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مقدمه
وظیفه توسعه و نبوده و در این رابطهپذیر وري و حفظ سالمت جامعه بدون تدوین و رعایت استانداردها امکانسطح کیفیت و بهرهءرتقاا

هاي فکري،زمینهخدمات و توسعه همکاري درالمللی کاالها وگسترش استانداردسازي و در نتیجه ایجاد تسهیالت الزم درزمینه تبادل بین

ین هاي ارتباطی برسد در صورت فراهم نمودن زمینهباشد. به نظر میاستاندارد ایران میملیاقتصادي بر عهده سازمانعلمی، فنی و

و مراکز پژوهشی و صاحبان صنایع و عرضه کنندگان کاال و خدمات، به منظور تهیه استانداردهاي پژوهش محور بر اساس یمراکزدانشگاه

توان اذعان داشت که استانداردها، حلقه اتصال بنابراین میخواهد گردیدرشد و پیشرفت مضاعف کشور فراهم هايزمینهنیازهاي جامعه، 

باشد.ه شده با کیفیت مطلوب میئید شده توسط متولیان تولید علم و محصوالت ارابین دانش تول

ها و تحقیقات خود را با این توصیف در صورتی که استانداردسازي بر مبناي پژوهش شکل بگیرد و همچنین مراکز تولید علم نتایج پژوهش

از طرفی به دلیل به ارائه محصول با کیفیت را پیدا خواهند کرد.سازي نمایند، عرضه کنندگان محصوالت، گرایشدر استانداردها پیاده

هاي کشور هدفمند نیز در راستاي خواستههاي علمیو تحقیقاتی به رفع نیازهاي مشتریان در سطح جامعه، پژوهشمندي مراکز علمیعالقه

ثرتري برداشت. ؤهاي مگامباشد می"لم به ثروت ملیتبدیل ع"که هماناتحقق این هدف کالن راستاي توان در میخواهد شد و نهایتاً

کشور و یره علمیتکمیل زنجدر راستاي،ر نظام استانداردسازي در کشوپژوهشی و تحقیقاتی مرجع مهمترینپژوهشگاه استاندارد به عنوان 

نیز دانش و پژوهش از سویی دیگر، و از یک سو اتتولیدصنایع وبین پل ارتباطی ایجاد و نیز ت محصوالت و خدمابهکسب اعتماد ملی 

وکارهاي الزم، ضمن هدایت دانشگاهها و مراکز پژوهشی به رفع نیازهاي علمیگرفتن سازمناسب و در نظراست با ایجاد بستردرصدد 

به منظور معرفی و انتقال را"تدوین استانداردهاي پژوهش محور"و"کشور به استانداردهاي علمیتبدیل یافته"استانداردسازي، مقدمات

وجود چهار پژوهشکده، پانزده گروه پژوهشی و بیش از یکصد سطح جامعه فراهم سازد. به صنایع، مراکز خدماتی و نهایتاًهاي علمیپیشرفت

، بستر الزم را براي تحقیق و پژوهش فراهم آورده است.پژوهشگاه استانداردآزمایشگاه تخصصی در

اهداف و برنامه هاي خود، اصل ستاي تحقق چشم انداز، ماموریت ها، استاندارد نیز همانند بسیاري از نهادهاي دانش محور، در راپژوهشگاه 

بهبودباآنبهدستیابیزمینهقرار داده است و این اصل حاصل نخواهد شد مگراینکههاي خودفعالیتسرلوحهرا درعملکردمستمربهبود

پذیر گردد.امکانعملکردمدیریت



ج

نحوه سازماندهی گزارش

دهد. نظام را نشان میهاحاصل از انجام آنجیو نتایسازمانيهاتیو فعالفیوظاها،تیانجام مأموریبه طور کلی نظام ارزیابی عملکرد چگونگ

میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه مقایسه،اندازه گیري،یند سنجشآفرارزیابی عملکرد 

یک فرصت قابل ،ارزیابی.باشدر میستممهاي معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگري، اصالح و بهبودپوشش معین با شاخصحتت

منظوربدین . باشدها و نهادها میدر تمامی سازمانر ایجاد تغییر و تحول هاي در جریان، مدیریت کارآمد و تسریع دفعالیتتوجه براي توسعه

خودعملکرددسترسی ثبت گزارشاتهمکارانتمامیونموده) ساعپ(پژوهشگاهعلمیاطالعاتسامانهاندازيراهبهاقداماستاندارد پژوهشگاه

ها و دفاتر هاي اختصاصی پژوهشکدهسامانه ساعپ با تعریف شاخصباشند. دارا میمذکور سامانههفتگی و ماهیانه دربه صورت روزانه،را

هاي درون و طرحکتب،مقاالت،مانند هاي اختصاصیشاخصگیرد به این ترتیب کهمیقراراستفادهمورد	پژوهشگاهپرسنلتوسط	ستادي

ستاديودفاترهاپژوهشکدهدرکههاییفعالیتنوعبراساسهاي مورد آزمون و ... ها، نمونهبرگزاري همایشبرون سازمانی، تدوین استاندارد،

باشد.ثبت گردیده و قابلیت اخذ گزارشات متنوع مدیریتی را دارا میدرسامانهمجموعه،هرمدیرانییدتأباگیرد،میانجام

به 1396سال در هاي مختلف پژوهشگاه عملکرد بخشمربوط به ارائه آمار نیز و اطالعاتتنظیمو آوري، بررسیجمعنتیجه گزارش حاضر

(ساعپ) در جداول شماره در سامانه اطالعات علمی پژوهشگاهساالنهبر اساس اطالعات ثبت شده گزارش این باشد.میترتیب ساختار سازمانی

.استهاي پژوهشی در پیوست اطالعاتی درج شدهعالیتارائه گردیده است. آمار تفصیلی و جزئیات مربوط به ف19تا 1و نمودارهاي 14تا 1

نهایی تأیید توسط کاربران در سامانه ساعپ ثبت و مدیران ذیربط اقدام به هاي مختلف پژوهشگاه هاي بخشبا توجه به اینکه آمار فعالیت

شد. بابر عهده واحدهاي مربوطه میو تائید شده لذا مسئولیت صحت اطالعات ثبت شده اندنموده



