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كاركنان پژوهشــگاه پليمرو پتروشيمي ايران طي جهت کاهش این مشــکالت گام برداريم .وي راه
نشستي صميمانه با مسووالن به بيان مشكالت خود اندازي سيستم كارانه براساس كارايي افراد را يكي از
پرداختند.

راهكارهاي كمك به وضعيت مالي پرسنل دانست

در ابتداي اين نشست ،دكتر بهشتي معاون توسعه و افزود :اگرچه در مراحل قبل كارانه را به شــكل

می کند ،موسسات پژوهشی قابلیت تغییر الگوی رفتاری ،برنامه ریزی ،و سیاستگذاری پویا و مدیریــت و منابع در خصــوص انضباط كاري و يكسان پرداخت كردهايم .تالش ميكنيم تا در كنار

قابل انعطاف را در دستور کار خویش قرار دهند .در حال حاضر بسیاری از موسسات پژوهشی كمك به تســريع انجام امور سخن گفت .پس از افزايش درآمد اختصاصي ،به افرادي كه كار بيشتري
کشور با چالش های اساسی متعددی روبرو هستند .رکود اقتصادی طوالنی مدت ،تحریم های
آن سواالت پرسنل که بيشــتر در خصوص رفع ميكنند ،كارانه بيشتري پرداخت شود.
بین المللی ،کاهش درآمدهای عمومی کشور و تاثیر آن بر بودجه ها و محدودیت در تامین و
مشكالت معيشتي و ارائه تسهيالت مالي و اداري در بخش ديگري از اين نشســت دكتر بهشــتي
واردات نیازهای پژوهشی از جمله عواملی هستند که نقش و وظیفه پژوهشگاه ها را دستخوش
تغییر ساخته و حتی شاید بقای آنها را مورد تهدید قرار دهند .پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی بود مطرح شد.
پاسخگوي سواالت پرســنل پيرامون تسهيالت
ایران علیرغم کارنامه بسیار درخشان در جهت ارتقای سطح دانش پلیمری در کشور ،به علت رياست پژوهشگاه در اين نشست ضمن اشاره به مالي بود .وي ساماندهي اين بخش و حتي افزايش

وابستگی بیش از حد بودجه های پژوهشی به دولت و عدم راهکار مناسب برای تدوین دانش مشكالت بودجهاي موجود ،اظهار داشت :وضعيت تسهيالت در موارد خاص را از برنامههاي آتي اين
های فنی و کسب درآمد و ارتباط مناسب با مشتریان ،فاقد نگاه فناورانه و ایجاد ثروت از مقوله
كنوني پژوهشــگاه به لحاظ كمبود بودجه ،اجازه معاونتبرشمرد.
پژوهش است.
پرداختهاي بيشــتري را نميدهد .اما از آنجائي در اين نشست با معرفي نمايندهاي از طرف كاركنان
در حال حاضر تدوین برنامه استراتژیک یا برنامه راهبردی از سوی وزارت علوم تحقیقات و
فناوری به عنوان مرحله کلیدی در تعیین چشم انداز دراز مدت پژوهشگاه و با تاکید بسیار بر جنبه كه مســائل معيشــتي حوزه كارمندي و كارگري موافقت گرديد .تا مسائل به صورت فردي مطرح
های ثروت زایی پژوهش مورد نظر قرار گرفته به نحوی که بودجه ساالنه نیز منوط به تدوین يكي از دغدغههاي اينجانب بوده تالش ميشــود نشده و يك نماينده مطالبات كاركنان را پيگيري

این برنامه شده است.

از مزایای برنامه ریزی استراتژیک پیش بینی مشکالت احتمالی قبل از وقوع آنها ،ایجاد عالقمندی
در مدیران و کارکنان ،مشخص کردن تغییرات و فراهم ساختن شرایط عکس العمل مناسب،

تعریف هر نیاز ضروری برای ساختاربندی و نوآرایی سازمان ،ایجاد درک بهتر و واقعی مدیران

از سازمان ،شناخت فرصت های آینده و ایجاد نگرش هدفمند است .مهمترین مشخصه یک

برنامه راهبردی مشارکت تمامی افراد سازمان در تدوین و اجرای آن است .صرفنظر از دیدگاه
جاری در وزارت علوم تحقیقات وفناوری مبنی بر تدوین برنامه راهبردی سالیانه برای اجرا در

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و تاکید هیئت امنا بر ارتباط بودجه سالیانه با این برنامه و
علیرغم امکان تغییر و تحوالت در سطوح مدیریتی این وزارتخانه ،می بایست روند تدوین ،اجرا

و بازنگری برنامه راهبردی به جدیت پیگیری گردد .به عبارت دیگر تداوم فعالیت و گسترش

پهنه پژوهش و رسیدن به افق فناوری ثروت زا در گرو تدوین برنامه راهبردی است که با دقت
و با مشارکت تمامی اجزای پژوهشگاه و اجرای دقیق آن میسر خواهد بود.

تا با افزايش درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه در

داخلی
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راه اندازی هسته توليد انواع سیليكا
هســته تولیــد انــواع ســیلیکا در

وی افزود :هســته توليد انواع ســليكاها

با بــازه تغييــرات200 m2/gr

الي m2/gr

مواد را تبديل به يكــي از پركاربردترين

شــد.

در پژوهشــگاه پليمر وپتروشيمي ايران،

 1000وحجــم حفــره  0.8 cm3/grالي

مواد در زمينههاي مختلف کرده اســت.

