 .الکتروني مورد بررسي قرار گرفت ميکروسکوپ
پيـرول، ابتـدا   روي بستر پلـي  DNA منظور تثبيت بهتربه: الهي گفتيوسف

ونـد  پي براساس روش جـذب سـطحي و   DNA تثبيت. اكسيد شد سطح مذکور
پيـرول  و بار مثبت پلـي  DNA هاي فسفات الکترواستاتيک ميان بار منفي گروه

 با ساليسيليک اسـيد  DNA کنشبرهم .انجام شد  (PPyox)اکسيد شده فوق

(SA) آسپيرين و (ASA) تکنيک ولتامتري پالس تفاضلي مورد بررسي قرار  با
بـا   DNA شکـن عنوان شاهدي براي بـرهم گوانين به شاز پيک اکساي. گرفت

  .ليگاندها استفاده شد

 
پژوهش مشاهده شد با افـزايش   در اين: وي در تشريح مشاهدات خود افزود

گـوانين کـاهش    هاي اکسايش غلظت ساليسيليك اسيد و آسپيرين مقدار جريان
و  DNA کـنش بـين  بـرهم . هاسـت  با آن DNA کنشرهميابد که نشانه ب مي

ثابت تشكيل پيوند و تعداد . از مدل ايزوترم اشباع اسکاچارت تبعيت کرد ليگاندها
بـا اسـتفاده از روابـط مـدل      DNA داده شـده در مولکـول   هـاي پيونـد   سايت

 .اسکاچارت محاسبه شد
، DNA مولکـول  ١٠ ازاي هـر  نتايج نشان دادند کـه بـه  : الهي گفتيوسف

واکـنش   شش مولکول آسـپيرين بـا آن   هشت مولکول سالسيليک اسيد و تعداد
تـري نسـبت بـه    کـنش قـوي  مشاهده شد که ساليسيليک اسيد بـرهم . دهند مي

کنش به وجود گروه استيل و اثر ازدحـام  که اين اختالف در برهم آسپيرين دارد
 .شود آسپيرين نسبت داده مي فضايي آن در ساختار

  
هاي خطرناک تجزيه يکي از آاليندهدر وهشگران پژموفقيت 

  فاضالب

پژوهشگران گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس موفـق بـه   
  .توکاتاليستي ماده آالينده فنل شدندوتجزيه ف
هـاي  گزارش روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس، فنل از جملـه آالينـده  به

هاي معمـول  ذف آن به روشپذير فاضالب است که حخطرناک و سخت تجزيه
  .پذير نيستطور کامل امکانبه

در ايـن تحقيـق   : خان ماليري مجري اين طرح گفـت مهندس حسام زمان
نانوکسيد مورد مطالعـه قـرار   روي توکاتاليست ووسيله فحذف فنل از فاز مايع به

عنوان بستر تثبيت نانوذرات استفاده و انرژي تابشي بـه وسـيله   از بتن به. گرفت
  .تامين شد UVمپ ال

در : آموخته کارشناسي ارشد عمران گرايش محـيط زيسـت افـزود   اين دانش
اين تحقيق تاثير عوامل اجرايي مانند روش تثبيت، غلظت ماده آالينـده، شـدت   

مورد مطالعـه   pHتابش، نوع منبع تابش، مقدار و اندازه ذرات ماده کاتاليست و 
  .وليدي فرايند نيز بررسي شدو محصوالت ت CODميزان حذف . قرار گرفت

غلظـت  (در شرايط بهينـه  : پژوهشگر دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان کرد
گـرم بـر    ٨٠گرم بر ليتر فنل، ميزان مـاده کاتاليسـت برابـر    ميلي ٥٠اوليه فنل 
، بـازده  )وات ٣٢برابـر   UVو توان منبـع تـابش المـپ     ١١برابر  pHمترمربع، 

  . درصد بود ٩٠يش از ساعت ب ٥حذف سيستم پس از گذشت 
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  اكسيدقلع ساخت حسگرهاي گازي با نانوذرات 

و فناوري رنگ با همکاري پژوهشگران پژوهشگاه  محققان پژوهشگاه علوم
اکسيد و استفاده از يـك روش سـاده و   قلع  کارگيري نانوپودر مواد و انرژي با به

ـ    اند كه به انـواع گازهـا   هزينه، حسگري ساختهكم دروژن و ماننـد اكسـيژن، هي
 .مخصوصا بخار اتانول حساس است

: زاده مجري طرح در اين باره گفت مهندس اميررضا گردش گزارش ايسنا،به
نشـاني   دست آمـده بـا اسـتفاده از روش اليـه     هاي به پژوهش از پوشش در اين

 .متناوب براي ساخت سنسور گاز استفاده شد (EPD) الكتروفورتيكي
: مرحله انجام شده است، افـزود  سگر در سهكه ساخت اين حوي با بيان اين

 ٢٠٠با فاصله حـدود   در مرحله اول كه ساخت الكترود است، دو الكترود موازي
باشـد كـه بـه     تواند كمتر با بيشـتر  فاصله بين الكترودها مي. ميكرون آماده شد
 به ايـن منظـور بـا اسـتفاده از يـك نـوك      . نشاني بستگي دارد پارامترهاي اليه

ي حـاوي اليـه نـازكي از طـال يـا هـر        تيز، شياري روي سطح شيشهآلومينايي 
به ايـن ترتيـب دو الكتـرود تخـت مـوازي      . شود ديگر ايجاد مي پوشش رساناي

 .آيد دست مي به

 
در مرحلـه  : و گفـت  ت ايـن حسـگر اشـاره كـرد    وي بـه مرحلـه دوم سـاخ   

موردنظر و بـا   نشاني در يك سوسپانسيون مناسب از ماده نشاني، فرايند اليه اليه
قلـع   در اين پژوهش از نـانوپودر . شود اعمال ميدان الكتريكي متناوب انجام مي

شود،  اي براي ساخت حسگر محسوب مي كه ماده شناخته شده (SnO2) اكسيد
 .ه استشد استفاده

در اين : پرداخت و گفت چنين به بررسي خواص حسگري اين حسگروي هم
داخل كوره بـا   دست آمده از مرحله قبل در مرحله، الكترودهاي حاوي پوشش به

رسـانايي   شوند و با عبور گازهاي مورد نظر، تغييرات دماي مناسب قرار داده مي
 .شود گيري مي پوشش، اندازه
حسگر با استفاده از يك روش  مطلب که ساخت اين زاده با بيان اين گردش

گازهـا ماننـد    ساده و كم هزينه صورت گرفته و حسگر طراحي شـده، بـه انـواع   
بـا انتخـاب   : اكسيژن، هيدروژن و مخصوصا بخار اتانول حسـاس اسـت، گفـت   

دسـت   هاي به پوشش نشاني در داخل شيار انجام شده و پارامترهاي مناسب، اليه
 .ر گونه ترك هستندآمده عاري از ه

يـابي بـه   اکسـيد را دليـل دسـت   قلـع  اين پژوهشگر، اسـتفاده از نـانوذرات   
ميـدان الکتريکـي    تر عنوان کرد و اسـتفاده از  تر و با کيفيت هاي متراکم پوشش

 .برشمرد هاي اين طرح نشاني الکتروفورتيکي را از مزيت متناوب در فرايند اليه
  

  يودهاي نورافشان آليسنتز نانو موادي جديد در صنعت د

بهشتي تهران موفق به سنتز نانومواد جديدي بـراي   محققان دانشگاه شهيد
كوئينولين آلومينيوم كه مصرف بسيار  هيدروكسي-٨جايگزيني كمپلكس تريس 

 .شدند زيادي در صنايع با فناوري باال دارد،
از  بـيش ( اين نانومواد با داشتن مساحت سـطح بسـيار بـاال    گزارش ايسنا،به
هـاي ديـود نورافشـان     لولـه   توانايي بسيار خوبي در زمينه) مترمربع بر گرم ٧٥٠
 .اند خود نشان داده از  (OLED's)آلي

در   (OLED's)ديود نورافشـان آلـي   هاي روزافزون از فناوري لوله  استفاده
کاربردهاي نمايشي  دليلصنعت نمايشگرهاي مسطح و صنايع نظامي وابسته، به

 .است شده  اي در اين زمينه اطالعاتي باال منجر به تحقيقات گستردهبا محتواي 
دانشگاه شهيد بهشتي در رابطه  ژاد، محقق ن دکتر سيديوسف فضائلي حسيني
 -٨هـاي   کمـپلکس  در ايـن پـروژه، ابتـدا   : با چگـونگي انجـام پـژوهش گفـت    

 -٨ -کلـرو  -٥متيـل کوئينـولين و    -٢-هيدروکسي -٨هيدروکسي کوئينولين، 
ايـن  . بوتوکسـايد تهيـه شـدند    -٢دروکسي کوئينولين آلکوکسـيد آلومينيـوم   هي

بـنفش و رزونـانس    هاي جرمي، مادون قرمز، ماوراي  سنجي طيف ها با کمپلکس
هـاي سـنتز شـده، روي     سـپس، کمـپلکس  . شـدند  مغناطيسي هسته شناسـايي 
نـانوحفرات مـنظم و يـك     کـه داراي  MCM-41 بسترهاي مزوپور سيليکاتي

 .واکنش مستقيم در حالل تولوئن تثبيت شدند  ند، به وسيلهشكل هست
مزوپور سيليکاتي بـه روش   شده روي سطح هاي تثبيت کمپلکس: وي افزود

 و  (TGA/DTA)پــراش پرتــو ايکــس در زوايــاي پــايين، آنــاليز حرارتــي 

 .سنجي مادون قرمز شناسايي شدند طيف
ــا تثبيــت آن اســت کــ نتــايج حــاکي از: ژاد خاطرنشــان كــرد ن حســيني ه ب
سـاختار   ، نه تنها مزوپـور بـودن  MCM-41هاي ذکر شده روي بستر کمپلکس
ها نيز  است، بلكه پايداري حرارتي باال و درصد باالي حضور کمپلکس  حفظ شده

چنين شدت رنگ اين نـانومواد نيـز دليلـي بـر پتانسـيل      هم. است دست آمده  به
 .نورافشان آلي است براي استفاده در صنعت ديودهاي باالي اين مواد

  
  هاي سوختيتوليد الکترود ارزان براي کاربرد در پيل

هاي کربنـي الکتـرود ارزانـي    کمک نانولولهپژوهشگران دانشگاه مازندران به
هـاي  پيـل  ساختند که قادر است سـرعت فراينـد الکترواکسـايش متـانول را در    

  .سوختي افزايش دهد
زوارمحله مجري طرح با اشاره به گزارش خبرگزاري مهر، سيدرضا حسيني به

ــه  ــاي نانولول ــت  مزاي ــار داش ــي اظه ــاي کربن ــه : ه ــر ب ــايي منحص ــرد توان ف
کـارگيري ايـن   هـدايت الکتريکـي بـاال، بـه     مانند هاي کربنينانولوله ساختاري

اصالح شـده توسـعه داده اسـت، از ايـن      نانوساختارها را در ساخت الکترودهاي
کربن حاوي نانولولـه کربنـي    الکترود خمير به ساخت در اين طرح تحقيقاتي رو

 .شده روي آورديم  اصالح
بـا  : حسيني به بيان نحوه اجراي اين طرح پژوهشي پرداخـت و يـادآور شـد   

ترين ابزار الکتروشيميايي ايمن و عنوان مهمهاي سوختي بهکه پيلاين توجه به
رژي الکتريکي زيست براي تبديل مستقيم انرژي شيميايي به ان سازگار با محيط
-ها هستند ميالکترودها يکي از اجزاي بسيار مهم در اين پيل اند وشناخته شده

بـراي الکترواکسـايش متـانول در     عنوان آندشده به توان از اين الکترود اصالح
  .کرد هاي سوختي استفادهپيل

که با اجراي اين طرح بـه دانـش فنـي توليـد الکتـرود ارزان      وي با بيان اين
الکترودي طراحي و توليـد   ،با استفاده از يک ماده فعال: افتيم تاکيد کردي دست

  .قادر است اکسايش متانول را با شدت جريان بيشتري کاتاليز کند کرديم که
  

  گوگرد جايگزيني پيشگيري ازخطرات كودهاي شيميايي با

محققان پژوهشكده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت به دانش 
مناطق مختلف   گردهاي كشاورزي فرموله شده متناسب با خاكتوليد گو فني

 .كشور دست يافتند
احمدي، رييس پژوهشكده شيمي و  گزارش ايسنا، دكتر اميرناصربه

يابي به دانش نشست خبري اعالم دست پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت در
نفت كه داراي يك  پژوهشگاه صنعت: فني توليد گوگرد كشاورزي اظهار كرد
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گوگردي  هاي پژوهشي در زمينه گوگرد و تبديالت دهه سابقه در انجام فعاليت
است با انجام اين طرح توانست يكي از مشكالت اساسي را كه ايجاد همبستگي 

هاي نفت، شركت ملي گاز و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان  وزارتخانه بين
 .بود را برطرف كند تحقيقات خاك و آب

هاي آن در قالب دشواري د گوگرد كشاورزي با توجه بهطرح تولي: وي افزود
كشاورزي  يك پروژه ملي تعريف شد و در اين راستا وزراي وقت نفت و جهاد

 اي امضا كردند كه براساس آن مجري طرح، پژوهشگاه صنعت نفت و نامه تفاهم

 .كارفرما و تاييد كننده علمي و صنعتي سازمان تحقيقات خاك و آب بود
خانگيران توانستيم  در اين طرح با وارد شدن به منطقه: يح كرداحمدي تصر

تبديل گوگرد  صرفه نبودن فروش گوگرد خام و امكانهاي صنعتي را بر به گروه
توجه به  مازاد بر مصرف به محصوالت با ارزش افزوده باالتر متقاعد كنيم كه با

ين افزايش مصرف گوگرد كشاورزي در كشورهاي مختلف جهان توليد ا
عنوان راهي براي مصرف گوگرد مازاد با صرفه اقتصادي باالتر محصول را به

 .بيني كرديم پيش
با اشاره به  رييس پژوهشكده شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت
 نخستين: توليد يك سوم گوگرد كشور در پااليشگاه خانگيران خاطرنشان كرد

همت شگاه خانگيران كه بهتوليد آزمايشي گوگرد كشاورزي بنتونيتي پاالي
پژوهشگاه صنعت نفت به انجام رسيده است به موسسه تحقيقات خاك  محققان

هاي هاي ميداني در استان كشاورزي جهت انجام تست ب وزارت جهاد آ و
 .مختلف ارسال شده است

هاي جديد برمبناي  پااليشگاه چنين ابراز اميدواري كرد با ساختوي هم
ساخت پايلوت  چنينهاي جديد و هم ذي در فرموالسيونحضور تركيبات ريزمغ

 هاي مختلف و در محل پژوهشگاه صنفت نفت براي توليد و تست فرموالسيون

هاي  توانند زمينه توليد انبوه فرموالسيونهن پس از تست به صنعت ب ارائه آ
 .گوگردي حاوي بنتونيت و عناصر ريزمغذي را فراهم كنند مختلف

 
رييس واحد كودهاي شيميايي و مواد معدني ، دكتر ابراهيم عاليي

ها و  شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص ويژگي پژوهشكده
خاك را در حد  pH وگردوقتي گ: كشاورزي عنوان كرد مزاياي استفاده از گوگرد
شود از عناصر غذايي در خاك آزاد مي كند ظرفيت عظيمي چند دهم اصالح مي

ها و مصرف  اي خاك تغذيه ه قابليت مصرف در بخش كشاورزي را دارد و نيازك
چنين وقتي با استفاده از گوگردهاي كشاورزي هم. دهد كودها را كاهش مي

هاي بالقوه به بالفعل تبديل  رفيتشود و ظ شيميايي خاك اصالح مي شرايط
كيفيت خاك و نهايتا محصوالت كشاورزي حاصل از  شود، شاهد افزايش مي

  .خاك مورد نظر هستيم
پژوهشگاه صنعت  اين عضو هيات علمي پژوهشكده شيمي و پتروشيمي

 عنوان كشورهاي توليدمريكا، كانادا و لهستان به آاين نكته كه  نفت با اشاره به

طور به: خاطرنشان كردهستند، عرضه كننده گوگرد كشاورزي در جهان كننده و 
هكتار از اراضي ملي كشور داراي ساختار قليايي است كه از اين  ميليون ١٦ كلي 

جا كه هاي خاك نياز دارد و از آن به اصالح كننده ميان هشت ميليون هكتار

و هر هكتار از اراضي طور متوسط دوهزار تن در روز بوده ظرفيت توليد گوگرد به
 .گوگرد كشاورزي براي اصالح نياز دارد هزار تا دوميليون تن ٥٠٠ كشاورزي به 

و افزايش ظرفيت تدريجي  اميدواريم پس از گذشت سه يا چهار برنامه توسعه
دو ميليون  توانيم ظرفيت توليد اين محصول را بههگوگرد كشاورزي در كشور ب

 .تن در سال رسانيم
ايران دومين منابع عظيم  كهبا توجه به اين: پايان اذعان كردعاليي در 

ميزان گوگرد  چنين با توجه به افزايشهيدروكربني را در اختيار داشته و هم
 ترشدن منابع هيدروكربني استخراج شده در آينده و استحصال شده با ترش

المللي در جهت كاهش ميزان گوگرد در  تر شدن استانداردهاي بين سخت
شاهد افزايش مازاد گوگرد توليد شده نسبت به مصرف آن  هاي نفتي رآوردهف

هاي  سازي دانش فني ساخت فرموالسيون بومي توانيم باههستيم كه اميدواريم، ب
  .قدمي در اين راستا برداريم مختلف گوگردي متناسب با شرايط اقليمي خاك

  

الديم در در سنتز نانوكاتاليزور پا دانان ايرانيموفقيت شيمي

 مقياس گرم
پاالديم در  پژوهشگران دانشگاه شيراز، موفق به سنتز نانوکاتاليزور فلزي

 .کردند مقياس گرمي شدند و از اين نانوکاتاليزور در واکنش سونوگاشيرا استفاده
فيروزآبادي، استاد بخش شيمي دانشگاه  گزارش ايسنا، دکتر سيدحبيببه

خطر براي محيط  کاتاليزورهاي بي ال سنتزدنبدر اين پژوهش، به: شيراز گفت
 .آلي نيز داشته باشند هاي زيست بوديم که توانايي بااليي براي انجام واکنش

محلول آبي ژالتين و محلول : ساخت اين نانوکاتاليزور گفت  وي درباره نحوه
سپس اين . کرديم هم اضافه بسيار رقيقي از نمک پاالديم کلريد در آب را به

هاي  گروه در اين شرايط،. شد) رفالکس(مدت پنج ساعت بازرواني محلول به
 پاالديم  عنوان کاهنده کربوکسيل آزاد موجود در ژالتين در حضور حرارت به

 وسيله اين نانوذرات به. عمل کرده و نانوذرات فلزي پاالديم را توليد کردند
پس از سرد شدن . دام افتاده، پايدار شدند هاي آميد موجود در ژالتين به گروه

حالل آب با جريان هوا تبخير شده و نانوذرات پس از خشک شدن،  محلول،
عنوان کاتاليزور در واکنش مهم  ما از اين ترکيب به. شدند برداري آماده بهره

ها استفاده کرديم و نتايج بسيار خوبي  فنيل استيلنسونوگاشيرا براي ساخت دي
 .دست آورديم هم به

سوار شده روي بستر ژالتين  ما توانستيم نانوذرات پاالديم: فيروزآبادي افزود
اندازه ذرات،  AFM و  TEM،SEM هاي هاي آزمون براساس داده. سازيمهرا ب

اثبات شد  UV طيف  وسيلهکاهش يافتن پاالديم هم به. نانومتر بود ٣-٧حدود 
يري گ سنجي جذب اتمي اندازه و طيف ICPو مقدار پاالديم سوار شده با روش

 .شد
هاي پيشين که  روش دان برجسته با بيان اين مطلب که برخالفاين شيمي

اين پژوهش  گرمي سنتز کنند، در قادر بودند نانوذرات پاالديم را در مقياس ميلي
اين  کهبا توجه به اين: اين نانوذرات در مقياس گرمي به آساني سنتز شد، افزود

. خطر هستند راي محيط زيست، بيذرات قابليت حل شدن در آب را دارند، ب
و   ساخت نانوذرات پاالديم از هيچ ماده کاهنده خارجي استفاده نشده چنين درهم

، عمل کرده )٠(عنوان کاهنده نمک پاالديم به پاالديم  ژالتين به خود بستر
 .است 

يک کاتاليزور هتروژن و  عنوان تواند به گفتني است که اين نانوکاتاليزور مي
کار  پيشرفته به در صنايع مختلفكاهش و ايش زيافت در فرايندهاي اکسقابل با
 .رود
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رائه اسيد ا محققان ايراني، نانوکاتاليزور جايگزين سولفوريک

  .كردند
گيالن موفق به استفاده از نانوکاتاليزوري جديد  پژوهشگران دانشگاه

  .شدند هاي آلي در واکنش اسيد سولفوريک عنوان جايگزيني مناسب براي  به
 دکتر فرهاد شيريني، استاد گروه شيمي دانشگاه گيالن با گزارش ايسنا،به

استفاده از کاتاليزورها در علم شيمي امري ناگزير و : اعالم اين مطلب گفت
در اين راستا کاتاليزورهاي اسيدي نقشي . رود شمار مي ضروري به اي پديده

کارگيري  زمينه، دشواري به مشکل اصلي در اين. کنند مي عمده و کليدي ايفا
و  اسيد ، کلريدريکاسيد ولفوريکسچون هم اسيدهاي شناخته شده معدني

. محصوالت مورد نظر است غيره، سختي جداسازي محصوالت و بهره اندک
عنوان  استفاده از اسيدهاي جامد به با توجه به اين موارد،: وي خاطرنشان كرد

هدف اصلي اين پروژه، . ر گرفته استکاتاليزورهاي جايگزين مورد توجه قرا
موثر براي   عنوان جايگزيني مناسب و سنتز و معرفي يک نانوکاتاليزور جديد به

 .و استفاده از آن در فرايندهاي شيميايي است اسيد سولفوريک
اصالح شيميايي سطح نانوذرات  اساس کار در اين تحقيق،: شيريني افزود

 استفاده از آن به نوکاتاليزگر حاصل و سپسسديم مونت موريلونيت، شناسايي نا
کليدي در   مرحله. عنوان يک نانوکاتاليست ناهمگن در تبديالت آلي مختلف بود

 ،IR هاي به کمک دستگاه(اين پروژه، ساخت کاتاليزور و شناسايي آن 
CHNOS، TGA،XRD، BET وTEM  ( بود که شامل اصالح سطوح

هاي  وسولفونيک اسيد و انجام تمام تستکلر وسيلهسديم مونت موريلونيت به
مونت موريلونيت با  با بيان اين مطلب که واکنش سديمايشان  .الزم بود

روي  بر (SO3H-) اسيد، امکان پيوند عامل سولفونيک اسيد کلروسولفونيک
سطوح سديم مونت موريلونيت، براي ايجاد قابليت کاتاليزگري در اين ماده را 

استفاده از کاتاليزور تهيه شده در تبديالت آلي مختلف : خواهد كرد، گفت فراهم
هاي سنتزي از  هاي عاملي و واکنش زدايي از گروه و محافظت اعم از محافظت

 .ديگر مراحل اين پروژه بود
اوليه، ساخت و   نتيجه: اظهار داشت وي در رابطه با نتايج اين کار تحقيقاتي

کارگيري بسيار  اشاره شده و نيز به هاي شاثبات ساختار کاتاليزور مورد نظر با رو
ها به صورت تبديل آن به ها موفق آن در تسريع واکنش محافظت از آمين

خوبي مويد نتايج به  محقق طرح، مقايسه  گفتهبه. مربوطه بود  N-Bocمشتقات
 ارجحيت استفاده از کاتاليزور ساخته شده نسبت به ساير کاتاليزورها از نظر

رايند، افزايش بهره، کاهش مقدار کاتاليزور مورد استفاده و نيز کاهش زمان ف
استاد دانشگاه گيالن در پايان . کار و جداسازي محصوالت است سهولت روش

هاي آلي  وسيعي از واکنش  کارگيري اين کاتاليزور در گستره بعدي، به گام: گفت
  .نياز به کاتاليزور اسيدي دارند، است که براي انجام،

 
سنتز نانوذرات نقره با  ان ايراني و مالزيايي، موفق بهمحقق

  .سازگار شدند ژالتين زيست

همکاري همتايان مالزيايي خود توانستند نانوذرات نقره  پژوهشگران ايراني با
 گزارش ايسنا،به. نانومتر به روش شيمي سبز سنتز کنند ٥اي حدود  را با اندازه

اظهار  مي دانشگاه فردوسي مشهد،دکتر مجيد درودي، همکار علمي بخش شي
 سنتز نانوذرات نقره، قبال در بسترهاي پليمري مانند پلي وينيل: كرد

و   (PEG)، پلي اتيلن گليکول(PVA) ، پلي وينيل الکل(PVP)پيروليدون
ولي ژالتين نسبت به پليمرهاي قبلي مزاياي زيادي دارد که . شد غيره انجام مي
ارزان، در دسترس بودن و عدم مخاطرات زيست  توان به قيمت از آن جمله مي

شناسايي نانوذرات  در اين تحقيق، به تهيه و: وي افزود. محيطي آن اشاره کرد

 و بررسي تاثير زمان واکنش  (Green Chemistry)نقره به روش شيمي سبز
 .دست آمده، پرداختيمنانوذرات نقره به بر اندازه

دانشمندان،  جديد و توجه ويژه کردبا توجه به روي: درودي خاطرنشان كرد
محيط زيست، در اين  آميز برايهاي غيرمخاطره نسبت به سنتز مواد به روش

هايي رو از معرف از اين. پژوهش سعي شده که اصول شيمي سبز رعايت شود
. محيطي هستندطبيعي دارند و عاري از مخاطرات زيست استفاده شده که پايه

 عنوان پايدارکننده و عامل کاهندهترتيب بهلوکز بهاز ژالتين و گ براين اساس
 .است نقره فلزي استفاده شده هاي نقره به يون

 
ما توانستيم با استفاده از : نتايج حاصل شده گفت محقق پژوهش درباره

اي  نقره را با اندازه هاي واکنشي مختلف، نانوذرات کلوييدي روشي ساده در زمان
و تصاوير  VU-vis با استفاده از اسپکتروسکوپي. ريمدست آو نانومتر به ٥حدود 

  چنين کاهش اندازه، تشکيل نانوذرات نقره و همTEMميکروسکوپ الکتروني
ساختار کريستالي . دست آمده در اثر افزايش زمان واکنش، تاييد شدذرات به
با استفاده از پراش اشعه  ( FCC ) نقره به شکل مرکز وجوه پر نانوذرات
چنين مورفولوژي سطحي فيلم ژالتيني حاوي هم. تعيين شد  (XRD)ايکس

مشخص شده، حاکي   (AFM)اتمي نانوذرات نقره که با ميکروسکوپ نيروي
درودي، استفاده از يک . از پراکندگي يکنواخت نانوذرات در بستر پليمري است

يک معرف عنوان عنوان پايدارکننده، استفاده از گلوکز بهسازگار به زيست بيوپليمر
نانوذرات فلزي  هاي مطرح در تهيه که در مقايسه با ساير معرف احياگر سبز

خطر است و خلوص و پايداري معرفي غيرسمي و بي مانند سديم بوروهيدرات،
پژوهش نسبت به تحقيقات قبلي عنوان  باالي نانوذرات را از مزاياي مهم اين

 .کرد
بيان اين نکته که ژالتين  پژوهشگر بخش شيمي دانشگاه فردوسي مشهد با

اگر اين پليمر در : سازگار فاقد خاصيت ضدباکتري است، افزود يک پليمر زيست
قابليت ضدباکتريايي  عنوان ترکيبي باتواند به کنار نانوذرات نقره قرار گيرد، مي

گيرد،  هاي عفوني مورد استفاده قرار هاي مخصوص زخم در ساخت پانسمان
 .عنوان کاتاليزور کاربرد داشته باشد تواند در صنعت به چنين اين محصول ميهم
  

 نانوبيوسنسور DNA دانان ايراني موفق به ساخت يکشيمي

  .شدند

 پژوهشگران گروه شيمي تجزيه دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس

پايه پلي پيرول پرداختند و  نانوبيوسنسور بر DNA طي تحقيقي به ساخت يک
 هاي ساليسيلسک اسيد بر مکانيزم اثر تعدادي از مشتق بررسي از آن براي

DNA استفاده کردند. 
فيلم پليمري از  با استفاده از سنتز الکتروشيميايي، اين طرح تحقيقاتيدر 

براي اين . شد پليمر پيرول با ساختار نانوفيبر بر روي سطح الکترود پالتين تهيه
ي، ا چرخه هاي ولتامتري از روش. کار از روش ولتامتري پالس نرمال استفاده شد

 سنجي امپدانس الکتروشيميايي براي مطالعهولتامتري پالس تفاضلي و طيف

و هيبريدشدن آن استفاده  DNA پيرول، تثبيت تک رشتهچگونگي سنتز پلي
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پيرول، ابتدا سطح مذکور فوق روي بستر پلي  DNA منظور تثبيت بهتربه. شد
الکترواستاتيک  وش جذب سطحي و پيوندبراساس ر DNA تثبيت. اكسيد شد

 شده پيرول فوق اکسيدو بار مثبت پلي DNA هاي فسفات ميان بار منفي گروه

(PPyox) کنش ميان. انجام شد DNA با ساليسيليک اسيد (SA)، آسپيرين 
(ASA) ،پروپيونيلوکسي بنزوئيک اسيد-٢ (PBA)  ايزوبوتيريلوکسي-٢و 

مشاهده . بررسي قرار گرفت پالس تفاضلي موردبا روش ولتامتري  بنزوئيک اسيد
هاي اکسايش گوانين ترکيب، مقدار جريان ٤افزايش هر يک از اين  شد که با

ثابت تشكيل پيوند . است DNA کنش آنها با دهنده مياننشان کاهش يافت که
با درصدهاي متفاوت بازهاي  DNA توالي مختلف اين چهار ترکيب با چهار

  .آمد دستتيمين به -آدنين گوانين و-سيتوزين

 
دهد که با افزايش حجم گروه جانبي متصل به ريشه  نشان مي اين نتايج

کاهش  DNA ها با کنش آن تر شده و ميانکوچک بنزوئيک اسيد، ثابت پيوند
ها ازدحام فضايي در ساختار آن کنش در اثر يابد که اين اختالف در ميان مي

چنين، در اين مه. نسبت داده شد DNAبراي وارد شدن به شيارهاي کوچک
با درصد بيشتري از بازهاي  DNA هايي ازپژوهش مشخص شد که توالي

- هب داشتکنش با اين چهار ترکي تري در ميانو تيمين، ثابت پيوند بزرگ آدنين
 .اند

موسوي، عضو هيات ... اگفتني است، اين پژوهش با راهنمايي دکتر ميرفضل
  .علمي دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است

  
روي جلد يکي از معتبرترين مجالت  دان ايراني، طرحمقاله شيمي

  .شيمي انگلستان شد

علمي دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف به  مقاله يك عضو هيات
   .انتخاب شد Dalton Transactions  ان طرح روي جلد نشريه تخصصيعنو

  
 جلد عنوان طرح روي اين نشريه كه مقاله دکتر سيروس جمالي را به

(Front Cover)  يکي از معتبرترين است، رگزيده خود بهاي شمارهيكي از
معدني است كه توسط انجمن سلطنتي شيمي  هاي تخصصي شيمي ژورنال

  .شود انگلستان منتشر مي
اکسيد در اثر احتراق ديكربن : آمده استاين محقق در چکيده مقاله 

. شود مي هاي فسيلي مانند نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ وارد هوا سوخت

اکسيد به داخل هوا تقريبأ متناسب با سرعت ديبن كرميزان ساالنه ورود 
امواج  اکسيد،ديكربن ي، عمدتأ ا گازهاي گلخانه. باشد انرژي مي مصرف

 اندازند و باعث گرم شدن زمين و دام ميمنعکس شده از روي سطح زمين را به

هايي که باعث  شوند؛ بنابراين توسعه روش تغييرات اقليمي غيرقابل انتظار مي
. باشند مقدار زيادي مورد توجه ميشود به اکسيد هوا ميديكربن غلظت  کاهش