1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

211 یلم هتیمک بوصم یلم درادناتسا نیودت 1
373 نیودت تسد رد

0 پاچ يارب لاسرا
یللملا نیب درادناتسا نیودت 2

1 نیودت تسدرد

9439 رظنراهظا دادعت-يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب 3
36 هیلوا هتیمک

تسد رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت 4

100 ینف هتیمک
159 ییاهن هتیمک
115 يراتساریو
981 رظنراهظا دادعت - یلم هتیمک هلحرم رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا 5

4 داجیا - رظانتم يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف ياه هتیمک
, , 6

206 هرادا
34 عنتمم

یلاسرا ياه سیون شیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
یللملا نیب ياهدرادناتسا 7

231 رظنراهظا اب دییات
165 رظنراهظا نودب دییات

6 دییات مدع
24 يأر نودب رظنراهظا

3 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 8
11085 هاگشهوژپ ناراکمه

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن 9272 ناریدم

0 ییازفا شناد-یملع تایه
16 يزاسدرادناتسا هاگراک

- یشزومآ هرود/ هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس 10

115 یضاقتم لحم رد هژیو هاگراک
528 تیفیک لرتنک ناریدم
226 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک

2337 نایوجشناد يزومآراک
128 ینادراک

شزومآ زکارم رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس-یملع تایه ياضعا هژیو-اه هاگشناد/یلاع 11

832 یسانشراک
1450 دشرا یسانشراک
1400 يرتکد

1 رانیمس/شیامه يرازگرب
یصصخت ياهرانیمس و اه هاگشیامن ،اه شیامه يرازگرب 12

1 رانیمس/شیامه يرازگرب رد يراکمه

1



1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

49 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 13

1 یلیلحت
26 یشهوژپ یملع
9 یجیورت و یملع
0 بلاطم يروآدرگ
0 ینف شرازگ
0 زت زا جرختسم
7 همجرت
3 يرورم
0 هاتوک
1 تشاددای
3 ریاس
7 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 14

6 یلخاد - رتسوپ هئارا
9 زوجم ياراد یلم - رتسوپ هئارا
5 ینارنخس - یللملا نیب سنارفنک
4 ینارنخس - یلخاد سنارفنک
13 ینارنخس - زوجم ياراد یلم سنارفنک
2 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 15
25 یشزومآ هوزج
0 تلفمپ
0 یناسر عالطا روشورب
0 ریاس

117 یشهوژپ - یشزومآ
ياهدحاو هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا
تعاسرفن - یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت 161216 ینف

617 يا هرواشم

2485 ییارجا شور ساسا رب راکمه هاگشیامزآ یبایزرا
208/111/ر و راکمه ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب

تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش 172199 17025درادناتسا ساسارب راکمه هاگشیامزآ یبایزرا
153 یسرزاب تکرش یبایزرا

0 ناهج
يروآون 180 روشک

0 هسسوم
1 هدش غالبا

ینامزاس نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 192 هتفای همتاخ
0 دکار

2



1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر

12 هدش غالبا
ینامزاس نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 2011 هتفای همتاخ

0 هدش خسف
2 هدش غالبا

یغالبا تارابتعا - یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط
درادناتسا یلم نامزاس 215 هتفای همتاخ

0 هدش خسف
1602 لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 22

419 اهاط حرط و رازاب هضرع
365 یتادراو و یتارداص
464 تیهام نییعت و هفرعت نییعت
4314 ریاس
75110 نومزآ دراوم
7164 هدش نومزآ ياه هنومن لک عمج

40 حرط رد يراکمه یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه
تعاسرفن - )تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط( 23

48 تالاقم/بتک يراتساریو
93 ییارجا شور /لمعلاروتسد /همان هویش /همان نییآ نیودت

درواتسد 24
0 ینف شناد نیودت
0 هحیال - تسایس - دربهار
0 یملع هیرظن
0 ریاس
6 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 25

20 امنهار داتسا-ییوجشناد همان نایاپ تیاده
15 رواشم داتسا-ییوجشناد همان نایاپ تیاده
4 امنهار داتسا-ییوجشناد ياه هژورپ تیاده
1 رواشم داتسا-ییوجشناد ياه هژورپ تیاده
9 حرط يرواد

هلاقم /لازوپورپ /حرط يرواد 264 لازوپورپ يرواد
75 هلاقم يرواد
5 یلم

یملع ینارنخس 276 یللملا نیب
1 ریاس

813 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 28
1839 ینامزاس نورد

51 تایاکش هب یگدیسر
125 ریاس

3



1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 1هرامش لودج همادا
/دادعت

تعاس رفن تیلاعف عون فیدر
15 همان نییآ

- اه لمعلاروتسد و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت
تعاسرفن 29482 لمعلاروتسد

809 ییارجا شور
0 همان هویش
4 هاگشیامزآ

دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 3021 دیدج نومزآ

8 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 31

5 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 32

0 یللملا نیب

0 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 33

3 هژورپ داهنشیپ 34

4



1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

و کیناکم،قرب
نامتخاس

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

12 47 55 59 2 یلم هتیمک بوصم
یلم درادناتسا نیودت 1

7 38 94 89 10 نیودت تسد رد
0 0 0 0 0 پاچ يارب لاسرا

یللملا نیب درادناتسا نیودت 2
0 0 1 0 0 نیودت تسدرد

1324 3007 1327 3781 0 - يزیر همانرب هتیمک رد نیودت تاداهنشیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
رظنراهظا دادعت 3

0 6 26 3 1 هیلوا هتیمک
ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
نیودت تسد رد یلم 4

0 38 38 18 6 ینف هتیمک
0 59 40 57 3 ییاهن هتیمک
0 24 59 32 0 يراتساریو

307 279 58 329 8 - یلم هتیمک هلحرم رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا
رظنراهظا دادعت 5

0 1 3 0 0 داجیا يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف ياه هتیمک
,- رظانتم , 6