دکتر کریمی که اجــرای این طرح را بر

با هدف توليــد ارزان قيمت اين مواد در

 2 cm3/grتوســط مواد اوليه ارزان قيمت

امــا با توجه به هزينه نســبت ًا باالي توليد

عهــده دارد ،در اینباره گفت :ســیلیکاها

مقياس نيمه صنعتــي و صنعتي بنا نهاده

توليد شد .ســيليكاهاي توليدي به عنوان

اين مواد ،كاربرد آنهــا در صنايعي مانند

و همچنین ســیلیکاهای بارگذاری شده،

شد .در شروع كار ،فعاليت اصلي هسته،

پايه كاتاليســت در توليد كاتاليستهاي

ســاختمان كه به حجم وسيعي نياز دارد،

پلیمرهای معدنی هســتند که بیشــتر در

بر روي ســاخت حاملهاي كاتاليســت

كروم مورد مصرف در پتروشــيمي آريا

با محدوديتهاي فراواني روبروست .در

جریان فرآیند ســل ژل تولید می شوند.

هتروژن كروم (با نــام تجاري فیليپس)

ساســول ،قرار گرفت و نتيجه آن توليد

حال حاضر تمام تالش و تمركز اين گروه،

این مواد که کاربردهای وسیعی در ارکان

كه در توليد پلي اتيلن ســنگين استفاده

كاتاليســتهايي بود كــه پليمر حاصل

توليد ســيليكا آيروژلها با هزينه بسيار

علم شــیمی یعنی سنتز و آنالیز دارند ،در

ميشــوند ،متمركز شد .خواص فيزيكي

از آن ،از نظــر خواص تــا حدود زيادي

پايين است .سيليكا آیروژلهاي توليدي

سامانه هاي دارورساني با رهايش كنترل

و ويژگي هاي سطحي اين سيليكازروژل

مشــابه گريدهاي توليدي در پتروشیمي

در اين هسته ،فقط از سديم سيليكات به

شده ،پوشش های نگه دارنده ،فرایندهای

هيدروفيل نقش بســيار مهمي در ميزان

آرياساسول بود كه توسط كاتاليستهاي

عنوان ماده اوليه ســاخته ميشوند .چشم

جذب ســطحی در تولید کاتالیست های

محصول توليد شــده و همچنين خواص

شــركت بازل توليد ميشــوند و به اين

انداز آينده هســته توليد ســيليكا ،توليد

هتــروژن ،کروماتوگرافی ،جداســازی،

پليمرهــاي توليدي دارنــد .بدين منظور

ترتيب ،اين كاتاليســتها تأييد اوليه اين

نانوســيليكاهاي خاص براي استفاده در

فنــاوری زیســتی ،صنایع ســاختمان و

با ســاخت نمونههاي متفــاوت ،عوامل

شركت را براي توليد و همكاري مشترك

ســامانههاي نوين دارورساني است .اين

همچنیــن کاربردهــای اپتیکــی به کار

فرآيندي كنترل كننــده خواص فيزيكي

به دســت آوردند .در فاز بعدي ،هســته

هســته با همكاري دانشكده داروسازي،

گرفته می شوند .ســیلیکاها ،با توجه به

ســيليكا زروژلهاي هيدروفيــل ،مانند

توليد سيليكاژل ،مشغول مطالعه و توليد

واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد اسالمي،

چگونگی فرآیند ساخت و کنترل شرایط

مســاحت ســطح ويژه ،حجم حفرهها

ســيليكا آيروژل ها اســت كه به عنوان

مطالعات اوليه براي شناســايي مواد اوليه

فرآیندی می توانند ،ویژگی های بســیار

ميانگيــن قطــر حفــرات و چگونگي

سبك ترين ماده سنتزي شناخته ميشوند.

دارويــي كه قابــل بارگــذاري بر روي

متفاوتــی از خــود بروز دهنــد .به این

توزيع قطر حفرات شناســايي شدند .در

مقاومت اين مواد در برابر اشــعه ، UV

نانوذرات ســيليكا هســتند را آغاز كرده

دلیــل می توان این مــواد را به صورت

نتيجه در گام اول ،ســيليكازروژل هايي با

فــوق آب گريز بودن ،وزن ســبك ،غیر

اســت و كارهــاي ابتدايي بــراي توليد

سیلیکازروژل ها ،ســیلیکا آیروژل ها و

توزيع قطر حفرات باريك ( بازه تغييرات

قابل اشــتعال بودن ،عايق بودن در برابر

نانــو ذرات دارويي كليد خورده اســت.

همچنین فیوم سیلیکاها طبقه بندی کرد.

 15الي  60نانومتر) ،مســاحت ســطحي

گرما و همچنين جريان الكتريســيته ،اين

پژوهشــگاه

راه

انــدازی

امضاي تفاهمنامه همكاري با معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
گــروه رنگ ،رزیــن و روکش های ســطح علمی پژوهشگاه با مصرف کننده ،تولیدکننده خانم دكتر پازكي فرد عالقمندی و پشــتکار • ارائه خدمات آزمايشگاهي به منظور بررسي
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تفاهم نامه و مجریان رنگ هــای ترافیکی ،معضالت و فراوان کارشناســان و اعضای محترم گروه به كيفيت محصول و صدور گواهينامه فني معتبر
همکاری با معاونت حمــل و نقل و ترافیک کمبودهای فنی این حوزه از صنعت بیشتر به ویژه جناب آقــای دکترمیرعابدینی ،رویکرد برای محصوالت اين حوزه اعم از رنگ ها و
شهرداری تهران به امضا رسانده است.