اکسيد اتمسفري بوده و ديكربن  Fixationها،  از جمله اين روش
 .باشند هاي فلزات واسطه ترکيبات خوبي براي اين منظور مي کمپلکس

حاوي ليگاندهاي کاربني تهيه  هاي اي از کمپلکس در اين مقاله مجموعه
اکسيد ديكربن  Fixationالوه بر هندسه و ساختار جالب، قادر بهشده که ع

  .باشند اتمسفري در شرايط دما و فشار محيط مي
  

گيري  دستگاه اندازه؛ خارجي با شكستن انحصار سه كشور

 .شد مشخصات مواد نانوساختار در ايران ساخته
طراحي فناوري نانو، موفق به   بنيان فعال در حوزهمحققان يك شركت دانش

تعيين مشخصات مواد نانوساختار با  و ساخت دستگاه تعيين سطح مخصوص و
 .شدند (BET-TPR-TPD) ريزي دمايي استفاده از برنامه
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه تهران و  اد، نژ علي علي

- هاهميت فراوان انداز با اشاره به خبرنگار ايسنا وگو با از مجريان طرح در گفت
كمتر از يك بند انگشت از مواد : نانوساختار گفت گيري سطح ويژه مواد

گيري سطح آن  دارد؛ بنابراين اندازه نانوساختار، حدود يك زمين فوتبال سطح
تا  ٢تواند سطوح بين  مي طوري كه اين دستگاهبراي محققان با اهميت است به

  .گيري كند متر مربع بر گرم را اندازه ٢٠٠٠

 
ها در تعيين پركاربردترين دستگاه كه اين دستگاه يكي ازوي با بيان اين

سولفيدي،  اكسيد فلزي، مشخصات مواد نانوساختار از جمله نانوذرات فلزي،
هايي از  ترين مشخصههمم: هاست، تصريح كرد اذبها، نانوالياف و نانوج نانولوله

، توزيع و BETگيري هستند شامل سطحمواد كه توسط اين دستگاه قابل اندازه
 هاي فعال، خواص جذبي نانوذرات، مكانيزم، دماي احياي هاي سايت دانسيته
- علي. سازي است هاي واكنشي نظير انرژي فعال هاي فلزي و پارامتر نانواكسيد
 برمبناي جذب فيزيكي يا شيميايي و ها كه عمده آناليزبيان اين نژاد با
ها  اين تكنيك: تصريح كرد گيرد، ريزي شده دمايي صورت مي هاي برنامه تكنيك

ها و  ها، نانوفيلتر نانوجاذب ها، ها، نانوكاتاليست در تعيين مشخصات كاتاليست
استفاده است و داراي اين قابل  هاي نازك ها و اليه غشاءها، نانوالياف، نانولوله

اسپكتروسكوپي ي ها مزيت است كه از نظر تجربي در مقايسه با ساير روش
ريزي شده،  برنامه در تكنيك دفع : وي خاطرنشان كرد. تر است تر و ارزان ساده

بررسي،  دهند كه از روي سطح نمونه تحت هاي معمول تنها نشان مي دستگاه
با درنظر گرفتن يك روش مكمل مانند  موادي در حال جدا شدن هستند اما

دقت بررسي توان بهسل گازي مخصوص مي با FT-IR جرمي يا سنجطيف
جزء جذب شده است و يا موادي ديگر از  كرد كه مواد جدا شده دقيقا همان

بنابراين با درنظر گرفتن امكان  اند؛ تغيير شيميايي احتمالي نمونه ايجاد شده
هاي  استفاده از روش يگر در اين دستگاه، امكانهاي د استحصال به دتكتور
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هاي  ويژگي شود كه اين مورد يكي از مكمل و دقيق اسپكتروسكوپي فراهم مي
 .هاي مشابه هستند برجسته اين دستگاه در مقايسه با نمونه

  
  دقيق گيري مالمين شيرخشک نوزادان با نانوحسگري ندازها

نقره، نانوحسگري ساده و  -ياژ طالتبريز با کمک نانوآل دانان دانشگاهشيمي
-به. مالمين موجود در شير خشک نوزادان ساختند گيري هزينه براي اندازه کم

دکتر جمشيد منظوري لشکر، استاد بازنشسته شيمي تجزيه  گزارش ايسنا،
لومينسانس تنها تعداد  کمي هاي سيستم در بين: تبريز اظهار كرد دانشگاه

براي انجام  خوردار بوده و حساسيت الزم رامعدودي از شدت نشر کافي بر
کار  براي افزايش کارايي، معموالً يک کاتاليزور شيميايي به. آناليزها دارند

 تحقيقات نشان داده است که اکثر نانوذرات فلزي و اکسيد فلزي فعاليت. برند مي

دهند و موجب تقويت سيگنال  کاتاليزي بااليي را از خود نشان مي
از محل  لومينسانس که به تابش نور کمي: وي افزود. شوند مي نسلومينسا کمي

 شود از گردد، اطالق مي تهييج شده يک واکنش، زماني که به سطح پايه برمي

 .رود کار مي گيري غلظت مواد به هايي است که براي اندازه روش
لومينسانس پرمنگنات در حالت  کمي هاي سيستم: منظوري تصريح كرد

تحقيق سعي کرديم  اين در .کافي براي آناليز برخوردار نيستند معمول از شدت
ها  بررسي. کنيم کار بردن يک کاتاليزور مناسب تقويت شدت اين سيستم را با به
اي  العاده افزاينده فوق ويژه نانوآلياژهاي طال و نقره اثر نشان داد که نانوذرات به

 .لومينسانس دارند روي شدت کمي
ها در  گيري پروتئين روش اندازه: انجام اين تحقيق گفت  اهداف وي درباره

رخي توليدکنندگان، ب. گيرد ها صورت ميمواد مغذي براساس درصد نيتروژن آن
طور غيرمجاز به  علت داشتن درصد باالي نيتروژن در ساختارش، به مالمين را به

ها را آن ئينکنند تا درصد پروت خوراک حيوانات خانگي و شير نوزادان اضافه مي
تاكنون چندين مورد بيماري و حتي مرگ در اثر اين ماده . زياد نشان دهد

ما در اين کار پژوهشي، برآن بوديم که روشي ساده و . است  شده گزارش
مالمين براي اين محصوالت ارائه کنيم، اين کار با  گيري حساس براي اندازه

 .ده عملي شدنانوذرات سنتز ش بهره گرفتن از تجمع مالمين با
نقره را سنتز  -نانوآلياژ طال در اين تحقيق ابتدا: منظوري خاطرنشان كرد

سيستم  آلياژهاي سنتز شده، روي کرده، سپس اثر کاتاليزوري نانو
 گيري در نهايت هم به اندازه. فرمالدهيد بررسي شد-لومينسانس پرمنگنات کمي

آلياژي  داد که نانوذراتنتايج نشان . مالمين موجود در شير خشک پرداخته شد
 نقره، خاصيت کاتاليزوري بااليي نسبت به نانوذرات ساخته شده از طال يا/طال

هاي کم و با دقت  توان مالمين را در غلظت ها ميکمک آننقره تنها دارند و به
 .گيري كرد در شير خشک نوزادان اندازه باال
  

آب عنصر آالينده  شش توليد دستگاهي براي اندازه گيري

  آشاميدني

گيري محققان پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي، دستگاهي براي اندازه
هاي صنعتي با دقت باال هاي آشاميدني و پساببرخي عناصر آالينده در آب

جري طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، در اين ، مابوالفضل ولد خاني. عرضه کردند
-گيري برخي از آاليندهاندازه پروژه تحقيقاتي دستگاهي براي در اين: باره گفت

وي به جزئيات اين . هاي صنعتي عرضه کرديمپساب هاي آشاميدني وهاي آب
است که به  دارندهاين دستگاه داراي نگه: دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت

 شود و دستگاهنمونه آب به دستگاه وارد مي. شوددستگاه جذب اتمي متصل مي

خي از عناصر مانند قلع، آرسنيک، جيوه، آنتيموان و گيري براقدام به اندازه
  .کندها ميبيسموت را در نمونه

هاي که اندازه گيري اين عناصر با استفاده از دستگاهولدخاني با بيان اين
با استفاده از اين دستگاه، دقت : بسيار مشکل است، خاطرنشان کرد موجود
وي . يابدهزار برابر افزايش ميمانند جيوه و آرسنيک تا  گيري عناصرياندازه

 با استفاده از اين: کاربرد اصلي اين دستگاه را آناليز آب دانست و ادامه داد

- در ليتر اندازه گرمنانو ١٠٠توان تا دستگاه وجود برخي عناصر چون جيوه را مي

  .کرد گيري
هاي کنترل که اين دستگاه در کليه آزمايشگاهمجري طرح با تاکيد بر اين

نمونه کامل اين دستگاه : شرکت آب و فاضالب کاربرد دارد، ادامه داد ي وکيف
شده است و در حال حاضر درصدد هستيم تا نمونه اتوماتيکي  توليد و کاربردي

  .کنيم اين دستگاه را توليد
  

تشخيص سرطان خون در ؛ ايران در DNA با ساخت بيوسنسور

  .دقيقه ميسر شد ٢٠كمتر از 

 اصفهان موفق به طراحي و ساخت بيوسنسور عتيمحققان دانشگاه صن

DNA تواند در  طال شدند كه مي سرطان خون برپايه نانوذرات اصالح شده
اين بيماري را  دقيقه براساس توالي خاص ژن عامل سرطان خون ٢٠كمتر از 

استاد دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي  اصغرانصافي، دكتر علي. شناسايي كند
تحقيقاتي علوم پزشكي  روه علوم پايه هفدهمين جشنوارهاصفهان و برگزيده گ

سرطان مزمن خون باعث افزايش : وگو با ايسنا، اظهار كرد رازي در گفت
هاي سرطاني از مغز  سلول. شود در مغز استخوان مي هاي سفيد خون گلبول

ها نظير جگر و طحال را  لنفاوي و ديگر ارگان استخوان به خون راه يافته و غدد
مزمن خون باعث اضمحالل مغز  چنين سرطانهم. دنده تاثير قرار ميتحت 

 .دهد استخوان شده و ميزان ايمني بدن را شديدا كاهش مي

 
دهد كه جهش  ن مينشا كه تحقيقات متخصصان ژنتيكوي با بيان اين

كه  جااز آن: ژني يكي از عوامل مهم سرطان مزمن خون است، تصريح كرد
داراي انتخابگري و حساسيت باال در تشخيص كيفي و  DNA سنسورهاي
 DNA هاي انتخابي بر پايه تشخيص هستند، ارائه روش هاي هدف كمي گونه

ميت بااليي هاي ژنتيكي از اه بيماري در تحقيقات علوم زيستي و تشخيص
 .برخوردار است

اصفهان درخصوص  عضو هيات علمي دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي
اين  در: گفت DNAچگونگي روند تشخيص سرطان مزمن خون در بيوسنسور

عامل بيماري سرطان مزمن خون را جدا كرده  DNA اي از رشتهبيوسنسور، تك
 م كه اين تك رشتهعنوان بستر قرار داديسطح نانوذرات طال به و بر روي

DNA خون بيماران تشخيص دهد  زوج خود را در نمونه تواند سرعت ميبه. 
ي است، هنگامي ا دو رشته هميشه DNA از آنجا كه: انصافي اضافه كرد

يكديگر جدا  ي ازا صورت تك رشتهگونه مورد شناسايي را به DNA توانهكه ب
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است چرا كه  كرد، در واقع يك سنسور حساس تشخيصي ساخته شده
ي جدا شده وجود دارد كه ا حساسيت بسيار بااليي در تك رشته انتخابگري و

خود حساسيت نشان داده وتنها با آن ممزوج   شده جدا  فقط نسبت به رشته
مزمن خون كه بر  سرطان DNA يا كه تك رشتهوي با بيان اين. شود مي

كه در  مشابه خود  رشتهمحض برخورد با بستر نانوذرات طال قرار داده شده به
 بيوسنسور: دهد، خاطرنشان كرد نمونه آزمايشي بيماران وجود دارد تغيير رفتار مي

تك  DNAطراحي شده داراي بستري بر پايه نانوذرات طال است كه حاوي
 اي از بيماري سرطان مزمن خون است و از آنجا كه هيچ رشته ي عاملا رشته

DNA شباهت ندارند هيچ گونه خطايي در يكديگر همانند اثر انگشت به
هاي آزمايشي بيماران  نمونه ي عامل سرطان مزمن خون دراتشخيص تك رشته
 .وجود نخواهد داشت

ي عامل بيماري سرطان خون غالبا در اثر  ها كه ژنبا بيان اينانصافي 
... آلودگي هوا، ترس، نگراني، استرس و: عنوان كرد آيند، وجود ميجهش به

كرده و سبب ابتال به بيماري جديدي مانند  در بدن جهش ژني ايجاد تواند مي
هاي اين سنسور  از ويژگي اين در حالي است كه يكي .سرطان مزمن خون شود

اين جهش ژني  اي است كه توانايي تشخيص و شناسايي بيماري در مراحل اوليه
هاي تشخيص طبي  ايجاد شده و غلظت آن در حدي نيست كه آزمايشگاه

 .تشخيص آن را داشته باشند اناييتو

 
جا كه از آن  :آزمايش، خاطرنشان كرد گويي اينوي درخصوص زمان پاسخ

گونه عمليات هاي تشخيص بيماري در اين روش هيچ برخالف ديگر روش
توان در مدت  مي DNA گيرد با بيوسنسور خاصي بر روي خون صورت نمي

دقيقه، وجود و يا عدم وجود سرطان مزمن خون در بيماران را  ٢٠حدود 
 .تشخيص داد

  
كنترل روند پيشرفت سرطان  با بيوسنسور ابداعي محقق ايراني

 .ميسر شد
نسوري استاد پرديس علوم دانشگاه تهران موفق به طراحي و ساخت بيوس

. ميزان بهبودي و پيشرفت بيماري سرطان را در بدن نشان دهد تواند شد كه مي
دكتر پرويز نوروزي، استاد شيمي تجزيه پرديس علوم دانشگاه تهران در 

با : بيوسنسور جديد گفت ايسنا، با اشاره به طراحي و ساخت اين وگو با گفت
دانشگاه تهران و با  يمياستفاده از حسگر زيستي ساخته شده در مركز الكتروش

تهران،  همكاري پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي
خون و يا ميزان بهبودي افراد پس از عمل  توان ميزان رشد سرطان در مي

عنوان يك آشكارساز در طور كلي اين تكنيك بهمشخص كرد و به جراحي را
براساس نوع پاسخي كه : افزود وي. شود استفاده مي يك سيستم جريان تزريقي

يا عامل بيماري به  توان مشخص كرد كه سرطان و دهد مي اين بيوسنسور مي
جراحي از  كه اطالع از اين مساله پس از عمل هروي كردچه ميزان در بدن پيش

 .اهميت خاصي برخوردار است

هاي معمول كه يك نوع آن آزمايشگاهي است  روش: نوروزي تصريح كرد
گر آن بيماري گيري نشانطور كلي حتي براي اندازهبه. هستند بر مانبسيار ز

اما با استفاده از حسگر زيستي ساخته شده حداكثر  شود روزها وقت صرف مي
وي . شودسرطان مشخص مي ظرف يك ساعت ميزان رشد و يا بهبودي

در استفاده از اين بيوسنسور يك قطره خون از فرد بيمار : خاطرنشان كرد
گر گيري شود كه اين نشانگر مورد نظر اندازهشود تا ميزان نشان مي افتدري

بهبودي يا پيشرفت يك بيماري است و پزشك براساس آن  بيانگر ميزان
  .كند تواند تجويز داروها را تنظيم مي
  

 حسگر آناليز الكتات شدند محققان كشور موفق به ساخت زيست
 هاي کربني نوکامپوزيتي از نانولولهپژوهشگران دانشگاه کردستان با تهيه نا

طرحي از يک سيستم  دار و نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن به  عامل
حسگر جديد و  حساس دست يافته و موفق به توليد يک زيست الکتروکاتاليزوري

 .هاي زيستي شدند مقادير بسيار جزئي الکتات در نمونه گيري اندازه منظور کارا به
هاي  آنزيم ترين گروه در بين هاي دهيدروژناز گسترده نزيمگزارش ايسنا، آبه

 الکتات. گيرند آنزيم متفاوت را در بر مي ٣٠٠شناخته شده بوده و بيش از 
 ها و ها هستند که در سيتوپالسم تمام سلول اي از اين آنزيم دهيدروژنازها دسته

اي مختلفي ه مقدار اين آنزيم در مقابل بيماري . شود هاي بدن يافت مي بافت
 سلول در تشخيص اوليه انفارکتوس کليه، کارسينوم   LDH از . يابد مي افزايش

گيري  بنابراين اندازه. شود نيز استفاده مي... عضالت اسکلتي و کليوي، آسيب
  .حائز اهميت است) الکتات(آنزيم فوق  سابستراي مربوط به  مقادير بسيار جزئي

 
دار  اين کار تحقيقاتي در پنج مرحله مختلف عامل: سليمي در اين باره گفت

هاي کربوکسيليک اسيد، سنتز  دديواره با گروههاي کربني چن نانولوله کردن
 دار و نانوذرات مغناطيسي مگنتيت هاي کربني عامل حاوي نانولوله  نانوکامپوزيت

اصالح سطح الکترود کربن  شيميايي و سپس استفاده از آن در  روشبه
هاي  خواص نانوکامپوزيت حاصله با استفاده از تکنيک اي، بررسي و تعيين شيشه

، ميکروسکوپ ) FT-IR (تبديل فوريه  سنجي مادون قرمز چون طيف متنوعي 
گراديان مغناطيسي   سنجي نيروي ، مغناطيس) TEM (زني  الکتروني تونل

) AGFM  (اي  و ولتامتري چرخه) CV (گيري  ، اندازه NADH  استفاده از  با
بيت تث در  EDC/NHS فوق و استفاده از روش شناخته شده  الکترود تهيه شده 

 دهيدروژناز بر روي و آنزيم الکتات    +NAD کواالنسي توأمان کوفاکتور 

حسگر در آناليز الکتات  کارگيري اين زيستهدنبال آن، بنانوکامپوزيت فوق و به
 .هاي حقيقي سرم خون صورت گرفت نيز نمونه هاي استاندارد و  نمونه در

خواص : ، تصريح كردوي در ادامه با اشاره به خواص موجود در نانوذرات
   Fe3O4 دار و نانوذرات  هاي کربني عامل نانوکامپوزيت حاوي نانولوله  کاتاليزوري

افزايي دو  علت افزايش اثر هم هاي پايين به در پتانسيل  NADH  جهت اکسايش
-و هم)   Fe3O4 دار و نانوذرات  هاي کربني عامل نانولوله(رفته  نانوساختار به کار

داري آنزيم الکتات سازگارپذيري زيستي نانوکامپوزيت در نگه  چنين خاصيت
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هاي اين سيستم  قابليت اندازه نانوذرات و آنزيم از جمله  دليل تشابهدهيدروژناز به
  .ند نانوذرات ميسر شد گيري از هستند که با بهره

 ما در اين کار آنزيم: سليمي با اشاره به کاربرد نتايج اين کار تحقيقاتي گفت

هاي دهيدروژناز  عنوان مدلي از اين دسته از آنزيمدهيدروژناز را به کتات ال
مورد ارزيابي قرار  و توانايي سيستم طراحي شده را در آناليز الکتات  برگزيده

تنها با تعويض آنزيم مورد استفاده با ساير دهيدروژنازها از اين  داديم و در واقع
حسگرها با قابليت آناليز  از زيستگستره وسيعي  ساخت  توان در سيستم مي

زيادي  غذايي و تشخيص طبي کاربرد بسيار  ترکيباتي بهره گرفت که در صنايع
تواند در ساخت  هاي پايين مي پتانسيل در  NADH از طرفي اکسيداسيون . دارند

  .کار گرفته شود به)  Biofuel  Cells (هاي سوختي  آند براي پيل
  
  

  هاي علمي جهانتازه
  

محققان موفق به ؛ !خودروها و مبلمان احافظي با خراش بدنهخد

  .شدند بنفش ءبا اشعه ماورا شونده توليد پليمرهاي خودترميم

آمريكايي و سوئيسي موفق به سـاخت يـك مـاده پليمـري      تيمي از محققان
 .بنفش خود را ترميم كندء ماورا تواند به كمك اشعه اند كه مي شده
شـود   فلزي ناميده مـي  -ابرمولكول ماده كه پليمر، اين ورياكيسد گزارشبه
پـذيري   شكل مـايع انعطـاف  به بنفش ء تواند با قرارگرفتن در برابر اشعه ماورا مي

روي خودرو را  ايجاد شده يها ها و سايشها و فواصل خراش دربيايد كه شكاف
 .پر كرده و سپس دوباره محكم شود

كيس وسترن رزرو اوهايو، موسسه  اين تيم تحقيقاتي كه از محققان دانشگاه
تحقيقاتي ارتش در آبردين  يبورگ سوئيس و آزمايشگاهاآدولف مركل دانشگاه فر

تواننـد از مـواد   هدور ب چندانمريلند تشكيل شده، اميدوارند كه مردم در آينده نه
مانند خـودرو،   پذير براي كارهاي بسيار از جمله پوشش محصوالتي دوباره ترميم
  .ن استفاده كنندكف و مبلما

 
تجـاري آمـاده نشـده، ايـن محققـان       كه اين پليمر هنوز براي استفادهبا اين

 .اند عملكرد آن را اثبات كنند اكنون توانسته
بـرخالف  . ابرمولكـولي سـاخته شـده اسـت     اژاين ماده جديد با مكانيزم مونت
بـا هـزاران اتـم سـاخته      اي هـاي بلنـد زنجيـره    پليمرهاي مرسوم كه از مولكول

-هاي فلـزي بـه   يون تر كه با استفاده ازاند، اين مواد از تركيب مواد كوچك شده

اند كـه   آمده وجودمانند مونتاژ شده بههاي بلندتر پليمري عنوان چسب با زنجيره
 .شوند فلزي منجر مي -ساخت پليمرهاي سوپرمولكولر بهدر آخ

بسياري از جهـات شـبيه سـاير     فلزي از -كه اين پليمرهاي ابرمولكولبا اين
بنفش قـرار   ءماورا در زير تابش شديد اشعه كهپليمرهاي عادي هستند، هنگامي

ينـد،  اين فرآ. شوند طور موقت از هم باز ميگيرند، ساختارهاي مونتاژ شده به مي
. كند راحتي جريان پيدا ميكند كه به مايعي تبديل مي حالتماده جامد اوليه را به

 .شود دوباره سخت مي با قطع شدن تابش نور، اين ماده

دندانپزشكان براي پركردن دندان استفاده  هايي كه محققان با استفاده از چراغ
ها اشـعه نـور را   آن كههنگامي. كردند هاي روي پليمر را ترميم كنند، خراش مي

شدند، ماننـد زخـم پوسـت كـه      مي ها پر و محو گرداندند، خراش روي پليمر مي
كه ترميم زخم پوسـت   با اين تفاوت. گذارد ترميم شده و اثري از خود باقي نمي

چنـد ثانيـه    هاي پليمري تنها برد اما ترميم اين خراش ها زمان مي روزها و هفته
 .كشد طول مي

تا تركيبي مطلـوب از خـواص    ليمرهاي جديد را بررسي كردهمحققان مرتبا پ
هاي فلز كه فرآيند يون ها دريافتند كهآن. مكانيكي و توانايي ترميم را پيدا كنند

د بهتـرين  نـ كن مي تر تحريك مونتاژ را از طريق فعل و انفعاالت شيميايي ضعيف
 .ندستهنمونه براي چسب مولكولي قابل تغيير در برابر نور 

  
  !شود مي زر، جايگزين شمع خودرولي
جاي شمع با ليزر روشن زودي بهاند كه موتور خودروها به كرده محققان اعالم

 .خواهد شد
كنفرانس ليزرها و  گزارش ايسنا، تيم تحقيقاتي رومانيايي و ژاپني حاضر دربه

ـ  توانسته ند كهرددر اول ماه مه اعالم ك  الكترواپتيك د اند نوعي ليزر طراحي كنن
ايـن  . احتراقـي روشـن كنـد    تواند مخلوط هوا و سوخت را در موتورهاي كه مي

مخلوط، كارايي موتورها را افـزايش داده و   تواند با احتراق بيشتر اين رويكرد مي
 .كاهدهها بكنندگي آن از درصد آلوده

 .شركت توليد شمع خودرو است اين تيم در حال حاضر در حال مذاكره با يك
سـال قبـل    ١٥٠هـا در  اختـراع آن  ني شمع خودرو كـه از زمـان  ايده جايگزي

هـا   ايـن شـمع  . شود نمي پيشرفت بسيار كمي داشته با ليزر امر جديدي محسوب
ـ     توانند مخلوط سوخت را تنها مي سـوزاند كـه   هدر نزديكي شـكاف سـر شـمع ب
ها گذشت زمان، فلز سازنده آن چنين بادهد و هم وري احتراق را كاهش مي ه بهر

احتراق با ليـزر   اما تنها با ظهور ليزرهاي كوچك، ايده. شوند به مرور ساييده مي
 .است عملي شده

 
اند  به نمايش يك سيستم پرداخته اين تيم تحقيقاتي از روماني و ژاپن اكنون

يـك سـيلندر موتـور     هـاي مختلـف   تواند دو تا سه اشعه ليزر را در عمق كه مي
خودرو منجـر شـده و از    سازي فرايند احتراق در اين عمل به بهينه. متمركز كند

اما اين مساله نيازمنـد آن  . كند سايش قطعات در اثر گذشت زمان جلوگيري مي
ها  طور كه در شمعشود، همان ليزرهاي با پالس باالي انرژي استفاده است كه از
 .شتعال سوخت نياز استابااليي براي  نيز به انرژي

دليـل بـزرگ و   در گذشـته بـه   گفته اين محققان، ليزرهاي آزمـايش شـده  به
از . محـدود بودنـد   هاي تجربـي  ها تنها به استفاده در آزمايشناكارآمد بودن آن

هاي پرقدرت  اشعه اشت چرا كهتوان از موتور دور نگه د سويي اين ليزرها را نمي
رسانند منهـدم   مي ها ممكن است تمام فيبرهاي نوري را كه نور را به سيلندرآن
شده از پودر سراميك استفاده  ساخته ها براي حل اين مشكل از ليزرهايآن. كند

 .اندازه شمع درآمدند كردند كه فشرده شده و به صورت سيلندرهايي به
ليزرهاي با قدرت باال اسـتفاده   في كه هميشه درهاي ظري برخالف كريستال

حرارت درون موتورهـاي   تواند شود، ليزرهاي سراميكي قويتر بوده و بهتر مي مي
  .احتراقي را تحمل كند
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  هاي سوختي ارزانارائه روش جديدي براي توليد انبوه پيل

هـاي  تـوان پيـل  کمـک آن مـي  پژوهشگران آمريکايي روشي را يافتند که به
  .دست آوردي ارزان را بدون نياز به استفاده از فلز پالتين بهسوخت

جاي فلز بـا ارزش پالتـين   براساس گزارش ساينس، استفاده از مواد ارزان به
. هاي سوختي هيدروژني اسـت هاي مهم در استفاده انبوه پيلفرضپيش يکي از

تند فلز بـا  اکنون گروهي از محققان البراتوار ملي لس آالموس در آمريکا توانس
 .تر از طالاست از پيل سوختي حذف کنندپالتين را که گران ارزش

کنند هاي سوختي هيدروژني تنها پسماندي که توليد ميدر شرايط عالي، پيل
عنـوان کاتـاليزور الزم بـراي    سبب اسـتفاده از پالتـين بـه   اما به. است بخار آب

ها نند استفاده از اين پيلککه در پيل سوختي برق توليد مي هاييتسهيل واکنش
تواند يک مانع اقتصادي مهـم را  بنابراين حذف اين فلز مي. بسيار پرهزينه است
 .کند ها رفعدر توليد اين پيل

واکنش  تواند با اکسيژناند که مياين محققان کاتاليزور فلزي ارزاني را يافته
ده و از کربن مشتق جاي پالتين از آهن و کبالت تشکيل شبه اين کاتاليزور. دهد
 -آهـن  -هـاي محتـوي کاتـاليزور کـربن    اين پيل. کندآنيلين استفاده مياز پلي

هـاي سـوختي داراي   با جريان پيـل  تنها يک جريان برق قابل مقايسهکبالت نه
خاموش رفتار بهتـري از   -هاي تکرار روشنکنند بلکه در چرخهپالتين توليد مي
سـرعت  بـه  خاموش کاتاليزورهـاي رايـج را   -فرايند روشن. دهندخود نشان مي
 .کندخراب مي

 جاي توليد مقادير زيـادي چنين اين کاتاليزور جديد بهگزارش، همپايه اين بر
درصد توان خروجي را کاهش دهد و  ٥٠ميزان تواند بهپراکسيد هيدروژن که مي

روشـي بسـيار کامـل    پليمري داخلي پيل را خراب کنـد، قـادر اسـت بـه     غشاي
  .آب تبديل کند روژن و اکسيژن را بههيد
  

ساخته  با دقت يک ميليونيم ثانيهترين ساعت اتمي جهان کوچک

  .شد
اند که البراتوارهاي سانداي و دراپر موفق به توليد و عرضه ساعتي جديد شده

هاي موجـود  تر از ساعتبرابر کوچک ١٠٠دقت آن تا يک ميليونيم ثانيه بوده و 
  .در بازار است

دالري فوق دقيـق، سـاعتي    ٥٠٠ارش پاپ ساينس، اين ساعت هزار و گزبه
ميـزان  . کوچک بوده و اکنون براي فـروش آناليـن آمـاده اسـت     اتمي و بسيار

نام داشته و در اصل ويژه موسسه دارپـا    CSAC مصرف انرژي اين ساعت که
بـار   ١٠٠و ابعاد آن نيز  بوده هاتر از ديگر ساعتبرابر کم ١٠٠ساخته شده است 

-انتيس ٨/٣ در حدود  CSAC طول و عرض. هاستتر از ديگر ساعتکوچک

ساعت بـا شـمارش فرکـانس     اين. متر استسانتي ٢/١ متر بوده و ضخامت آن
ميليونيم ثانيه  تواند گذشت زمان را در دقتي برابر يکامواج الکترومغناطيس مي

دانه  تر از يککوچکهاي سزيم که درون مخزني اين امواج از اتم. محاسبه کند
 .شونداند پس از برخورد پرتو ليزر با مخزن ساطع ميبرنج قرار گرفته

 
از  .نيز به فعاليت خود ادامه دهد GPS تواند بدون وجود امواجاين ساعت مي

براي استفاده در زير زمين و زير آب ابزاري مناسب و کاربردي خواهد بود،  رواين
دليــل نگرانــي از تــداخل امــواج ســاعت در فضــاهايي کــه بــه در عــين حــال

خوبي و با دقت تلفني قطع شده است نيز به هايالکترومغناطيسي در آن سيگنال
 .کندکار مي
  

  .دارندميهاي فلزي که چاي را داغ نگه دانه
هـا انسـان در   نوشيدن قهوه يا چاي گرم در هنگام صـبح از عالئـق ميليـون   

رو گروهي از مخترعان تصميم گرفتند اين لذت صـبحگاهي  جهان است، از اين
سـاعت   ٥هاي صبحگاهي را تـا  توانند نوشيدنيهاي قهوه که ميرا با ابداع دانه

  .داغ نگه دارند، بهبود بخشند
تواننـد  هـا کـه کـافي ژولـي نـام دارنـد مـي       نس، اين دانهگزارش پاپ سايبه

رسانند ههاي گرم را با سرعتي سه برابر سرعت عادي به درجه حرارتي بنوشيدني
. ساعت حفـظ کننـد   ٥پذير باشد و همان حرارت را براي که نوشيدن آن امکان

واسطه جذب حرارت اضـافي در زمـان داغ بـودن نوشـيدني و آزاد     اين فرايند به
حرارت ذخيره شده به درون نوشيدني براي حفظ حـرارت و جلـوگيري از    کردن

هاي زيباي فلزي داراي نوعي فلز غيرسمي هستند دانه اين. سرد شدن آن است
 ١٤٠اين فلز در درجه حرارت . اندداده شده که توسط اليه استيل بيروني پوشش

