تالٌذگی فسایٌذُ پژٍّش در گرایشّای گًَاگَى علَم زهیي ایراى ،سازهاى زهیيشٌاسی ٍ اکتشافات هعذًی کشَر را تر آى داشت تا ترگساری ّوایشّای
تخصصی زهیيشٌاسی را در اداهِ ٍ فراتر از ًیازّای جاهعِ داًشجَیی ،ترًاهِریسی کٌذ .یکی از زهیٌِّای تخصصی کِ از دیرتاز زهیيشٌاساى را تِ چالش فرا
هیخَاًذ ،پژٍّش ترای شٌاسایی کالثذ ساختاری ٍ زهیيساختی فالت پرتکاپَی ایراى تَدُ است .در ایي راستا تا فراخَاى هقالِّای تخصصی از استاداى ٍ
پژٍّشگراى علَم زهیيساختی کشَر ،اٍلیي ّوایش تخصصی دستاٍردّای ًَیي زهیيساخت ایراى در  22آررهاُ  1332ترگسار شذ .در ایي ّوایش یک رٍزُ
در سازهاى زهیيشٌاسی ٍ اکتشافات هعذًی کشَر (تْراى) 14 ،هقالِ از سَی پژٍّشگراى در زهیٌِ آخریي دستاٍردّای ایشاى تِ صَرت شفاّی ارایِ شذ .از
آى جا کِ استقثال شرکتکٌٌذگاى در ایي ّوایش از درًٍوایِ ٍ سطح هقالِّا تسیار خَب تَد ،تا تَافقی کِ تا سردتیر هحترم فصلٌاهِ علَم زهیي صَرت
گرفت ،تصوین گرفتِ شذ هقالِّا پس از داٍری در یک شوارُ ٍیژُ از ایي هجلِ تِ چاج ترسذ ٍ تِ ایي ترتیة ٍیژًُاهِای کِ در پیش رٍ داریذ ،شکل گرفت.
در طی ایي ّوایش عالٍُ تر ًتیجِّای خَتی کِ در تاال از آىّا یاد شذ ،اًذیشِ اًجوي تخصصی زهیيشٌاسی ساختاری ٍ زهیيساخت ًیس شکل گرفت .پی-
گیری استاداى ٍ پژٍّشگراى شرکتکٌٌذُ در ایي ّوایش تِ شکلگیری ّیأت هؤسس اًجوي یادشذُ اًجاهیذ ٍ تقاضای تشکیل اًجوي در خردادهاُ  1332تِ
تصَیة کویسیَى اًجويّای علوی ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری رسیذ؛ ّیأت هذیرُ ایي اًجوي در  33هْرهاُ  1332اًتخاب ٍ آغاز تِ کار کرد.
اهیذ است ایي شوارُ از فصلٌاهِ علَم زهیي سرآغازی خَب ترای ّناًذیشی ٍ ّنافسایی جاهعِ زهیيساخت شٌاساى ایراى تاشذ.
ایي شوارُ ٍیژُ تا ّوت جٌاب آقای هٌْذس سیذ رضا زیارت¬ًیا هذیر عاهل هحترم گرٍُ صٌعتی ٍ هعذًی زرهْر تِ چاج رسیذُ است .گرٍُ صٌعتی هعذًی
زرهْر در سال  1311تا ّذف اًجام فعالیت¬ّای هعذًی تِ ٍیژُ ٍ اکتشاف هَاد هعذًی فلسی ٍ غیر فلسی تأسیس شذ .ایي گرٍُ تا در اختیار گرفتي هتخصصیي
ٍ کارشٌاساى هجرب ،هشاٍریي زتذُ داخلی ٍ خارجی هَفق تِ پیشثرد اّذاف هعذًی خَد تا دریافت پرٍاًِ¬ّای هتعذد اکتشافی ٍ تْرُ¬ترداری طال (شوش
طال ٍ شوش ًقرُ) ،کائَلیي ،سیلیس ٍ خاک صٌعتی شذُ است .در طی ایي سال¬ّا فعالیت¬ّای شرکت داًش تٌیاى زرهْر تاعث شذُ است کِ گرٍُ زرهْر
طی  13دٍرُ تِ عٌَاى هکتشف ،هعذى کار ٍ تَلیذ ک ٌٌذُ ًوًَِ استاًی ٍ کشَری اًتخاب شذُ است .گرٍُ صٌعتی ٍ هعذًی زرهْر در چْارچَب طرح¬ّای
تحقیقاتی تا داًشگاُ¬ّای هعتثر داخلی ٍ خارجی ّوکاری دارد.
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