0 53 44 109 0 هرادا
0 7 10 17 0 عنتمم

ياه سیون شیپ دروم رد رظنراهظا و یسررب
یللملا نیب ياهدرادناتسا یلاسرا 7

0 98 76 57 0 رظنراهظا اب دییات
0 66 61 38 0 رظنراهظا نودب دییات
0 1 5 0 0 دییات مدع
0 2 8 14 0 يأر نودب رظنراهظا
0 0 3 0 0 یللملا نیب درادناتسا نیودت داهنشیپ 8

2688 2162 2367 2724 1144 هاگشهوژپ ناراکمه
هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه تکرش
تعاسرفن - یشزومآ هرود/ 996 120 32 16 8 ناریدم

0 0 0 0 0 ییازفا شناد-یملع تایه
0 0 0 16 0 يزاسدرادناتسا هاگراک

هاگراک رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
تعاس - یشزومآ هرود/ 10

0 8 13 94 0 لحم رد هژیو هاگراک
یضاقتم

0 184 40 304 0 تیفیک لرتنک ناریدم
0 49 97 80 0 اه هدکشهوژپ یلخاد هاگراک
0 240 505 1592 0 نایوجشناد يزومآراک
0 60 0 68 0 ینادراک

شزومآ زکارم رد هاگشهوژپ ناراکمه سیردت
-یملع تایه ياضعا هژیو-اه هاگشناد/یلاع
تعاس

11
0 408 224 200 0 یسانشراک
0 0 1450 0 0 دشرا یسانشراک
0 0 1400 0 0 يرتکد

0 0 0 1 0 رانیمس/شیامه يرازگرب ياهرانیمس و اه هاگشیامن ،اه شیامه يرازگرب
یصصخت 12

0 0 1 0 0 يرازگرب رد يراکمه
رانیمس/شیامه
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1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

و کیناکم،قرب
نامتخاس

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

0 25 19 5 0 ISI

هدش پاچ یملع تالاقم 13

0 0 1 0 0 یلیلحت
0 7 17 0 2 یشهوژپ یملع
0 5 2 2 0 یجیورت و یملع
0 0 0 0 0 بلاطم يروآدرگ
0 0 0 0 0 ینف شرازگ
0 0 0 0 0 زت زا جرختسم
0 7 0 0 0 همجرت
0 1 2 0 0 يرورم
0 0 0 0 0 هاتوک
0 1 0 0 0 تشاددای
0 1 0 2 0 ریاس
0 1 5 0 1 یللملا نیب - رتسوپ هئارا

اه سنارفنک و اه شیامه رد هدش هئارا تالاقم 14

0 0 6 0 0 یلخاد - رتسوپ هئارا

0 2 7 0 0 ياراد یلم - رتسوپ هئارا
زوجم

0 3 0 2 0 - یللملا نیب سنارفنک
ینارنخس

0 0 3 1 0 - یلخاد سنارفنک
ینارنخس

0 1 3 8 1 زوجم ياراد یلم سنارفنک
ینارنخس -

0 1 0 1 0 باتک

یصصخت نوتم همجرت و فیلات 15
0 6 17 2 0 یشزومآ هوزج
0 0 0 0 0 تلفمپ
0 0 0 0 0 یناسر عالطا روشورب
0 0 0 0 0 ریاس
0 105 0 12 0 یشهوژپ - یشزومآ هب ینف و یشهوژپ ،يا هرواشم تامدخ هئارا

- یهاگشیامزآ و یتامدخ ،يدیلوت ياهدحاو
تعاسرفن

160 83 23 739 371 ینف
0 119 5 466 27 يا هرواشم

0 732 449 806 498
رب راکمه هاگشیامزآ یبایزرا
ییارجا شور ساسا
208/111/ر ياه هاگشیامزآ یبایزرا رد يراکمه/دیدزاب

تعاسرفن - یسرزاب ياه تکرش و راکمه 170 480 861 858 0 راکمه هاگشیامزآ یبایزرا
17025درادناتسا ساسارب

0 16 1 136 0 یسرزاب تکرش یبایزرا
0 0 0 0 0 ناهج

يروآون 180 0 0 0 0 روشک
0 0 0 0 0 هسسوم
0 0 0 1 0 هدش غالبا

ینامزاس نورد یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 190 1 0 1 0 هتفای همتاخ
0 0 0 0 0 دکار
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1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

و کیناکم،قرب
نامتخاس

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

3 1 6 2 0 هدش غالبا

ینامزاس نورب یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط 200 5 4 2 0 هتفای همتاخ

0 0 0 0 0 هدش خسف
2 0 0 0 0 هدش غالبا تارابتعا - یتاقیقحت و یشهوژپ ياه حرط

درادناتسا یلم نامزاس یغالبا 210 0 0 2 3 هتفای همتاخ
0 0 0 0 0 هدش خسف
- 266 336 1000 - لخاد دیلوت

نومزآ دروم هنومن 22

- 101 96 222 - اهاط حرط و رازاب هضرع
- 112 120 133 - یتادراو و یتارداص

- 305 91 68 - نییعت و هفرعت نییعت
تیهام

- 1857 1541 916 - ریاس
- 20407 16173 38530 - نومزآ دراوم
- 2641 2184 2339 - هدش نومزآ ياه هنومن لک
0 40 0 0 0 حرط رد يراکمه یشهوژپ و یشزومآ یملع زکارم اب يراکمه

تعاسرفن - )تالاقم/بتک يراتساریو/اه حرط( 23
0 24 24 0 0 تالاقم/بتک يراتساریو

0 42 17 10 24 /همان هویش /همان نییآ نیودت
ییارجا شور /لمعلاروتسد

درواتسد 24
0 0 0 0 0 ینف شناد نیودت
0 0 0 0 0 هحیال - تسایس - دربهار
0 0 0 0 0 یملع هیرظن
0 0 0 0 0 ریاس
0 0 6 0 0 همان نایاپ يرواد

- یلیصحت ياه هژورپ/اه همان نایاپ
رواد/رواشم/امنهار داتسا 25

0 2 16 2 0 همان نایاپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 3 12 0 0 همان نایاپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 4 0 0 0 ياه هژورپ تیاده
امنهار داتسا-ییوجشناد