جذب کرده و به ايـن   خوددرجه فارنهايت ذوب شده و مقادير زيادي انرژي را به
شـدن   تـر از رونـد عـادي سـرد    شکل درجه حرارت نوشيدني را سه برابر سـريع 

 .دهدنوشيدني، کاهش مي
زماني که درجه حرارت مايع به حد مورد نظر رسيد، فلز درون دانـه آغـاز بـه    

کند و بـه ايـن شـکل    کرده و انرژي ذخيره شده در خود را آزاد مي سخت شدن
 .نوشيدني را دو برابر مدت زمان طبيعي گرم نگه دارد رتتواند درجه حرامي

 
 ها تنها کافي است چند عدد ازبراي استفاده از اين دانه ،گزارشاين براساس 

بياندازيد که نيازي نيست حتما نوشيدني شما قهـوه  ها را درون نوشيدني داغ آن
ـ  البته ليوان بايد در هرحالتي درپوش داشته باشد تـا دانـه  . باشد تواننـد بـه   ههـا ب

  .کار خود را انجام دهند بهترين شکل
  

  !دنياي نانو ها در پونگ الكترون پينگ

كشورهاي مختلـف در موسسـه فيبرهـاي كوانتـومي      يك تيم از دانشمندان
هـا را بـا    دار نـانوكره  شـتاب  هاي شـديدا  پالنك موفق شدند كه الكترونمكس 
  .نظارت قرار دهند هاي انرژي بسيار كوتاه و قوي كنترل كرده و مورد پالس
نـانوذراتي كـه از    هـا در  گزارش ايسنا، هنگامي كه نـور ليـزر بـا الكتـرون    به
تواننـد آزاد   مـي  ها كترونلكند، اين ا ها اتم تشكيل شده، تعامل برقرار مي ميليون

 چنـين تـاثيري اخيـرا توسـط دانشـمندان در     . شـدت شـتاب گيرنـد   شده و بـه 

اين محققان گزارش كردند كه چگونـه  . است  هاي سيليس مشاهده شده نانوكره
الكتريكي قـوي در نزديكـي نـانوذرات ايجـاد شـده و الكتـرون آزاد        هاي ميدان
هـاي مجـاور و تعـامالت     يـدان هاي آزادشده كه توسـط م  الكترون اين. كنند مي

انـد،   يونيزه شدن توسط نـور ليـزر هـدايت شـده     دست آمده ازجمعي بارهاي به
هـايي كـه   هـا را در شـتاب   محـدوديت  توانند قدري كه ميشوند، به دار ميشتاب

توان با  ها را ميحركت دقيق الكترون. هاي تك ديده شده بشكنند تاكنون در اتم
 . صورت دقيق كنترل كردر بهمغناطيسي نور ليز ميدان
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تواند به توليد تابش  توسط نور مي هاي جديد در اين فرآيند كنترل شده بينش
  .كمك كند  (XUV)بنفش شديد و پرانرژي ءانرژي ماورا

 
پونـگ   مسـابقه كوتـاه پينـگ    روني در يك ميدان ليزري بـا يـك  شتاب الكت
آوردن  دستهيك سرويس، پاسخ و يك ضربه لوپ پاياني موجب ب: شباهت دارد
هاي نـوري   اصابت پالس هاي نانوذرات مورد كه الكترونهنگامي. شودامتياز مي
 .افتد گيرند، سناريوي مشابهي اتفاق مي قرار مي

هـا در   پونـگ الكتـرون   بازي پينگ م و عواقب بعديمحققان توانستند مكانيز
محققـان  ايـن   .كننـد  هاي نـور ليـزري مشـاهده    نانوذرات را در تعامل با ميدان

هاي بسيار شديد روشـن كـرده و تـا     پالس نانومتري را با ١٠٠نانوذرات سيليس 
هاي ليزري كوتاهي تنهـا از تعـداد    پالس چنين. پنج کوادريليم ثانيه نگه داشتند

 ميليون ٥٠حدود  نانوذرات هركدام مشتمل بر .اند ي چرخه امواج تشكيل شدهكم

ها با كسري از کـوادريليم ثانيـه يـونيزه شـده و بـا ميـدان        الكترون. اتم هستند
پس از گذرانـدن مسـير كمتـر از    . گيرند پالس ليزر باقيمانده شتاب مي الكتريكي

توانند با ميدان ليزر به سطح  ميها نانوكره، برخي از الكترون يك نانومتر از سطح
  .بازگردند
  

پايان عمر فلزات در صنايع  ؛العاده كاغذ گرافني خواص فوق

  خودروسازي

گويند بـا اسـتفاده از مـواد كامپوزيـت      دانشمندان دانشگاه فناوري سيدني مي
تـر از   بار قـوي  ١٠اند كه  نازكي كاغذ توليد كرده هايي به اليه، مبتني بر گرافيت

تازگي در مجله فيزيك هدر تحقيقي كه ب Newsroomگزارش به. استاستيل 
سرپرستي پروفسور گوژيو به VTSكاربردي منتشر شده است، تيمي از محققان 

-ههاي نانوساختاري از كاغذ گرافيتي ب اند نمونه اند كه توانسته وانگ اعالم كرده
  .سازند

و مواد توليد شده توانايي  دست آمده در اين آزمايش قابل تكثير بودهنتايج به
كارگيري در صنايع خودروسازي، صـنايع هـوايي و الكترونيكـي و     بالقوه براي به

تواننـد از منبـع    موادي هستند كه مي) GP(كاغذ گرافن . صنايع اپتيكي را دارند
  .خام اوليه خود يعني گرافيت فرآوري شده و تغيير شكل و حالت دهند

صـفيه و پـااليش گرافيـت توسـط مـواد      موفق شدند با ت VTSمتخصصان 
شكل نانوساختاري تغيير شـكل و فـرم دهنـد و سـپس طـي      شيميايي، آن را به

ايـن تـوده   . هـاي بسـيار نـازك شـبيه كاغـذ درآورنـد       فرآيندي آن را بـه ورقـه  
ضخامت يك ملكـول  گوشه به هاي كربني شش هاي گرافن شامل توري نانوورق

انـد كـه خـواص     شـكلي مرتـب شـده    زك بـه نا  اي بوده كه در ساختارهاي ورقه
وسـيله  بـه . هـا بخشـيده اسـت   آن  اي به العاده مكانيكي،حرارتي و الكتريكي فوق

انـد مـوادي بـا خمـش و      هاي تركيبي و عمليات حرارتي محققان توانسته روش
العـاده كاغـذ گرافنـي     خواص مكانيكي فوق. سازندالعاده به خواص مكانيكي فوق
. ور مواد جديدي با كاربردهاي تجاري ـ مهندسـي اسـت   تركيبي، نويدبخش ظه

پذيرتر از استيل هستند بلكه  تر و انعطاف تر، سخت تر، قوي تنها سبكاين مواد نه

دار محـيط زيسـت   پـذير و دوسـت   پذيرتر، بازيافـت  تر، صنعت محصوالتي بادوام
  .هستند كه از لحاظ اقتصادي و هزينه سودمندي بيشتري دارند

خصـوص در صـنايع خودروسـازي و    يدبخش روزهاي خـوش بـه  اين مواد نو
تـر،   مراتـب قـوي  ها و هواپيماهايي بـه  توان اتومبيل هوانوردي است، چرا كه مي

تر سـاخت كـه عـالوه بـر ايجـاد       تر و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه  سبك
. تر از همتايان كنـوني خـود هسـتند    آلودگي كمتر و مصرف سوخت پايين بادوام

هـايي بـراي جـايگزين     چون بوئينگ بيش از اين تـالش هاي بزرگي هم يكمپان
اكنون كاغذ گرافن با . كردن مواد مبتني بر كربن يا فيبرهاي كربني با فلز بودند

  .ها براي تحقيق باشدتواند گزينه بعدي آن نظيرش مي خواص مكانيكي بي
  

مواد منفجره با پوشش زهر  العاده دقيق ساخت حسگر فوق

  !عسلزنبور

انـد   ماساچوست موفق به ساخت يك ردياب جديد شده محققان دانشگاه فني
شناسـايي حتـي يـك مولكـول از مـواد       اي بـراي  العـاده  كه از حساسـيت فـوق  

 .تي برخوردار است ان اي مانند تي منفجره
هـاي   نانولولـه  گزارش ايسنا، مهندسان شيمي براي ساخت ايـن حسـگرها،  به

زنبور  ك اتم را با قطعات پروتئين كه معموال در زهركربني توخالي با ضخامت ي
 ايـن اولـين بـاري اسـت كـه واكـنش ايـن       . دادنـد  عسل موجود است پوشـش 

ها به مواد منفجره خصوصا گونه موسوم به تركيبـات نيتروآروماتيـك از    پروتيين
 .است تي به نمايش درآمده  ان تي جمله

هايي تجاري تبـديل كـرد از    دستگاه در صورتي كه اين حسگرها را بتوان به
هـا   مثـال در فرودگـاه   بسياري از آشكارسازهاي مواد منفجره موجود كـه بـراي  

براي آنـاليز   سنج هاي موجود از طيف دستگاه. تر هستند شوند حساس استفاده مي
 .كنند ذرات باردار در حال حركت در هوا استفاده مي

 
هنگـامي  . كند متفاوت كار مي اي كمي اين حسگر جديد مواد منفجره با شيوه

چسـبد،   پوشش داده مي ها را هاي زهر زنبور كه نانولوله كه ذره هدف به پروتئين
. شـود  مـي  باعث تغيير در طول موج نور فلوئورسنت به جاي تغيير در شـدت آن 

غيرمسلح قابل ديد نيستند، دسـت بـه    محققان براي خوانش عالئم كه با چشم
حسگر كه نخستين نمونه از  كار با اين نوع. اند ساخت ميكروسكوپ جديدي زده
 .گيرد قرار نمي تاثير نور محيط چرا كه تحت ؛اين نوع است بسيار آسانتر است

هاي مختلفي  ترويي واكنشمختلف ني پپتيدي به تركيبات-هر تركيب نانولوله
هـاي متفـاوت،    بـا پوشـش   با استفاده از چندين نانولوله مختلـف . دهد نشان مي

خواهان شناسايي  فرد هر ماده انفجاري را كهتوانند نشانه منحصر به محققان مي
فرعي  چنين قادر به تشخيص محصوالتها هم اين نانولوله. آن هستند پيدا كنند

 .داين مواد انفجاري هستن
چنـين  ها و هـم  حاضر توجه شركت گفته اين محققان، اين فناوري در حالبه

 .است ارتش را به خود جلب كرده
همه قـرار گيـرد بايـد بـا يـك       تواند مورد استفادههكه باين حسگر براي اين

هاي موجود در هوا  مولكول طور مستقيم باتواند بهبهمتمركز كننده همراه شود تا 
  .در ارتباط باشد
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  .زنندهايي که هميشه برق ميساخت شيشه

آوري نانو موفق بـه طراحـي و سـاخت     دانشمندان آمريکايي با استفاده از فن
شـود اثـر آب،    گيرد و باعث مـي  اند که روي شيشه قرار مي پوششي نامرئي شده

  .گرد و خاک و در کل هر نوع آلودگي روي شيشه باقي نماند
ترين لکه نيز  اي طراحي شده است که سمج گونهگزارش ايرنا، اين شيشه بهبه
کـار   سطح لغزنده اين شيشه و پوشش به .شود  راحتي با استفاده از آب تميز ميبه

شود گرد و خاک سـر خـورده و روي سـطح آن     رفته روي سطح آن موجب مي
  .باقي نماند

ه اين خاصيت با استفاده از واکنش شيميايي يک نوع حالل ژالتيني پديد آمد
ضخامت يک يا دو اتم از اين مـاده ژالتينـي   اي به سطح شيشه را با اليه. است
شود کـه شيشـه دوام    شيشه با اين ماده نه تنها موجب مي پوشاندن. پوشانند مي

اين  .شود وجود آمدن خاصيت ضدآبي شيشه ميبيشتري پيدا کند بلکه موجب به
خاصـيت  . شود يشه نميهيچ عنوان موجب کدري شاليه کامال شفاف است و به

چنين نور مستقيم هم .رود مذکور تحت تاثير قويترين ماده شوينده نيز از بين نمي
تـاثير   شود، بي اي که با اين ماده اندود مي خورشيد و حرارت باال نيز روي شيشه

  .است
ـ  اين شيشه در آزمايشگاه از  سهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و حتي پ

اي کـه   در ابتدا درک شيشه. نيز خواص خود را حفظ کرده استاعمال فشار باال 
وقت نياز به پاک کردن نداشته باشد براي عموم دشوار بود تا اين که از اين هيچ

توان گفت اين برج اولين استفاده مي .شيشه در بلندترين برج سيدني استفاده شد
) نو هسـتند هايي کـه داراي پوششـي در مقيـاس نـا     شيشه( کاربردي نانو شيشه

هـاي آن   ها از احداث آن ساختمان کـه در تمـام پنجـره   سال. شود محسوب مي
هـاي ايـن    گذرد و جالب است که تابه حال شيشه کار رفته است مينانوشيشه به

بـه تـازگي انـواع    . انـد  بار هم نياز به تميز کردن پيدا نکـرده  ساختمان حتي يک
هـا   هـاي آب روي آن تنها اثر لکهاند که نه  ها طراحي شدهديگري از اين شيشه

هـاي  هاي حاصل از سيمان، موم، رنـگ  ماند بلکه به نوعي حالل لکه باقي نمي
  .متفاوت روغني، بتن و خون هستند

هـيچ عنـوان از روي شيشـه تميـز     عنوان مثال لکه حاصـل از سـيمان بـه   به
رنگ همـواره روي شيشـه   شود يا چنانچه به سختي پاک شود ،يک لکه کم نمي

يکـي ديگـر از    .دارد ماند ولي نانوشيشـه لکـه را روي خـود نگـه نمـي      باقي مي
ترين موارد استفاده مهم. هاي نانوشيشه خاصيت ضد خش بودن آن است ويژگي

نانوشيشه در هواپيما، اتومبيل سواري و کاميون،کشـتي، قـايق و کرجـي، انـواع     
محـافظ   لـوري، هـاي کريسـتالي و ب  ظـرف  کار رفته در ساختمان،هاي بهشيشه
شيشـه سـاعت    شيشه عينک، ابزار پزشکي،شيشه دوربـين،  اي وان حمام،شيشه

کار رفته در لوازم تزييني هاي بههاي آزمايشگاهي، شيشهشيشه مچي و ديواري،
  .و زينتي است

هاي معمولي از امتيازات  نانوشيشه عالوه بر خاصيت فوق در مقايسه با شيشه
کار رفته در ساخت ايـن شيشـه، مـواد    ام موارد بهتم .ديگري نيز برخوردار است

عالوه براين، به . دار محيط زيست هستندطبيعي هستند و به زباني ديگر دوست
هـاي   کار رفته در اين شيشه، استحکام آن از شيشـه دليل پيوندهاي شيميايي به

اسـتفاده از   .ديگر به مراتب باالتر بوده و شکستگي آن تقريبا غيـرممکن اسـت  
آوري نانو در شيشه باعث شده است کيفيت آن در مقابـل آب سـخت تغييـر    فن

شوند ولي جال و شفافيت  هاي معمولي پس از چند سال کدر مي شيشه. پيدا نکند
  .نانوشيشه هميشگي است

آوري در صنعت  پس از مطرح شدن ايده ساخت نانوشيشه، طراحان از اين فن
هـا کـاربرد    ل حاضر ايـن سـراميک  در حا. برداري کردند سراميک و کاشي بهره
  .شويي و آشپزخانه دارندخصوص حمام، دست به گسترده اي در منازل

  شيشه تاشو با استفاده از فناوري نانو

هـاي   دانشمندان آمريکايي با استفاده از تکنولوژي نانو موفق به ساخت شيشه
نـدازه يـک   پذيري آن به ا ها بسيار سبک بوده و انعطاف اين شيشه. اندتاشو شده

عنوان اليه اصلي بـراي سـاخت   هاي تاشو بهشيشه. ورقه نازک پالستيک است
هـاي نـازک و درايـو     ، بـاتري LCDهاي نمـايش   هاي خورشيدي، صفحه پانل

  .دنگير ديسک سخت مورد استفاده قرار مي
هـا در سـاخت هواپيمـا و صـنايع مختلـف کـاربرد        اين اليـه  گزارش ايرنا،به

پـذيري و  دليل خاصيت انعطافهاي تاشو به طور کلي شيشهبه. اي دارند گسترده
هـاي دسـت بشـر     ترين سـاخته  خواص شيميايي منحصربه فرد، يکي از با ارزش

که بسيار سبک است در مقايسـه بـا   شيشه تاشو عالوه براين. شوند محسوب مي
چون ايـن شيشـه در دمـاي    . هاي معمولي از دوام بيشتري برخوردار استشيشه
اي از سيسـتم هـاي    عنـوان مولفـه  از استحکام بااليي برخـوردار اسـت، بـه   باال 

  .گيرد الکترونيکي مورد استفاده قرار مي
  

  ارائه تکنيک جديدي در توسعه فتوسنتز مصنوعي
تواند از يـک مـاده   دانشمندان سوئيسي تکنيک جديدي را ارائه کردند که مي

مصنوعي را در سطوح صنعتي ارزان و در دسترس هيدروژن توليد کند و فتوسنتز 
  .توسعه دهد

تکنيـک لـوزان تکنيکـي را    براساس گزارش نيچر مواد، محققان دانشگاه پلي
دهد حتي در آب نيز خواص نيمه هـادي  اکسيد اجازه ميمس که به  ارائه کردند

عنـوان يـک مـاده اقتصـادي و در دسـترس بـراي توليـد        خود را حفظ کند و به
-اين کشف به بهبود اثربخشـي پيـل  . گيرد فاده قرارمستقيم هيدروژن مورد است

شوند کمک استفاده مي توالکتروشيميايي که براي توليد هيدروژن از آبوهاي ف
 .کندمي

 توالکتروشيميايي نور خورشيد را به انرژي قابل استفاده براي توليدوهاي فپيل

-فتوسنتز به اين عمل را گياهان در فرايند. کنندهاي شيميايي تبديل ميواکنش

-صورت مصنوعي از طريق نيمه هادياين فرايند به. دهندانجام مي طور طبيعي

شود و برق الزم براي تـامين  انجام مي اکسيدمس هاي حساس به نور از جمله 
استفاده از اين نوع اکسيد در توليـد   کند، اما مشکلها را توليد ميانرژي واکنش

خواص نيمه هادي خود را در  که اين مادهمستقيم هيدروژن از آب در اين است 
 .دهدآب از دست مي

گزارش، اکنون اين محققان تکنيکي را توسعه دادند کـه اجـازه   اين  براساس
اکسيد با قطر تک اتمي بـر روي سـطح   تيتانيم اکسيد و روي هاي دهد اليهمي
ر توان قطر اليه محافظ را ببه اين ترتيب مي. نشست کنند تکنيکي اکسيدمس 

و پايـداري نيمـه هـادي را بـراي توليـد       اکسـيد کنتـرل   مس روي تمام سطح
  .هيدروژن تضمين کرد

مزيت اين تکنيک در استفاده از مـواد ارزان و در دسـترس اسـت کـه توليـد      
  .کندپذير ميهيدروژن در سطوح صنعتي را امکان مقادير باالي

  
  يتوولتائيک نانويوهاي فيابي به پيلکشف روشي براي دست

تـوان بـه   گروهي از دانشمندان آمريکايي روشي را يافتند که با کمک آن مي
  .توولتائيک در مقياس نانويي دست يافتوهاي فپيل
گزارش خبرگزاري مهر، محققان البراتوار ملي بروک هوون در آمريکـا بـه   به
جديدي از جفت شدگي ذرات ساخته شـده از نقـاط کوانتـومي کلوئيـدي و      نوع

نانويي دست يافتند که قادر است نور را به روشي کنترل  ي در مقياسذرات فولرن
تـوان از ايـن روش   به گفته اين محققان در آينـده مـي  . شده به برق تبديل کند

  .مقياس نانويي استفاده کرد توولتائيک دروهاي فبراي ساخت پيل



  

  
  
      

۶۰  

اين اولين نمايش : اين دانشمندان در خصوص اين روش جديد اظهار داشتند
 -کننـده  هيبريدي آلي و غيرآلي است که همانند يک سيستم اهـدا  ز يک مادها

ها براي تبديل نور خورشيد به جريان برق عمـل  الکترون پذيرنده -متصل کننده
  .کندمي

هاي متصل کننده و در اين تحقيقات، دانشمندان با تغيير دادن طول مولکول
هـا را  وسانات در انتقال الکتـرون نقاط کوانتومي توانستند بسامد و وسعت ن اندازه

ديمر ابزاري است که در مدار برقـي بـراي تغييـر    . در سطح ديمرها کنترل کنند
 .شود آن استفاده مي ميزان ولتاژ يا نور از

کنند از ديربـاز بـه   دانشمنداني که در عرصه الکترونيک مولکولي تحقيق مي
-براي استفاده در مکانيزمپذيرنده  –متصل کننده  -کننده آلي اهدا هايسيستم

اند نقاط تازگي دانشمندان توانستهبه. اندمند بودهالکتريکي عالقه هاي انتقال بار
تيتـانيم  ها، فولرنها و جمله رنگ دهنده ها ازکوانتومي را با مواد پذيرنده الکترون

هـاي  هاي حساس و پيـل دهنده ترکيب و از اين ترکيب براي توليد رنگ اکسيد
اين دانشمندان اميدوارند که ترکيب نقاط کوانتـومي و  . ي استفاده کنندخورشيد

هـاي  تواند خواص جذب نور و ميزان اثربخشـي پيـل  هب هامواد پذيرنده الکترون
  .توولتائيک را افزايش دهدوف

دهـد  اند اجازه ميجديدي که محققان بروک هوون توسعه داده روشاکنون 
بـه ايـن ترتيـب    . روشي دقيق کنترل شودها بهذرات و فاصله ميان آن که ابعاد
نقـاط  هاي تحريک شده با نور خورشـيد را ميـان  توان شرايط انتقال الکترونمي

ها در سـطح هـر مولکـول بررسـي و از     هاي پذيرنده الکترونکوانتومي و فولرن
  .کرد توولتائيک پربازده در مقياس نانويي استفادهوهاي فدر توليد پيل نتايج آن
  

  هايي طبيعي به سبکي پرداع الماساب
محققان دانشگاه الرنس ليورمور با الهام از فرايند طبيعي ساخته شدن الماس 

توانـد در برابـر   هاي بسيار سبک هستند کـه مـي  در حال تکميل نوعي از هواژل
هاي کوانتومي مورد زودي در ساخت رايانهها مقاومت کرده و بهباالترين حرارت
  .گيرد استفاده قرار

هواژل نام دارد که دود منجمد نيز كه براساس گزارش ديسکاوري، اين ماده 
انـد  تـازگي دريافتـه  شود و محققان الرنس ليورمور و الرنس برکلي بهناميده مي
ها در طبيعت، نوعي جديـد از  گيري الماسالهام از روند شکل توان باچگونه مي
و در پي  ١٩٣١بار در سال براي اولين اين ماده. کنند هاي الماسي را خلقهواژل

  .و چارلز لرند خلق شد ساموئل استفنز کيستلر هايشرط بندي دو دانشمند به نام

 
کـه ايـن دو   و با وجود ايـن اند ها از کربن و سيليس ساخته شدهبيشتر هواژل

صورت طبيعي جاذب بخار هستند، هواژل دافع آب بوده و به اين شکل از ماده به
هـاي  اکنون محققان در تالشند با ايجاد هـواژل . کندمي تخريب خود جلوگيري

محققان براي انجام اين . اين ماده اهدا کنند هاي جديدتري را بهالماسي ويژگي
هـواژل کربنـي را توليـد     ايند استاندارد ساخته شدن المـاس، کار با استفاده از فر

سـپس  . کردنـد  هاي موجود در آن را از گاز نئون پـر کردند و درون تمامي حفره
 اي از الماس محبوس شده و تحت فشار قرار گرفته و دراين ماده درون پوسته

ـ   ن فراينـد  نهايت با استفاده از پرتوهاي قدرتمند ليزري دچار انفجار شد تا بـه اي
 .نيز افزوده شود حرارت

هاي مختلف توان مانند پالستيک درون قالبجا مانده را ميهواژل الماسي به
دار محيط زيست است، همانطور که اين ماده کامال شفاف بوده و دوست ريخت،

توان از اين رو ميدهد از اينمتعددي در طبيعت واکنش نمي الماس نيز با عناصر
بـا کمتـرين اثـرات     پيوند زدني به بـدن انسـان   ش دادن قطعاتماده براي پوش

 هايتوان از اين ماده براي پوشش دادن پنجرهچنين ميهم. جانبي استفاده کرد
کـه ايـن   دليل ايندر عين حال به .اي و تجهيزات فضاپيماها استفاده کردشيشه
زي از ايـن مـاده   ها برخوردار است شايد بتوان روقابليت تاباندن الکترون ماده از
  .هاي کوانتومي استفاده کردساخت رايانه انگيز درشگفت
  

  توليد برق از اختالف شوري آب دريا
نمـک   ريزند، اختالف غلظت ها به درياها مي هنگامي که آب شيرين رودخانه
اكنون پژوهشگران در آمريکا بـا کمـک   . شود به يک تغيير در انتروپي منجر مي

 .تواند از اختالف انتروپي نيرو توليد کند اند که مي ختهفناوري نانو باتري سا
چو و همکارانش با  ، پي Nano Lettersمجلهتحقيق چاپ شده در براساس 

اکسيد از ايـن اخـتالف    هاي منگنز دي نانوميله اي و استفاده از الکترودهاي نقره
 .کنند استخراج مي درصد انرژي ٧٥انتروپي با راندمان 

 
در همـه درياهـاي    زند که اگـر ايـن فنـاوري    گروه تحقيقاتي چو تخمين مي
حـدود  (تريليون وات  ٢پذيري به ميزان تقريبا  جهان استفاده شود، انرژي تجديد

  .کند را توليد مي) درصد مصرف کل جهان ١٣
است؛ امـا بهتـرين روشـي کـه      توليد نيرو با اختالف انتروپي قبالً انجام شده

اسـت کـه در آن    شود، جداسازي آب دريا و آب تازه با غشـاء  امروزه استفاده مي
در . کننـد  يابند و جريان الکتريسيته توليد مـي  ها در سرتاسر غشاء انتقال مي يون

محلول با ذخيره کردن آن  ت بين دوروش اين محققان، انرژي از اختالف غلظ
 .شود صورت شيميايي در باتري، استخراج ميبه

غشايي نـدارد، امـا بـه     مزيت بزرگ فناوري مذکور اين است که نياز به هيچ
اي اين گـروه سـطح    الکترود نانوميله. الکترودهايي با سطح ويژه بزرگ نياز دارد

هاي سديم و کلر بـه داخـل و    هاي يون اين باتري طي حرکت. ويژه بزرگي دارد
اين بـاتري در آب  . کند خارج شبکه بلوري اين الکترودها، انرژي را استخراج مي

وسـيله  هاي سديم به وسيله الکترود نقره و يونهاي کلر به دريا هنگامي که يون
ها هنگامي که  اين يون. شود شوند، تخليه مي مي اکسيد گرفته الکترود منگنز دي
 .شوند شود، رها مي ازه شارژ ميباتري در آب ت

تر از  شده بزرگ دليل غلظت يوني باالتر در آب دريا، انرژي الکتريكي تخليهبه
 .انرژي مورد نياز براي شارژ اين باتري است

تـر از   به غشاء بسيار كم دليل عدم نيازها به در روش اين پژوهشگران، هزينه
 .ها است ديگر روش

  



  

  
  
      

۶۱  

  !جهندروند و مي ه ميهاي دوپايي که را مولکول

هـاي دوپـا روي سـطح     پژوهشگراني از هلند و ايرلند، مولکـول  طبق اظهارات 
گوينـد ايـن    ها ميآن. پرند کنند، جست و خيز كرده، و مي روي مي گيرنده، پياده
ها با غشاهاي  ها و باکتري کنش ويروس تواند به ما درفهم کيفيت برهميافته مي

 .سلولي کمک کند
جوريـان هوسـکنز و    ، Nat. Chem مجلـه حقيق چـاپ شـده در   تبراساس 

همکارانش از دانشگاه تونته با استفاده از ميکروسکوپ فلورسانس، نحوه پخـش  
اي مربـوط بـه    اليـه  اي دوپـا بـر روي يـک سـطح تـک      هاي رنگدانـه  مولکول
-آن. سيكلودکسترين را مورد بررسي قرار دادند -هاي گيرنده جاي پا بتا مولکول
که در چه محيطي قرار گرفتـه   ها بسته به اين اهده کردند که اين مولکولها مش

  .کنند مکانيزم متفاوت براي حرکت بر روي اين سطح استفاده مي باشند، از سه

 

هـاي آزاد   اين سه مکانيزم غالب است، به رقابت گيرنـده  زکه کدام يک ا اين
هاي رنگدانـه را   مولکول اين گروه تمام اين. در محلول بستگي دارد) رنگ آبي(

. شـدند  در يک انتهاي اين سطح قرار داده و باعث ايجاد يک گراديـان غلظـت  
اي ه هاي رنگدانه به اين معنا بود که غلظت کمي از سايت غلظت باالي مولکول

آزاد  هـاي  بيرون از اين ناحيـه، سـايت  . گيرنده بر روي اين سطح وجود دارد آزاد
بنابراين شما يک نيروي محرکه فعال براساس گراديان . بسيار زيادي وجود دارد

ها به سمت نـواحي   هاي آزاد گيرنده داريد که باعث حرکت سريع مولکول سايت
هاي گيرنده براي افزودن به  کولچنين، اين گروه از همان مولهم. شود خالي مي

 .هاي سطحي شود کردند تا باعث ايجاد رقابت با گيرنده محلول پيرامون استفاده
طور نسبتا ضعيفي  دهد که پاهاي يک مولکول رنگدانه به هوسکنز توضيح مي

طور خـود بـه خـود در عـرض چنـد      همين خاطر به خورند، به به سطح پيوند مي
 در غياب هر رقيبي، مشاهده شد: گويد وي مي. شوند يميکروثانيه جذب و آزاد م

هاي رنگدانه در حال پياده روي هستند، به ايـن معنـا کـه در     که بيشتر مولکول
سطح ديگري براي چسبيدن پيدا  شود و يک زمان يکي از پاها از سطح جدا مي

هنگامي که رقابـت  . پاي ديگر بخواهد از سطح جدا شود که کند، قبل از اين مي
سيکلودکسترين آزاد شديد است يا هنگامي کـه همـه    -هاي گيرنده بتا ولکولم

هـاي ديگـر پوشـيده شـوند، پاهـاي       هـاي روي سـطح توسـط مولکـول     گيرنده
هاي آزاد در محلول چسبيده و سپس در محلـول   هاي رنگدانه به گيرنده مولکول

 يـد هوسـکنز تاك . خورند شوند و در يک جاي ديگر به سطح پيوند مي پخش مي

  .اين همان مکانيزم پرواز است: كند مي
  

  .عنصر جديد وارد جدول تناوبي شدند دو

را تائيـد و   ١١٦و  ١١٤دانشمندان پس از سه سال پژوهش، وجود دو عنصـر  
ترين عناصر شناخته شـده رسـما وارد جـدول    اين دو عنصر را به عنوان سنگين

  . تناوبي کردند
اعـالم   ١٩٩٩بـار در سـال   يننخست ١١٤، کشف عنصر io9براساس گزارش

اي کـه دانشـمندان آمريکـايي و    سپس در يک سري از آزمايشات پيچيـده . شد
انجام دادند شواهد محکمي دال بر وجود دو  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤هاي روسي در سال

اکنون پـس از سـه سـال پـژوهش تکميلـي و       .دست آمدبه ١١٦و  ١١٤عنصر 

شف عناصر اين دو عنصر را رسما بازنگري تحقيقات گذشته، کارگروه الحاقي ک
ترين عناصـري هسـتند کـه    سنگين ١١٦و  ١١٤عناصر  .وارد جدول تناوبي کرد
  .اندتاکنون کشف شده

هـاي پلوتـونيم   هاي کلسيم به اتماين دانشمندان موفق شدند با پرتاب هسته
کـاديوم نـام دارد    ان  -که آن را ١١٤پروتون تشکيل شده است عنصر  ٩٨که از 
 -بـا عنـوان آن   ١١٦چنـين بـراي ايجـاد عنصـر     هـم  .دسـت آورنـد  ماً بهمستقي

