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● عنوان طرح: توسعه دانش ترکیب های ارگانوسیلیکون در ایران
● پژوهشگر: استاد سید محمد بلورچیان تبریزی 

● موسسه علمي: فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران و دانشگاه تبریز  

چكيده طرح:  
استاد سید محمد بلورچیان در سال 1312 در شهر تبريز متولد شد. وي دارای دكترای داروسازی از دانشگاه تبريز 
است كه در سال 1342 به مرتبه استادياری رسید و در سال 1348 براي ادامه تحصیل و گرفتن دكتراي تخصصي 
شــیمي با دريافت بورس دولت فرانسه اِتا به آن كشور عزيمت نمود. وي در حین تحصیل به فعالیت هاي پژوهشى 
خود ادامه داد و موفق به كشــف روش های جديد در شیمى ارگانوســیلیكون و انتشار مقاالت علمى و پژوهشى در 
مجالت معتبر بین المللى گرديد به نحوی كه تحولى در پیشرفت شیمى سیلیكون بوجود آورد. نتايج تحقیقات ايشان 
از ســوی آكادمى علوم، ثبت اختراع و در كتاب های مرجع به ثبت رســید. استاد بلورچیان كه نقش مهمى در تدوين 
كتاب های مرجع بین المللى در رشــته شــیمى دارند در ســال 1351 به ايران مراجعت نمود و با رتبه دانش ياری به 

تدريس و پژوهش پرداخت و در سال 1360 به مقام استادی نايل آمد.
اين دانشــمند برجسته، بنیانگذار دانشكده شیمي دانشــگاه تبريز، بنیانگذار پژوهشگاه شیمي و مهندسي شیمي 
ايران و پايه گذار تحقیقات شــیمي ارگانوسیلیكون در كشور اســت. او كه عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري 
اسالمي ايران مي باشد توسط فرهنگستان علوم به دريافت نشان درجه يك دانش از رئیس جمهور ايران مفتخر شده 
اســت. از ديگر افتخارات او مي توان به دريافت مدال درجه اول علمي، برگزيده شدن در سومین جشنواره بین المللي 
خوارزمي در علوم پايه، ، كســب عنوان اســتاد نمونه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دريافت لوح تقدير و جوايز 
علمى از وزارت علوم و دانشــگاه تبريز، مســئولیت تشــكیل تیم های تحقیقاتى ملى در راستای اجرای طرح های 
تحقیقاتى كشــور، آموزش بسیاري از دانشجويان و پژوهشگران در زمینه تخصصي ارگانو سیلیكون و حضور مستمر 

و موثر در عرصه هاي آموزش و پژوهش كشور اشاره كرد.  
يكى از فعالیت های مهم و ماندگار اســتاد بلورچیان، تأســیس و راه اندازی پژوهشگاه شیمى و مهندسى شیمى 
ايران اســت كه پس از هجده سال فعالیت مســتمر، تحقق پذيرفت. اين پژوهشگاه دارای چهار پژوهشكده، چهل 
آزمايشــگاه تحقیقاتى و گروه هاي تخصصى متعدد اســت كه با هدف فراهم آوردن امكانات پژوهش های بنیادی، 
كاربردی و آموزشــى در تمامى زمینه های شیمى و مهندسى شــیمى، پرورش استعدادها و خالقیت های موجود در 
كشور و بهره گیری بیشتر از ذخاير عظیم نفت تاسیس و راه اندازی گرديده است. به عبارتي نمادي از پشتكار،  اشتیاق 
و حاصل پر بركت زندگي دانشــمندي خستگي ناپذير و تالشگر اســت كه عمر خود را براي خدمتگزاري به علم و 

توسعه فناوري در سرزمین خود صرف مى كند.   
انتشــار بیش از صدو پنجاه  اثر علمى و پژوهشــي در مجالت معتبر بین المللي، ثبت نتايج تحقیقات در بیست 
مجموعه از كتاب هاي مرجع، ســاخت بیش از صد و پنجاه تركیب جديد ارگانوســیلیكون با عوامل مختلف، ثبت ده 
اختراع و روش های جديد و ترجمه و انتشار مجموعه اي از كتاب هاي شیمي آلي از آثار علمي استاد بلورچیان است. 
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گروه تخصصى فناورى هاى شيميايى

  