0 0 1 0 0 ياه هژورپ تیاده
رواشم داتسا-ییوجشناد

0 3 5 1 0 حرط يرواد
هلاقم /لازوپورپ /حرط يرواد 260 0 4 0 0 لازوپورپ يرواد

0 18 52 5 0 هلاقم يرواد
0 0 1 4 0 یلم

یملع ینارنخس 270 1 4 1 0 یللملا نیب
0 0 0 1 0 ریاس

15 230 231 325 12 ینامزاس نورب

تعاسرفن - تاسلج رد تکرش 28
12 176 1237 385 29 ینامزاس نورد
0 0 7 44 0 تایاکش هب یگدیسر

27 8 32 58 0 ریاس
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1396لاس- هاگشهوژپ یشهوژپ درکلمع هصالخ - 2هرامش لودج همادا

داتس و یمیش
یمیشورتپ

ییاذغ عیانص
يزرواشک و

و کیناکم،قرب
نامتخاس

ياه متسیس
تیریدم
و تیفیک
یسرزاب

تیلاعف عون فیدر

0 0 2 10 3 همان نییآ
و ییارجا ياه شور ،اه همان نییآ نیودت
تعاسرفن - اه لمعلاروتسد 290 166 17 131 168 لمعلاروتسد

0 50 194 450 115 ییارجا شور
0 0 0 0 0 همان هویش
- 2 0 2 0 هاگشیامزآ

دیدج نومزآ/هاگشیامزآ يزادنا هار 30
- 2 1 18 0 دیدج نومزآ

0 0 6 2 0 يرنه و یبدا عیدب راثآ/یملع هیرظن/فاشتکا/عارتخا 31

0 2 2 1 0 یلم
یملع ياه ناشن و زیاوج 32

0 0 0 0 0 یللملا نیب

0 0 0 0 0 ینامزاس نورب ياه حرط تارابتعا لحم زا تازیهجت هیهت 33

0 0 3 0 0 هژورپ داهنشیپ 34
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9

1396سال ـ دفتر هیأت امنا ت هاي فعالی-3جدول شماره 
عنوانردیف

بررسی کارشناسی درخصوص موضوعات ارسالی ازحوزه هاي مختلف پژوهشگاه جهت طرح درکمیسیون دائمی و پاسخگویی 1
به مکاتبات 

گزارش کارشناسی مورد نیاز در خصوص دستور کار کمیسیون دائمی پژوهشگاهتهیه 2
13/10/96و مورخ 25/6/96مورخ -برگزاري دو پیش جلسه کمیسیون دائمی پژوهشگاه3
تهیه دستور جلسات کمیسیون دائمی پژوهشگاه4
11/12/95مورخ -تهیه مجلد نهمین نشست هیات امناء 5
از کلیه مصوبات و صورت جلسات هیات امناء پژوهشگاه    CDتهیه لوح فشرده 6
کلیه مصوبات هیات امنا پژوهشگاهWORDتهیه فایل 7
23/10/96مورخ -برگزاري جلسه کمیسیون دائمی8
تهیه دستور جلسات هیات امناء ده و یازده9
29/6/96-برگزاري دهمین جلسه هیات امناء مورخ10
از دهمین هیات امناء پژوهشگاه به شرح زیر:مصوبه 2اخذ 11
1395ي بودجه تفصیلی سال بررسی و تصویب اصالحیه11-1
1396ي تفصیلی سال بررسی و تصویب بودجه11-2

9/12/96-برگزاري یازدهمین جلسه هیات امناء مورخ12
مصوبه از یازدهمین هیات امناء پژوهشگاه به شرح زیر:31اخذ 13
1396تعیین ضریب حقوق اعضاء هیات علمی در سال 13-1
1396تعیین ضریب حقوق اعضاء غیر هیات علمی در سال 13-2
بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیات امناء1395تصویب صورت هاي مالی سال 13-3
تصویب برنامه راهبردي پژوهشگاه استاندارد13-4
1396تعیین حسابرس براي سال 13-5
نفر نیروي انسانی در مشاغل غیرهیات علمی و تخصصی30استخدام تعداد 13-6
پژوهشگاهتیو معامالینامه مالنییآ42معامالت موضوع ماده دیجديهانصابنییتع13-7
نفر از اعضاي هیأت علمی 8تصویب مجوز تصدي پست هاي سازمانی ستاره دار مصوب براي 13-8
وضعیت یک نفر به عضو هیات علمیتمدید مجوز تبدیل 13-9
صدور مجوز تعویق بازنشستگی یک نفر از اعضاي هیأت علمی 13-10
نفر از همکاران رسمی آزمایشی به رسمی قطعی5تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت 13-11
پیمانی به رسمی آزمایشیهمکاران از نفر8تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعیت 13-12
پژوهشگاه استانداردانتصاب امین اموال و کارپرداز 13-13



1396لاس- یسرزاب و تیفیک تیریدم ياه متسیس هدکشهوژپ درکلمع هصالخ -4هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون فیدر

3 هدش یحارط يوگلا دادعت

)(تراهم نومزآ 1
6 هدش ارجا يوگلا دادعت

33 هدش لیلحت هد هزادنا دادعت
197 هدش لیلحت ياه هاگشیامزآ دادعت
212 نارهت ناتسا درادناتسا هرادا

)هدننک تساوخرد(هدش یبایزرا ياه هاگشیامزآ 2
23 یقرش ناجیابرذآ ناتسا درادناتسا هرادا
2 تیحالص دییأت یلم زکرم
2 ریاس

668 )زوررفن(یبایزرا رد تکراشم 3
5 هدش رازگرب ياه هرود

شزومآ 4
2000 )تعاسرفن(ناگدننک تکرش

0 نیودت
يراذگ هحص و نیودت ،يزاسدرادناتسا هرواشم ياهدادرارق دادعت
يا هناخراک ياهدرادناتسا 50 يراذگ هحص

0 يزاسدرادناتسا هرواشم
0 نیودت

يراذگ هحص و نیودت ،يزاسدرادناتسا هرواشم رد تکراشم
)تعاسرفن(يا هناخراک ياهدرادناتسا 60 يراذگ هحص