هـاي  پروتون دارند با هسـته  ٩٨هاي کوريم را که در هسته خود هگزيوم اتم ان 
  .پروتون دارند برخورد دادند ٢٠کلسيم که 

که اين کميته پـيش از ايـن   طوريتصويب يک عنصر چندان آسان نيست به
ورد بررسي قرار داده بود اما هيچ يک از ايـن سـه   را م ١١٨و  ١١٥، ١١٣عناصر 

 ١١٦و  ١١٤گـذاري عناصـر   چنين نامهم .عنصر از سوي اين کارگروه تائيد نشد
حقيقت روسيه پـيش از ايـن پيشـنهاد داده بـود کـه نـام        در. بسيار دشوار است

و  ١١٤براي عنصر   دان روسيفلروويم در بزرگداشت گرگوري فليوفف، فيزيک
کشـف   ١١٧سال گذشـته عنصـر    .برگزيده شود ١١٦ويم براي عنصر نام مسکو

 ١١٢درحالي که عنصر . اين عنصر هنوز رسما وارد جدول تناوبي نشده است. شد
صـورت  وارد جدول تناوبي شد و در بزرگداشت کوپرنيـک بـه   ٢٠١٠اوايل سال 

بـه   ١١٦و  ١١٤ورود عناصـر   گـزارش، ايـن  براساس  .گذاري شدکوپرنيکيم نام
  .باز خواهد کرد ١٢٦و  ١٢٠ول تناوبي راه را براي تائيد عناصر جد
  

  هايي با پوسته مغناطيسي كشف سوپر اتم

ها كه قادر به تقليد از ساير عناصر  گروهي از دانشمندان نوعي از سوپر اتم
  .هاي مغناطيسي غيرمعمول دارند را كشف كردند جدول تناوبي بوده و ويژگي

وهي از محققان دانشگاه ويرجينيا موفق شدند گزارش ساينس ديلي، گربه
توانند از خواص بسياري از  هاي پايدار را كشف كنند كه مي گروهي از سوپراتم

هاي مغناطيسي غيرعادي  عناصر جدول تناوبي تقليد كنند و داراي ويژگي
هاي مغناطيس شده منيزيم هستند كه از ابتدا  ها شامل اتم سوپراتماين  .هستند

خاصيت فلزي منيزيم در صورتي كه  .شد كه غيرمغناطيسي هستند گمان مي
مغناطيسي نيز شود، ممكن است روزي براي ساخت لوازم الكترونيكي مولكولي، 

  .تر مورد استفاده قرار گيرد هاي بزرگ تر و حافظه هاي سريع پردازنده
شان به چاپ رسيد، ندر اين زمينه اي كه اخيراً  در مطالعه انجام شده و مقاله

ها كه شامل يك اتم آهن و هشت اتم منيزيم هستند،  داده شد كه گروهي از اتم
ربا عمل كنند و خاصيت مغناطيس ايجاد شده به دليل  آهن توانند مانند يك مي

دهد كه  يافته اخير دانشمندان نشان مي .ها است وجود چنين تركيبي از اتم
  .ها را مغناطيس كرد توان، با يك تك اتم مغناطيسي گروهي از اتم مي
  

نانوذرات نقره در كاربردهاي  محققان موفق به كاهش خطر

  پزشكي شدند
انـد کـه داراي    اي ايجـاد کـرده   نـانوذرات نقـره   در زوريـخ  ETH محققـان 
توانند بدون آزاد کردن يون نقـره   مي و هاي جديدي در اين حوزه است پتانسيل

 .دنگير سمي، در بخش تشخيص طبي مورد استفاده قرار
نانوذرات  ، Chemistry of Materialsنشريه دربراساس مقاله چاپ شده 

مشکل استفاده از اين ماده  تنها. نقره کاربردهاي زيادي در فناوري پزشکي دارد
 .خطرناک باشد ها تواند براي سلول آن است که آزاد شدن يون نقره مي

ي آماده کنند که نقره را به شکل اخيرا محققان سوئيسي موفق شدند نانوذرات
چنين خـواص نـوري آن   هم در طول استفاده از آن يون نقره سمي آزاد نشود و

حسـگرهاي   تـوان در  بنـابراين از ايـن نـانوذرات مـي    . دست نخورده باقي بماند
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ها يا ديگر اهـداف درمـاني اسـتفاده     پالسمونيک پزشکي براي شناسايي پاتوژن
 .کرد

-حسگرهاي پالسمونيک بـرهم  در سطح هاي موجود تواند با الکترون نور مي

. يابـد  شـده و پـراش مـي    اين نور جذب. ها را به نوسان در آوردکنش داده و آن
درخشـيد و   بنابراين حسگرهاي پالسمونيک تحت تابش ميدان تاريک، خواهند

 اگـر . هـا اسـتفاده کـرد    هـا از آن  ها يا بـاکتري  توان براي شناسايي ويروس مي

توانند به يک مولکول از  ادي متصل باشند، در نهايت مينانوذرات به يک آنتي ب
  .تعيين شده متصل شوند پيش

 
زوريخ، نشان دادنـد   ETH پژوهشگران موسسه مهندسي زيست پزشکي در

ايـن  . کرد توان در حسگرهاي بدون برچسب نيز استفاده ميکه از اين نانوذرات 
 تواند از طريق جذب فيزيکي بدان معناست که هر پروتييني در جريان خون مي

. و حسگر، به حسگر عاري از برچسـب بچسـبد و شناسـايي شـود      ميان مولکول
 عنوان مولکول هدف استفاده ادعاي خود از آلبومين سرم گاو به ها براي اثبات آن

چسبد و موجب تغييـر ضـريب شکسـت     سطح حسگر مي اين مولکول به. کردند
شـود   باالتر محلول موجب مي ضريب شکست. شود حسگرهاي پالسمونيک مي

بـا ايـن کـار    . کند هاي باالتر انتقال پيدا جذب نوري حسگر به سمت طول موج
راحتي  هب توان آن را مولکول زيستي قابل مشاهده خواهد شد، به اين معنا که مي

 .شناسايي کرد
 ن تيم تحقيقاتي توضيح دادند که چگونه عملکـرد ايـن  اي ذكر شده در مقاله

. يابـد  تواند بهبـود بيشـتري    اکسيد مينانوذرات نقره داراي پوشش سيليکون دي
سوئيس ذرات اکسـيد   ETH همکاري آن هيرت، از موسسه ژئوفيزيک ها باآن

اين . ا زيست حسگرهاي مغناطيسي ساختنده و با آن آهن و نقره را پوشش دادند
ـ   اي نظير سلول هاي ويژه سلول نانوذرات چند کاره، قادرند به -ههاي سـرطاني ب

توانمندي نيز توسط محققان اين دانشـگاه   اين. ها را شناسايي کنندچسبند و آن
  .با آزمايشاتي به اثبات رسيد

  
  !تماشا كنيد» بو«با  هاي تلويزيوني را برنامه

گذارند و دانشـمندان   بر بسياري از احساسات بشر تاثير مي ها ه تلويزيونامروز
اي سامسـونگ در   موسسه فنـاوري پيشـرفته كـره    دانشگاه كاليفرنيا با همكاري

حال ساخت دستگاهي هسـتند كـه    ها در تالش براي وسعت دادن به اين برنامه
، در ايـن محققـان   .ردك هاي تلويزيوني استشمام توان بو را نيز از طريق برنامههب

، بـه نمـايش   Angewandte Chemieاي براي اثبات اين ايده در مجله مقاله
وسـيله  هـا را بـه   هزاران بوي احتمالي برنامـه  توان اند كه مي اين مطلب پرداخته

به گفته ايـن محققـان،   . استشمام كرد نصب دستگاه كوچكي در پشت تلويزيون
باشد يا عطر خاصي تبليغ  صي وجود داشته اي غذاي خا برنامه براي مثال اگر در
 .را احساس كندآن تواند بوي شود، بيننده مي

كـردن ميـزان    كوچـك  بـراي  X-Y اين محققان از يك سيستم مـاتريكس 
مختلـف   حجم با قابليت توليد بوهاي مدارات الزم براي ساخت يك دستگاه كم

شود  مي مونياك ناشيعطر از يك محلول آبي مانند آ. در هر زمان استفاده كردند

گيري  كه با حرارت ديدن با جريان برق داخل يك سيم فلزي نازك باعث شكل
االسـتومر   اين محلول در يـک محفظـه سـاخته شـده از     .شود بودار مي يك گاز

و  با ايجاد فشار حرارت. شود داري مي سيليکوني غيرسمي و غيرقابل اشتعال نگه
 .كند باز شده و عطر را از خود ساطع مي بو، يك حفره فشرده ريز در االستومتر

 
ديگو كـه يـك محقـق مشـهور      سان استاد دانشگاه كاليفرنيا در سونگو جين، 

دانسـته و تنهـا    دنيشود، اين ايده را كامال شـ  جهاني در علم مواد محسوب مي
. خوانده است مساله موجود در برابر آغاز مرحله بعدي اين نظريه را اقبال عمومي

دسـتگاه و نمـايش ايـن مسـاله      گام بعدي اين پژوهشگران، ساخت نمونه اوليه
مقياس پذيري آن بـا   است كه اين نمونه براي انتشار عطرها در زمان مناسب و

هـاي همـراه   نيکي مصرفي مانند تلويزيون و تلفـن اندازه الزم براي لوازم الکترو
  .مورد اطمينان است

  
  .ترين ماده دنيا تبخير شد سخت

گروهي از دانشمندان استراليايي موفق شدند با نور ماوراء بنفش، الماس، 
  .ترين ماده معدني طبيعي دنيا را تبخير کنندسخت

  
هاي براساس گزارش ديلي ميل، الماس که از پيوندهاي بسيار محکم اتم

براي  .شودترين کاني طبيعي دنيا معرفي ميعنوان سختکربن ساخته شده به
 در اين. شوداستفاده مي) Mohs(ها از مقياس موس تعيين درجه سختي کاني

ها با ترين آنو الماس سخت ١ترين کاني با درجه سختي مقياس، تالک نرم
  .است ١٠درجه سختي 
کس نتوانسته بود اين ماده بسيار سخت را متالشي و تغيير دهد، تاکنون هيچ

اما اکنون گروهي از دانشمندان دانشگاه مکواري با آزمايش اثرات مستقيم و 
ساختار بلوري الماس نشان دادند که حتي شديد پرتوهاي ماوراء بنفش بر روي 

اين دانشمندان  .پذير باشدآسيب UVاين ماده سخت نيز مي تواند در برابر اشعه 
با مطالعه بر روي نور ماوراء بنفش مشاهده کردند که الماس زير اين نور 

درحالي که براي متالشي شدن . شودمستقيم، شديد و کانوني شده تبخير مي
  .بيعت به ميلياردها سال زمان نياز استاين ماده در ط

  
  براي توليد هيدروژن ساخت نانوکاتاليستي جديد

استنفورد موفق به ساخت کاتاليست جديدي براي به  محققان دانشگاه
  .شدند اصطالح واکنش سير تکاملي هيدروژن

اين  ،است همنتشر شد JACSراساس يك كار تحقيقاتي كه در مجله ب
روي گرافن ساخته  سولفيد رشد يافته بر ديموليبدن ذرات کاتاليست که از نانو

 شده، ممکن است که براي کاربردهاي صنعتي در مقياس بزرگ در آينده،

 .قيمت باشد جايگزين واقعي براي پالتين گران
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هاي فسيلي مرسوم  براي سوخت سازگاري تواند جايگزين زيست هيدروژن مي
با اين حال قبل . شود ايي از آب دريا توليدصورت الکتروشيميويژه اگر بههباشد، ب

هيدروژن  از آن، دانشمندان نياز دارند که براي افزايش راندمان واکنش
 امروزه، موثرترين. سازندهاي ب هاي پيشرفته کاتاليست  (HER)الکتروشيميايي

شوند؛ اما  هايي هستند که از فلزات گروه پالتين ساخته مي، آنHER کاتاليست
  .گران هستند تاين فلزا

 
اکسيد گرافن هاي  اند که صفحه داده هونگجي داي و همکارانش نشان

موليبدن براي نانوذرات  آل عنوان يک بستر ايدههتوان ب پذير را مي انعطاف
شده  كاهيدهاکسيد  گرافن\سولفيد ديموليبدن هيبريد . استفاده کردسولفيد  دي

اين  فعاليت. دارد HER حاصله فعاليت الکتروکاتاليستي بسيار بااليي براي
توليد شده  سولفيد ديموليبدن هاي  کاتاليست بسيار بهتر از فعاليت کاتاليست

 .گرافن است بدون
تروشيميايي است، براي الک دهنده سرعت يک واکنش شيب تافل که نشان
هاي  کاتاليست است که از فعاليت ٤١ mV/decadeاين نانوکاتاليست برابر با

کناره  هاي اين مقدار از تعداد زياد سايت. سولفيد بسيار بيشتر است ديموليبدن 
 سولفيد و اين حقيقت که اين ماده با شبکه ديموليبدن کاتاليستي روي نانوذرات 

عالوه اين کاتاليست هب. شود، ناشي شده است جفت مي خوبيگرافني زيرين به
 ١٠٠کوچکي و چگالي جريان بزرگي دارد و حتي بعد از  ولتاژ هيبريدي اضافه

هاي مرسوم از قبيل پالتين و  که کاتاليست داي گفت. ماند چرخه فعال باقي مي
د واسطه داشتن عملکرهب. هستند قيمت پاالديم اگرچه خيلي کارآمد، اما گران

بيني کنيم  توانيم پيش مي خوب و هزينه پايين اين نانوکاتاليست هيبريدي، ما
قيميت  فلزات گران اين کاتاليست در کاربردهاي صنعتي آينده احتماال جايگزين

 .قبلي شود
طي واکنش  هاي هيبريدي خود را اين محققان کاتاليست

و  (NH4MoS4) تتراتيوموليبداتآمونيم   (solvothermal)لووترمالاس
درجه  ٢٠٠فرمايد اکسيد گرافن در دماي  متيل در محلول دي هيدرازين

گرافن اکسيد به گرافن در طول اين فرآيند، . سلسيوس براي يک شب ساختند
سولفيد  ديموليبدن  به (NH4MoS4) و (RGO) شدهكاهيده اکسيد 
 .شدندكاهيده وسيله هيدرازين هب  RGOروي
 

گيري ميزان مغناطيسي کردن يک  اندازه ساخت دستگاهي براي

  ماده

گيـري مقـدار مغناطيسـي     اند دستگاهي بـراي انـدازه   شده پژوهشگران موفق
عنوان حسگر استفاده شـده   دستگاه از گرافن به در اين. سازندهکردن يک ماده ب

 .است
هاي  جايي که يک مولکول مغناطيسي داراي محدوديتاز آن گزارش ايسنا،به
هـاي تـک    زش اطالعـات اسـت، بنـابراين حـوزه مغنـاطيس     براي پردا کمتري

هـاي مغناطيسـي    از سويي ديگـر تـک مولکـول   . مولکولي اهميت بسياري دارد
بنـابراين ايـن   . جاي دهند قادرند يک بيت اطالعات را در فضايي بسيار کوچک

هـا  براي استفاده از آن با اين حال. مواد در اسپينترونيک نيز اهميت زيادي دارند

يافت، کاري که تا  گيري مقدار مغناطيسي کردن اين مواد راهي براي اندازه بايد
  .کنون انجام نشده است

مولکول را در ميان دو الکترود قرار راهبرد رايج براي اين کار آن است که تک
اين راهبـرد ممکـن اسـت     هرچند. دهندميو جريان الکتريکي از آن عبور  هداد

نيـز وجـود    مولکـول وز اختالل در برخي خواص تکاجرايي باشد، اما احتمال بر
 يک تيم تحقيقاتي اروپايي موفق به طراحـي نانودسـتگاه اسـپينترونيک و   . دارد

توانـد   هيبريدي شده است که با استفاده از حسگرهاي جفت شده با مولکول مي
 .گيردهصورت غيرمستقيم اندازه ب را به حالت مولکول

ايم  ما توانسته: گويد ايتاليا مي CNR کز نانوسايزآندره کانديني، از محققان مر
مولکـول را  حتي تا سـطح تـک   هاي مغناطيسي، مقادير بسيار کوچک از سيگنال

نانوسـاختارهاي   کار از يک حسـگر سـاخته شـده از   براي اين. گيري کنيم اندازه
دستگاه، حالت  در اين. هاي مغناطيسي استفاده کرديم دار و مولکول گرافني عامل

. آيد مي دست مغناطيسي مولکول با اندازه گيري جريان عبوري از ورقه گرافن به
گيـري  هاي بسيار ضـعيفي قابـل انـدازه    اين اولين باري است که چنين سيگنال

در ايـن  . تـر اسـت  برابر کوچـک  ١٠٠سيگنالي که از مقدار رکورد پيشين  است،
وسسـه فنـاوري   فرانسـه و م  CNRS مرکـز  پروژه که با همکاري محققـاني از 

صـورت تـار عنکبـوت جهـت      به کارلسرو آلمان انجام شده است، از ورقه گرافن
آن اسـتفاده شـده    ها و شناسايي مقدار مغناطيسي شـدن  دام انداختن مولکول به

وقتـي  . عنوان ماده حسگر بهره جسـتيم  ما از گرافن به: گويد کانديني مي. است
تغيير هدايت گرافن متناسب بـا   قدارکند، م مولکول مغناطيسي با آن برخورد مي

قـدم بـه قـدم انجـام      ما اين پروژه را. مقدار مغناطيسي کردن آن مولکول است
ـ   ءاين که ياد بگيريم چگونه هر جز. داديم کـاري بـس    سـازيم، هاز دسـتگاه را ب

همـين دليـل سـاخت     بر بـود، بـه  ساخت هر بخش بسيار زمان. دشوار بوده است
  .ني نياز داشتدستگاه زمان طوال کامل

 
هاي مناسبي را سنتز کرده تا  مولکول براي ساخت اين دستگاه محققان ابتدا

افي گرافني با استفاده از ليتوگر هاي در گام بعد اين ورقه. روي گرافن قرار دهند
سيستم در معرض پالسماي  شوند، سپس اين پيوند زده مي هم پرتو الکتروني به
گيري اندازه در پايان براي کاهش مقدار نويز، فرآيند. گيرد اکسيژن قرار مي

  .گيرد الکتريکي در دماي بسيار پايين انجام مي
  

روشي جديد براي ؛ فناوري جورجيا با تالش محقق ايراني موسسه

  .شد فروالکتريک روي پالستيک ارائهتوليد مواد 
فناوري جورجيا و همكارانش با استفاده از روش  استاد ايراني موسسه

براي توليد ساختارهاي  روشي  (TCNL)نانوليتوگرافي ترموشيميايي
 .فروالکتريک نانومقياس ارائه کردند

، در اين Advanced Materialsچاپ شده در مجله  هراساس نتايج مقالب
پذير  پالستيکي انعطاف اي توليد الگوهاي فروالکتريک از بسترهايروش بر

توليد را  شود؛ موادي که تحمل گرماي مورد نياز در فرآيندهاي استفاده مي
نيروي اتمي براي توليد  در اين روش از نوک گرم شده ميکروسکوپ. ندارند

يچيده فروالکتريک پ توان ساختارهاي با اين روش مي. شود الگو استفاده مي
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 هاي قيمت براي جذب انرژي، حسگرها و عملگرها، سيستم  ارزان
 .هاي ميکروالکترومکانيکي توليد کرد نانوالکترومکانيکي و سيستم

اساتيد موسسه فناوري جورجيا  نازنين بصيري غرب، محقق ايراني و از
اين  ما. سازيمهب  دلخواه هاي ما توانستيم مواد پيزوالکتريک را در شکل: گويد مي

اين اولين . کرديم پذير براي جذب انرژي ايجاد هاي انعطاف مواد را روي بستر
فرآيندي  صورت مستقيم با استفاده از باري است که ساختارهاي اين چنيني به

 ما نه تنها مواد. شوند با چنين قدرت تفکيکي ايجاد مي CMOS منطبق با

پايين ايجاد کرديم، بلکه طور مستقيم روي بستري با دماي  فروالکتريک را به
  .وجود آورديم در مقياس بسيار کوچک با اين مواد به الگوهايي

 ١٠هايي به قطر  نانومتر و کره ٣٠هايي به قطر  در اين پروژه، محققان رشته
کارگيري در  ها که قابليت به کره اين. نانومتر با استفاده از اين روش ايجاد کردند

گيگابايت در اينچ  ٢٠٠بر  اي بالغ ند با دانسيتههاي فروالکتريک را دار حافظه
 .آيد توليد شدند که در نوع خود يک رکورد به حساب مي

 
فروالکتريک را روي بستر تک بلور، در  هاي فعلي بايد ساختارهاي در روش

اما با . پذير منتقل کرد انعطاف دماي باال رشد داد و سپس آن را بر روي بستري
. شود پذير ايجاد مي انعطاف ما اين ساختارها روي بستراين روش جديد، مستقي

 ميکروسکوپ نوک  (TCNL)با استفاده از روش نانوليتوگرافي ترموشيميايي

AFM کند که اين حرکت تحت کنترل کامپيوتر است؛  روي بستر حرکت مي
 .کند الگوهايي از مواد بلوري روي بستر ايجاد مي AFM نوک
  

  نانو  فناوري توليد مؤثرتر آب تميز با

رو نانوكامپوزيتي،  اسمز پيش  نانيانگ با ساخت غشاء محققان دانشگاه فني
 .شدند موفق به توليد موثرتر آب تميز

دارن ، Advanced Materialsچاپ شده در مجله  هراساس نتايج مقالب
با كمك يك كامپوزيت  اند سان و همكارانش از دانشگاه فني نانيانگ توانسته

خواص  سازند كههب forward osmosis ،رو يك غشاء اسمز پيش نانواليافي،
امروزه  .دهدنشان ميعالي دارد و در مقايسه با غشاهاي مرسوم عملكرد بهتري 

اي  اي براي توليد آب تميز با آينده شناخته شده رو، فرآيند اسمزي اسمز پيش
زي به فشار كند و نيا طبيعي استفاده مي اين فرآيند از يك پديده. روشن است

اسمز معكوس، انرژي بسيار كمتري  عملياتي ندارد، بنابراين در مقايسه با فرآيند
اين فناوري،  ترين چالش در برابر كاربرد گستردهبزرگ. كند مصرف مي

  .جداسازي اقتصادي آب شرب از محلول خروجي است
كنـد،   رو نفـوذ مـي   سرتاسر اليه انتخابي غشاء اسمز پـيش  موقعي كه آب در

دليل رقيق بنابراين به. شود بسيار رقيق مي محلول كشيده شده در طرف خروجي
به عقب باعث كشيده شـدن مـواد    شونده در طرف خروجي، نفوذ بودن مواد حل

هـاي   وسيله اليههسختي باين فرآيند به. شود شونده در سرتاسر اليه پايه مي حل
نفوذ مواد . افتد مي ه تاخيررو ب پايه ضخيم و متراكمِ غشاءهاي مرسوم اسمز پيش

منجر به  اين محدوديت. رسد شونده به دو طرف در يك غلظت به تعادل مي حل
غشاء  آل يك اليه پايه ايده. شود مي (ICP) ايجاد مشكل قطبش غلظت داخلي

، بايد جهـت عبـور آسـان آب،    ICPرو، عالوه بر جلوگيري از مشكل اسمز پيش
  .متخلخل داشته باشدشدت هبسيار نازك و ب يك ساختار

 
ايم  نانوكامپوزيتي جديدي ساخته رو ما يك غشاء اسمز پيش: گويد سان مي

يه هاي پا در مقايسه با اليه كه يك اليه پايه نانواليافي شبه داربستي دارد كه
ضخامت بسيار نازك و  هايي از قبيل تخلخل باال، شبه اسفنجي مرسوم مزيت

مسيرهاي مستقيمي  نظير اليه پايه نانواليافي، اين ساختار بي. پيچيدگي كم، دارد
 ICP تواند براي جلوگيري از مشكل كند كه مي براي نفوذ آب و نمك تهيه مي

 .حل خوبي ارائه كند  راه
رو نانوكامپوزيتي خود از  پيش اسمز  هت ساخت غشاءاين گروه تحقيقاتي، ج

ماتريس نانواليافي  بار يكفرآيند الكتروريسندگي استفاده كرد و براي اولين
 .عنوان يك اليه پايه، توليد كردهمتخلخل ب

  
  !رسانا با نوار چسب و نيمه هاي فلزي سازي نانولولهاجد

هاي كربني  نانولوله براي جداسازي  روشي ساده محققان موفق به ارائه
 .ها و مواد شيميايي شدند نانولوله كنش بين جداره بر اساس تفاوت برهم تك
، Angewandte Chemieچاپ شده در مجله  هراساس نتايج مقالب

جداره، براساس خواص  هاي تك ويژه نانولولهههاي كربني، ب جداسازي نانولوله
 هاي جداسازي روش. كند وار ميها هممطلوب، راه را براي كاربردهاي عملي آن

اكنون . ها موثر هستند، اما معايب بسياري دارند مرسوم در جداسازي نانولوله
جداره براساس تفاوت  هاي كربني تك آسيا براي جداسازي نانولوله محققان در

 .اند اي ارائه كرده ها و مواد شيميايي روش ساده نانولوله كنش بين برهم

 
هدف ما ابداع روشي : دگوي مي پكينگ ين ژانگ، يكي از محققان دانشگاهج

استفاده از نوار چسب اسكاچ، براي  ورقه كردن مكانيكي گرافن با مشابه با ورقه
ويژه هدف ما ساخت  صورتهب. دجداره بو هاي كربني تك جداسازي نانولوله

باشد،  ها متصلهاي عاملي متنوعي به انتهاي آن نوارهاي چسبي بود كه گروه
جداره فلزي  هاي تك ها هر كدام از نانولولهتوان با استفاده از آنهطوري كه بهب
ها روي بستر باقي  رسانا را از بستر جدا كرد، در حالي كه بقيه نانولوله نيمه يا

هاي  راهبرد برخالف ديگر روش دهد، اين طور كه ژانگ توضيح مي همان. بمانند
هاي  شيميايي به نانولوله هاي عاملي جداسازي، براساس اتصال انتخابي گروه

توان براي  مي بنابراين اين روش را. جداره با خواص الكتريكي مختلف است تك
كاربرد، ها بهآن هاي كربني طويل بدون آسيب رساندن به هاي نانولوله سيستم

 .طور كامل سالم باقي بماندههاي كربني ب طوري كه ساختار نانولولههب
عنوان هرا ب PDMS نازك هاي هاي خود، فيلم اين محققان براي آزمايش

 سيالن اتوكسي ماده زيرين استفاده كردند، در حالي كه آمينوپروپيل تري
(APTES) نوارچسب اسكاچ A توكسي و تريسيالن فنيل ا (PTEOS) 
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هاي  ترتيب گروهعنوان مواد پيونددهنده براي ورود بههرا ب P اسكاچ نوارچسب
بعد از اصالح سطحي با پالسماي هوا، . فنيلي استفاده كردند عاملي آميني و

. اكسيد شدند Si-OH هاي به گروه PDMS روي سطح Si-O-Si پيوندهاي
زيرين و اليه پيونددهنده  PDMS كنش قوي بين اليه براي ايجاد يك برهم

 APTES توانند با مي بهتر (Si-OH) هاي عاملي دار شده، اين گروه عامل

 .واكنش دهند  PTEOSيا
 PDMS چسب اسكاچِ مبتني بر موقعي كه ما اين نوارهاي: گويد ژانگ مي

ها را جدا كرديم، آن كار برديم و سپسهجداره ب هاي نانولوله تك را براي نمونه
رسانا را جدا كرد،  نيمه هاي كربني طور انتخابي، نانولولهبه A سب اسكاچنوار چ

ها  و بقيه نانولوله هاي فلزي چسبيد به نانولوله P در حالي كه نوار چسب اسكاچ
  .نيز روي بستر باقي ماندند

  
  هاي پايدار و ناپايدار با راهبردي جديد مولکول امكان مشاهده تک

ها ارائه کردند كه امكان  مطالعه مولکول براي محققان، راهبردي جديد
در اين راهبرد از  يسنا،ا گزارشبه .كند مي هاي ناپايدار را نيز فراهم مطالعه هسته

يک مولکول  هاي براي مشاهده وضعيت و ويژگي STM نوک ميکروسکوپ
 .استفاده شده است

ها يک  با استفاده از الکترون مشاهده ساختار در حال متالشي شدن هسته اتم
ماسانوري . نيافته است هدف بزرگ بوده که تاکنون در هيچ کجاي دنيا تحقق

 ها دهندهشتاب واکاسوگي مدير گروه توسعه دستگاهي در مرکز علوم مبتني بر

(RNC) هاي ارائه شده براي هسته اتم، از مدل. کند روي اين موضوع کار مي 

ها الکترون به هسته آن طريق آزمايشات پراش الکتروني تهيه شده است که در
 .دهد برخورد کرده و تصويري از ساختار هسته ارائه مي اتم پايدار

 
هاي ناپايدار  هاي هسته اتم ويژگي هاي اخير روي مطالعات زيادي در سال

هاي فعلي هم  مدل ها با دهد برخي پديده رفته است که نشان ميصورت گ
الکترون  هاراديوايزوتوپ، که در آن-آزمايشات پراش الکترون. سازگاري ندارند

 هاي جديدي براي هسته تواند منجر به مدل کند، مي با هسته ناپايدار برخورد مي

يدار و ناپايدار هاي پا ها درک محققان نسبت به هسته با اين مدل. اتمي شود
ماسانوري واکاسوگي و تيمش راهبرد جديدي براي رسيدن به . شود مي بيشتر

سنجي فعال را نام طيف اين گروه تحقيقاتي راهبردي به .اند کرده اين هدف ارائه
پايدار و  هاي ها از جمله مولکول توان تمام مولکول ارائه کردند که با آن مي
 .ها را مورد بررسي قرار دادهاي آن يژگيناپايدار را شناسايي کرد و و

شود، نوک ميکروسکوپ،  مي استفاده STM در اين روش از ميکروسکوپ
با . کند اعمال مي گيرد و الکتروني به آن دقيقا باالي مولکول مورد نظر قرار مي

. کند اين کار مولکول شروع به حرکت در يک جهت مشخص و کنترل شده مي
 ها نوکبراي نوشتن اين حروف، آن. را نوشتند STM هها با اين کار کلمآن

کنند تا در جهت مورد  ميکروسکوپ را باالي يک مولکول برده و آن را وادار مي

کنش ميان اين کار بدون اطالع از طبيعت مولکول و برهم. کند نظر حرکت
 .پذير نيستالکترون و مولکول امکان

 
هاي  توان با اين روش اتم مي دهد که ها نشان مينتايج آزمايشات آن

هاي  توان فناوري مي با اين کار. هاي آب جدا کرد هيدروژن منفرد را از مولکول
حداقل  بهعنوان سوخت را توسعه داد و مصرف انرژي را توليد هيدروژن به

 ها نيز اين روش کاربرد دارد، براي مثال در مورد توکاتاليستودر حوزه ف. رساند

اکسيد، محققان معتقد بودند که واکنش کاتاليستي تيتانيم خواص کاتاليستي 
تحقيقات انجام . دهد که اکسيژن وجود ندارد ماده در نواحي رخ مي روي اين

نشان داد که اين  STM سکوپاستفاده از نوک ميکرو شده با اين روش و
  .افتد که اکسيژن نيست، اتفاق مي ها در نواحي عقيده صحت دارد و واکنش

  
 يمصنوع يستيز يمعدن يها ستاليكر دانشمندان موفق به ساخت

  .شدند
شدند كه خواص و  يسنتز يها ستاليساخت كر دانشمندان موفق به

  .است يونصدف حلز مانند يستيز يه به مواد معدنيساختارشان شب
 ،Nature Materialبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي منتشر شده در مجله 

باشد كه تحت  باال ييدر توسعه مواد با كارآ يتواند گام مهم يق مين تحقيا
، مواد يستيز يمواد معدن .شوند يساخته م يط و فشار اتمسفريمح يط دمايشرا

ر يمقاد يكربنات كه حاوسيم كلمانند  يك ماده معدنيكه از  هستند يتيكامپوز
 يگونه مواد دارا نيا. ل شده استين است، تشكيپروتئ مانند ياز ماده آل يكم