تصویر کشــیده شد .باالخره در آذر ماه  1392مثبت و مساعدت ریاست محترم پژوهشگاه و تجهیزات پلیمری

خانم دکتر پازکــی فرد مدیر این گروه گفت :با عقــد یک تفاهمنامه همكاري به ارزش  10ریاست محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک • تدويــن اســتانداردهاي بومــي رنگها و
گــروه رنگ ،رزین و روکش های ســطح با ميليارد ريال بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی شهرداری تهران را از جمله رمزهای موفقیت تجهيزات ترافيكي پليمــري و تأييد كيفيت
هدف ایجاد ارتباط با صنعت و رفع مشکالت ایران و معاونت سازمان حمل ونقل و ترافيك در کاهش فاصله بین پژوهشگاه و شهرداری محصول توسط آزمايشگاه پژوهشگاه
موجود در زمینه پوشــش ها و یا رنگ های شــهرداري تهران ،بــا موضــوع “همكاري (به عنوان یک صنعت) برشمرد و این تفاهم • نجام نظارتهاي قبل ،حين و پس از اجراي
ترافیکی ،از سال  1380با تعریف و انجام طرح پژوهشــي ،آموزشــي و كاربردي ،مشاوره و نامه را يكي از موارد موفق ارتباط مراكز علمي خط كشيها و نصبعالئم
های مختلف علمی-پژوهشی و صنعتی در این نظارت در زمينه كليه موارد مرتبط با رنگهاي با صنعت دانست.

• انجــام طرحهــاي كوتــاه مــدت و ارائه

حوزه آغاز به فعالیت کرد .در این راستا عالوه ترافيكي و قطعات پليمري تجهيزات ترافيكي” ،وي افــزود :طي مدت يك ســال گذشــته پيشــنهادات كاربردي توســط پژوهشگاه به
بر تدوین دســتورالعمل هــای اجرایی ،انجام انجام عملیات اجرایی و میدانی مرتبط با رنگ با تصویــب و اجراي  4طرح پژوهشــي به منظور رفع مشكالت فني موجود
یک طرح ملی موفق به کارفرمایی پژوهشکده های ترافیکی شــکل تازه ای به خود گرفت .ارزش  490ميليــارد ريــال و انجام خدمات • انجام طرحهاي بلند مدت و ارائه پيشنهادات
حمل و نقل وزارت راه و ترابری ،مشــاوره به هدف اصلــی از اجرای این تفاهم نامه ارتقاء آزمایشگاهی متعدد و گسترده اين تفاهمنامه كاربردي توسط پژوهشــگاه به منظور ارتقاء
تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای خط کشی ها ،دوام و کیفیت خط کشی ها و عالئم ترافیکی ،در حال اجراست.

سطح كيفي و كمي خدمات مهندسي و كاهش

سه همايش ملي نیز با عنوان رنگهاي ترافيكي ،افزایش سطح ایمنی در معابر و کاهش هزینه مدير گروه رنگ ،رزین و روكشهاي سطح ،هزينه و با حفاظت از محيط زيست
ايمني و خ 
ط كشــي راهها برگــزار گردید .با های ناشی از عدم انتخاب صحیح مواد مصرفی زمينههاي همكاري مورد نظر در اين تفاهمنامه • برگزاری دوره های علمی آموزشــی کوتاه
گســترش ارتباط بین اساتید و اعضای هیآت و اجرای نامناسب آنها بوده است.

را به شرح زير برشمرد:

مدت و بلند مدت در سطوح مختلف

گفت و گو
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معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت توســعه مدیریت و منابع یکی از زمان حركت كنيم .بيشتر مشكل زمان بري آن بسیار گله مندند ،در این خصوص چه طرحهاي دانشجويي ميزان مناسبي است و ما
کلیدی ترین معاونت ها در هر سازمانی به خريــد با توجــه به مشــكالت موجود در برنامه ای دارید؟

حساب می آید.

حوزهي واردات مواد اوليه اســت ،كه زياد

خیل مخاطبان بیرونی و درونی سازمان را طول ميكشد.

كمتر دانشجويي داشتهايم كه همه اين اعتبار

اين مربوط به حوزه معاونت پژوهشي است .را اســتفاده كرده باشد .اگر هم چنين اتفاقي

اما آزمايشگاههايي هســتند كه هم ترافيك بيفتد آمادگي افزايش اعتبار وجود دارد .چون

ســر و کار ویژه ای با این معاونت است.

چرا که هر آنچه که مربوط به حوزه مالی و • همانطور که می دانید برخی از دستگاه های

اداری است به این بخش حساس برمی گردد .آزمایشگاهی و کارگاهی مشکالت فنی دارند،

دکتر محمد حســین بهشتی که از مدیران برای بازســازی و نوسازی این تجهیزات چه
با ســابقه پژوهشگاه اســت ،هم اکنون برنامه ای دارید؟

مسئولیت این معاونت را عهده دار است .امسال بودجهاي براي تجهيزات اختصاص

وی اصالح تشــکیالت و پســت های داده شده و توانستهايم يك سري تجهيزات
ســازمانی ،برنامه ریزی برای شــناخت ،جديد براي آزمايشــگاه ها تهيه كنيم كه البته
تهیه زیر ســاختار و اجرای حسابداری فع ً
ال كار خريد انجام شده و به زودي نصب

تعهدی ،بازنگــری آئین نامه های مالی و و راه اندازي ميشــود .اعالم تجهيزات مورد

معامالتی پژوهشــگاه و تصویب آن در نياز آزمايشگاهها به عهده معاونت پژوهشي
هیــات امنا ،برنامه ریــزی بودجه ،بهبود است .اما بخش ديگر آن يعني همان امور مالی

سیســتم های مکانیزه و اتوماســیون در خريد را ما برعهده داريم .يكي از برنامههاي كاري زيادي دارند و هم مدت زمان آزمايش اين اعتبار صرف ًا براي انجام آزمايشات داخل

دبیرخانه ،کارگزینی ،انبار ،مالی و بودجه ،ما در درازمــدت احيا وتقويت واحد تعمير طوالني اســت .ممكن اســت آزمايشگاهها پژوهشــگاه هســت و براي تهيه مواد اوليه

ســاماندهی خدمات رفاهی دانشجویی ،و نگهداري اســت كــه در زمــان مرحوم بتوانند از نيروي انساني موجود در ساعات و آزمايشــات خارج از پژوهشگاه از اعتبار
ساخت كارگاههاي جديد تجاری سازی ،عربشاهي از وضعيت مناسبي برخوردار بود .بعد از وقت اداري هم استفاده كنند.