0 يزاسدرادناتسا هرواشم
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1396لاس-  يروانف و يدربراک ياهشهوژپ رتفد درکلمع هصالخ -5هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

4 داهنشیپ
0همان نییآ و لمعلاروتسد-1 هیهت

8 رظن مالعا و يرگنزاب
52 نیبلطواد یشهوژپ كرادم یسررب

13شهوژپ هراونشج-2 رترب نارگشهوژپ باختنا
5 هاگشیامن و رانیمس ،شیامه يرازگرب تهج مزال ياه یگنهامه ماجنا

4هاگشیامن ،رانیمس ،شیامه-3 رانیمس و شیامه يرازگرب
1 هاگشیامن ای هراونشج رد لاعف روضح و تکراشم
7 اه هدکشهوژپ هب اهرانیمس و اه شیامه یناسر عالطا

116 اهدادرارق و اه لازوپورپ یسررب

یشهوژپ ياه حرط-4
ینامزاس نورب

12 هدش دقعنم ياهادرارق دادعت
11 هتفای همتاخ ياهدادرارق دادعت
22 تاسلج يرازگرب

1671,383 )لایر نویلیم(هدش دقعنم ياه دادرارق رابتعا نازیم
4 اه لازوپورپ یسررب

یشهوژپ ياه حرط-5
ینامزاس نورد

0 بوصم ياه لازوپورپ يرواد
1 هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط دادعت
2 هتفای همتاخ یشهوژپ ياه حرط دادعت
0 )لایر نویلیم(هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط رابتعا نازیم
1 اهدادرارق و اه لازوپورپ یسررب

تارابتعا - یشهوژپ ياه حرط-6
درادناتسا یلم نامزاس یغالبا

2 هدش غالبا یشهوژپ ياه حرط دادعت
5 هتفای همتاخ یشهوژپ ياه حرط دادعت
4 تاسلج يرازگرب

6314 )لایر نویلیم(هدقعنم ياه همان تقفاوم رابتعا نازیم
0 ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت

تنرگ-7

0 یلخاد ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یللملا نیب ياه شیامه رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 )لایر رازه(ربتعم تایرشن رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یلخاد ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یللملا نیب ياه شیامه رد تالاقم پاچ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یهاگشیامزآ تازیهجت و مزاول دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
0 )لایر رازه(یفرصم داوم دیرخ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم

0 یللملا نیب عماجم رد تیوضع قح تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
)لایر رازه(

0 یهاگشیامزآ تامدخ ياه هنیزه تخادرپ تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
)لایر رازه(

0 یشزومآ هرود / هاگراک رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه زوجم رودص دادعت
0 یشزومآ هرود / هاگراک رد تکرش تهج تنرگ درک هنیزه رابتعا غلبم
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1396لاس - يروانف و يدربراک ياهشهوژپ رتفد درکلمع هصالخ -5هرامش لودج همادا
دادعت تیلاعف عون

44 یسانشراک تاسلج

ینامزاس نورد تاسلج-8

4 اه لمعلاروتسد هیهت و يرگنزاب تاسلج
23 ناریدم ياروش تاسلج
32 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
19 هاگشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج
0 نامزاس و هاگشهوژپ مازعا هورگراک تاسلج
4 وگول يریگ میمصت هتیمک تاسلج

25 )ییارجا ياه هاگتسد و عیانص و اه نامزاس اب هدشرازگرب تاسلج(ینامزاس نورب تاسلج-9
2 ییارجا ياه هاگتسد یشهوژپ ياه تیولوا یناسر عالطا -نایرجم هب یشهوژپ ياهزاین و اه تیولوا یناسر عالطا-10
0 اه نامزاس ریاس اب همان مهافت داقعنا و هرکاذم تهج تاسلج يرازگرب

1همان مهافت-11 همان مهافت ندش ییارجا تهج تاسلج يرازگرب
1 هدقعنم همان مهافت دادعت
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1396لاس-  یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد درکلمع هصالخ -6هرامش لودج
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

11091 48 هاگشهوژپ ناراکمه
نابطاخم ینامزاس نورد

يرازگرب-1
یشزومآ ياه هرود

272 2 ناریدم
0 0 )ییازفا شناد(یملع تایه

2002 93 لرتنک ناریدم هژیو
راکمه هاگشیامزآ/تیفیک

نابطاخم ینامزاس نورب

36846 88 اه ناگرا و تارادا

17084 89 عیانص
0 0 )يزاسدرادناتسا هاگراک(عیانص

672 1 )يزاسدرادناتسا هاگراک(اه هاگشناد

4920 32 دازآ بطاخم
19084 35 نایوجشناد يزومآراک

- 50 ینامزاس نورد یبایشزرا-2
ياه هرود
ياه هاگراک/یشزومآ
يزاسدرادناتسا

- 337 ینامزاس نورب

- 1 يزاسدرادناتسا ياه هاگراک

- 200 یناسر عالطا دادعت
یسانشراک هناورپ-3
-درادناتسا 7 اه هدنورپ یسررب

- 6 رودص یگنهامه
- 913 ینامزاس نورد ياه هرود ناگدننک تکرش

همانیهاوگ رودص-4
همانیهاوگ دادعت(

)هدشرداص

- 4095 ینامزاس نورب ياه هرود ناگدننک تکرش
- 33 يزاسدرادناتسا هاگراک ناگدننک تکرش

- 39 يزومآراک ياه هرود سیردت یهاوگ

- 20 يزاسدرادناتسا هاگراک و ینامزاس نورب/نورد ياه هرود نیسردم یهاوگ

- 110 نایوجشناد روما ماجنا یلیمکت تالیصحت-5

- 146 )سیردت دادرارق(نیسردم دادرارق میظنت-6
-یشزومآ ياه همان مهافت/ 0 )یشزومآ دادرارق(اهتکرش

- 36 یشزومآ تاوزج هیدییات

-هیدییات-7 66 اه هاگشناد رد یملع تایهریغ و یملع تایه ياضعا سیردت هیدییات

- 164 یشزومآ ياه هرود رد نیسردم درکراک هیدییات
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1396لاس- یلیمکت تالیصحت و شزومآ رتفد درکلمع هصالخ -6هرامش لودج همادا
تعاس رفن دادعت تیلاعف عون