سه با يو شكل، قابل مقا يكيخواص مكان ار سخت بوده و از لحاظيبس يساختار
ط يها تحت شرا كيكه سرام  يها هستند؛ در صورت كيمانند سرام يمواد سنتز

 يبر رو زين ين كنترل كميچنشوند و هم يم سخت دما و فشار باال ساخته
 .ها وجود دارددست آمده آن خواص به

 
، دندان و صدف  ساختار استخوان طور گسترده در ، بهيستيز يمواد معدن

سم ساخت يمکان دانشمندان درصدد کشف. شود يافت ميا خرچنگ يحلزون 
 ط آب و در درجهيط محيدر شرا يعيط طبيله محيوس به يستيز يمواد معدن

توانند مواد هعت بيدوارند با الگو گرفتن از طبيها امآن. ط هستنديمح يها حرارت
 .د كننديو تول يط موجود، طراحيط آسانتر از شرايرا در شرا يسنتز
دز موفق شدند تا يملدرام از دانشگاه ل ونايدكتر ف يبه سرپرست ياتقيم تحقيت

مانند پوشش  يستيز يمعدن مشابه با مواد يكه خواص يسنتز يمواد معدن
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را در حضور  تيكلس يها ستاليها كرآن. دارند را سنتز کنند ييايخارپوست در
 ، رشدكنند يعمل م ين مصنوعيعنوان پروتئ كه به يسنتز يمرينانوذرات پل

 يسخت يساخته شده دارا يمصنوع يستيز يمواد معدن: ديگو يونا ميف. دادند
ساخته  يتيماده كامپوز را دريت خالص هستند، زيكلس ياز مواد معدن يباالتر
دست  ت بهيكامپوز ت سخت اضافه شده ويك سابستريك ماده نرم به يشده، 

 يها نمونه البته. تتر اس ل دهنده آن سختيتشك ادوآمده، از هر كدام از م
كلسيم  تر از سخت ياند كه ساختار ز ساخته شدهين كربناتكلسيم ه يبرپا يگريد

  .كربنات خالص دارند
  

ست يز يها ندهيمشكل آال ين برايريش يحل ، راهياسفنج خوراك

  !يطيمح
بات يد تركيجد يها وسترن كه سال گذشته گونه نورث دانان دانشگاهيميش

كرده بودند، اكنون  يالكل خود را معرف ه از شكر، نمك ونانوساختار ساخته شد
به  يطور مؤثرد بهنتوان يم اند كه را كشف كرده يكربن خنث يبات خوراكيترك

 .پردازندهد بياكس يدكربن ره ير و ذخي، تسخييشناسا
 ين بلورهايا ،JACSبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي منتشر شده در مجله 

ار يها بسكردن آن ساخته شده و آماده يتماما خنث باتيركاز ت يفلز يآل متخلخل
 يآل يها ر چارچوبيدر برابر سا ياديز يها برترن مسأله به آنيا. ساده است

 . دهد يم يفلز

 
د، مؤثر ياكس يدكربن جذب  ن دريچنمتعارف كه هم يفلز يآل يهاچارچوب
اغلب از فلزات  دست آمده وكنند، معموال از مواد حاصل از نفت خام به يعمل م
 يفلز يآل يها چارچوب يها يژگيگر وياز د .برخوردارند ين و سميسنگ

د به رنگ ياكس يدكربن ن است كه در زمان پرشدن از يوسترن ا محققان نورث
  .ر استيپذ ر كربن برگشتيند تسخين فرآيچنو هم هقرمز درآمد

ند فوتوسنتز از كربن يكه در فرآ سازندهب ييها توانند مولكول ين محققان ميا
شتر استفاده يب دياكس يدكربن  ريتسخ يها برااند و از آن جو منشا گرفته

 يد نه تنها سميمواد جد ،يعيبات طبيها از ترك ن چارچوبيبا ساختن ا. كنند يم
 .خود را كاهش دهند ديد مرتبط با تولياكس يدكربن توانند انتشار  ينبوده، بلكه م

ك مولكول شكر ين نام دارد، يكلودكستريسا ن اسفنج كه گامايا يب اصليترك
. ديآ يدست مذرت به است كه از نشاسته يعيطب يستيحاصل از سوخت ز

روبيديم ا يبنزوات تاسيم پنمك مانند  دست آمده ازشكر با فلزات به يها مولكول
ق شكر در بلورها بوده يم دقيتنظ نيشده و ا يدارك مكان نگهيد در يدروكسيه

 .است يد ضرورياكس يدكربن ر موفق يتسخ يكه برا
 يفلز يآل رمعمول با چارچوبيغ ياتفاق يد طياكس يدكربن قت كه ين حقيا

زمان  ييشناسا يساده برا يا وهيدهد، دانشمندان را به ش يواكنش نشان م
ك مولكول شاخص را كه ين محققان يا. كرد ييت بلورها راهنمايپرشدن ظرف

پردازد، در هر بلور  ير رنگ خود مييق تغيته از طريدياس رات درييتغ ييشناسا به
كربن از   يفلز يآل يهازرد رنگ چارچوب يكه بلورها يزمان. دادند قرار
- د بهيجد يهاچارچوب يسادگ. نديآ يبه رنگ قرمز در م شوند، يد پر مياكس يد

شدن به  يتجار يب را براين تركيها، اسبز آن ين و گواهييپا نهيهمراه هز
  .است  ل كردهيخوب تبد يا نهيگز
  

الكترونيكي با كشف خواص جالبي  گام محققان در توليد قطعات

  از هتروساختارهاي اكسيدي
، يشبه دوبعد يرونگاز الکت ياز جمله رفتارها يجالب خواص  محققان به

 يمبتن يدياکس يمقاومت در هتروساختارها نگيچيو سوئ يسيمغناط يرفتارها
د ين مواد بتوان در تولياز ا شود ياند كه موجب م برده يپ STO يبر بسترها

 .استفاده کرد يکيقطعات الکترون
 ،Nano Lettersبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي منتشر شده در مجله 

شده تا از  است که موجب يباندگپ بزرگ يدارا (STO) تاراتتاراسترانسيم 
 يمولت ديعنوان بستر در تول ن ماده بهيا. ق استفاده شوديعنوان عا ن ماده بهيا

ر ينظ يجالب ياز ساختارها. شود يگر استفاده ميمواد د ياريها و بس فروس
 ياساخت هتروساختاره يد است، براياکستيتانيم  يکه حاو STO يبسترها

 يزر پالسير رسوب لينظ ييها با کمک روش ده با سطح تماس صافيچيپ
 .شود ياستفاده م

 
بر  يمبتن يدياکس يهتروساختارها در يخواص جالب  را محققان بهياخ
 يگاز الکترون يرفتارها توان به ين خواص مياز ا. اند برده يپ STO يبسترها

ن يا. ومت اشاره کردنگ مقايچيو سوئ يسيمغناط ي، رفتارهايشبه دوبعد
استفاده  يکيد قطعات الکترونيتوان در تولهن مواد بيشود تا از ا يخواص موجب م

 .کرد
 دياکستيتانيم  يحاو STO دانمارک، بستر يمحققان دانشگاه صنعت

زر ياز رسوب ل ها با استفادهآن. ق قرار دارديعا يها لميآن ف ياند که رو ختهسا
استفاده از  با يقاتين گروه تحقيا. جاد کردنديلم را اين فياتاق ا يدر دما يپالس
 يريگ اندازه کس، مقدار انتقال الکترون را در آنيتوالکترون اشعه اوف يسنجفيط

 (LAO) ناتيآلومالنتانيم ها از جنس  لمين فيافتند که اگر ايها درآن. کردند

د جايا STO در سطح يکيالکتر يک سطح تماس رسانايساخته شده باشد، 
باشد، سطح تماس  LSMO (La7/8Sr1/8MnO3) ييه نهاياگر ال اما. شود يم
 .ماند يم يق باقيعا

از دانشگاه  يمتشکل از دانشمندان ، کهيقاتيم تحقين تيه گزارشات ايبرپا
سطح  يکيموجود در نزد ژنياکس يها پکن است، حفره يشگاه مليتونت و آزما

در كاهش و  شياکسا تماال واکنشاح. هاست ت نمونهيتماس، مسوول رفتار هدا
 موجود در سطح لميف. کند يفا مينجا ايدر ا ينقش مهم STO سطح تماس بلور

STO نيژن دارد، بنابرايبه جذب اکس ياديل زيل خود، تمايدر هنگام تشک 
 .شوند يآن م كاهششود، موجب  يروبرو م STO لم باين فيکه ا يزمان
 لم ويان فيتماس م سطح يکيت الکتريش هداين موضوع موجب افزايا

STO است  يدرحال نيکند، ا يدا ميمشابه فلزات پ يکه رفتار يطور شود، به يم
 ن نوعيبه اعتقاد محققان، ا. ق هستنديد بوده و ذاتا عايه، اکسيکه هر دوال

رمعمول در سطح تماس خود يرفتار غ ياز هتروساختارهاست که دارا يديجد
 .هستند
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 کسانيبا اندازه  يدنمع يها د ابرخوشهيتول
ان يف ميک تعادل ظريتوان از  يم: گان اعالم كردنديشيم محققان دانشگاه

کسان بهره برد ي يها با اندازه يا نانوذره يها ابرخوشه جاديا يبرا ياتم يروهاين
از  ياريبس يار دشوار است برايآن بس به يابيكه دست يژگين ويكه ا

 .د استينانوفناورانه مف يکاربردها
 Natureبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي منتشر شده در مجله 

Nanotechnology، ها  روسيسازنده و يروها موجب گرد آمدن اجزاين نيهم
ق از يتحق نيکار رفته در ا به يا ابرخوشه يساختارها. شود يم گريکديکنار 
 .ها هستند روسيه ويجهات شب ياريبس

 
دانشگاه  يميش ياستادان مهندس کوالس کوتوف و شارون گلوتزل،ين
 افتند که اگر ساختيدر  ،اند ق را برعهده داشتهين تحقيا يرهبركه  گانيشيم

 م،يف آغاز كنمختل يها اس با اندازهينانومق يساختمان يها را با واحدها ابرخوشه
گر به حالت يکديجاذبه واندروالس با  يرويک و نيدافعه الکتروستات يروهاين

با  ييها ل خوشهين تعادل، تشکيا. کنند يو رشد خوشه را محدود م دهيتعادل رس
جاد شده يشرفت ايپ: ديگو يگلوتزل م. كند ير ميپذ امکان کنواخت راي يها اندازه
 شيباً کامل آرايتقر يرات به شکل ساختارهام نانوذياست که ما باعث شد نيا
تواند در مورد مواد  يست و ميستم نين سيمشاهده شده محدود به ا کيزيف. ابندي
م يتوان يکند، م يستم کار مين سيم ايدان يحال که م. کار رود ز بهيگر نيد

 .کنند ين شکل عمل ميهم  م که بهيکن يطراح يگريد يساختمان يواحدها
 يد پودريسلنكادميم شده از  ديتول (supraparticles) يمعدن يها ابرخوشه
- ها همآن يها يژگيو از ياريستند؛ اما بسين يمصنوع يها روسيقرمز رنگ، و

 تجمع و جدا شدن، با ييپوسته و توانا-چون اندازه، شکل، ساختار هسته
 ها در يژگين ويداشتن ا: ديگو يکوتوف م. کسان استيات ين شکل حيتر ساده
ها را با  يژگين ويتوان ا يم. ار قابل توجه استيبس يک سامانه کامالً معدني

ط، جذب نور و يچون مقاومت در برابر محهم يد مواد معدنيمف اتيخصوص
  .کرد بيترک يکيالکتر ييرسانا
ن ينانو در چ يعلوم و فناور يونگ تانگ، استاد همکار در مرکز مليژ
 يها شيسازنده آرا يساختمان ينند واحدهاتوا يم ين ذراتيکه چن نيا: ديگو يم
ک يه، يثانو يين رفتار خودآرايا. ز استيانگ جانيار هيمنظم باشند، بس يبعد سه

 يکاربردها يآورد که برا يبزرگ فراهم م يجاد نانوساختارهايا يبرا يراه عمل
  .ار مهم هستنديبس يعمل

 يها سوخت ديتول ينانوذرات برا نير ايتکث يکوتوف در حال حاضر رو
ن کار در ياز ا توان ين ميچنهم. کند يد کار مياکس يدكربن از  يسنتز

نه يهز ن امريبهره برد که ا يديخورش يها ليقات مربوط به پيو تحق يدارورسان
 .دهد ين ذرات را کاهش ميد انبوه ايتول

م را يکه امکان رشد و ترم ييخودآرا يندهايبا رونوشت فرا: ديگو يکوتوف م
 يها از سامانه ياريد بسيم توليتوان يم آورند، يزنده فراهم م يها سميارگان يبرا

توان هکه ب يم تا حديل كنيفلزات تسه رسانا و مهيمواد ن د را ازينانوساختار مف
  .داد ها انجام رستانيدب يها شگاهين کار را در آزمايا

  
 يسيک مغناطيپالسمون د نانوذرات دوکارهيتول
آرگون  يشگاه ملياس در آزمايک مرکز مواد نانومقيتوننانوف محققان گروه

جاد نانوذرات يا يشکل برا يب يا حدواسط دانه کيبر  يمبتن يديراهکار جد
 .اند د توسعه دادهياکسآهن  نقره و يها دوکاره متشکل از نانوالماس

 Angewandteبراساس نتايج يك كار تحقيقاتي منتشر شده در مجله 

Chemie، حاصل از نقره يل رزونانس پالسمون سطحيدل به يبيکن ذرات تريا 

-منحصر به يکياُپت يها يژگيد، وياکسآهن از  يس ناشيو پاسخ ابرپارامغناط

 توانند در يچندکاره م يديبرينانوذرات ه. دهند ينشان م از خود يفرد
ن يبه ا يابيداشته باشند؛ دست يا چندگانه يمختلف، عملکردها يکاربردها

عنوان مثال،  به. ار دشوار استيبس يجزئ استفاده از نانوذرات تک باعملکردها 
 يد، نه تنها داراياکسآهن اثر و  يک فلز بيمتشکل از  يديبرينانوذرات ه

ز از خود ين يسيهستند، بلکه پاسخ مغناط يکياُپت فرد منحصر به يها يژگيو
 .رود يشمار م هک چالش بي يديبرينانوذرات ه نيسنتز انبوه ا. دهند ينشان م

 
شکل، بر  يب يا حدواسط دانه کين راهکارِ متشکل از يت ايد موفقيکل
 يو چسبندگ يا دانه نانوذرات يشکل رو ينازک ب يها ق روکشيدق يريگ شکل

ن يرود ا يم انتظار. ان دو جزء درون هر ذره استوار استيم يقو يسطح تماس
 يبرا (SERS) يافته سطحيچندکاره در انتشار رامان بهبود يديبرينانوذرات ه
و  يکياُپت/يسيدوحالته مغناط يربرداري، تصويستيو ز ييايميش يحسگر
 .باشند ديمف يدارورسان
  
از عنكبوت  يمريپل يها د رشتهيتول ت دانشمندان نانو دريموفق

  ييايميش

ک عنکبوت يا موفق شدند با استفاده از يلوانيپنس يالتيا محققان دانشگاه
  .جاد کننديمر ايپل از جنس ييها ، رشتهييايميش

. کند يست استفاده مياز کاتال ين انرژيتام يستم براين سيا سنا،يگزارش ابه
ن يتام يرها براک نانوموتور است که از مونومي ييايمين عنکبوت شيواقع ا در
ن يا: نديگو يوسمن سن و همکارانش ميآ. کند ياستفاده م از خودين مورد يروين

ن، يش از ايتا پ. مرها را داراستيد پليدر تول يريکارگ هب تينانوموتور قابل
عنوان سوخت،  کوچک را به يها ها مولکول ستيکاتال نانوموتورها با استفاده از

شود  يجاد مينانوموتور ا يغلظت در دو سو ، اختالفکارنيبا ا. کردند يمصرف م
 يبرخ ين روش براياما ا. شود يآن محسوب مه محرک يرويعنوان نکه به

 .ستيکاربردها مناسب ن
ون يزاسيمرياز پل يستيز يها ستميس يدانستند که برخ يو همکارانش م سن
، با يباکتر يوعا، نيستريمثال ل يبرا. کنند يمحرکه استفاده م يرويجاد نيا يبرا
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ن گروه يا. کند ين ميتام محرکه خود را يروين، نيون اکتيزاسيمريپل استفاده از
که ممکن بود  يفلز  يون آليزاسيمريپل يها ستياز کاتال يريتعداد کث يقاتيتحق
د را يکار آخود به خودبه يها موجود در حرکت يستيکاتال يها تواند در واکنشهب

ن يش از ايپ س و تگزاسيهرچند محققان دانشگاه را. مورد مطالعه قرار دادند
محرکه  يرويعنوان نون بهيزاسيمريند پليفرآ يريکارگ طور مستقل احتمال به به

 ن موضوع دريبودند، اما تا کنون ا  نانوموتورها را مطرح کرده  در حرکت

  .ده بوديشگاه به اثبات نرسيآزما

 
ون يزاسيمريا از پليلوانيپنس يالتيا ن موضوع، محققان دانشگاهياثبات ا يبرا

کمپلکس فلزات ( ست گروبزيکاتال نوربورنن با استفاده از (ROMP) حلقه باز
شه ياز جنس ش ياتذر( ها ابتدا ذرات جانوسآن. استفاده کردند) واسطه کاربن

کره مين دوست وکره آن آبميك نيکه  يطوربوده، به يشکل کرو يکه دارا
 .ه کردنديطال را ته -کايليس) ز استيگرگر آبيد

کرومتر بود که بر يم ٩٦/٠قطر  کا بهيلياز جنس س يا هسته ين ذرات دارايا
روه ن گيادامه ا در. جاد شديه طال اياز تک ال ياز آن روکش يبخش يرو
گروبز  ستيکا را که فاقد روکش طال است، با کاتاليلياز س يبخش يقاتيتحق

 .پوشش دادند
رو محرکه خود را يستم نين سيا نوربورنن، يمحلول حاو يبا افزودن مقدار

 يگاز ياستفاده از کروماتوگراف ز بايمقدار مونومر مصرف شده ن. آورد يدست م به
دن مونومرها و يتن نامتقارن، شروع بهستم، ذرات ين سيدر ا. شود يمشخص م

. مشاهده کرد SEM توان با يکار را منيجه ايکنند که نت يمر ميل آن به پليتبد
 يبا افزودن مقدار. دارد يز به غلظت نوربورنن بستگيزان مصرف مونومر نيم
ل دهنده موتور از هم يتشک يها ست، مولکوليبازدارنده کاتال ل اتر،ينيل ويات
ست، محققان ير کاتاليتست تاث يبرا. شود يم ند متوقفيه و فرآخته شديگس
ج ينتا. کار گرفتندست گروبز بهيکاتال کا را بدون استفاده ازيليبار ذرات سکي

  .جاد نشده استيستم ايدر س ينشان داد که حرکت
  

ل، با يوند طويپ يدارا يها مولکول يداريپا افتند كهيمحققان در

  .ابدي يم شياافز يواندروالس يروهاين

وند يقدرت پ ، Natureهينشرراساس نتايج كار تحقيقاتي منتشر شده در ب
ر ييبا تغ. ک مولکول استي تيو فعال يدارين کننده مقدار پاييان دو اتم، تعيم
 يبرا. ر دادييتغ توان خواص مولکول را ين قدرت و مقدار دسترس بودن آن ميا

ن يدن ايکش ن بايطول آن دارد، بنابرابا  يميوند، رابطه مستقيک پيمثال قدرت 
 .ف كرديوند را تضعيشتر و پيتوان طول آن را از مقدار نرمالش ب يوند ميپ

 SLAC يشگاه مليدانشگاه و آزما در دو يير محققان اروپاياخ يها افتهي

تواند  يمولکول م کيگر يد يها ان بخشيجاذبه م يرويدهد که ن ينشان م
بهبود  تواند موجب يافته مين يا. کربن شود يها اتم يداريش پايموجب افزا

 .توسط دانشمندان شود ييو دارو يمولکول يها يطراح
قت ين حقيدنبال درک بهتر ا ما به: ديگو ياز دانشگاه استنفورد م يداه يجرم
 ين پروژه رويا. ستيدار نيناپا وند بلند،يپ يک مولکول دارايم که چرا يهست
گر مواد و يق را به دين تحقيج ايتوان نتا يالبته م. ها انجام شده است آلکان
-به يهستند که دارا ييها پروپان و اکتان آلکان اتان،. م داديز تعميها ن مولکول

هم به يوند کوواالنسيک پيها با  ن اتميا همه. اتم کربن هستند ٨و  ٣، ٢ب يترت
با  يصورت چهاروجه به  يکربن يها اتم diamondoidsدر . اند متصل شده
  ).همانند الماس( هم متصل هستندبه يکوواالنس يوندهاياستفاده از پ

 
کرده و سه نوع آلکان  بيرا با هم ترک diamondoids قاتين تحقيدر ا
 يبرا. است ليار طويکربن بس -وند کربنيطول پ هااند که در آن د ساختهيجد
مقدار نرمال  ش ازيد بيبا يوند مرکزي، پيا توده  diamondoidکيجاد يا

 نيدر ا. آنگستروم برسد ٥٤/١ش از يکه طول آن به بيطور ده شود، بهيکش
 نيتر ليرسد که طو يآنگستروم م ٧٠٤/١کربن به  -وند کربنيب، طول پيترک
ار يشکل بسد بهين مولکول جديا. شود يکربن محسوب م يها اتم انيوند ميپ

ن نشان داده يشيقات پيتحق. شد، است يکه تصور م دارتر از آنيپا اريبس يبيعج
ش از يتوانند ب يم يآنگستروم ٦٥/١کربن  -وند کربنيپ با ييها بود که آلکان

د، يل جدن مولکويدر ا. دار بماننديگراد پا يسانت درجه ١٦٧ يک ساعت در دماي
گراد حرارت داده شد، از هم  يسانت درجه ٣٠٠که  يتنها زمان يانيوند ميپ

  .ختيگس
دهد که  ينشان م يمتريو ترموگراو  NMRکس،يا ج مطالعات اشعهيانت
ن يا. آن است يداريموجب پا مولکول يها گر بخشيان ديجاذبه م يروين
گر را يکدي مختلف مولکول يها شود بخش يموجب م يواندروالس يها روين

 ن محققان،يش از ايپ. شود يمولکول م يدارين مساله موجب پايجذب کرده و ا

گرفتند، اما  يده ميرا ناد يواندروالس يروهايمولکول، ن يداريپا يهنگام بررس
  .دارند ياديت زيروها اهمين نين پروژه نشان داد که ايا جينتا

  
 يانقباض مولکول د در محاسبهيجد يثبت رکورد

را مورد  يموفق شده است انقباض مولکول يالملل نيب يقاتيم تحقيک تي
 .ند محاسبه کندين فرآيشدن دو اتم را در ا کيمطالعه قرار داده و مقدار نزد

 Inorganicهينشرراساس نتايج كار تحقيقاتي منتشر شده در ب

Chemistry ، ک شدن دو اتميکس مقدار نزديها با استفاده از پراش اشعه اآن 
ک رکورد محسوب يکومتر گزارش کردند که در نوع خود يپ ١٤٠م را يديريا
 .شود يم

 
موفق  يا را با انجام پروژهيخا محققان مرکز علم نانو در دانشگاه کپنهاگ

اين . ک شوندينزد ييايميش يندهايدرک بهتر فرآ گر بهيک گام ديشدند 
انجام دادند که  ک مولکول موجود در آبي يپژوهشگران، مطالعات خود را رو

 .د باشديمف يميخصوص حوزه ش محققان، به يتواند برا يها مج آنينتا
ها در آب  رفتار مولکول يدرباره چگونگ افتهين يا: ديگو يستنسن ميمورتن کر

ق در يتحق يرا استانداردها را برايز ار مهم باشد،يتواند بس يم يانشن ديچن. است
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ما . دهد يگسترش م (wet chemical process) تر يميش يندهايحوزه فرآ
و هم در  يصنعت يندهايبتواند هم در فرآ يقين تحقيج چنيم که نتايدواريام

 .د باشديافتد، مف يکه درون بدن اتفاق م ييندهايحوزه فرآ
اما  )هيم ثانيارديليک ميدر ( افتد يم ع اتفاقيسر يليها خ در مولکولانقباض 

. کند يريگ ن زمان را اندازهيا ستنسن موفق شده استيمورتن کر يقاتيم تحقيت
عالوه بر محققان  در فرانسه انجام شده است که  ESRF ن کار در مرکزيا

 .شتنددا ز شرکتيسو نياز دانشگاه کپنهاگ و ر ي، پژوهشگرانيفرانسو
م که يکس استفاده کردياشعه ا ما از روش پراش: ديگو يستنسن ميمورتن کر

زنده قبل و بعد از  صورت ک مولکول را بهي يته الکترونين روش، دانسيبا ا
ار کوتاه يبس زريک تابش ليشروع واکنش، ما از  يبرا. ميدست آورد انقباض به
 ژه،يکس ويع تابش اشعه اک نويم و در قدم بعد با استفاده از يبهره گرفت

ن کار يبا ا. ميگر دنبال کرديکديم را به يديريک شدن دو اتم اينزد يچگونگ
 .شد يريگ مولکول اندازه انقباض
ک يهم نزدکومتر بهيپ ١٤٠ دهد که دو اتم يق نشان مين تحقيج اينتا
در  ييکايگروه آمر کياست که  يشتر از مقداريدرصد ب ٦٢ن رقم، يا. اند شده
نشان دادند  ٢٠٠٤در سال  ييکاين گروه امريا. دست آورده بودند به يژه قبلپرو

ن يا .شوند يک ميهم نزد کومتر بهيپ ٨٦م ي، دو اتم روديکه با تابش پالس نور
 .ار دشوار استيبس يها کارار کوچک بوده و رصد آنيارقام، بس

در  يتوپ فلزن است که دو يمانند ا ش ما،يآزما: ديافزا يستنسن ميمورتن کر
 يايدر دن ين حرکتيچن رصد. کند يرا ط يک متريه مسافت يک ثانيکمتر از 

ن کامال متفاوت يقوان ها ها و مولکول اتم يايرممکن است، اما در دنيما غ يواقع
 .نانو چقدر جالب است يم فناوريفهم ينجاست که ميا. است
  

����!cHd�!cHd�!cHd�!cHd�            ������������             %�z 
Y��  ی��¡ %�z 
Y��  ی��¡ %�z 
Y��  ی��¡ %�z 
Y��  5 ز¤£¢� $#"!5 ز¤£¢� $#"!5 ز¤£¢� $#"!5 ز¤£¢� $#"!    ¡�ی�  

جايي كه معرفي كتب جديد منتشرشده در زمينه شيمي توسط نشريه خبري از آن :مقدمه
باشد، لذا درصدد آنيم كه در هر شماره رساني اين نشريه ميانجمن از اهداف اطالع

از . تعدادي از كتب جديد را از اين طريق به جامعه شيمي كشور معرفي نماييم
باشند هاي خود ميبه معرفي كتاب مولفين، مترجمين و ناشران محترم كه عالقمند

خود را به دفتر نشريه ارسال تازه منتشر شده گردد يك نسخه از كتاب درخواست مي
  . هاي آتي به معرفي آن پرداخته شودفرمايند تا در شماره

  

  ، جلد اولاصول شيمي عمومي

تأليف مارتين استوارت سيلبربرگ، ترجمه دكتر مجيد ميرمحمدصادقي، 
عباس پارسافر و دكتر محمدرضا سعيدي، انتشارات نوپردازان، چاپ دكتر غالم

  ريال  ١٠٠٠٠٠بهاء  ص رحلي، ۵۶۰، ۱۳۹۰اول 
كتاب به زبان اصلي است، ) ۲۰۱۰(اين كتاب كه ترجمه ويرايش دوازدهم 

كليدهاي مطالعه شيمي، اجزاء ماده، استوكيومتري : فصل با عناوين ۱۲در 
هاي شيميايي، گازها و نظريه ه عمده واكنشها، سه دستها و معادلهفرمول
مولكولي، شيمي گرمايي، نظريه كوانتوم و ساختار، آرايش الكتروني و -جنبشي

هاي پيوند كوواالنسي و هاي پيوند شيميايي، شكل مولكول، نظريهتناوب، مدل
هاي فاز به بررسي مفاهيم نيروهاي بين مولكولي مايعات، جامدات و تبديل

در هر فصل تعدادي تمرين حل شده و . عمومي پرداخته است اساسي شيمي
از . تعدادي تمرين حل نشده جهت تكميل اطالعات خواننده ارائه شده است

  فرد اين كتاب چاپ تمام رنگي با كيفيت بسيار مطلوب،هاي منحصر بهويژگي

روز بودن مطالب و جامع بودن مفاهيم شيمي ترجمه دقيق، سليس و روان، به
  .مي استعمو

  
  

  ، جلد دوماصول شيمي عمومي

تأليف مارتين استوارت سيلبربرگ، ترجمه دكتر مجيد ميرمحمدصادقي، 
دكتر غالمعباس پارسافر و دكتر محمدرضا سعيدي، انتشارات نوپردازان، چاپ 

  ريال  ١١٠٠٠٠بهاء  ص رحلي، ۶۰۸، ۱۳۹۰اول 

  
بان اصلي است، كتاب به ز) ۲۰۱۰(اين كتاب كه ترجمه ويرايش دوازدهم 

ها، عناصر خواص محلول: فصل با عناوين ۱۱در ادامه مطالب جلد اول در 
هاي آلي و خواص كارگيري اصول پيوند و ساختار، تركيبهاي اصلي؛ بهگروه

هاي شيميايي، تعادل؛ حد نهايي اتمي كربن، سينتيك؛ نقش و مكانيزم واكنش
ل يوني در سيستم آبي، هاي شيميايي، تعادل اسيد و باز، تعادواكنش

هاي شيميايي، الكتروشيمي؛ ترموديناميك؛ آنتروپي، انرژي آزاد و جهت واكنش
-هاي كوئورديناسيون آنتغيير شيميايي و كار الكتريكي، عناصر واسطه و تركيب

ها به بررسي ادامه مفاهيم اساسي شيمي اي و كاربرد آنهاي هستهها و واكنش
ر فصل تعدادي تمرين حل شده و تعدادي تمرين در ه. عمومي پرداخته است

هاي از ويژگي. حل نشده جهت تكميل اطالعات خواننده ارائه شده است
فرد اين كتاب همانند جلد اول آن چاپ تمام رنگي با كيفيت بسيار منحصر به
روز بودن مطالب و جامع بودن مفاهيم ترجمه دقيق، سليس و روان، به  مطلوب،

  .شيمي عمومي است
  ، جلد اولشيمي معدني

تأليف دووارد شرايور و پيتر ويليام اتكينز، ترجمه دكتر مهدي اميرنصر، 
  ريال  ٢٣٠٠٠٠بهاء  ص رحلي، ۶۳۲، ۱۳۹۰انتشارات نوپردازان، چاپ اول 

كتاب به زبان اصلي است، ) ۲۰۰۶(اين كتاب كه ترجمه ويرايش چهارم 
لكولي و پيوند، ساختار جامدهاي ساختار اتم، ساختار مو: فصل با عناوين ۱۷در 

هاي فيزيكي در شيمي معدني، ساده، اسيد و بازها، اكسايش و كاهش، روش
هاي كوئورديناسيون، هيدروژن، عنصرهاي اي بر تركيبتقارن مولكولي، مقدمه

، ۱۴، عنصرهاي گروه ۱۳، عنصرهاي گروه ۲، عنصرهاي گروه ۱گروه 
و عنصرهاي  ۱۷عنصرهاي گروه ، ۱۶، عنصرهاي گروه ۱۵عنصرهاي گروه 

در هر فصل . به بررسي مفاهيم اساسي شيمي معدني پرداخته است ۱۸گروه 
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تعدادي تمرين حل شده و تعدادي تمرين حل نشده جهت تكميل اطالعات 
فرد اين كتاب چاپ دو رنگ با هاي منحصر بهاز ويژگي. خواننده ارائه شده است
  .روز بودن مطالب استليس و روان و بهترجمه دقيق، س  كيفيت بسيار مطلوب،

  
  