پژوهشي اساتيد استفاده ميشود.

مركز رشــد و آزمايشگاههاي جديد را از مشكل عمده ما در اين قسمت نيروي انساني
برنامه های خود در این حوزه برمی شمارد.

متخصص هست كه اميدواريم بتوانيم در اين • برای مسائل رفاهی دانشجویان چه برنامه ای • امکانات موجود مربوط به اســتفاده از

در این شماره پیرامون موضوعات مختلف زمينه گامي برداريم.

با ایشان به گفتگو نشسته ایم.

دارید؟

یکی از مســائل دانشــجویان در این بخش اســت ،برای ایــن مورد چــه تدبیری

• برای وضعیت نامناسب تهویه بعضی از تغذیه اســت .البتــه روش ارائــه تغذيه به اندیشــیدهاید؟

• چه برنامه ای برای روان شــدن امور آزمایشگاه ها و فضای ناکافی این بخش دانشجويان روش درستي نيست .بعد از ماه

مالــی و اداری مربوط به انجام طرح های ها چه برنامه ای دارید؟

پژوهشی دارید؟

اینترنت به دلیل مشــکالت مالی محدود

مشــكل فني در خصــوص اينترنت وجود

رمضان انشــاء ا ...سيستم اتوماسيون تغذيه نداشــته و در قــرارداد امســال پهناي باند

در زمينــه افزايــش فضاي آزمايشــگاهي به كار گرفته ميشــود .شبيه خدماتي كه به افزايش يافته .يك مقدار از سرعت اينترنت

خوشــبختانه ،از آنجایــی کــه اعتبارات محدوديــت داريــم .البتــه در ايــن زمينه دانشجويان در ساير دانشگاهها ارائه ميشود خيلي به مســائل مالي برنميگردد ،بلكه به

طرحهاي برون ســازمانی در سيستم مالي برنامههاي بلند مدتي هست و در كوتاه مدت و در اين قالب مشــكالت مربــوط به تهيه مشــكالت فني كه كشور در اين زمينه دارد
موجــود بوده خيلي مشــكل در خصوص هم قرار اســت سه آزمايشگاه جديد تجهيز غذاي دانشجويي حل خواهد شد و ميتوان مرتبط است .يك بخش دیگر هم مربوط به

پرداختهــاي مربوط به طرحهاي درآمدزا شــوند .در خصوص سرويس آزمايشگاهها براي وعدههاي بعدي غذا برنامه ريزي كرد .دانلودها و استفادههاي سنگيني است كه از
وجود ندارد .يكي از مشــكالتي كه منجر و وضعيت تهويه آن هــم بودجه خوبي را در بحث رفاهي دانشجويان برنامههاي زيادي اينترنت ميشود و اگر در اين زمينه مراعات

به طوالني شــدن امور مالي ميشود ،عدم تأمين كرديم .كار هم آغاز شــده و به زودي داريم تا با برنامهريزي در بخش فرهنگي و شود مشكل كمترميشود.

آشــنايي افراد با گردش كارهاست .آشنايي مشكالت مربوط به اين بخش مرتفع خواهد رفاهي دانشجويي بتوانيم بخشي از انتظارات • با توجه به تورم موجود در كشــور و

با گردش كارها در سيســتم مالي ميتواند شد .حداقل در بخش هودهاي آزمايشگاهي دانشجويان را محقق سازيم.

به تسويه حساب ســريع تري منجر شود .مشكلي وجود نخواهد داشت.
هم اكنون گردش كارها در سيستم مالي از

عقب ماندن رشــد حقــوق كارمندي و

كارگري از آن آیا برنامه مشــخصی در

• آیا گرنت دانشــجویی افزایشی خواهد خصوص حمایت از این قشر دارید؟

سرعت مناسبي برخوردار است ،اما تالش • طوالنی شدن نوبت دهی آزمایشگاه ها داشت؟

چون پژوهشگاه هيأت امنايي اداره ميشود

بر اين است كه در جهت كاهش اين مدت یکی از مواردی اســت که دانشجویان از ميــزان اعتبارات در نظر گرفته شــده براي هيأت امنا به كاهش پرســنل كارمندی و در

داخلی
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معاونت توسعه مدیریت و منابع
نتیجــه افزايش كارايي تأكيــد دارد .با اين هتل ،كارتهاي ورزشــي و رفاهي ،بن

پيشنهادات خود را به آن بخش بدهند .چون هست؟ مرجع رسیدگی کجاست؟

صرفهجويي می شود ،پرداختهاي بيشتري يك مقدار از بودجههــا را ميتوان در اين

در تهيه اين دســتورالعمل مشاركت داشته جاي تصديگــري دولتي ،كارها به بخش

رويكــرد ميتــوان از محــل بودجهاي كه خريد و ...برنامه ای دارید؟

ال اين كار ،كار سختي زمينه هزينه كرد .در خصوص بيمه تكميلي
داشته باشــيم .اما عم ً
است .اعتبارات جاري ،اعتبارات محدودي قراردادها اغلب به نفع پرسنل بوده است.

تا به حال دستورالعملي نداشتيم و همه بايد این يك سياست كالن كشوري است که به
باشــند در خصوص موضوعات مختلف خصوصي واگذار شــود .اما بــر همه اين

همه بايد فكر كنند و پيشــنهادات را ارائه بخش ها نظارت هست .مث ً
ال رستوران بدون
كنند.

است و هرچه تعداد كارمندان افزايش پيدا برآورد هزينهها براي در اختيار گرفتن هتل
كند ،قدرت مانور روي اين اعتبارات كمتر درطول سال ،با توجه به بودجههای محدود

• در مورد آموزش کارکنان و شرایط آن داشــته باشد .بر بهداشت اين بخش توسط

اســت .در حوزههاي رفاهي و ورزشــي

آموزشهــای کارمندی دو دســتهاند .يك عليرغم همه نظارتها بــاز هم نارضايتي

از پيشــنهادات همــكاران در اين زمينهها

دوره آموزشــی هم پرداخت ميشــود به پيمانكاري همواره داشته است .در بسياري

ميشود.
• در خصوص کارانه و شرایط پرداخت
آن توضیحات بیشتری ارائه فرمایید.