- 130 تیاس ياضعا و دیدج ناربراک تالکشم عفر و یسررب

تیاس تیریدم-8
- 240 تیاس یناسرزورب

- 110 یشزومآ ياه هرود يرازگرب مدع هب طوبرم لیمیا لاسرا

- 215 تیاس رد یشزومآ ياههاگراک/اه هرود تاعالطا دورو

0 0 یملع ینارنخس / رانیمس يرازگرب-9
- 516 هدش مالعتسا ياه هرود باسحتروص لاسرا

هوجو يریگیپ-10
یتخادرپ و يزیراو

- 520 هاگشهوژپ یلام روما هب مالعا و اههاگراک/اه هرود يزیراو هوجو يریگیپ و يروآ عمج

- 118 روما هب مالعا و تیفیک لرتنک ناریدم ياه هرود يزیراو هوجو يریگیپ و يروآ عمج
یلام

- 3 ناراکمه سیردت تعاس و همحزلا قح هبساحم

- 69 تیفیک لرتنک ناریدم ياه هرود رد ناراکمه سیردت همحزلا قح هبساحم

- 21 ینامزاس نورد
تاسلج رد تکرش-11

- 11 ینامزاس نورب

250 - یشزومآ میوقت یحارط و نیودت

اه تیلاعف ریاس-12
- 87 ناریدم یلیصحت هتشر مالعتسا و یناتسا ناراکمه يزومآراک تساوخرد هب ییوگخساپ

تیفیک لرتنک

- 0 یشزومآ هوزج هیهت

- 3 یشزومآ ياه هژورپ يارجا
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1396لاس- یبایزرا و تاعالطا يروانف رتفد درکلمع هصالخ-7هرامش لودج
تعاسرفن دادعت تیلاعف عون

رازفا مرن
2760 - )اطخ عفر و ینابیتشپ ،بصن ،هدنهد هئارا تکرش اب یگنهامه(دوجوم ياهرازفا مرن روما ماجنا-1
360 8850 )... و هنازور یسررب ،نابیتشپ هخسن يرادهگن و هیهت(هداد هاگیاپ روما ماجنا-2
165 - )شزومآ و يزادنا هار ،تست ،یحارط ،لیلحت ،یجنس ناکما ،یسررب(دیدج يرازفا مرن ياه هناماس روما ماجنا-3
255 - )تاعالطا لیمکت ،رابخا جرد ،دیدج تاحفص داجیا و یحارط(لاتروپ روما ماجنا-4
280 - )... و رابخا جرد ،لنسرپ فیرعت ،یسرتسد حوطس ،اهتسپ ،رتافد تارییغت ماجنا(يرادا نویساموتا روما ماجنا-5
120 - )... و ربراک داجیا ،نابیتشپ هخسن هیهت ،تارییغت ماجنا(روما ماجنا-6

3940 لک عمج-7
هکبش

810 685 اهرورس روما-8
)گنیروتینام ،يزاس يزاجم ،نابیتشپ هخسن هیهت ،اهسیورس تامیظنت ماجنا ،لماع متسیس يزادنا هار و بصن(

639 310 هکبش يرازفا مرن روما-9
)هب ناربراک یسرتسد داجیا  ،رتور/چییوس میظنت،میظنت،ناربراک فیرعت(

585 - هکبش تینما نیمات-10
)...و سوریو یتنآ تامیظنت ماجنا ،لاوریاف تامیظنت ماجنا ،یسرتسد حوطس فیرعت ،گنیروتینام(

300 - )تنرتنیا هدنهد هئارا اب یگنهامه ،دناب يانهپ تامیظنت ماجنا و تیعضو لرتنک(تنرتنیا دناب يانهپ روما-11

665 - )تامیظنت ،طابترا یعطق عفر(یلخاد هکبش روما-12
2999 لک عمج-13

هکبش یکیزیف تامدخ و رازفا تخس
740 175 )رتور/چییوس بصن ،دون داجیا ،كر شیارآ رییغت و بصن(هکبش یکیزیف روما-14
980 1850 )یشک تکاد ،یشک لباک(هکبش یکیزیف روما-15

1232 815 يدربراک ياهرازفا مرن و سوریو یتنآ ،لماع متسیس بصن-16
1962 - )... و رنکسا ،رتنیرپ داریا عفر و بصن ،تاعطق ضیوعت و ریمعت ،يدربراک ياه همانرب(يربراک تاداریا عفر-17
4914 لک عمج-18

درکلمع یبایزرا
280 - رامآ و اهصخاش يا هرود لیلحت و زیلانآ ،يروآ عمج ،ناربراک طسوت تاعالطا دییات و تبث یسررب-19
520 4 يا هرود تاشرازگ هچباتک هیهت-20
530 9 ... و تسایر ،درادناتسا یلم نامزاس ،مولع ترازو هب هئارا تهج يرامآ تاشرازگ هیهت-21
1330 لک عمج-22

اه تیلاعف ریاس
- 290 رظنراهظا دادعت - یلم هتیمک هلحرم رد یلم ياهدرادناتسا سیون شیپ دروم رد رظنراهظا-23
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1396لاس- یملع تأیه روما رتفد درکلمع هصالخ -8هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

0 مولع ترازو بذج ناوخارف رد تکرش

قیرط زا یملع تأیه بذج-1
)تعاسرفن(ناوخارف

0 بذج نایضاقتم هدنورپ لیمکت يریگیپ و یسررب
0 یملع يدنمناوت یبایزرا تاسلج يرازگرب
0 مولع ترازو زا مدختسم هرامش تفایرد
0 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یمومع تیحالص زوجم بسک
0 بذج يزکرم تأیه زا یملع تأیه ياضعا يارب یملع تیحالص زوجم بسک
0 یلاع شزومآ یبایزرا و تراظن رتفد زا یملع تأیه مکح غالبا تفایرد
1 رایداتسا/یبرم یملع تأیه وضع هب یمسر سانشراک