  ، جلد دومهاي الكتروشيميايي، اساس و كاربردهاروش

طبا و تأليف آلن جي بارد و الري ار فالكنر، ترجمه دكتر محمدحسين بني
 ١٤٠٠٠٠بهاء  ص رحلي، ۲۶۵، ۱۳۹۱مهدي صفايي انتشارات مرنديز، چاپ اول 

  ريال 
كتاب به زبان اصلي است، در ) ۲۰۰۱(اين كتاب كه ترجمه ويرايش دوم 

پالروگرافي و ولتامتري تپي، : فصل با عناوين ۶ادامه مطالب جلد اول در 
هاي همرفت اجباري هاي شامل روشهاي جريان كنترل شده، تكنيكتكنيك

-هاي مبتني بر مفاهيم امپدانس، روشهيدروديناميك، تكنيك -)تحميل شده(

هاي ي شيميايي همگن جفت شده با واكنشهاهاي الكتروليز توده و واكنش
در هر . الكترودي به بررسي ادامه مفاهيم اساسي الكتروشيمي پرداخته است

فصل تعدادي تمرين حل شده و تعدادي تمرين حل نشده جهت تكميل 
  .اطالعات خواننده ارائه شده است
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  محمدرضا ايرواني :تهيه و تنظيم                                          

 .برگزار شد پانزدهمين كنگره شيمي ايران
پانزدهمين كنگره ترين نشست علمي تاريخ شيمي ايران در قالب بزرگ

دان، چهره ماندگار، مولف و دانشمند، شيمي شيمي با حضور بيش از سه هزار
زمان با سال هم ١٣٩٠ه ماشهريور ١٥تا  ١٣در تاريخ  نظر حوزه شيمي صاحب

محورهاي اين . گرديدهمدان برگزار  سينا در دانشگاه بوعلي جهاني شيمي 

هاي شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي كنگره شامل كليه زمينه
  .معدني، شيمي كاربردي، شيمي صنعت، آموزش شيمي و نانوشيمي بود

به اين كنگره ارسال شده مقاله  ٦٦٧سه هزار و  گفته دبير اين كنگره،به
مورد از آن ها  ٤٨مورد از اين تعداد به شكل پوستر و  ٩٣٢است كه دو هزار و 
مورد از اين مقاالت در زمينه شيمي  ٤٦١. پذيرفته شد نيز در قالب سخنراني

مورد  ٩٦مورد شيمي تجزيه، يك هزار و  ٧٠٢مورد شيمي معدني،  ٣٥٤فيزيك، 
بوده مورد نيز در زمينه نانوشيمي  ١٠٣ربردي و مورد شيمي كا ١١٦شيمي آلي، 

  .است

  
كه  كنگره از تعدادي از اساتيد و پيشكسوتان عرصه شيمي كشوراين در 

چنين آموزش شيمي ايران اسالمي سهم قابل توجهي در توليد علم شيمي و هم
، تقدير و ٨٩از دانشجويان مدال آور المپياد دانشجويي شيمي سال اندو داشته
  . ل به عمل آمدتجلي

دكتر هاشم عنوان پيشكسوتان عرصه شيمي كشور آقايان بهتقدير شدگان 
از دانشگاه اصفهان در رشته  دكتر ايرج محمدپوراز دانشگاه شيراز و  شرقي

... ادكتر ولياز دانشگاه بوعلي سينا همدان و  پور، دكتر حسن كيشيمي آلي
از  فرازيزديا، دكتر علي سرعدنياز دانشگاه اصفهان در رشته شيمي م ميرخاني

موسوي از دانشگاه تربيت مدرس ... ادانشگاه فردوسي مشهد و دكتر ميرفضل
دكتر از دانشگاه شيراز و  دكتر علي بوشهريتهران در رشته شيمي تجزيه و 

از آقاي چنين هم. از دانشگاه تهران در رشته شيمي تجزيه بودند علي مقاري
دانشگاه (پريسا بيات خانم مدال طال، برنده  )هراندانشگاه ت( محمد زرگرپور

برنده ) دانشگاه گيالن( نژادمحمد مصطفيآقاي مدال نقره و برنده ) اصفهان
  .تقدير به عمل آمد ٨٩سال  در كشوردانشجويي المپياد پانزدهمين مدال برنز

  
  .سيزدهمين كنفرانس شيمي معدني برگزار شد

مان با سال جهاني شيمي و سيزدهمين كنفرانس شيمي معدني همز
 در ١٣٩٠شهريورماه  ١٧زو  ١٦ چهلمين سالگرد تأسيس دانشگاه رازي کرمانشاه

هاي معدني سنتز و تعيين ساختار و خواص تركيب. برگزار گرديداين دانشگاه 
جديد، بيوشيمي، شيمي آلي فلزي، شيمي صنايع معدني، سينتيك و مكانيزم 

-سنجي تركيب هايها، طيفمي ابرملكولهاي معدني، نانوشيمي، شيواكنش

وژن و هتروژن، شيمي نظري و محاسباتي، پليمرهاي مهاي همعدني، كاتاليست
تعداد  .ندبودكنفرانس اين توشيمي معدني از محورها و موضوعات ومعدني و ف

مقاله  ٤٧٣كه از اين تعداد، ه بود كنفرانس ارسال شداين مقاله به دبيرخانه  ٤٩٢
. صورت پوستر ارائه گرديدصورت سخنراني و مابقي بهبهمقاله  ٢١كه  پذيرفته

خواص  به موضوعات سنتز و تعيين ساختار وكنفرانس مربوط بيشترين مقاالت 
بوده هاي هموژن و هتروژن و نانوشيمي هاي معدني جديد، كاتاليستتركيب
انيه دانشگاه سليمدانان تعدادي از شيميدر اين كنفرانس گفتني است  .است
  .نداشتهضور دانيز حعراق 



  

  
  
      

۷۱  

  
  

  .هفتمين کنفرانس آموزش شيمي ايران برگزار شد

 ۲۲هفتمين کنفرانس آموزش شيمي ايران همزمان با سال جهاني شيمي، 
اين کنفرانس، در .گرديددر دانشگاه زنجان برگزار  ۱۳۹۰شهريورماه  ۲۴الي 

ول محورهاي بار آموزش شيمي در مقاطع مختلف تحصيلي ح براي نخستين
شيمي و آموزش ، گانه آموزش شيمي، محيط زيست و توسعه پايدار بيست
فرهنگ، تاريخ و تمدن ايران و ، )آموزش همگاني شيمي(هاي زندگي مهارت

اخالق در آموزش ، آموزش شيمي و مقوله جهاني شدن، اسالم و آموزش شيمي
آموزش شيمي  ،يآموزش شيمي در دانشگاه؛ اشتغال و کارآفرين، و پژوهش شيمي

ريزي درسي بومي شيمي و  برنامه  ،هاي علمي جامعه و صنعت؛ رفع نيازمندي
فناوري اطالعات و ، هاي درسي دبيرستان و دانشگاه ساختار و محتواي کتاب
هاي موجود  فهمي کج، هاي آموزشي در تدريس شيمي ارتباطات و نقش نوآوري

اي  هاي حرفه ارتقاي صالحيتتربيت معلم و ، ها هاي رفع آن در شيمي و راه
، سنجش و ارزشيابي در آموزش شيمي از دبيرستان تا دانشگاه، معلمان شيمي

المپيادهاي علمي و تأثير آن بر ، هاي ورودي به دانشگاه و آموزش شيمي آزمون
هزينه و آزمايش در آزمايشگاهي کم -هاي عملي طراحي فعاليت، آموزش شيمي
هاي نو و  فناوري، شگاه از دبيرستان تا دانشگاهايمني در آزماي، مقياس خرد
آموزاني با  آموزش شيمي براي دانش، شيمي و آموزش از راه دور، آموزش شيمي

به  اندازها آموزش شيمي در آينده؛ موانع احتمالي و چشمو  هاي گوناگون توانايي
  .نقد گذاشته شد
 ٢٧سال شد كه كنفرانس اراين دبيرخانه  مقاله به ١٥٠بيش از گفتني است 

  . ندارائه شد مقاله در قالب سخنراني و مابقي در قالب پوستر

 
  

  .پيام نور برگزار شد  نهمين همايش ملي شيمي دانشگاه
در  ١٣٩٠مهرماه  ١٧الي  ١٦نهمين همايش ملي شيمي دانشگاه پيام نور 

ر با مشارکت دانشگاه هاي سراسر کشو) مرکز بهشهر(دانشگاه پيام نور مازندران 
  .برگزار گرديد

 ٤٠٦مقاله ارسال شده به دبيرخانه همايش،  ٤٥٠در اين همايش از مجموع 
مقاله به صورت  ٣٥٦مقاله به صورت سخنراني و  ٥٠مقاله پذيرفته گرديد که 

شيمي آلي : هاتعداد مقاالت پذيرفته شده به تفکيک رشته. پوستر ارائه گرديد
مقاله و شيمي معدني  ٧٤ي فيزيک مقاله، شيم ١١٤مقاله، شيمي تجزيه  ١٦١
درصد مقاالت ارسالي از دانشگاه پيام نور،  ٦/٥٦مقاله بودند که در مجموع  ٥٧
- درصد مقاالت از دانشگاه ٨/١٧درصد مقاالت از دانشگاه آزاد اسالمي و  ٧/٢٥

  . هاي دولتي بودند

  
  

  .کمومتريکس ايران برگزار شد سومين سمينار دوساالنه

در  ١٣٩٠ماه آبان ١٩و  ١٨وساالنه کمومتريکس ايران سومين سمينار د
 هاي مختلفآشنايي با دستاوردهاي جديد در زمينه. تبريز برگزار شد دانشگاه

هاي اين علم در رفع مشکالت صنايع کمومتريکس، تبيين توانمندي روش
مناسب جهت ارتباط و تعامل بين دانشگاهيان و صنايع  کشور، ايجاد بستر

صنايع جهت ارائه دستاوردهاي پژوهشي،  م كردن تسهيالت برايکشور، فراه
علم در جهت ارائه راه حل  طرح مسائل و مشکالت صنايع و انتظارات از اين

جمله اهداف  مناسب و بررسي امکان تجاري سازي دستاوردهاي اين حوزه از
 اين سمينار با همکاري مشترک دانشگاه. بودندبرگزاري اين سمينار دوساالنه 

تبريز و انجمن شيمي ايران و حمايت دانشگاه علوم پزشکي تبريز، پارک علم و 
 .آذربايجان شرقي و شرکت تجهيزات شيميايي سرمد طب برگزار شد فناوري

به دبيرخانه سمينار،  مقاله ارسالي ١٧٣ از؛ دبير علمي اين سميناربه گفته 
-مقاله به ١٤تعداد  که از اين مقاله مورد پذيرش هيات داوران قرار گرفت١٤٧

سخنراني  ٩چنين هم. مقاله به شکل پوستر ارايه شد ١٣٣صورت سخنراني و 
از دانشگاه  Anna De Juan اساتيد کشور و پروفسور آنا دي خوان کليدي از

هاي  متخصصان برجسته کمومتريکس دنيا نيز از ديگر برنامه بارسلون اسپانيا از
  .بودنداين سمينار 

  
رونمايي از اولين نشريه  مناسبت سال جهاني شيمي وگاه بهبرپايي نمايش

سمينار دو  هاي جنبي اينتخصصي نانو در شمال غرب کشور از ديگر برنامه
  .روزه بود



  

  
  
      

۷۲  

  .ملي شيمي و محيط زيست برگزار شد پنجمين همايش
شيمي و محيط زيست به ميزباني دانشگاه شهيد  پنجمين همايش ملي
 ١٣٩٠ماه  دي ٢آذرماه تا  ٣٠ايران از  انجمن شيمي چمران اهواز و با همكاري

مقاله به دبيرخانه سمينار ارسال شد كه پس از  ٥٥٠در مجموع  .دشبرگزار 
-مقاله به ٤٠از اين تعداد،  مقاله پذيرفته شدند؛ ٤١٤علمي،  داوري در كميته

مقاالت  عمده .صورت پوستر ارائه شدنيز به مقاله ٣٧٤صورت سخنراني و 
 هاي شيميايي، آب، خاک و هوا، چون آاليندهتي در زمينه موضوعاتي همدرياف

هاي کاهش  بازيافت شيميايي پسماندهاي آالينده محيط زيست، شيوه
محيطي، بررسي مشکالت زيست محيطي صنايع شيميايي و هاي زيست آالينده

  .بودها  مديريت آن

  
برگزار نيز  شيمي در كنار برگزاري سمينار، كارگاه ايمني در آزمايشگاه

  .گرديد
  

دريايي  هاي کارگاه آموزشي نقش شيمي دريا در فعاليت

  .برگزار شد عماندرياي فارس و  خليج

فارس و  هاي دريايي در خليج شيمي دريا در فعاليت نقش کارگاه آموزشي
 شناسي و کميسيون ملي يونسکو اقيانوس با حمايت مؤسسه ملي درياي عمان

دريانوردي و علوم دريايي چابهار برگزار  در دانشگاه ١٣٩٠ ماه سالدي ٧ايران، 
  .شد

هاي دريايي،  پژوهش اين کارگاه با هدف تأکيد مجدد بر نقش شيمي در
 انديشي در امور ايجاد محيط علمي و صميمي درخصوص تبادل نظر و هم

هاي تحقيق به  هاي مشترک در زمينه ايجاد تعامل علمي و همکاري دريايي،
ويژه به هاي شيميايي در محيط دريا به بررسي شيمي دريا و آلودگي معرفي و

هاي آلي و  فلزات سنگين در رسوبات و آبزيان و نيز آالينده هاي بررسي آلودگي
هاي فوق به انسان و چگونگي تعيين ميزان  آلودگي چنين نحوه انتقالهم

 ي زيستي واستخراج مواد سم. شد پرداخته آلودگي تجمع يافته در بدن انسان
 استحصال ترکيبات شيميايي با ارزش از منابع دريايي از جمله موضوعات

  .گرفتكارگاه مورد بررسي قرار  ي است که در اينديگر
  

  .برگزار شد محاسباتي نخستين کارگاه آموزشي شيمي نظري و
پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، اولين  پژوهشکده شيمي فيزيک

دي ماه  ٢٩و  ٢٨موج را روزهاي  محاسباتي آناليز تابع کارگاه شيمي نظري و
  .كردبرگزار  ١٣٩١

و نظري، نقش بسيار عمده و حياتي در  در دهه اخير، شيمي محاسباتي
پزشکي، داروسازي و طراحي  بيوشيمي،، هاي مختلف علوم و فناوري نانوحوزه

ترين ز اصلييکي ا هاي جديد ايفا كرده است که پرداختن به اين مهم کاتاليست
 .است بوده اهداف اين کارگاه آموزشي

ترين موضوعات اين كارگاه بوده از مهمهاي مختلف آناليز و تابع موج روش
هاي منتخب از شش دانشگاه از جمله دانشگاه سخنرانان ،در طول برگزاريو 

 ٨دامغان و ياسوج با ارائه  زنجان، تهران، اصفهان، علوم پايه شهيدبهشتي،
دانشجويان دوره تحصيالت  ي جامع در اين کارگاه آموزشي به سواالتسخنران

  .ندتکميلي پاسخ داد
  

 .و احتراق ايران برگزار شد چهارمين كنفرانس سوخت
در  ١٣٩٠ماه بهمن ٢٠و  ١٩و احتراق ايران،  چهارمين كنفرانس سوخت

نوين هاي  در اين كنفرانس مباحث مربوط به فناوري .دانشگاه كاشان برگزار شد
سوز، هاي صنعتي، موتورهاي درون و احتراق و پيشرفته در زمينه سوخت

محيط زيست، مصرف بهينه  ساختمان، مديريت در اقتصاد سوخت و احتراق و
. گرديد سوخت و ايمني و سوخت و احتراق در بخش تجاري و مسكوني مطرح

اين ن از بيارسال شده بود كه دبيرخانه اين كنفرانس  مقاله علمي به ١٧٠
صورت شفاهي و بهو  شده مقاله توسط هيات داوران پذيرفته ١١٠مقاالت 

معرفي آخرين دستاوردهاي  ،هدف از برگزاري اين كنفرانس. ندپوستر ارائه شد
كردن زمينه تبادل تجربيات  علمي و صنعتي در زمينه سوخت و احتراق، فراهم

مراكز علمي،  بين علمي و فني متخصصان دانشگاهي و صنعتي، تقويت ارتباط
 هاي سازي احتراق سوخت هاي موثر در بهينه پژوهشي و صنعتي و اشاعه روش

  .بوده استفسيلي 
  

  .ايران برگزار شد پنجمين سمينار پيل سوختي
 نشگاهدادر  ١٣٩٠ماه بهمن ٢٧و  ٢٦سوختي ايران،  پنجمين سمينار پيل

 ل سوختي، محيطموضوعات اين سمينار شامل پي. گرديدتربيت مدرس برگزار 
هاي موجود  زيست و آموزش، تحقيق و توسعه در فناوري پيل سوختي و نوآوري

  .است بوده کاربردهاي پيل سوختي و

  
  

  .برگزار شد شيمي- پنجمين کنفرانس و کارگاه رياضي

نفر از اساتيد، محققان و  ٢٠٠در اين كنفرانس سه روزه كه با حضور 
 ٢٦در تاريخ اي روماني، صربستان و چك دانشجويان داخلي و خارحي از كشوره

هاي رياضي در علوم نانو، كاربردهاي برگزار شد، جنبه ١٣٩٠بهمن  ٢٨الي 
-شيمي، كمومتري و تكنيك نظريه گراف در شيمي، طيف گراف، كامپيوتر در

هاي مرتبط، بيوانفورماتيك و كاربردهاي نظريه گروه درشيمي مورد بررسي 
هاي مختلف علوم و آگاهي ا هدف پيوند بين رشتهب كنفرانساين  .قرارگرفت

در مجموع  .اساتيد و محققان از آخرين دستاوردهاي رياضي شيمي برگزار شد
مقاله به دبيرخانه كنفرانس واصل شده بود كه از اين تعداد يكصد مقاله  ٢٠٠
  .صورت سخنراني ارائه شدهمقاله ب ٣٠صورت پوستر و هب



  

  
  
      

۷۳  

المللي شيمي و رياضي از سوي دانشگاه بين پنجمين كنفرانسگفتني است 
- هاي بينپيام نور و با همكاري پارك علم و فناوري، مركز تحقيقات و همكاري

المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز ستاد وِيژه فناوري نانوي كشور 
  .برگزار شدتوسط دانشگاه پيام نور استان يزد 

  
  

  .شد يازدهمين همايش دانشجويي نانو فناوري برگزار

در  ١٣٩٠سوم و چهارم اسفند دانشجويي نانو فناوري  يازدهمين همايش
اين همايش در محورهاي نانومواد، . برگزار شداميركبير  دانشگاه صنعتي

وشيمي، نانوفيزيك، نانوبيوتكنولوژي، نانومحيط زيست، نانوپزشكي، نان
حدود . نانومحاسبات و نانوالكترونيك برگزار شد نانومكانيك، نانوترموديناميك،

مقاله مورد  ٥٩٤ارسال شد كه پس از داوري اين همايش مقاله به دبيرخانه  ٧٠٠
 ٥٦١حله داوري، در مر مقاله پذيرش شده ٥٩٤از مجموع . پذيرش قرار گرفت

صورت شفاهي به مقاله ٦٤مقاله براي ارائه در همايش اعالم آمادگي كردند كه 
  .ارائه شدندصورت پوستر مقاله به ٤٩٧و 

محورهاي تعيين شده اين كنفرانس و  نشست تخصصي در ١٢برگزاري 
هاي يازدهمين همايش  برنامه از ديگر چنين برگزاري شش كارگاه آموزشيهم

  .بودندنانوفناوري  دانشجويي
 

  .شد برگزار هجدهمين سمينار شيمي آلي ايران

با همکاري انجمن شيمي ايران در  هجدهمين سمينار شيمي آلي ايران
در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار  ١٣٩٠اسفندماه  ١٩تا  ١٧روزهاي 
  .گرديد

  
هاي شسنتز و ارائه رو: هاي اين سمينار عبارت بودند از اهداف و زمينه

نوين براي تهيه ترکيبات آلي، شيمي فيزيک آلي، شيمي فضائي، طراحي و 
بيوشيمي، شيمي دارويي، بيوتکنولوژي، فيتوشيمي و  سازي مولکولي،مدل

شيمي آلي فلزي،   ها، آبکاري و خوردگي،شيمي پليمر، رنگ، پوشش  فوتوشيمي،
، صنايع شيمي آلي محيط زيست، بازيافت پسماندهاي آلي و شيمي سبز

  .شيميايي مربوط به شيمي آلي و نانوشيمي آلي

ثبت در اين سمينار سايت همايش نفر از طريق وب ٧٤٠گفتني است كه 
مقاله به  ٨٠٨مقاله ارسالي به دبيرخانه همايش تعداد  ٩٣٠تعداد از نام كردند كه 

  .ندمقاله نيز پذيرفته شد ٧٥٨مرحله داوري راه پيدا كردند و 
  

  .برگزار شد سوختي  نس هيدروژن و پيلدومين کنفرا

همت کميته راهبري سوختي به  هيدروژن و پيل دومين کنفرانس
در  ١٣٩١ماه ارديبهشت ١٤و  ١٣ ،هاي نو ايران سوختي و سازمان انرژي پيل

 .خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد دانشگاه صنعتي
تجربيات  و ايجاد فرصت مناسب براي تبادل اطالعات، هدف اين کنفرانس

سوختي و   علمي و فني براي اعتالي هرچه بيشتر دانش و فناوري در حوزه پيل
  .استبوده افزايي در اين حوزه  نوعي همبه

استانداردسازي، توليد  موضوعات کنفرانس شامل ايمني، مقررات و
انرژي،  سازي سازي، ذخيره هيدروژن، خالقيت، مستندسازي، اختراع و تجاري

سوختي، کاربردهاي  اهبردي، طراحي، ساخت و توسعه پيلهاي ر سياست
سوختي، مواد و  سازي پيل سازي و شبيه کاربردهاي متحرک، مدل ايستگاهي،
هاي آموزشي و برگزاري کارگاه. بودسازي سامانه  يکپارچه هاي نوين و فناوري

دومين کنفرانس  هايهاي تخصصي از جمله برنامهترويجي و نمايشگاه
. باشدپيل سوختي براي ترويج و تشويق فعاالن در اين حوزه مي هيدروژن و

 ٩١ماه بار در کشور، در روز جمعه هشتم ارديبهشتچنين براي نخستينهم
دانشجويي خودروهاي پيل سوختي که نيروي محرکه آن از طريق  مسابقات

 اين مسابقات. شود برگزار شدپيل سوختي تامين مي انرژي پاک و بدون آالينده
سراسر کشور در محل دانشکده مهندسي  هاي دانشجويي ازبا حضور تيم

هاي برگزار شده و از تيم مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  .عمل آمدتقدير به منتخب در مراسم افتتاحيه همايش

  
  

  .ساز برگزار شدپرتوهاي غيريون دومين کنفرانس ايمني

 يراز با همکاري انجمن حفاظت در برابرمرکز تحقيقات تابش دانشگاه ش

و  ١٣ساز را در روزهاي اشعه ايرانيان، دومين کنفرانس ايمني پرتوهاي غيريون
وجودآوردن ههدف از برگزاري اين کنفرانس ب. كردماه برگزار ارديبهشت ١٤

فرصتي براي تبادل جديدترين اطالعات و دستاوردهاي علمي درخصوص اثرات 
-ساز، روشيابي ريسک حاصل از کاربرد انواع پرتوهاي غير يونبيولوژيکي و ارز

هاي شغلي، پزشکي و عامه مردم، هاي حفاظت در برابر اين پرتوها، پرتوگيري
ها و درنهايت ارائه آخرين مقررات و گيري اين پرتوگيريدزيمتري و اندازه

 ايناز جمله محورهاي . بوده استاستانداردهاي جهاني و ملي دراين خصوص 

هاي کم يا بسيار کم،  هاي الکتريکي و مغناطيسي با فرکانس ميدان نيز کنفرانس
، )فرابنفش و فروسرخ و مرئي(راديويي و مايکروويو، پرتوهاي نوري  پرتوهاي

  .بودفراصوت و فروصوت  پرتوهاي ليزري،
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مقاله  ٩٣شده توسط دبيرخانه كنفرانس،  دريافت  مقاله ١٣٥از گفتني است 
مقاله در قالب  ٣٥سخنراني و  صورتمقاله به ٥٨شد كه از اين تعداد، پذيرفته 

  .نددپوستر ارائه ش

  
  

 هاي سطحيهاي دريايي و پوششهمايش خوردگي در محيط

  .برگزار شد

 ٢٠از تاريخ هاي سطحي هاي دريايي و پوشش همايش خوردگي در محيط
اه صنعتي اميركبير در پرديس بندرعباس دانشگماه سال جاري ارديبهشت ٢١الي 

اين  در با توجه به مشكالت خوردگي در مناطق مختلف كشور،. برگزار گرديد
همايش به ارائه اطالعات و آخرين دستاوردهاي علمي درخصوص خوردگي 

هدف از برگزاري اين همايش بررسي مشكالت خوردگي در مناطق . ه شدپرداخت
اين ن زمينه بوده و در واقع ارائه راهكار براي كاهش خسارات در اي خورنده و
   .ه استدشزمينه خوردگي برگزار  دربود كه اولين كنفرانس تخصصي همايش 
  

همايش ملي بيوتکنولوژي، بيوشيمي و مهندسي زيستي برگزار 

  .شد

 ۲۲الي  ۲۰همايش ملي بيوتکنولوژي، بيوشيمي و مهندسي زيستي از تاريخ 
. ن يزد در شهر يزد برگزار گرديدتوسط دانشگاه پيام نور استا ۱۳۹۱ارديبهشت 

محورهاي اين همايش شامل بيوتکنولوژي و بيوشيمي گياهي، بيوتکنولوژي و 
بيوشيمي جانوري، نانوبيوتکنولوژي، بيوتکنولوژي صنايع غذايي و دارويي، 

ها، اخالق زيستي در بيوتکنولوژي و مهندسي  سامانهبيوانفورماتيک و زيست
بيوشيمي و  - ي محصوالت حاصل در بيوتکنولوژيساززيستي، توليد و تجاري

  .بيوشيمي و مهندسي زيستي بودند -حقوق و مالکيت فکري در بيوتکنولوژي

  
  

  .برگزار شد سيزدهمين سمينار ملي مهندسي سطح
صورت مشترک توسط گروه مهندسي سطح به سيزدهمين سمينار ملي
ي فيزيک دانشکده گروه شيم مهندسي مکانيک وو مهندسي مواد دانشکده فني 

تا  ٢٤ايران  شيمي دانشگاه تبريز و با همكاري انجمن علوم و تکنولوژي سطح
  .گرديداين دانشگاه برگزار  در ١٣٩١ارديبهشت  ٢٦

بحث اين سمينار شامل آبکاري الکتريکي و الکترولس،  محورهاي مورد
وري گرم و شيميايي بخار، غوطه کاري پاششي، رسوب فيزيکي و پوشش
عمليات سطحي،  کاري تبديلي، کاري در فاز مذاب و جامد، پوشش پوشش
 هاي نازک و فيزيک سطح، فناوري نانو در مهندسي هاي نفوذي، اليه پوشش

هاي زيست محيطي در صنايع  کاري، ايمني، بهداشت و جنبه سطح و پوشش
سطح، ارزيابي و بررسي کيفيت سطوح، سايش، تريبولوژي و  آبکاري و مهندسي

  .استبوده آناليز سطوح  هاي نوين ک تماس و روشمکاني

  
  

  .برگزار شد يزدهمين کنگره ملي خوردگيس
سيزدهمين کنگره ملي  ،با همکاري دانشگاه تبريز انجمن خوردگي ايران
در دانشکده شيمي  ١٣٩١ماه ارديبهشت ٢٧و  ٢٦خوردگي را در روزهاي 

  .كرددانشگاه تبريز برگزار 
نيروگاهي  گاز و پتروشيمي، خوردگي در صنايعخوردگي در صنايع نفت، 

، خوردگي در صنايع فوالد، خودروسازي، حمل ...و  اي اعم از حرارتي، هسته
ها و هوا فضا، خوردگي مواد در دماي  هاي شهري و پل ريلي، زيرساخت ونقل
هاي  ، روش(MIC) ، خوردگي بيومواد، خوردگي ميکروبي)داغ خوردگي(باال 

و آندي، انتخاب  يها، حفاظت کاتد ها، بازدارنده پوشش( گيجلوگيري از خورد
خوردگي، بازرسي فني، مديريت خوردگي، طراحي  هاي مدرن پايش ، روش)مواد

سازي در تحقيقات بنيادين و شبيه ها در کنترل خوردگي وبهينه و نقش آن
 .ندبحث کنگره بود توسعه علم و فناوري خوردگي از جمله محورهاي مورد

  
  

در صنايع شيميايي و نفت  CFD چهارمين كنفرانس ملي كاربرد

  .برگزار شد
 ٢٧ع شيميايي و نفت در صناي CFD چهارمين كنفرانس ملي كاربرد

به ميزباني دانشگاه صنعت نفت در باشگاه يك نفت تهران  ماه امسالارديبهشت
 محور حول موضوعات صنايع نفتي و شيميايي ٢٠اين كنفرانس با . گرديدبرگزار 
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از اين بود كه مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال شده  ١٥٠تعداد برگزار شده و 
 صورت شفاهي ومقاله به ٣٢ارائه پذيرفته شدند كه  مقاله براي ٩٥ميان تعداد 

سومين مسابقه گفتني است كه . گرديدندصورت پوستر ارائه مقاله به ٦٣
در اين برگزار گرديد و  اين كنفرانس زمان با همنيز  پويانمايي در اين زمينه

عنوان برگزيده  حاضران به  كنفرانس دو مقاله و يك انيميشن از سوي داوران و
  .ندشدعرفي م

  
  .برگزار شد شيميايي هاي نوين در صنايع همايش ملي فناوري

نوين در صنايع شيميايي به همت پژوهشكده  هاي همايش ملي فناوري
 ١٣٩١اه سال دوم و سوم خردادم توسعه صنايع شيميايي ايران جهاد دانشگاهي،

  .گرديددر دانشگاه تربيت مدرس برگزار 

  
پژوهشگران و نخبگان داخلي، انتقال  زاين همايش با هدف حمايت ا

رسيدن به محصوالت  ها و فناوري به نقاط مختلف كشور، معرفي توانمندي
استفاده از  اي و كاربردي و با هاي بنيادي، توسعه دانش بنيان با انجام پژوهش
هاي مختلف صنايع شيميايي  هاي نوين در حوزه دانش بومي به معرفي فناوري

  .پرداخته است (Hi-Tech) هاي پيشرفته يمعرفي فناورو  هدف
فرايندهاي شيميايي و پليمر، نفت، گاز و  فناوري،نانوفناوري، زيست

و دارويي از محورهاي اصلي  پتروشيمي، انرژي و محيط زيست و صنايع غذايي
نمايشگاه ارائه دستاوردهاي مرتبط با صنايع  برگزاري. اندبودههمايش اين 

چنين و هم... هاي علمي و  انجمن ،ها، مراكز پژوهشي شميايي تمامي دانشگاه
 هاي جانبي از جمله برنامهمختلف هاي  كارگاه تخصصي در زمينه ٢٠برگزاري 

  .استبوده هاي نوين در صنايع شيميايي  همايش ملي فناوري
هاي  قاله در حوزهم ٣٤٧الزم به ذكر است كه در مدت زمان تعيين شده 

شيميايي و پليمر،  ري، صنايع غذايي دارويي، صنايعنانو فناوري، زيست فناو
شد كه  صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي به دبيرخانه دائمي همايش واصل

  .ه استمورد پذيرش قرار گرفتمقاله  ١٩٦پس از داوري 
  

  .دوازدهمين همايش دانشجويي فناوري نانو برگزار شد

اوري نانو، سوم و هاي دانشجويي فن سري همايش دوازدهمين دوره از
. گرديدعلوم پزشکي تهران برگزار  در دانشگاه ١٣٩١چهارم خردادماه 

نانومواد، نانوفيزيک، نانومکانيک،  نانوپزشکي، نانوبيوفناوري، نانوشيمي،
دوره اين همايش را  نانوالکترونيک و نانومحاسبات، محورهاي دوازدهمين