ايجــاد سيســتم كارانه كمــك ميكند تا
افراد با كارايي بيشــتر ،از مزاياي بيشتري
اســتفاده كنند .بحث كارانه دو بخش دارد
يكي كارايي خود پرسنل و يك بخش هم
ميزان درآمد اختصاصي پژوهشــگاه است.
اگر درآمد افزايش پيدا كند كارانه بيشتري
پرداخت ميشود .با تشكيل كميته كارانه و
تهيه و ابالغ دستورالعملهاي مربوط به آن،
پرداخت كارانه در مراحل بعدي متفاوت از
قبل خواهد بود .مسووليت كميته كارانه هم
با خود آقای دكتر نكومنش رياست محترم
پژوهشگاه است .ضمن اينكه از پيشنهادات
همهي افراد استفاده خواهد شد و با انجام
اصالحات ،اين روند طي ســالهاي آينده
بسيار شــفاف خواهد شد .كارانه اگر اجرا
شود بعضي چيزهاي ديگر شبيه اين مبلغي
كه بــراي ماه رمضان پرداخت شــد ديگر
نخواهيم داشــت .پرداختهــاي موردي
حــذف خواهد شــد و در قالــب كارانه
پرداخت ميشــود و اگر درآمد اختصاصي
افزايــش پيدا كنــد ،اين رقــم قابل توجه

پژوهشگاه يكي از موارد در دست بررسي
هــم نيازمند برنامهريزي دقيقي هســتيم و
استقبال ميكنيم.

شــرط آنكه با موافقت مديــر و در حوزه از موارد حتي تغيير پيمانكاران هم مشكلي
كاري مربوط باشد .حدود يك ماه پيش هم را حل نكرده اســت .اما تالش ميشود كه

• آیا مرخصی تشــویقی کارکنان مجددا
برقرار خواهد شــد؟ -بنا به گفته رئیس
پژوهشــگاه این مرخصی حالت شناور

خواهد داشــت -آیــا در این خصوص
مصوبه ای دارید؟

در اين زمينه خيلي بحث شده و به يك جمع

بندي رسيديم كه پرسنل از  30روز مرخصي
استحقاقي استفاده كنند و بخشهايي كه بايد
بمانند اضافه كار به آنها پرداخت خواهد شد.
اما در مــورد قولي كه آقاي دكتر نکومنش
در خصوص اســتفاده از مرخصي تشويقي
بعد از اتمام مرخصي استحقاقي دادند ،اگر
فردي الزم داشت و مديرش هم موافق بود
ميتواند از اين مرخصي اســتفاده كند .در
خصوص پرســنل خدمات هم در صورت
برنامهريزي درست ،اين افراد ميتوانند در
تعطيالت  5روزه پژوهشــگاه كه به شكل
مرخصي استحقاقي اســت از اين فرصت
استفاده كنند.

اشراف آنها به حيطه كاري خود و نظر آن ها • آیا برای انتخاب کارمند نمونه برنامه ای
مدون شده است؟
در ميزان كارانه موثر خواهد بود.

رفاهي از قبیل بیمه تکمیلی ،تسهيالت،

پزشك پژوهشــگاه نظارت ميشود .ولي

دســته در وقت اداري انجام و حتي هزينه هست .مشكلي است كه ساختار بخشهاي

خواهد بــود .نقش مديران هــر بخش و

• آیا بــرای ایجاد و توســعه امكانات

چه برنامه ای دارید؟

مصوبه پژوهشگاه نميتواند افزايش قيمتي

نامهاي به مديران ارسال شده كه نيازهاي پيمانكاران مناســبي انتخاب شــوند .يكي
آموزشي مربوط به حوزه خودشان را اعالم از مشــكالت همين مهد كودك اســت كه
كننــد .بعضي كالس ها هــم مثل زبان في هزينههاي آن بيشــتر از درآمد است .وقتي

نفســه خوب است ،اما بيشــتر كاركنان به هزينههاي آن تأمين نميشــود شهريه هم
دلیل عالقه شــخصی به دنبال آن هستند و باالتــر ميرود و بعد هــم نارضايتي ايجاد

بالطبع وقتي يك چيزي را خود پرســنل ميشــود .اما در اين مــورد خاص تالش
دنبال آن هستند بايد يكسري از هزينههاي خواهد شد كه تفاوت پرداختي بين پرسنل
مربوط به آن را تقبل كنند.

پژوهشــگاه با كســي كه از بيرون مراجعه
ميكند ،وجود داشته باشد.

• بــرای افزایش امکانات ورزشــی و

برگزاری کالس های ورزشی برنامه ای • در پایان اگر صحبــت خاصی دارید

دارید؟

در زمينه امور ورزشــي اگر درخواستي در

بفرمایید.

همه پرســنل بايد خودشــان در مســائل

اين زمينه باشد با بررسي هزينهها و تعداد پژوهشگاه فعال باشــند و مشاركت داشته
متقاضيــان انجام ميشــود .هــم اکنون از باشند ،تا زماني كه خود افراد براي كارشان

سالنهاي ورزشي كه دانشجويان و آقايان اهميــت قائل نباشــند پيشــرفتي صورت

اســتفاده ميكنند ،خانمها هــم ميتوانند نميگيرد .نقش تك تك افراد مهم اســت.
اســتفاده كنند و هزينه آن هــم پرداخت همه باید تالش كنند با نوآوري و خالقيت

ميشــود .ضمن اينكه از فعاليت هايي كه در جهت بهتر انجام شدن امور كمك كنند،

عموميتر باشد استقبال ميشود.