قیرط زا یملع تأیه بذج-2
14تیعضو لیدبت یشیامزآ یمسر هب ینامیپ

2 یعطق یمسر هب یشیامزآ یمسر
24 یقاقحتسا هیاپ ياطعا

ياطعا يارب هدش ماجنا يریگیپ-3
2هیاپ یقیوشت هیاپ ياطعا

0 تاونس باستحا قیرط زا هیاپ ياطعا
2 رایداتسا هب یبرم

یملع تأیه ياضعا هبترم ءاقترا-4
1 رایشناد هب رایداتسا

35 تابتاکم رد یملع تأیه روما يریگیپ-5
12اهشهوژپ نامزاس يروضح تاعجارم و تاسلج

9 تابتاکم رد یملع تأیه روما يریگیپ-6
7مولع ترازو يروضح تاعجارم و تاسلج

1 بختنم هتیمک

رد روضح/يرازگرب یگنهامه-7
تاسلج

4 تاعیفرت هتیمک
1 کی هدام نویسیمک
0 یصصخت نویسیمک
1 یملع ياهشهوژپ نامزاس هزیمم تأیه
3 اهشهوژپ نامزاس یملع يدنمناوت هورگراک
2 هاگشهوژپ یملع يدنمناوت هورگراک
50 مولع ترازو هناماس زا همان تفایرد

ترازو یطابترا هناماس تیریدم-8
29مولع مولع ترازو هناماس زا همان لاقتنا

9 مولع ترازو هناماس هب همان لاسرا
56 یضاقتم هب ياهلحرم یناسرعالطا و نایضاقتم هموزر تبث

60يوضر رون هناماس تیریدم-9 اههدنورپ ياوتحم لرتنک و یسررب
8 بذج ییارجا تأیه هب لاسرا و هدنورپ ییاهن دییات
2 هدنورپ یسررب نایضاقتم هب طوبرم روما يریگیپ-10

2هاگشهوژپ هب لاقتنا تابتاکم ماجنا
0 یملع تأیه هب تیعضو لیدبت و مادختسا زوجم بسک-11
8 دیدج ياههمانشخب و تاررقم یناسرعالطا و یناسرزورهب-12
42 هاگشهوژپ زا جراخ یملع تأیه ياضعا يارب نیودت ياهتیلاعف زا یشان زایتما هبساحم-13
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1396لاس- درادناتسا نیودت روما رتفد درکلمع هصالخ -9هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

30 نیصصختم طسوت نامزاس نیودت ياهداهنشیپ هناماس رد تاعالطا تبث تهج یگنهامه

نیودت روما یگنهامه-1

2256 یلم ياهدرادناتسا نیودت ياهداهنشیپ يور رب نامزاس هناماس رد یسانشراک یسررب

330 یلم درادناتسا نیودت دادرارق و همان تقفاوم رودص

700 یلم ياهدرادناتسا نیودت تهج ناریبد هب كرادم و عبانم هئارا

450 يزیر همانرب هتیمک تابوصم يریگیپ

216 یلم ياه هتیمک رد حرط يارب یلم درادناتسا سیون شیپ و تاسلج تروص یسررب

431 نامزاس لاتروپ يور رب يراذگراب و درادناتسا پاچ هب طوبرم روما

703 اهدادرارق و اه هیغالبا یلام باسح هیوست يارب ناریبد تسرهف هئارا

50 یناتسا و يداتس ناسانشراک طسوت درادناتسا نیودت اب طبترم روما

54 روحم شهوژپ ياهدرادناتسا ياهداهنشیپ يور رب یسانشراک یسررب

25 یملع تأیه ياضعا و ناسانشراک هب درادناتسا نیودت دنیآرف شزومآ

11شزومآ-2 هاگشهوژپ زا جراخ رد نیصصختم هب درادناتسا نیودت دنیآرف شزومآ

3 يزاسدرادناتسا صوصخرد یشزومآ هاگراک يرازگرب

10 یللملا نیب رظانتم يراک ياه هورگ و یعرف ،ینف هتیمک هرادا و سیسات تهج یگنهامه

نیودت اب طبترم روما یگنهامه-3
یللملا نیب ياهدرادناتسا

0 یللملانیب ياهدرادناتسا نیودت دادرارق و همانتقفاوم رودص

65 یلام روما رتفد هب یللملانیب ياهدرادناتسا نیودت رد ناگدننکتکراشم تسرهف هئارا

8 یللملانیب ياهدرادناتسا نیودت همحزلاقح تخادرپ اب طبترم روما

82 يزیر همانرب هتیمک تاسلج

تاسلج رد تکرش-4
10 اه هدکشهوژپ یشهوژپ ياروش تاسلج

4 یلم هتیمک تاسلج

4 یلخاد تاسلج

5 ینامزاس نورب تاسلج

3 یتاقیقحت ياه هژورپ-5
8 رتفد ناسانشراک طسوت درادناتسا نیودت-6
41 یشهوژپ و یملع زکارم یملع تأیه ياضعا یشهوژپ زایتما نییعت  تهج هدش یسررب ياهدرادناتسا-7
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1396لاس- تالیکشت و هجدوب ،همانرب رتفد درکلمع هصالخ -10هرامش لودج
دادعت تیلاعف عون

41 فادها بولطم ققحت روظنم هب هنایلاس و هلاس جنپ ،يدربهار ياه همانرب میظنت و هیهت-1
46 هاگشهوژپ ياه همانرب يارجا يارب لوصو لباق عبانم ییاسانش-2
76 هدش نیودت ياه همانرب و فادها ساسارب زاین دروم تارابتعا قیقد دروآرب و یسررب-3

51 هاگشهوژپ ياه همانرب و فادها صوصخرد مزال تاهیجوت هئارا قیرط زا طبریذ عجارم زا زاین دروم تارابتعا ذخا-4

64 اهدحاو نایم فیاظو حیحص میسقت و عیزوت و فیاظو و راتخاس رمتسم یسررب و هعلاطم-5

239 يورین يرادهگن و بذج هب طوبرم دوبهب ياه همانرب ياه هئارا و ینامزاس ياهتسپ و تالیکشت تیعضو یسررب-6
یناسنا