  .دادندتشکيل 
  

  .يمني در فناوري نانو برگزار شداولين همايش ملي استاندارد و ا

سازي باتوجه به اهميت استانداردسازي و ايمني در توسعه و تجاري
محصوالت فناوري نانو و با هدف اطالع رساني و ترويج مبحث استاندارد و 

ها و دانشجويان با چنين آشنايي محققين، متخصصين، شرکتايمني و هم
دسازي فناوري نانو، ستاد ويژه توسعه المللي استاندارهاي ملي و بينفعاليت

فناوري نانو با همکاري سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اولين 
در  ۱۳۹۱خرداد  ۴همايش ملي استاندارد و ايمني در فناوري نانو را در تاريخ 

محورهاي اين همايش . محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار كرد
هاي مواد و محصوالت گيري خواص، ويژگياندارد اندازههاي استشامل روش

نانو، نانومترولوژي، ايمني نانومواد در محيط زيست و محيط کار، اخالق در 
ها و مراحل هاي آشنايي با روشفناوري نانو و ارزيابي ريسکبوده است و کارگاه

اخذ  المللي، آشنايي با مراحلاي، ملي و بينتدوين استانداردهاي کارخانه
ايمني و سالمت در فناوري نانو نيز در اين همايش و مجوزهاي وزارت بهداشت 

 ٣٨مقاله ارسال شده به دبيرخانه همايش،  ٦٠از بين گفتني است كه  .ارائه شدند
  .مورد پذيرش قرار گرفته است مقاله

 
  

  .هاي چندجزئي برگزار شد واکنش اولين همايش ملي تخصصي

ميزباني مرکز هاي چندجزئي به تخصصي واکنش اولين همايش ملي
و  ٩علوم محيطي در کرمان در تاريخ  المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و بين
  .گرديدبرگزار جاري خردادماه سال  ١٠

  
 هاي ترکيبي در سنتز ترکيبات علت ارائه روشهاي چندجزئي به واکنش

توانند  ها مي دارويي و کشاورزي و اهميت کاربردي و اقتصادي که اين واکنش
سيار حائز تحقيقات بنيادي و توليد محصوالت بالقوه داشته باشند، ب در صنعت و
در . دانشمندان و محققان علم شيمي آلي قرار دارند و مورد توجهاست اهميت 

منظور آشنايي چندجزئي به هاي اولين همايش ملي تخصصي واکنشاين راستا 
علمي و  هرچه بيشتر پژوهشگران شيمي آلي کشور با آخرين دستاوردهاي

 ات طبيعي و شيميايي،ها در سنتز داروها، ترکيب کاربرد اين دسته از واکنش
گسترش و تقويت ارتباط علمي بين مراکز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي و 

سازي تحقيقات بنيادي هاي تجاري مناسب جهت بررسي راه فراهم كردن بستر
 هاي نوين محورهاي همايش شامل ارائه روش. شد با مشارکت صنايع برگزار

هاي چندجزئي در سنتز  هاي چندجزئي، کاربرد واکنش سنتزي در واکنش
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هاي چندجزئي در  داروها و ترکيبات هتروسيکل، کاربرد واکنش ها، ماکرومولکول
هاي چندجزئي و  ها در واکنش ايزوسيانيدها، کاربرد کاتاليست صنعت، شيمي
  .استبوده هاي چندجزئي  واکنش شيمي سبز در

  
  .دزئوليت در دانشگاه اراک برگزار ش المللي سومين کنفرانس بين

توسط گروه شيمي  ١٣٩١خردادماه  ١٧زئوليت  المللي سومين کنفرانس بين
هاي  معرفي کاربردها و پيشرفت. گرديدبرگزار در اين دانشگاه دانشگاه اراک 

محققان داخلي و خارجي در زمينه اين  جديد در حوزه زئوليت و تقويت همکاري
  . بود علم از جمله اهداف برگزاري اين کنفرانس

  
هاي مبتني بر فناوري  زئوليت حورهاي مورد بحث در اين کنفرانس، شاملم
کاربردها و الزامات محيطي،  ساختار،عيين ، شناسايي و ت)هاي نانويي زئوليت(نانو 

ميزبان و  يميکاتاليزور، جذب سطحي و غربال مولکولي، تعويض يوني، ش
مهمان، سنتز و تهيه مواد متخلخل، ساختارهاي آلي فلزي، مواد مزو حفره، 

در اين کنفرانس . استبوده ) معدني(هاي طبيعي  زمينه مخلوط و زئوليت غشاي
علمي و مراکز پژوهشي  سخنراناني از اعضاي هياتعالوه بر سخنرانان داخلي 

  .نداسپانيا حضور داشت کره جنوبي و  اسلواکي،  کشورهاي ايتاليا،
  

  .شيشه ايران برگزار شد نخستين همايش ملي صنعت

 جاريخرداد ماه سال  ١٨و  ١٧صنعت شيشه ايران،  نخستين همايش ملي
مناسب براي تقويت رابطه  ايجاد بستر. گرديد در دانشگاه صنعتي شريف برگزار

هاي  يتفعال دهي ها و واحدهاي صنعتي فعال در صنعت شيشه، جهت دانشگاه
 آموزشي و پژوهشي به منظور تربيت نيرو و رفع نيازهاي واحدهاي صنعتي و
ارائه آخرين دستاوردها و تجارب در صنعت شيشه از اهداف برگزاري اين 

ساختماني و خودرويي،  هاي هاي تخت با كيفيت انواع شيشه. استبوده همايش 
محورهاي  ز جملههاي نو در صنعت شيشه ا هاي ايمني خودرو و فناوري شيشه
سازي مصرف  موضوعات زيست محيطي و بهينه وبوده همايش اين علمي 
در واحدهاي توليدي، محصوالت و ظروف، قوانين و استانداردها،  انرژي
از ديگر موضوعات و نيز جانبي و مواد اوليه جانبي  آالت و تجهيزات ماشين

  .اندبودهمحورهاي علمي اين 
پايان مهلت ارسال  هاي اوليه تا فراخوان پس از اعالمگفتني است كه 

در دبيرخانه همايش هاي مختلف صنعت شيشه  مقاله در حوزه ٤٠مقاالت، 
مقاله نيز  ١٨صورت سخنراني شفاهي و مقاله به ٢٠اين ميان  دريافت شد كه از

  . ندصورت پوستر ارائه شدبه
  

 هاي شور، لب شور و تصفيهزدايي آبهمايش تخصصي نمك

  .رگزار شدب پساب

هاي شور، لب شور و زدايي آبهمايش تخصصي نمك المللي و كارگاه بين
هاي  تا اول تيرماه امسال با همکاري سازمان پژوهش خرداد ٣٠تصفيه پساب از 

هاي  انتقال فناوري اتحاديه همکاري علمي و صنعتي ايران، مرکز علوم و
ط زيست دانشگاه محي اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و دانشكده منطقه

  .گرديدتهران در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور برگزار 

  
 هاي اهداف همايش شامل فراهم آوردن اطالعات از وضعيت موجود فناوري

شور در منطقه، فراهم آوردن آخرين  هاي شور، لب تصفيه آبمناسب براي 
فرايند سنتز غشايي و حرارتي، روند توسعه، ابزارآالت، كنترل و  اطالعات از
هاي پيشرفته تصفيه آب،  هاي عملي سيستم گذاشتن جنبه نمايش ساخت، به 

مهندسان  و شور و شور براي محققان هاي لب زدايي از آب فاضالب، نمك
هاي  صنعتي و راه مقياس نيمه  ها، فرايندها و تجهيزات در د، ارائه فناوريفراين

در مقياس تجاري از  هاي نانو ها به مقياس صنعتي، توسعه فناوريارتقاي آن
 هاي مشترك و توسعه شبكه علمي، انتقال فناوري و طريق همكاري

  .است بوده و در حال توسعه IOR سازي در ميان كشورهاي عضو منطقه تجاري
داري آن، مشكالت عمده نگه هاي غشايي و تجربيات كاركرد سيستم

مكانيكي و  زدايي هاي حل آن، فرايندهاي نمك هاي غشايي و روش سيستم
هاي غشايي و  هاي كاهش آن در سيستم حرارتي، مصرف انرژي و روش

پذير در تصفيه آب،  هاي تجديد كارگيري منابع انرژيتجربيات و به حرارتي،
تصفيه و تجربيات  مرتبط با آن، الزامات پيش گيري و مشكالتآب

كاربردهاي سيستم غشايي براي تصفيه  زدايي، تجربيات هاي نمك خانه تصفيه
 ارزيابي تأثيرات محيطي زدايي و هاي نمك هاي شهري، سيستم بآروان

(EIA)تصفيه پساب و  زدايي، بازيافت و هاي نوين براي نمك ، كاربرد فناوري
 هاي هاي هيبريدي براي تصفيه پساب شهري و آب الب شهري، فناوريفاض
هاي افزايش راندمان و كاهش مصرف انرژي در  شور و روش لب/ شور

 .ندادد و تصفيه آب موضوعات همايش را تشكيل مي زدايي هاي نمك سيستم
  

  .برگزار شد دهمين سمينار دوساالنه الكتروشيمي ايران

تير ماه  ٢٩الي  ٢٧در تاريخ  كتروشيمي ايراندهمين سمينار دوساالنه ال
هاي اين سمينار در زمينه. گرديد برگزاردر دانشگاه رازي كرمانشاه  ١٣٩١

، نانوالکتروشيمي، الکتروسنتز، حسگرهاي الکتروشيمياييحسگرها و زيست
، فوتو الکتروشيمي، خوردگي، الکتروشيمي و علم مواد، الکتروشيمي سطح
تبديل و ذخيره انرژي و  هاي الکترودييک واکنشسنتيک و ترمودينام

   .برگزار شد الکتروشيميايي
مقاله  ٢٨٤سمينار  تعداد مقاالت ارسال شده به اينالزم به ذكر است كه 

ديگر برگشت داده  مقاله ١٩مقاله پذيرفته و  ٢٦٥از اين تعداد بوده است كه 
 اند و ستر درآمدهصورت پومجموعه مقاالت ارسال شده بيشتر بهو  اند شده

بيشترين حجم مقاالت گفتني است كه . ها توسط استادان انجام شد سخنراني
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تبريز، رازي، پيام نور تهران،  سينا، اصفهان،هاي بوعلي ترتيب از دانشگاهبه
که هريك از اين  کاشان، مازندران و دانشگاه آزاد اراک ارسال شده است

 .اند ار ارسال کردهها بيش از هشت مقاله به سمين دانشگاه

 
  
المللي فناوري نفت، گاز، پتروشيمي و  خستين کنفرانس بينن

  .شد نيروگاهي برگزار

 ٢٩ از تاريخ المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي نخستين کنفرانس بين
المللي هتل المپيک تهران برگزار  هاي بين در مرکز همايش ه سال جاريتيرما
  .گرديد

  
و  حفاري، مخزن حورهاي همايش در پنل مهندسي نفت شاملم
هاي انتقال، ترموديناميک،  ، پديدهنرژي، احتراق و ايمنيا. بوده است برداري بهره

سازي و فرايندهاي جداسازي، محيط زيست، مدل  راکتور، سينتيک و طراحي
، دفراين پليمر، نانوتکنولوژي، نفت، گاز و پتروشيمي، کنترل سازي، مهندسيشبيه
هاي صنعتي، ايمني و بازرسي، جداسازي گازهاي فلر و  حرارتي، کوره هاي مبدل

ه صنعت، خوردگي، مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز، ب برگرداندن آن
مديريت جوش، رنگ، عايق محورهاي همايش در پنل  هاي حرارتي و نيروگاه

با زيرمحورهاي نيز پنل نانوتکنولوژي . ندادد مهندسي شيمي را تشكيل مي
کاربرد  ،در حفاري و نمودارگيري هاي حفاري، نانوسنسورها فناوري نانو در مته

کاربرد نانوفناوري در تعيين خواص  برداري، ها در بهرهذرات و نانوکامپوزيتنانو
افزايش ضريب برداشت از  هاي مخزن، كاربرد نانوفناوري درسياالت و سنگ

کاربرد  اي در صنايع گاز و پتروشيمي، مخازن، کاربرد مواد نانوحفره
 اوري درها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، نقش نانوفننانوکاتاليست

 اربرد نانومواد در ارتقايك  ها، کنندهاربرد نانومواد در روانكسازي گاز،  ذخيره
هاي نفتي، کاربرد نانوفناوري در حفظ محيط زيست، کاربرد  کيفيت فراورده

ها در ساخت نانو در انرژي و محيط زيست، کاربرد نانوکامپوزيت فناوري
 در جلوگيري از خوردگي، پتروشيمي، كاربرد نانومواد پليمرهاي صنعت

هاي يدروژله ها،کاربردهاي محيطي و انرژي آن هاي کربني و نانولوله
ازدياد برداشت، نانوساختارهاي کربني در صنايع  ها درنانوکامپوزيتي و کاربرد آن

هاي پليمري در صنايع نفتي و  نانوکامپوزيت نفت و گاز و پتروشيمي، کاربرد
ها در ها و کاربردهاي آن نانوزئوليت و آشنايي با عمليات ازدياد برداشت نفت

 .شد محسوب مي صنايع نفتي از ديگر محورهاي اين همايش علمي
  

  .شودبرگزار مي ايرانكنفرانس شيمي معدني دهمين چهار

 ١٣٩١شهريورماه  ٥لغايت  ٤ ايرانكنفرانس شيمي معدني دهمين چهار
. شودن دانشگاه برگزار ميايدر صنعتي شريف شيمي دانشگاه توسط دانشكده 

  ،سنتز و شناسايي ترکيبات معدني شامل محورها و موضوعات علمي کنفرانس
شيمي ، هاي معدنيسينتيک و مکانيسم واکنش، سنجي ترکيبات معدنيطيف

شيمي ، بيوشيمي معدني، شيمي حالت جامد  ،فرايندهاي کاتاليستي، آلي فلزي
شيمي ، پليمرهاي معدني، يمينانوش، فوتوشيمي معدني، صنايع معدني
شيمي نظري و محاسباتي و  شيمي سبز، الکتروشيمي معدني ،فرامولکولي

  .باشدمي ترکيبات معدني

  
مقاله در موعد مقرر به دبيرخانه  ۱۲۴۳عا گفته دبير اين كنفرانس، مجموبه

مقاله تكراري  ۷۳مقاله در بررسي تكنيكي رد شده،  ۳۳كنفرانس ارسال شده كه 
مقاله جهت داوري ارسال شده كه پس از سه مرحله داوري توسط  ۱۱۲۲بوده و 
مقاله  ۱۰۰۰هاي كشور، قريب به نفر از اساتيد شيمي معدني دانشگاه ۴۸

صورت سخنراني و مابقي به شكل پوستر ارائه مقاله به ۲۷ه پذيرش شده است ك
  .خواهد شد
 اينترنتي اطالعات بيشتر به پايگاه توانند براي کسب مندان مي عالقه

  .ندنمايمراجعه  http://iicc14.sharif.edu كنفرانس به آدرس
  

  .شودبرگزار ميپانزدهمين کنفرانس شيمي فيزيک ايران 

ي فيزيک ايران از سيزدهم تا شانزدهم شهريورماه پانزدهمين کنفرانس شيم
با همکاري بخش شيمي فيزيک دانشگاه تهران و انجمن شيمي  ١٣٩١سال 

  .شودايران در پرديس علوم دانشگاه تهران برگزار مي

  
-نانونظري، نانوزيست(نانوفيزيك  -نانوشيمي هاياين كنفرانس در زمينه

نانوحسگرها   ها، کاربرد مواد نانو،کامپوزيتخواص و سنتز نانومواد، نانو فناوري،
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، سنجيكوانتوم و طيف، مكانيك آماري، رموديناميك كالسيك، ت... و
شيمي فيزيك ، شيمي سطح و حالت جامد، سينتيك شيميايي، الكتروشيمي
براساس اطالعات مندرج بر روي . شودبرگزار مي شيمي محاسباتيو  كاربردي

داوري و ،  http://Physicalchemistry.irسايت کنفرانس به آدرس بو
ن يرخانه پانزدهميبه دب  يمقاله ارسال ۱۴۰۰ يرش براي تماميارساله نامه پذ
ن يشرکت کننده در ا ۱۰۰۰ ران انجام و براي تمام يک ايزيف يميکنفرانس ش

ه فرستاده شد  ا رد مقاله يو  يرانصورت پوستر، سخنرش بهيکنفرانس نامه پذ
 .است
  

  .شودبرگزار ميسيزدهمين همايش علوم دارويي ايران 

شهريورماه امسال در  ١٦تا  ١٣سيزدهمين همايش علوم دارويي ايران، 
  . شود هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي همايش مرکز

ارويي، محورهاي اصلي اين همايش داروسازي صنعتي، نانوفناوري د
شناسي، شيمي دارويي، بحث زيست فناوري دارويي،  سم داروشناسي و

هاي  باليني و خدمات دارويي، فراورده رساني، داروسازي هاي جديد دارو روش
  .کنترل مواد دارويي است آرايشي بهداشتي، آناليز داروها، راديو داروها و

 اه اينترنتيتوانند براي کسب اطالعات بيشتر به پايگ مندان مي عالقه

http://www.ipsc2012.com/ مراجعه کنند.  
  

  .شودبرگزار مي نوزدهمين سمينار شيمي آلي ايران
توسط  ١٣٩١شهريورماه  ١٧لغايت  ١٥نوزدهمين سمينار شيمي آلي ايران 

اين سمينار . شوداين دانشگاه برگزار ميدر ) عج(عصر  گروه شيمي دانشگاه ولي
تر پژوهشگران شيمي آلي کشور با آخرين منظور آشنايي هرچه بيشبه

دستاوردهاي علمي، گسترش و تقويت علمي بين مراکز تحقيقاتي، دانشگاهي و 
هاي نوين براي تهيه سنتز و ارائه روش :شود هاي زير برگزار ميصنعتي در زمينه
، سازي مولکوليشيمي فضائي، طراحي و مدل، شيمي فيزيک آلي، ترکيبات آلي
شيمي پليمر، ، فوتوشيمي ي دارويي، بيوتکنولوژي، فيتوشيمي وبيوشيمي، شيم
شيمي آلي محيط ، شيمي آلي فلزي   ،کاري و خوردگيها، آبرنگ، پوشش

صنايع شيميايي مربوط به شيمي ، زيست، بازيافت پسماندهاي آلي و شيمي سبز
  .نانو شيمي آليو  آلي

مقاله به دبيرخانه  ۹۳۹گفتني است براساس اعالم دبيرخانه سمينار تعداد 
نفر از اساتيد شيمي آلي  ۳۳اين همايش رسيده كه پس از داوري توسط 

مقاله جهت  ۸۰۰صورت سخنراني و مقاله جهت ارائه به ۳۹هاي كشور، دانشگاه
  .  اندصورت پوستر پذيرش شدهارائه به

 سمينار اينترنتي اطالعات بيشتر به پايگاه توانند براي کسب مندان مي عالقه
  .ندنمايمراجعه  http://www.isoc19.ir به آدرس

  
  

  .شودبرگزار مي نخستين همايش ملي علوم محاسباتي ايران

شهريورماه  ۱۷و  ۱۶در تاريخ  نخستين همايش ملي علوم محاسباتي ايران
محورهاي اين همايش عبارتند . گردددامغان برگزار مي ، توسط دانشگاه۱۳۹۱
، زيست محاسباتي )کمومتري و محاسبات ملکولي(شيمي محاسباتي : از
  .، فيزيک محاسباتي و رياضيات محاسباتي)بيوانفورماتيک(

 اينترنتي اطالعات بيشتر به پايگاه توانند براي کسب مندان مي عالقه
  .ندنمايمراجعه  http://fnccs.du.ac.ir همايش به آدرس

  
  

  .شود نانو برگزار مي المللي چهارمين کنگره بين

با تالش پژوهشکده علوم  (ICNN2012) المللي نانو بين چهارمين کنگره
در دانشگاه  جاريشهريورماه سال  ٢٠ا ت ١٨ و فناوري نانوي دانشگاه کاشان،

هاي  فراهم کردن فرصتي مناسب براي معرفي پيشرفت. شود كاشان برگزار مي
فناوري نانو و تقويت همکاري پژوهشگران ايراني با محققان  جديد در حوزه

. شود اهداف برگزاري اين کنگره محسوب مي خارجي اين حوزه، از جمله
نانوبيوتکنولوژي،  ،نانوکامپوزيت، نانومکانيک وژي،ها، نانومترول انوکاتاليستن

ها  حسگرها و نانومواد کربني نظير فولرين، نانولوله نانوفوتونيک، نانوالکترونيک و
  .شوند کنگره محسوب مي و گرافن از جمله محورهاي اين

  
مقاله  ١٥٦فراخوان به اين کنگره دو هزار و  تعداد مقاالت رسيده از زمان

برگزاري زمان مقاله براي ارائه در  ٩٣٥هيات داوران،  ز بررسيپس ااست كه 
- صورت سخنراني و بقيه بهمقاله به ١٢٠اند كه از اين تعداد، هکنگره انتخاب شد

مقاله  ١٤در زمان برگزاري کنفرانس، ضمنا . د شدنصورت پوستر ارائه خواه
  .شودمي خارجي ارائه
 اينترنتي ت بيشتر به پايگاهاطالعا توانند براي کسب مندان مي عالقه

http://icnn2012.newsite.kashanu.ac.ir/en مراجعه کنند. 
  

  .شوددهمين همايش ملي شيمي پيام نور برگزار مي
در  ١٣٩١مهرماه  ١٩-٢١در تاريخ  دهمين همايش ملي شيمي پيام نور

: اهداف همايش عبارتند از. دانشگاه پيام نور مرکز کرمان برگزار خواهد شد
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نظران و پژوهشگران ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط و تبادل نظر بين صاحب
هاي عرصه شيمي کشور، ايجاد بستر مناسب جهت آگاهي از آخرين پيشرفت

هاي مختلف شيمي، ارتباط هرچه بيشتر و علمي و مبادله اطالعات در زمينه
دن تر بين مراکز دانشگاهي، صنعتي و پژوهشي کشور، فراهم نمونزديک

منظور ارائه دستاوردها و تسهيالت الزم جهت مشارکت صنايع مختلف به
هاي تخصصي هاي مرتبط با شيمي و برگزاري کارگاهمحصوالت خود در زمينه

 نيز شامل محورهاي همايش. هاي مختلف مرتبط با پژوهش در شيميدر زمينه
شيمي  ،شيمي دارويي، معدني يمي، ششيمي فيزيک، شيمي تجزيه، شيمي آلي

  .باشدمي شيميايي صنايعو  کاربردي شيمي، صنايع غذايي
 سايت همايش به آدرسعالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر به وب

http://www.pnuchem10.ir مراجعه نمايند.  
  

 
  

سومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع 

  .شودبرگزار مي شوينده

در اد فعال سطحي و صنايع شوينده سومين همايش علوم و فناوري مو
 .شوددر دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي ١٣٩١سال مهرماه  ٢٠و  ١٩تاريخ 

، سنتز و فرآيند توليد مواد فعال سطحيعبارتند از  محورهاي اصلي همايش
اثرات سورفکتانت و مواد شوينده بر ، هاي آناليز و بررسي ساختار شيميايي روش

، ها در صنايع شوينده و آرايشي بهداشتي سورفکتانت کاربرد، انسان و محيط
و  گاز و پتروشيمي و ساير صنايع مربوطه ها در صنايع نفت، اربرد سورفکتانتك

  .ها مواد اوليه و امور اقتصادي مربوط به محصوالت شوينده و سورفکتانت
 سايت همايش به آدرسعالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر به وب

http://sdtc.sharif.ir مراجعه نمايند.  

  
  

  .دشو صنايع معدني برگزار مي دومين همايش

همت پژوهشكده صنايع معدني دانشگاه دومين همايش صنايع معدني به
 :استخراج مواد. شود ل در كرمان برگزار ميمهرماه امسا ٢٧كرمان،  شهيد باهنر

فلزات، ليچينگ، بيوليچينگ، تغليظ  شناسي، اکتشاف و استخراجشامل زمين
شيميايي فرآوري مواد  هاي فيزيکي، شيمي فيزيکي ومواد، پيرومتالورژي، روش

هاي فرآوري روش معدني از جمله هيدرومتالورژي، فلوتاسيون، جداسازي و ساير
 شامل خواص فيزيکي و مکانيکي مواد،: مواد، متالورژي موادو بازيابي 

دادن، گري و انجماد، عمليات حرارتي، خوردگي، پوششفرايندهاي ريخته
ها، نانوتکنولوژي و متالورژي پودر مواد فلزي، سراميکي، کامپوزيت جوشکاري،

 چنينهاي مرسوم شيميايي و فيزيکي و همشامل روش: مواد توليد و جداسازي
هاي نوين از جمله بيو و نانوتکنولوژي و ساير موارد از قبيل کنترل فرايند، روش

محيط زيست و بهداشت و ايمني از جمله  اتوماسيون و توسعه پايدار، انرژي،
 .شوند محورهاي همايش محسوب مي

 توانند براي كسب اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي مندان مي عالقه

http://mirc.uk.ac.ir/info/website/persian/  نمايندمراجعه.  

  
  

  .شودبرگزار مي دهمين سمينار علوم و فناوري پليمر

مهرماه تا  ٣٠را از  دهمين سمينار علوم و فناوري پليمر انجمن پليمر ايران  
از جمله  .كند ماه سال جاري، در دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار مي آبان ٤

ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و  توان به مايش ميشده براي اين ه اهداف بيان
فناوري پليمر و تبادل  علوم و پژوهشي محققان دانشگاهي و صنعتي در حوزه 
زمينه  ويژه درههاي فناوري ب اطالعات در زمينه مشکالت صنعتي و فرصت

ها، سنتز و حصوالت پليمري و خواص آنم  .كرد جويي در انرژي اشاره  صرفه
شناسايي پليمر و تئوري و  پليمري، هاي يون پليمر، بررسي فرايندپليمريزاس

در اين سمينار محسوب  سازي در پليمر از جمله محورهاي مورد بحث مدل
  .شوند مي

  اينترنتي پايگاه توانند براي کسب اطالعات بيشتر به  مندان مي عالقه
http://ispst2012.comمراجعه کنند.  
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 .شود مهندسي شيمي ايران برگزار ميچهاردهمين كنگره ملي 
چهاردهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، از سوي دانشگاه صنعتي 

مهرماه سال جاري  ٢٧تا  ٢٥همكاري انجمن مهندسي شيمي،  شريف و با
رموديناميك و ت هاي انتقال، محورهاي علمي کنگره شامل پديده. شود برگزار مي

سياالت  سازي، ديناميكسازي و شبيهمدلتعادل فازي، فرايندهاي جداسازي، 
، سينتيك، كاتاليست و طرح راكتور، مهندسي فرايند، (CFD) محاسباتي
علوم و   فرايند، مهندسي پزشكي، فناوري نانو،فناوري و مهندسي زيستزيست
مهندسي مخازن، مهندسي محيط زيست، مديريت  پليمر، نفت و مهندسي

و ارزيابي ريسك، صنايع غذايي،   (HSE)زيست بهداشت، ايمني، محيط
شيمي، مواد و فرايندهاي جديد و  بهداشتي و دارويي، آموزش در مهندسي

 .كنترل فرايند است
 سايتتوانند براي كسب اطالعات بيشتر به وب مندان مي عالقه

http://www.ichec14.ir  نمايندمراجعه.  

  
  

  

 .شودبرگزار مي همايش ملي مهندسي محيط زيست
تا  ٢٠ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، 

مرکز  در همت انجمن مهندسي محيط زيست ايران جاري به ماه سال آبان ٢٥
ايجاد بستري مناسب براي ارائه . شود ر مياسناد دانشگاه تهران برگزا

گران، برقراري تعامل سازنده محيطي پژوهشگران و صنعت دستاوردهاي زيست
رتقاي کالن سطح محيط زيست کشور از ا اندرکاران اين بخش وبين دست

کارگيري نانوتکنولوژي در هب. جمله اهداف برگزاري اين همايش است
هاي خاک  حذف آالينده ،)نانوفيلترها(و صنعتي هاي شهري  فيلتراسيون فاضالب
، ...حرارتي و هاي فيزيکي، شيميايي، ميکروبيولوژيکي، با استفاده از فناوري

 هاي محيط زيست در پايش و حذف آالينده هاي نوين مهندسي محيط فناوري
هاي نوين کاهش و حذف گازهاي آالينده و ذرات خروجي از  زيست و فناوري
ز جمله موضوعات مورد بررسي در اين همايش محسوب ا دودکش صنايع

   . شوند مي
به پايگاه اينترنتي اطالعات بيشتر توانند براي کسب  مندان مي عالقه

  .مراجعه کنند http://www.celco.ir همايش به نشاني
  

هاي نوين برگزار دومين همايش ملي کاربردهاي شيمي در فناوري

 .شودمي
درنظر دارد دومين همايش ملي کاربردهاي  موسسه آموزش عالي جامي

در شهر تاريخي  ۱۳۹۱ماه سال آبان ۲۵هاي نوين را در شيمي در فناوري
ساخت، شناسايي و : محورهاي اين همايش عبارتند از. اصفهان برگزار نمايد

هاي سبز، سازي نانوساختارها، نانوبيوتکنولوژي، محيط زيست و فناوريشبيه

هاي جديد براي ساخت، جداسازي و شناسايي ترکيبات نانوسنسورها، روش
هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ها، تکنولوژيدارويي، نانوکاتاليست

هاي جديد دارورساني به هاي سبز، روشهاي نو و تجديدپذير، تکنولوژيانرژي
  .بدن و سنتز و شناسايي ترکيبات جديد شيميايي براي کاربردهاي خاص

به پايگاه اينترنتي اطالعات بيشتر توانند براي کسب  مندان مي عالقه
  .مراجعه کنند www.caat.ir همايش به نشاني

  
  .شودا برگزار مياولين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صد

 آذرماه سال جاري ١٥و  ١٤ اولين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا
شرکت کنترل کيفيت (معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران سط تو
قطب علمي تبديل انرژي در دانشکده  با همکاري و حمايت علمي و اجرايي) هوا

  .شودبرگزار مي مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف

  
، گيري آلودگي هوا و صداپايش و اندازه: محورهاي همايش عبارتند از

تاثيرات ، مطالعات انتشار آلودگي هوا و صدا، گي هوا و صداسازي آلودمدل
، هاي بستهآلودگي هوا و صدا در محيط، آلودگي هوا و صدا بر سالمت انسان

هاي کنترل آلودگي هوا و روش، اثرات آلودگي هوا و صدا بر جامعه و اقتصاد
، هوا و صداقوانين و استانداردهاي آلودگي   ،آلودگي هوا و تغييرات اقليمي، صدا
، مديريت شهري و آلودگي هوا و صدا، لودگي هوا و صدا در اسناد باالدستيآ

هاي تعيين منابع آلودگي هوا و روش  ،هاي آلودگي هوا و پيامدهاي آنبحران
  .هاي تست آکوستيکي موادروشو  صدا

سايت همايش به آدرس عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر به وب
http://aqm2012.sharif.ir مراجعه نمايند.  
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April 2012 
International Conference on Food Science and 
Nutrition 2012 (ICFSN 2012) 
Topics: Agricultural Chemistry, Food Chemistry 
Date: 2-4 April 2012, Kota Kinabalu, Malaysia 
Web Site: http://www.ums.edu.my/conferences/ICFSN 
 
Tribology: Faraday Discussion 156 
Topics: Physical Chemistry, Biotechnology, Molecular 
Modeling 
Date: 2-4 April 2012, Southampton, United Kingdom 
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Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD156/  
 
REACH Conference 2012 
Topics: Chemicals, Toxicology, Industrial Chemistry, 
Environmental Chemistry 
Date: 16-18 April 2012, Bratislava, Austria 
Web Site: http://www.reachconference.eu/ 
   
11th World Filtration Congress 
Topics: Chemical Engineering 
Date: 16-20 April 2012, Graz, Austria 
Web Site: http://www.wfc11.org/ 
 
12th Eurasia Conference on Chemical Sciences 
(EuAsC2S-12) 
Topics: General Chemistry, Chemical Education 
Date: 16-21 April 2012, Corfu, Greece 
Web Site: http://eurasia12.uoi.gr/ 
 
Dynamic Outsourcing for Life Sciences 2012 
Topics: Industrial Chemistry, Organic Chemistry, 
Pharmaceutical Chemistry, Process Chemistry 
Date: 17-18 April 2012, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: http://www.avakado.eu/dev/Events/DOLS2012 
 