نظم و انضباطهاي عمومي را رعايت كنند
و هــر كس بايد تالش كند بهترين باشــد.

• عموما از بخــش هایی که به صورت اين چند سال خدمت به هرشكل ميگذرد

ايــن كار بر عهــده واحــد برنامهريزي

پیمانــکار ( مهــد کودک ،رســتوران ،اما كسي كه تالش بيشتري كند خودش هم

پيشــنهادی ارائه كند و خود كارمندان هم

فعالیت دارنــد ،نارضایتی هایی وجود ميبينند را با صبر و حوصله و دلســوزي

و نظارت گذاشــته شــده ،این واحد بايد

مهمانسرا ،فروشگاه و )...در پژوهشگاه راضيتر اســت .اشكاالتي را كه در سيستم
دارد .آیــا نظارتی بــر کار این بخش ها تذكر بدهند و اصالح كنند.

داخلی
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معرفي برنامه استراتژيك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
دكتر غيــاث مدير برنامهريــزي و نظارت

مديــر برنامهريزي و نظارت پژوهشــگاه

سطح كشور و جهان اسالم ،تقويت قطبهاي

پژوهشــگاه طي نشســتي با اعضاي هيئت

عملي بــودن ،قابل توجيــه و دفاع بودن،

علمي ،مستند سازي فرآيندها و دستاوردها

علمي و كارشناســان پژوهشــي به معرفي

واقع بينانه بودن ،دقيق بودن ،اصيل بودن،

و اســتقرار نظام مديريت دانش ،توســعه

برنامه اســتراتژيك پژوهشــگاه پرداخت.

مشــاركتي بودن را از ويژگيهاي اين برنامه

زيرســاخت تجهيزاتي جهت پژوهشــهاي

وي علــم و هنــر هماهنگــي و انطباق با

برشمرد و گفت :شناخت محيط بيروني از

كاربردي ،ايجاد بستر تأمين منابع مالي به غير

محيــط مدام در حال تغيير را از ضروريات

جمله ،نيروها و عوامل سياســي و قانون،

از بودجه دولتي،گسترش سبد محصوالت

مديريت اســتراتژيك پژوهشگاه دانست و

نيروها و عوامل اقتصادي ،نيروها و عوامل

و خدمات ( بازرســي محصول و شناسايي

افزود  :نياز اصولي به برنامهريزي ،اعالم از

فرهنگــي و اجتماعــي و نيروها و عوامل فــن آوري اطالعات ميتواند نقش موثري محصوالت جديد) و بازار سازي و تقويت

برنامه ،نگاه به افقهاي دوردســت و كسب

منابع انساني ،بازاريابي و فروش ،فن آوري دارد.

طرف وزارت علوم ،ارتباط بودجه با ارائه

اجتماعي و شــناخت محيــط داخلی نظير در اجراي فرآينــد برنامهريزي راهبردي ما بازاريابي فناوري هاي توسعه يافته از جمله

حداكثــر درآمد اختصاصــي از علل اصلي

و تحقيق و توســعه ،منابع مالــي ،منابع

لزوم برنامهريزي استراتژيك است.

مديريتي و توليد و عمليات و سيســتمها و ثــروت زا ،ارتقاي جايگاه پژوهشــگاه در اعضاي هيأت علمي و كارشناسان است.

اهداف اســتراتژيك پژوهشــگاه است كه

وي افزود :تبديل پژوهشها به فناوري هاي بــراي برنامهريزي دقيقتر نياز به همفكري

ساخت دستگاه اعمال بارگذاری های هیبریدی دو محوره (کششی-کششی /فشاری -فشاری/

کششی -فشاری)بر روی صفحات کامپوزیتی ،با قابلیت ایجاد و کنترل انواع مختلف شرایط مرزی
تکیه گاهی

پژوهشگران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گوناگون بوده و تعيين كننده نوع كاربرد و نيز محدوديت هاي آنهاست .بنابراين ايجاد برخوردار بوده كــه اغلب از حيطه كاري
ایــران در گــروه کامپوزیــت موفق به

شرايط مناســب برای اعمال بارگذاريهاي

دستگاه هاي یاد شده خارج است.

ساخت دســتگاه اعمال بارگذاری های

متنوع و مركب و نيز اعمال شــرايط مرزي

لذا با توجه به اهميت دستيابي به شناخت

هیبریدی دو محوره (کششی-کششــی

تكيــه گاهي مختلــف به منظــور فراهم مناســب و دقيق تر از رفتار مكانيكي مواد

 /فشاری-فشاری  /کششی-فشاری) بر

آوردن زمینه الزم بــرای انجام مطالعات و به ویژه كامپوزيت هــاي پليمري ،اختراع

روی صفحات (کامپوزیتی) شدند.

آزمايشات تجربي در راستاي تحليل رفتار حاضر ارائه گردیده که با ســهولت ،دقت

دکتر ســید علیرضا ثابت کــه به همراه

مكانيكي مواد مورد نظر در شرايط كاركرد و قابلیت اطمینــان باالیی ،امــکان ایجاد

مهندس علیرضا معلم زاده دانشــجوی

آنها از اهميت خاصي برخوردار است.

بارگذاري های هیبریــدی دو جهته یا دو

دکترای پژوهشــگا ،اجرای این طرح را

وی افزود :امروزه براي اعمال بارگذاري هاي محوره (کششی-کششی  /فشاری-فشاری/

بر عهده دارد ،گفت :اساســ ًا ،بررســي

كششي يا فشاري به شکل تك جهته یا تک کششی-فشــاری) را به شکل هم محور ،با

وشــناخت رفتار مكانيكی مــواد متأثر

محوره ( )Uniaxialاز دستگاه هاي  Tensileقابلیت ایجاد و کنترل انواع مختلف شرایط

از بارگذاريهــاي مختلــف (خصوص ًا

استفاده مي کنند .اما چنانچه بارگذاري هاي مرزی تکیه گاهی ،ضمن ایجاد امکان خنثی

در رابطه با كامپوزيتهــاي پليمري) ،از

دو جهتــه يا دو محــوره ( )Biaxialمد نظر

موضوعات بســیار با اهمیت درصنايع

باشــد ،اعمال آن از پيچيدگي هاي خاصي

سازی ممان های احتمالی فراهم می آورد.

انتخاب نماینده کارکنان
طی جلســه ای با حضور دکتر مهدی نکومنش رییس پژوهشگاه و کارکنان بخش های مختلف شدند .در این انتخابات از بین  6کاندیدای نمایندگی ،حسن کبیری و طاهره خالقجو با اکثریت آرا
نمایندگان کارکنان به منظور انعکاس مسائل و مشکالت همکاران به مسئوالن پژوهشگاه انتخاب به عنوان نمایندگان کارکنان پژوهشگاه انتخاب شدند.
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انجمن صنفی و مشکالت دانشجویان
رمضان مــاه اجابــت و برآورده شــدن در پژوهشــگاهند که امیدواریم با همکاری خصوص امید است که مسئوالن ذی ربط با همچنان حل نشــده باقی مانده اســت و با
حاجات اســت و امید اســت که حاجات مسئوالن بتوان این فضا را ایجاد کرد.

کارکنان واحد کامپیوتر همکاری الزم را به به پایان رســیدن ماه مبارک رمضان ،مجددا

و خواسته های دانشــجویان نیز برآورده عــدم برگزاری اردوهای برون شــهری که عمل آورند تا مشــکل اینترنت که معضلی گریبانگیر دانشجویان خواهد شد.

گردد .شــناخت مشــکالت دانشجویان و همواره بــا اقبال دانشــجویان مواجه بوده ،جدی به حساب می آید حل گردد.

با وجود تمامی مشــکالت موجود ،جا دارد

اقــدام در جهت کاهــش آن می تواند در یکی ازمواردی اســت که طی سال گذشته در ادامه یکی دیگر از مشکالت دانشجویان از مسئولینی که در حل مشکالت پیشین و

جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر بسیار محدود برگزار شده است.
واقع شود.

خوابگاهی ،مزاحمت هــای به وجود آمده همچنین مســئولینی که در جهت رضایت

با توجه بــه اینکه اینترنت بــه عنوان یک توســط برخی از مهمانان مهمانســرا برای دانشــجویان تمامی تالش خــود را به کار

بحث پــر کردن ســالم اوقــات فراغت

گرفته اند ،تشــکر ویژه ای شــود .مراتب

می تواند در پیشــگیری بسیاری از آسیب

محترم جناب دکتر نکومنش ،دکتر بهشتی،

دانشــجویان ،یکی از عواملی اســت که

امتنان و سپاســگزاری را از محضر ریاست

ها موثر واقع شــود .یکی از راهکارهای

دکتر قاســمی ،خانم علوی تبــار ،مهندس

پرکردن اوقات فراغت ،انجام فعالیت های

ســپاهی پور ،مســئوالن آموزش ،مسئوالن

ورزشی بوده که عالوه بر اینکه برای حفظ

سایت و اطالع رســانی (به خصوص آقای

ســامت جســمانی ضروری است ،باعث

مختارزاده) ،مسئوالن آزمایشگاه های مرکزی

شادابی و ســامت روانی فرد هم می شود.

(به خصــوص خانم مهندس خســروی)،

لیکن در پژوهشگاه با وجود فضای مناسب،

اساتید گرانقدر و تمامی عزیزانی که قدمی

دانشجویان برای برخورداری از امکانات با

برای رفع مشکالت دانشــجویان برداشته

محدودیت هایی مواجه هســتند .به عنوان

و ابراز لطــف و بزرگواری کرده اند اعالم

مثال ،اکثر دســتگاه های باشگاه بدن سازی

کــرده و برای همــگان ســامتی و مزید

خراب است و با وجود پیگیری های مکرر

توفیقــات را از درگاه خداوند قادر متعال

تعمیر نشــده ااند .موضوع دیگر ،نامناسب

مسئلت می نماییم و امیدواریم برای تحقق

بــودن زمین والیبال و فقــدان زمین فوتبال ابزار بسیار مهم جهت پیشبرد فعالیت های دانشــجویان دختر اســت .با وجود تعامل خواسته ها و مطالبات دانشجویان ،پیگیری

است .نامناسب بودن زمین والیبال در چندین پژوهشی دانشجویان است ،لذا در دسترس خوب مســئولین حراســت و انتظامات با این خواسته ها هرچه زودتر انجام شود تا

مورد ســبب شکســتگی و دررفتگی پای بودن چنین وســیله ای آن هم با سرعت و دانشجویان باز هم خواهشمند است تدابیر شــاهد پیشرفت هر چه بیشتر فعالیت های

دانشجویان شده اســت .عالوه بر این نبود کیفیت مناسب از نیازهای به حق و اساسی الزم را در این خصوص اتخاذ کرده وامنیت پژوهشی دانشجویان باشیم.
نور کافی در زمین والیبال ،امکان استفاده از دانشجویان به حساب می آید .متاسفانه در تردد شــبانه را در محوطه پژوهشگاه را هر

زمین را در شب برای دانشجویان با مشکل هفته های اخیر سرعت بسیار پایین اینترنت چه بیشتر برای دانشــجویان فراهم آورند.