The Peptide Conference 2012 
Topics: Biochemistry, Organic Chemistry, Analytical 
Chemistry, Medicinal Chemistry 
Date: 17-18 April 2012, Cambridge, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.avakado.eu/dev/Events/Peptide/Conference/20
12 
 
Biopolymer World Congress 
Topics: Polymers, Materials Science, Green Chemistry, 
Biotechnology 
Date: 23-24 April 2012, Mestre, Italy 
Web Site: http://www.biopolymerworld.com/ 
 
39th International Conference on Metallurgical 
Coatings and Thin Films 
Topics: Surface Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology, Biotechnology 
Date: 23-27 April 2012, San Diego (CA), USA 
Web Site: http://www2.avs.org/conferences/icmctf/ 
 
International Conference on Plant Chemical Biology 
Topics: Agricultural Chemistry, Environmental 
Chemistry, Biochemistry, Food Chemistry 
Date: 24 April 2012, Bracknell, United Kingdom 
Web Site: http://www.agri-net.net/events/ 
 
Drug Delivery and Formulation America Summit 2012 
Topics: Drug Delivery, Materials Science, Pharmaceutical 
Chemistry 
Date: 30 April and 1May 2012, San Diego, USA 
Web Site: http://www.ddfsummit.com/ 
 
State-of-the-art algorithms for Molecular Dynamics 
Topics: Molecular Modeling, Biochemistry, Physical 
Chemistry 

Date: 30 April and 1-4 May 2012, Edinburgh, United 
Kingdom 
Web Site: http://www.nais.org.uk/MD2012/Home.php 
 
May 2012 
Membrane Protein Structural Dynamics Consortium 
Symposium and 3rd Annual Meeting 
Topics: Biochemistry, Molecular Modeling 
Date: 3-4 May 2012, Chicago, USA 
Web Site: http://memprotein.org/  
 
World Congress on Biotechnology 2012 
Topics: Biotechnology, Environmental Chemistry 
Date: 4-6 May 2012, Hyderabad, India 
Web Site: http://brightice.org/ 
 
LIPID MAPS Annual Meeting 2012: Lipidomics 
Impact on Cell Biology, Metabolomics and 
Translational Medicine 
Topics: Biochemistry 
Date: 7-8 May 2012, La Jolla (CA), USA 
Web Site: 
http://www.lipidmaps.org/meetings/2012annual/index.htm
l 
 
4th KKU International Engineering Conference 2012 
Topics: Chemical Engineering, Biotechnology, Process 
Chemistry 
Date: 10-12 May 2012, Khon Kaen, Thailand 
Web Site: http://www.en.kku.ac.th/kku-ienc2012 
 
Beilstein Symposium on Molecular Engineering and 
Control 
Topics: Biochemistry, Nanotechnology, Supramolecular 
Chemistry, Drug Delivery  
Date: 14-18 May 2012, Prien (Chiemsee), Germany 
Web Site: http://www.beilstein-
institut.de/en/symposia/overview/beilstein-symposium-
2012/ 
   
Sustainability in Polymer Materials (S-PolyMat 2012) 
Topics: Polymers, Materials Science, Nanotechnology, 
Green Chemistry 
Date: 20-23 May 2012, Kerkrade, Netherlands 
Web Site: http://www.rolducpolmeeting.org/ 
 
Flow Chemistry Workshop 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry 
Date: 21-22 May 2012, Dinslaken, Germany 
Web Site: http://syrris.com/news/latest-events/workshop-
in-germany 
 
Trends in Inorganic Chemistry - Metal-organic 
Framework, Porous Coordination Polymers and 
Zeolites 
Topics: Inorganic Chemistry, Materials Science, 
Nanotechnology, Organic Chemistry 
Date: 23 May 2012, Stockholm, Sweden 
Web Site: http://www.tinc.nu/ 
 
Genetics and Chemistry- Sharing a Language of 
Discovery 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry 
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Date: 22-25 May 2012, Cambridge (MA), USA 
Web Site: http://www.cell-symposia-
geneticsandchemistry.com/ 
 
Automated Process Chemistry Workshop 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry 
Date: 24-25 May 2012, Dinslaken, Germany 
Web Site: http://syrris.com/news/latest-events/workshop-
in-germany   
 
Fourth European Workshop in Drug Synthesis 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, Green 
Chemistry, Molecular Modeling 
Date: 27-31 May and 1June 2012, Siena, Italy 
Web Site: http://www.unisi.it/eventi/ewds/ 
 
June 2012 
Advanced Macromolecular Systems Across the Length 
Scales (AMSALS 2012) 
Topics: Drug Delivery, Materials Science, 
Nanotechnology, Polymers 
Date: 3-6 June 2012, Siófok, Hungary 
Web Site: http://www.amsals2012.com/ 
 
Trends in Enzymology 2012: Going beyond Frontiers 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry, Molecular 
Modeling 
Date: 3-6 June 2012, Goettingen, Germany 
Web Site: http://www.tine2012.com/ 
 
2012 - Conference on Coordination Chemistry, 
Organometallic Chemistry and Catalysis 
Topics: Inorganic Chemistry, Materials Science, 
Supramolecular Chemistry, Organic Chemistry 
Date: 3-8 June 2012, Métabief, France 
Web Site: http://gecom2012.u-bourgogne.fr/ 
 
French American Chemical Society Conference (FACS 
XIV) 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry  
Date: 10-14 June 2012, Hull (MA), USA 
Web Site: http://facs.chem.upenn.edu/ 
 
RSC Speciality Chemicals Symposium 2012: Not 
Costing the Earth - Profit from Green and Sustainable 
Chemistry 
Topics: Green Chemistry, Process Chemistry 
Date: 13-14 June 2012, Barcelona, Spain 
Web Site: 
http://www.rscspecialitychemicals.org.uk/future-
conferences/  
  
Enhancing Organocatalysis by Joining Advanced 
Theoretical and Experimental Approaches 
Topics: Organic Chemistry, Molecular Modeling, Green 
Chemistry  
Date: 13-15 June 2012, Lugano, Switzerland 
Web Site: http://www.cecam.org/ 
 
New developments in food science: realising the 
potential of 'omics' technologies 
Topics: Agricultural Chemistry, Biochemistry, 
Biotechnology, Food Chemistry 

Date: 13-15 June 2012, York, United Kingdom 
Web Site: http://www.fera.defra.gov.uk/events/jifsan2012/ 
   
1st European Workshop on Ambient Mass 
Spectrometry and Related Mass Spectrometry-Based 
Techniques in Food / Natural Products Control: Safety, 
Authenticity, Forensics, Metabolomics 
Topics: Analytical Chemistry, Food Chemistry, 
Environmental Chemistry 
Date: 18-20 June 2012, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.rafa2011.eu/ 
 
The 15th International Workshop on Quantitative 
Structure-Activity Relationships in Environmental and 
Health Sciences (QSAR2012) 
Topics: Chemoinformatics, Environmental Chemistry, 
Molecular Modeling, Toxicology 
Date: 18-22 June 2012, Tallinn, Estonia 
Web Site: http://qsar2012.ut.ee/ 
   
1st Congress of Applied Chemical Sciences 
(CApChemS, 2012) 
Topics: Environmental Chemistry, Green Chemistry, 
Biotechnology, Process Chemistry 
Date: 21-23 June 2012, Kuala Lumpur, Malaysia 
Web Site: http://warponline.org/congress.php 
 
2012 – ANQUE´s International Congress of Chemical 
Engineering 
Topics: Chemical Engineering, Green Chemistry, 
Industrial Chemistry, Process Chemistry 
Date: 24-27 June 2012, Sevilla, Spain 
Web Site: http://www.anqueicce2012.org/ 
 
44th International Symposium on Macromoleculs - 
IUPAC World Polymer Congress 
Topics: Polymers, Materials Science 
Date: 24-29 June 2012, Blacksburg (VA), USA 
Web Site: http://www.macro2012.org/ 
 
4th International Symposium on Structure-Property 
Relationships in Solid State Materials 
Topics: Materials Science, Inorganic Chemistry, Physical 
Chemistry 
Date: 24-29 June 2012, Bordeaux, France 
Web Site: http://www.spssm4.com/ 
 
Evolving Life for Future Technologies 
Topics: Biotechnology, Biochemistry  
Date: 25-26 June 2012, Oxford, United Kingdom 
Web Site: http://engeneious.chem.ox.ac.uk/ 
 
Molecular Reaction Dynamics in Gases, Liquids and 
Interfaces: Faraday Discussion 157 
Topics: Physical Chemistry 
Date: 25-27 June 2012, Assisi, Italy 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD157/  
 
13th Tetrahedron Symposium 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry, Organic 
Chemistry, Pharmaceutical Chemistry 
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Date: 26-29 June 2012, Amsterdam, The Netherlands 
Web Site: http://www.tetrahedron-
symposium.elsevier.com/ 
   
Natural Anticancer Drugs 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Medicinal 
Chemistry, Drug Delivery, Pharmaceutical Chemistry 
Date: 30 June, 1-5 July 2012, Olomouc, Czech Republic 
Web Site: http://www.nad2012.com/ 
 
July 2012 
Balticum Organicum Syntheticum 2012 
Topics: Organic Chemistry, Medicinal Chemistry, Process 
Chemistry, Green Chemistry 
Date: 1-4 July 2012, Tallinn, Estonia 
Web Site: http://www.boschem.eu/ 
 
Polymers in Medicine 2012 
Topics: Polymers, Materials Science, Drug Delivery 
Date: 1-5 July 2012, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.imc.cas.cz/sympo/pmm2012/ 
 
11th International Symposium on Organic Free 
Radicals (ISOFR-11) 
Topics: Organic Chemistry, Physical Chemistry, Polymers 
Date: 1-5 July 2012, Bern, Switzerland 
Web Site: http://www.isofr11.ch/  
 
19th International Conference on Organic Synthesis & 
The 24th Royal Australian Chemical Institute Organic 
Conference 
Topics: Organic Chemistry, Biochemistry, Materials 
Science 
Date: 1-6 July 2012, Melbourne, Australia 
Web Site: http://www.icos19.com/ 
 
15th International Congress on Catalysis 2012 
Topics: Organic Chemistry, Process Chemistry, Green 
Chemistry 
Date: 1-6 July 2012, Munich, Germany 
Web Site: http://events.dechema.de/en/icc2012.html 
 
Analytical Research Forum 2012 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, 
Biotechnology 
Date: 2-4 July 2012, Durham, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/ARF12/index.asp 
 
Soft Matter Approaches to Structured Foods: Faraday 
Discussion 158 
Topics: Physical Chemistry, Food Chemistry 
Date: 2-4 July 2012, Wageningen, The Netherlands 
Web Site: Contact: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD158/index.asp 
 
X Girona Seminar on Theoretical and Computational 
Chemistry for the Modeling of Biochemical Systems: 
From Theory to Applications 
Topics: Molecular Modeling, Physical Chemistry, 
Biochemistry 

Date: 2-5 July 2012, Girona, Spain 
Web Site: http://xgironaseminar.wordpress.com/ 
 
2012 - Interfacing Chemical Biology and Drug 
Discovery, 48th International Conference on Medicinal 
Chemistry 
Topics: Medicinal Chemistry, Biochemistry, Organic 
Chemistry 
Date: 4-6 July 2012, Poitiers, France 
Web Site: http://www.sct-asso.fr/  
 
Fluorescent Biomolecules and their Building Blocks - 
Design and Applications (FB3) 
Topics: Biochemistry, Organic Chemistry, Physical 
Chemistry, Nanotechnology 
Date: 5-8 July 2012, Göteborg, Sweden 
Web Site: http://fb3.websy.se/ 
 
6th International Symposium on Bioorganometallic 
Chemistry 
Topics: Inorganic Chemistry, Medicinal Chemistry, 
Organic Chemistry  
Date: 8-12 July 2012, Toronto, Canada 
Web Site: http://www.utsc.utoronto.ca/~isbomc12/  
 
Colloids and Nanomedicine 2012 
Topics: Nanotechnology, Drug Delivery, Materials 
Science, Surface Chemistry 
Date: 15-17 July 2012, Amsterdam, The Netherlands 
Web Site: Contact: 
http://www.colloidsandnanomedicine.com/ 
 
13th Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS 
XIII) 
Topics: Organic Chemistry  
Date: 15-20 July 2012, Leuven, Belgium 
Web Site:  http://www.ldorganisation.com 
 
24th IUPAC Symposium on Photochemistry 
Topics: Organic Chemistry, Materials Science, Physical 
Chemistry, Biochemistry 
Date: 15-20 July 2012, Coimbra, Portugal 
Web Site: http://www.photoiupac2012.com/ 
 
Crystallisation - a Biological Perspective 
Topics: Physical Chemistry, Surface Chemistry 
Date: 23-25 July 2012, Leeds, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD159/  
 
Ubiquitin Drug Discovery & Diagnostics Conference 
2012 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Medicinal 
Chemistry 
Date: 23-25/ July 2012, Philadelphia (PA), USA 
Web Site: http://www.ubiquitinconference.com/ 
 
The 13th International Symposium on Inorganic Ring 
Systems 
Topics: Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, 
Materials Science 
Date: 29-31 July, 1-2 August 2012, Victoria (BC), Canada 
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Web Site: http://web.uvic.ca/~iris13/ 
 
August 2012 
22nd International Conference on Chemical 
Thermodynamics and 67th Calorimetry Conference 
(ICCT 2012) 
Topics: Process Chemistry, Chemical Engineering, 
Physical Chemistry 
Date: 5-10 August 2012, Búzios, Brazil 
Web Site: http://www.icct2012.org/ 
 
3rd International Conference on Nanotechnology: 
Fundamentals and Applications 
Topics: Nanotechnology, Materials Science 
Date: 7-9 August 2012, Montreal, Canada 
Web Site: http://icnfa2012.international-aset.com/ 
 
ACS Fall 2012 National Meeting and Exposition -
Materials for Health & Medicine 
Topics: General Chemistry, Materials Science, 
Biochemistry 
Date: 9-13 August 2012, Philadelphia, USA 
Web Site: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/  
 
24th International Liquid Crystal Conference 
Topics: Materials Science, Polymers, Physical Chemistry 
Date: 19-24 August 2012, Mainz, Germany 
Web Site: http://www.ilcc2012.de/ 
 
4th International IUPAC Conference on Green 
Chemistry 
Topics: Green Chemistry, Process Chemistry, Chemical 
Engineering, Chemical Education 
Date: 25-29 August 2012, Foz do Iguaçu, Brazil 
Web Site: http://www.ufscar.br/icgc4/ 
 
4th EuCheMS Chemistry Congress 
Topics: General Chemistry, Chemical Education 
Date: /26/27/28/29/30/ August 2012, Prague, Czech 
Republic 
Web Site: http://www.euchems-prague2012.cz/ 
 
International Conference on Nanostructured Materials 
(NANO2012) 
Topics: Materials Science, Nanotechnology 
Date: /26/27/28/29/30/31/ August 2012, Rhodes, Greece 
Web Site: http://www.nano2012.org/ 
 
EuroQSAR - Knowledge Enabled Ligand Design 
Topics: Medicinal Chemistry, Chemoinformatics, 
Molecular Modeling 
Date: /26/27/28/29/30/31/ August 2012, Vienna, Austria 
Web Site: http://www.icsc2011.fr/ 
 
International Conference on Occupational Health & 
Safety Summit-2012 
Topics: Toxicology, Agricultural Chemistry 
Date: 27-29 August 2012, Philadelphia, USA 
Web Site: 
http://omicsonline.org/occupationalhealth2012/index.php 
 

ICEPR 2012 - 2nd International Conference on 
Environmental Pollution and Remediation 
Topics: Environmental Chemistry, Biotechnology, 
Toxicology, Green Chemistry 
Date: 28-30 August 2012, Montreal, Canada 
Web Site: http://icepr2012.international-aset.com/ 
 
10th Conference on Colloid Chemistry 
Topics: Physical Chemistry, Surface Chemistry, Materials 
Science, Drug Delivery 
Date: 29-31 August 2012, Budapest, Hungary 
Web Site: http://www.10ccc.mke.org.hu/ 
 
Molecular Modelling Meeting 
Topics: Chemoinformatics, Molecular Modeling 
Date: /30/31/ August 2012 /1/ September 2012, 
Queenstown, New Zealand 
Web Site: http://www.mm2012.org.nz/ 
 
September 2012 
International Symposium on Chemical Reaction 
Engineering - ISCRE 22 
Topics: Chemical Engineering, Process Chemistry, 
Materials Science, Green Chemistry 
Date: 2-5 September 2012, Maastricht, Netherlands 
Web Site: http://www.iscre22.com/ 
 
Modification, degradation and stabilization processes 
in polymers (MoDeSt 2012) 
Topics: Polymers, Materials Science, Green Chemistry 
Date: 2-6 September 2012, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.modest2012.cz/ 
 
22nd International Symposium on Medicinal Chemistry 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Combinatorial Chemistry, Molecular Modeling 
Date: 2-6 September, Berlin, Germany 
Web Site: http://www.ldorganisation.com/produits.php 
 
32nd European Peptide Symposium 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry, Organic 
Chemistry, Keywords: see below 
Date: 2-7 September, Athens, Greece 
Web Site: http://32eps2012.org/en/ 
 
1st International Conference on Imaging Mass 
Spectromety (OurCon2012) 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, 
Biotechnology, Medicinal Chemistry 
Date: 3-5 September 2012, Ourense, Spain 
Web Site: http://www.ourcon.es/ 
 
Ion Specific Hofmeister Effects: Faraday Discussion 
160 
Topics: Surface Chemistry, Physical Chemistry, 
Biochemistry 
Date: 3-5 September 2012, Oxford, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD160/index.asp 
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Drug Design 2012 
Topics: Medicinal Chemistry, Biochemistry, Molecular 
Modeling 
Date: 2-6 September, Oxford, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.lpmhealthcare.com/Drugs2012/DrugsHome.ht
m 
 
21st IUPAC International Conference on Physical 
Organic Chemistry 
Topics: Organic Chemistry, Physical Chemistry 
Date: /9/10/11/12/13/ September 2012, Durham, United 
Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/icpoc21/index.asp 
 
 
11th International Symposium on the Synthesis and 
Applications of Isotopes and Isotopically Labelled 
Compounds 
Topics: Analytical Chemistry, Biochemistry, Medicinal 
Chemistry, Organic Chemistry 
Date: 9-13 September, Heidelberg, Germany 
Web Site: http://www.unitt.de/ 
 
Inorganic Photophysics and Photochemistry - 
Fundamentals and Applications: Dalton Discussion 13 
Topics: Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, 
Materials Science, Supramolecular Chemistry 
Date: 10-12 September 2012, Sheffield, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/DD13/index.asp 
 
Modeling & Design of Molecular Materials 2012 
Topics: Molecular Modeling, Chemoinformatics, 
Medicinal Chemistry,  Nanotechnology 
Date: 10-14 September 2012, Wroclaw, Poland 
Web Site: http://mdmm.pl/2012/ 
 
Lipids and Membrane Biophysics: Faraday Discussion 
161 
Topics: Physical Chemistry, Biochemistry 
Date: 11-13 September 2012, London, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferenc
es/FD161/index.asp 
 
G-protein-coupled-receptors: from structural insights 
to functional mechanisms 
Topics: Biochemistry, Medicinal Chemistry 
Date: 12-14 September 2012, Prato, Italy 
Web Site: 
http://www.biochemistry.org/tabid/379/MeetingNo/SA124
/view/Conference/default.aspx 
 
Catalysis in Organic Synthesis (ICCOS-2012) 
Topics: Organic Chemistry, Green Chemistry, Process 
Chemistry 
Date: 15-20 September 2012, Moscow, Russian 
Federation 
Web Site: http://www.ioc.ac.ru/iccos-2012/ 

 
11th Food Chemistry Meeting 
Topics: Food Chemistry, Analytical Chemistry, 
Agricultural Chemistry 
Date: 16-19 September 2012, Bragança, Portugal 
Web Site: http://www.spq.pt/eventos/11eqa 
 
Ab initio Modelling in Solid State Chemistry; 
Discovering quantum-mechanical simulations with 
CRYSTAL  
Topics: Materials Science, Physical Chemistry, Surface 
Chemistry, Polymers  
Date: 17-21 September 2012, London, United Kingdom 
Web Site: 
http://www.cse.scitech.ac.uk/events/MSSC2012/ 
 
The 2nd International Conference on Nanomaterials: 
Application & Properties (NAP'2012) 
Topics: Materials Science, Nanotechnology, Surface 
Chemistry, Polymers 
Date: 17-22 September 2012, Alushta, Ukraine 
Web Site: http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2012 
 
IEX 2012: The International Ion Exchange Conference 
Topics: Biotechnology, Environmental Chemistry, 
Chemical Engineering, Materials Science 
Date: 19-21 September 2012, Cambridge, United 
Kingdom 
Web Site: http://www.soci.org/IEX2012 
   
Frontiers of Organometallic Chemistry (FOC-2012) 
Topics: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry 
Date: 21-22 September 2012, Saint Petersburg, Russian 
Federation 
Web Site: Contact: http://www.ioc.ac.ru/iccos-2012/ 
 
9th European Symposium on Biochemical Engineering 
Science -32th International Symposium on the 
Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides -
15th European Congress on Biotechnology 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Chemical 
Engineering 
Date: 23-26 September 2012, Istanbul, Turkey 
Web Site: 
http://events.dechema.de/events/en/BEST2012.html 
 
International Symposium on Catalysis and Specialty 
Chemicals 
Topics: Process Chemistry, Green Chemistry, Materials 
Science, Chemicals 
Date: 23-26 September 2012, Tlemcen, Algeria 
Web Site: http://iscsc.univ-tlemcen.dz/ 
 
International Conference on Heavy Metals in the 
Environment (ICHMET) 
Topics: Environmental Chemistry, Industrial Chemistry, 
Toxicology, Chemicals 
Date: 23-27 September 2012, Rome, Italy 
Web Site: http://ichmet16.iia.cnr.it/ 
 
Euromembrane 2012 
Topics: Chemical Engineering, Physical Chemistry, 
Materials Science, Polymers  
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Date: 23-27 September 2012, London, United Kingdom 
Web Site: http://www.euromembrane2012.com/ 
 
SPICA 2012 - International Symposium on Preparative 
and Industrial Chromatography and Allied Techniques 
Topics: Chemical Engineering, Process Chemistry 
Date: 30 September, 1-3 October 2012, Brussels, Belgium 
Web Site: http://www.icsc2011.fr/ 
 
October 2012 
Nanomedicine: From Molecules to Diagnosis and 
Therapy 
Topics: Biotechnology, Drug Delivery, Nanotechnology, 
Pharmaceutical Chemistry 
Date: 1-3 October 2012, Rome, Italy 
Web Site: http://www.nanodrug.cnr.it/index.php 
 
26th National Chemistry Congress (with International 
Participation) 
Topics: General Chemistry 
Date: 1-6 October 2012, Mugla, Turkey 
Web Site: http://194.27.32.10/kimya2012/Default_En.aspx 
 
North American Congress of Clinical Toxicology 
Topics: Medicinal Chemistry, Environmental Chemistry, 
Pharmaceutical Chemistry, Toxicology 
Date: 1-6 October 2012, Las Vegas (NV), USA 
Web Site: http://clintox.org/ 
 
International Congress of Young Chemists 
"YoungChem2012" 
Topics: Supramolecular Chemistry, Organic Chemistry, 
Inorganic Chemistry 
Date: 10-14 October 2012, Gdansk, Poland 
Web Site: http://youngchem.com/ 
 
Technical Chemistry: from Theory to Praxis 
Topics: Organic Chemistry, Materials Science, Polymers, 
Process Chemistry 
Date: 16-18 October 2012, Perm, Russian Federation 
Web Site: http://www.itch.perm.ru/en/conference/ 
 
International Conference and Expo on Material 
Science and Engineering 
Topics: Materials Science, Nanotechnology 
Date: 22-24 October 2012, Chicago, USA 
Web Site: http://omicsonline.org/materialscience2012/ 
 
4th Nordic Wood Biorefinery Conference 
Topics: Chemicals, Green Chemistry, Industrial 
Chemistry, Polymers, Process Chemistry 
Date: 23-25 October 2012, Helsinki, Finland 
Web Site: http://www.vtt.fi/sites/nwbc2012/index.jsp 
 
8th Workshop of Computational Chemistry and 
Molecular Spectroscopy 
Topics: Physical Chemistry, Nanotechnology, 
Supramolecular Chemistry, Chemoinformatics 
Date: 23-26 October 2012, Punta de Tralca, Chile 
Web Site: 
http://www.ingenieriamolecular.cl/8thworkshop/index.php 
 

5th Szeged International Workshop on Advances in 
Nanoscience (SIWAN) 
Topics: Nanotechnology, Materials Science, Surface 
Chemistry, Polymers 
Date: 24-27 October 2012, Szeged, Hungary 
Web Site: http://www.siwan2012.com 
 
14th EMBL International PhD symposium: 
Overcoming Chaos - Networks in Life Sciences 
Topics: Biochemistry, Biotechnology, Molecular 
Modeling, Chemoinformatics 
Date: 25-27 October 2012, Heidelberg, Germany 
Web Site: http://phdsymposium.embl.org/ 
 
International Congress on Safety of Engineered 
Nanoparticles and Nanotechnologies 
Topics: Nanotechnology, Materials Science, Toxicology, 
Environmental Chemistry 
Date: 28-31 October 2012, Helsinki, Finland 
Web Site: 
http://www.ttl.fi/en/international/conferences/senn2012/Pa
ges/default.aspx 
 
November 2012 
Cellular Materials - CELLMAT 2012 
Topics: Materials Science, Chemical Engineering, 
Keywords: see below 
Date: 7-9 November 2012, Dresden, Germany 
Web Site: http://www.conventus.de/cellmat/ 
 
Chemical Reactions in Foods VII 
Topics: Analytical Chemistry, Food Chemistry, 
Nanotechnology, Toxicologys 
Date: 14-16 November 2012, Prague, Czech Republic 
Web Site: http://www.crf2012.eu/ 
 
13th Tetrahedron Symposium (Asia) - Challenges in 
Bioorganic & Organic Medicinal Chemistry 
Topics: Medicinal Chemistry, Organic Chemistry, 
Biochemistry 
Date: 27-30 November 2012, Taipei, Taiwan 
Web Site: http://www.tetrahedronsymposiumasia.com/ 
 
2nd Annual International Conference on Materials 
Science, Metal and Manufacturing (M3 2012) 
Topics: Materials Science 
Date: 19-21 November 2012, Singapore 
Web Site: http://www.m3-conference.org/ 
 
December 2012 
XX International Conference on Chemical Reactors 
(Chemreactor-20) 
Topics: Chemical Engineering, Green Chemistry, Process 
Chemistry, Industrial Chemistry 
Date: 3-7 December 2012, Mondorf-les-Bains, 
Luxembourg 
Web Site: http://conf.nsc.ru/en/page/CR-20-2012 
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  نام خدابه

  پرسشنامه در خواست عضويت حقوقي در انجمن شيمي ايران

  

    مشخصات متقاضي) الف

  :شرکت/ سازمان/ دستگاه / نام موسسه -١

 □□□□ غيره                □□□□ تحقيقاتي               □□□□ توليدي                □□□□ خدماتي              □□□□ فرهنگي: نوع فعاليت -٢

  :لطفاً بر حسب نياز توضيح دهيد

  

  □□□□ خير                    □□□□ آيا موسسه وابسته به دولت است ؟ بلي -٣
  : چنانچه پاسخ مثبت مي باشد نام دستگاه و يا نهاد دولتي را اعالم نماييد

  

  :کت متقاضي عضويت، در انجمن شيمي ايرانشر/ سازمان/ دستگاه / مشخصات نماينده موسسه) ب

  :      جنسيت :                                         سمت:                                         نام خانوادگي:                                        نام 

  :رشته تحصيلي                                  : ميزان تحصيالت:                                 تاريخ تولد 

ساله به حساب ريال حق عضويت يک                        شرکت با پرداخت                        / سازمان/ دستگاه / اين موسسه

ران که طي فيش به نام انجمن شيمي اي) ١٥٧کد (نزد بانـک تجارت شعبه استاد نجات الهي جنوبي   ٠١٣٤٠٠٨٩٧٠جاري 

  .واريز شده است، در خواست عضويت در آن انجمن را دارد                                              شماره
  

  :شرکت براي انجام مکاتبات / سازمان/ دستگاه / نشاني کامل موسسه) ج

  

  

  :نشاني پست الکترونيک                   :            دورنگار):                            با ذکر کد شهرستان( تلفن

  : شركت/ سازمان / دستگاه / نام و نام خانوادگي رئيس يا نماينده موسسه

  : امضاء                                                                                                                                                            

  

  

  :اين قسمت توسط هيات مديره انجمن شيمي ايران تکميل مي شود

  

  : شرکت/ سازمان/ دستگاه / در خواست عضويت موسسه

  :مورخ           :                      در جلسه شماره                :                           خانم/ به نمايندگي آقاي

  .ريال تعيين گرديد                     مطرح و ضمن موافقت، ميزان حق عضويت ساالنه مبلغ                 هيات مديره انجمن 
  

  رئيس هيات مديره انجمن شيمي ايران
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In The Name of God 
Iranian Chemical Society; Membership Application 
Title: �Miss. �Mrs.  �Mr.  �Dr.  �prof. 
Last Name:              , First Name:    , Occopation: 
Mailing Address: Street:      City: 
Country:               , Postal Code: 
Phone:                , Fax: 
E-Mail:               , Home-Page: 
Signature:                 Date: 
NOTE: Please mail the filled application form, along with the following items, to the ICS addresses 
given below: 
      The receipt of your annual membership fee (100,000 Rials for students and 200,000 Rls for others) 
      
      Payments should bemade to the order of: Iranian Chemical Society, Acct. No. 0134008970,  
      Tejarat  bank, South Nejatollahi (157) branch, Tehran, I.R. Iran. 
Mail: Iranian Chemical Society; 4th Floor, No. 7, Maragheh Alley, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, I.R. 
Iran, PO Box: 15875-1169.  Phon: +98-21-88808066, 88908259;  Fax: +98-21-88808066. 
Email: chemistry_ics@yahoo.com (Attach the filled application form as WORD.DOC or PDF and high 
resolution scans of your photo and the receipt of payment as JPG, JPEG or GIF.) 
 

*************************************************** ********************** 
  

  به نام خدا

  نامه درخواست عضويتانجمن شيمي ايران؛ پرسش

  مهندس�    استاد�    دكتر�    آقا�    خانم�  : عنوان

  :شغل      :شماره شناسنامه      :نام      :نام خانوادگي

  :مقطع        :                            گرايش                                                               :          آخرين مدرك تحصيلي

  :كد پستي                  :شماره    :كوچه    :خيابان    :شهر    :كشور: نشاني

  :الكترونيكينشاني                                           :دورنگار                  :تلفن

  :تخصص                                                                                         :خانگي صفحه

  :تاريخ              :ءامضا

  :توجه
  )ءاعضا ديگرريال براي  ٢٠٠,٠٠٠ريال براي دانشجويان و  ١٠٠٠٠٠( حق عضويت و دريافت خبرنامه انجمن 

تهران، بنام انجمن شيمي ايران واريز و به همـراه  ) ١٥٧(اللهي جنوبي بانك تجارت، شعبه نجات ٠١٣٤٠٠٨٩٧٠به حساب جاري حق عضويت  را لطفاً 

  . تكميل شده به نشاني انجمن ارسال كنيدفرم 

  ١٥٨٧٥ -١١٦٩ :پ -، ص ٤، طبقه ٥اللهي، كوچه مراغه، شماره ابتداي خيابان استاد نجاتخيابان انقالب،  –تهران : نشاني انجمن

  ٨٨٨٠٨٠٦٦: نمابر    ٨٨٨٠٨٠٦٦و   ٨٨٩٠٨٢٥٩: تلفن

و تصوير واضـح   PDFيا   WORD.DOCنامه تكميل شده را در قالب پرسش( chemistry_ics@yahoo.com: نشاني الكترونيكي انجمن

  .)به صورت ضميمه ارسال كنيد GIFيا  JPG, JPEGرسيد پرداخت حق عضويت را در قالب 