مواجه کرده است .در مورد زمین فوتبال نیز و قطعی مکرر آن ،دانشجویان خوابگاهی را در نهایت باید به مسئله ی شام دانشجویان شورای صنفی دانشجویان

دانشجویان خواهان دایر کردن زمین فوتبال از انجام کارهایشان باز داشته است .در این دوره کارشناســی ارشــد اشــاره کرد که

تقویم دوره های آموزشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ردیف

گروه

نام دوره آموزشی

تاریخ برگزاری

دبیر علمی دوره

1

کامپوزیت

رشته پیچی برای تولید لوله و مخازن تحت فشار کامپوزیتی

 4آذر

آقای دکتر ثابت

2

کامپوزیت

طراحی ساختارهای کامپوزیتی پلیمری در مقابل ضربه با سرعت باال

 3دی

آقای دکتر ثابت

3

مالکیت فکری

دومین کارگاه جستجو و تحلیل پتنت

 15دی

خانم مهندس قاسمی

4

کامپوزیت

پانزدهمین دوره مواد و فرآیندهای کامپوزیت

 14 -15بهمن

آقای دکتر رضادوست

5

کامپوزیت

فرآیند نفوذ در خأل

 28بهمن

آقای دکتر رضادوست
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يازدهمين سمينار بينالمللي علوم و تکنولوژي پليمر
 14-17مهرماه  ،1393تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
& 11th International Seminar on Polymer Science
Technology
6-9October 2014
Iran Polymer & Petrochemical Institute, Tehran, Iran
يازدهمين سمينار بينالمللي علوم و تکنولوژي پليمر ()2014 ISPST
از سوي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و انجمن علوم و مهندسي
پليمر ايران طي روزهاي  14-17مهرماه  1393در محل پژوهشگاه برگزار
ميشود .از کليه اساتيد ،دانشجويان و پژوهشگران مراکز علمي و صنعتي
داخل و خارج کشور دعوت ميشود تا در اين سمينار دوساالنه همچون
سمينارهاي پيشين فعاالنه شرکت کنند.

محورهاي سمينار:
زيستپليمرهاوپليمرهايزيستسازگار -رئولوژيوفرارورشپليمرها آميختهها وکامپوزيتهاي پليمري پليمرهاومحيطزيست ضايعات پليمري و بازيافت		
پليمرهايهوشمندوعاملدار مهندسي واکنشهاي پليمري نانوساختارهايپليمري مدلسازي و شبيهسازي		
کاربردهايپليمرهاينوين رزينها ،چسبها و پوششها الياف،فيلمهاوغشاهايپليمري پلياولفينها		
 شيميفيزيکپليمرها آخرين پيشرفتها در صنعت پليمر		
 سنتزوشناساييپليمرهاتاريخهاي مهم:
 آخرين مهلت ارسال چکيده گسترده			
 اعالم نتايج داوري			
 آخرين مهلت ثبتنام		
 -آخرين مهلت ثبتنام ديرهنگام

1393/3/31
1393/5/15
1393/6/10
1393/6/31

پذيرش چکيده و ثبتنام:
براي اطالع از چگونگي پذيرش مقاالت و نحوه ثبتنام به وبگاه سمينار
مراجعه فرماييد .زبان ارائه مقاالت انگليسي است .به شرکتکنندگان و
ارائهدهندگان مقاالت گواهي داده ميشود.
نشاني دبيرخانه:
تهران ،آزادراه تهران-کرج ،خروجي  ،15بلوار پژوهش ،پژوهشگاه پليمر
و پتروشيمي ايران ،تلفن و فاکس021-44580060 :
پست الکترونيکيinfo@ispst.ir :

وبگاهhttp://www.ispst.ir :
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مدیر مسوول :دکتر سید علیرضا ثابت
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پیشکسوتان علم پلیمر
دکتر فرامرز افشار طارمی

دکتر فرامرز افشارطارمی در سال  1325در پلیمر دانان فرانســه و انجمــن پلیمر ایران
تهران به دنیا آمد.

نانوذرات ،نانوکامپوزیت ،نانوکاتالیست از
جمله فعالیت های پژوهشی ایشان است.

است.

وی تحصیــات دانشــگاهی را در مقطع  124مقاله و پایان نامه 70 ،پروژه تحقیقاتی

افتخارات :

کارشناسی رشته شــیمی در دانشگاه شهید و صنعتی 31 ،مقاله چاپ و ارائه شــده در
بهشتی آغاز و در سال  1348به پایان رساند .مجالت علمی خارجی و کنفرانسهای علمی

دکتر فرامرز افشار طارمی بیش از  6تقدیرنامه

او تحصیالت تکمیلی خود را در دانشــگاه از جمله فعالیت های علمی ایشان است.
لویی پاستور فرانسه ادامه داد و موفق به اخذ
دکترای شیمی فیزیک پلیمر در سال 1356
گردید.

فعالیت های آموزشی :
دکتر افشار طارمی در کنار تدریس به تحقیق

پس از اخذ دکترای پلیمر ،تدریس را با رتبه در زمینه های سنتز و شناسایی ماکرومولکولی
علمی اســتادیاری در دانشگاه صنعتی امیر پیوندی ،ســنتز پلیمر بروشــهای آنیونی و
کبیر آغاز کرد .وی پس از طی مراتب علمی کاتیونی و رادیکالی ،پلی کندانســیون ،سنتز
استادیاری و دانشیاری به مقام استادی نائل کوپلیمر ها و پلیمرهای ستاره ای و مهندسی
آمد .وی هم اکنــون عضو هیئت علمی و ماکرومولکولها می پردازد.
استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران

عنوان دروس ارائه شــده توســط ایشان به

همچنین عضو فرهنگســتان علوم ،جامعه شرح زیر است:

دریافت کرده است .ایشان همچنین در سال
شیمی و ســینتیک پلیمریزاســیون ،شیمی  1374جایزه ای را از دولت فرانسه دریافت
فیزیــک پلیمرهــا ،تکنولــوژی التکس ،کرده است.
کاربردهای جدید مواد پلیمری ،شیمی پلیمر
و پلیمر های پیشرفته

فعالیت های پژوهشی :
تحقیــق در زمینــه نانولوله هــای کربنی،

خبرنامه پلیمر برای این اســتاد گرانقدر
آرزوی سالمتی و طول عمر دارد.