0 ینامزاس ياهتسپ رد نانکراک و ناریدم باصتنا اب طابترا رد ینوناق رظن راهظا و یسررب-7

0 تاباصتنا رد تاررقم و طباوض تیاعر و راتخاس حیحص يارجا رد تبقارم-8

28 هنایلاس هدش هئارا ياه همانرب اب بسانتم یلیصفت هجدوب میظنت و هیهت-9

50 هاگشهوژپ ياه تسایس ساسا رب یصاصتخا دمآرد درک هنیزه رب تراظن و لرتنک-10
6 یبای ناکم-11
0 راک ماجنا ياه لمعلاروتسد نیودت-12

0 اهدنیارف يزاس دنتسم-13
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1396لاس- یلام روما رتفد طسوت هدش هئارا یلام رامآ -11هرامش لودج
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1396لاس-  یلام روما رتفد درکلمع هصالخ ـ11هرامش لودج همادا
دادعت تیلاعف ناونع

یلام روما تیریدم
12 يزکرم کناب باسح هب یصاصتخا دمآرد هوجو لاقتنا رب تراظن-1
36 )و دنب (نانکراک قوقح و )ریاس (يا هنیزه تارابتعا ،یصاصتخا دمآرد هجو تساوخرد لاسرا و هیهت-2
48 لک يراد هنازخ زا يا هنیزه تارابتعا صیصخت لوصو و يریگیپ-3

یلام ناسانشراک
1800 يا هنیزه يرادباسح دانسا رودص و یگدیسر

تخادرپ و تفایرد-4
2400 لوصو / زیراو / کچ رودص
1850 نابایزرا همحزلا قح و درادناتسا نیودت همحزلا قح ، اهدادرارق تخادرپ

21 روشک زا جراخ ياه تیرومام دانسا میظنت
11 )کینورتکلا تلود(دامس هناماس رد اهیهدب و تابلاطم هناماس رد تاعالطا لاسرا و هیهت
86 یکناب ياهباسح ياه تریاغم تروص هیهت

48يرادرتفد-5 يا هیامرس غالبا و يا هنیزه غالبا ،یصاصتخا ،يا هیامرس کلمت ،يراج تارابتعا هناهام زارت و اهباسح میظنت
48 اهدمآرد ریاس و یغالبا ،یصاصتخا ،يراج هجدوب یلام درکلمع شرازگ هیهت
125 یکناب ياهباسح نیب هوجو ییاجباج و یصاصتخا دمآرد باسح هب اهدمآرد ریاس لاقتنا لرتنک

3500 دزمتسد و قوقح متسیس رد نانکراک تیرومام و راک هفاضا ،هناهام درکراک ،ینیزگراک ماکحا هب طوبرم روما

4000دزمتسد و قوقح-6 مادختسا کیکفت هب لنسرپ یهافر و اه تبسانم ،ایازم و قوقح هبساحم
150 دزمتسد و قوقح اب طبترم ياهکچ و دانسا رودص

2400 ناگتسشنزاب و نیلغاش ینوناق تاروسک و همیب هب طوبرم روما ماجنا
8600 تایلام هب طوبرم روما ماجنا 5000تایلام-7 اهدادرارق تاعالطا و )شورف و دیرخ(یلصف تالماعم  تاشرازگ لاسرا و هیهت
2400 )دییات و حالصا ،یسررب و لرتنک ،رودص(اه باسحتروص روما هب یگدیسر

دمآرد-8

3500 یتاونس و يراج يزیراو ياه شیف تحص لرتنک و تبث ،تفایرد
320 کچ رودص و يزیراو هابتشا دادرتسا و دادرارق ،دمآرد ییاسانش ،یلوصو دانسا رودص و تبث
1200 )نآ حالصا و هیوست یهاوگ رودص ،تیعضو تروص هیهت ،یگدیسر ،باسح داجیا ،تاعالطا دورو(نایرتشم روما
100 )یلوصو دمآرد و یقوقح و یقیقح صاخشا ،اهاط حرط ،یناتسا لک تارادا یتاونس و يراج تابلاطم(شرازگ میظنت و هیهت
100 اهدادرارق لحم زا دمآرد ییاسانش و يریگیپ ،یسررب
80 دوجوم ياه تریاغم عفر و تفایرد شیپ ،تابلاطم باسح هدنام نییعت
60 تباث یئاراد هدیسر تاعالطا دورو

140لاوما روما-9 تباث ياه یئاراد شرازگ و یلام دانسا رودص
200 اه یئاراد لاقتنا و لقن
500 نآ دییات و قوقحزا رسک یهاوگ رودص و ماو ذخا تهج دارفا یفرعم

2500اه تیلاعف ریاس-10 يرادباسح دانسا یناگیاب و هتبثم دانسا لرتنک
2300 يرادلیصحت
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1396لاس- نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد درکلمع هصالخ -12هرامش لودج

یملع تأیه یملع تأیهریغ ینیزگراک - نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد
196 993 ینامیپ/یمسر نانکراک ماکحا دیدمت و رودص
- 1150 صخشم/نیعم نانکراک دادرارق دیدمت و رودص

412 964280 یصخرم هگرب تبث
107 1120 یلنسرپ / يداتس یناگیاب روما ماجنا و یلنسرپ هدنورپ یسررب
411 4238 رهش زا جراخ و نارهت هدش ماجنا ياه تیرومام
1 298 یصخرم هدنام هبساحم
11 48 یتیریدم تسپ غالبا هیهت
24 143 نانکراک يرامآ شرازگ هیهت
2 143 لاغتشا یهاوگ رودص
0 2 يا همیب قودنص رییغت
0 25 یگتسشنزاب روما ماجنا
9 22 )يراکمه مامتا ،دیرخزاب قوقح نودب یصخرم ، تیرومام،لاقتنا ،تمدخ لحم نییعت (یناسنا يورین یهدناماس
0 5 )یمسر ،ینامیپ ،يدادرارق (یناسنا يورین بذج
2 0 )یمسر ،ینامیپ ،يدادرارق (یناسنا يورین تیعضو لیدبت
60 483 جورخ و دورو هگرب تبت
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1396لاس- نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد هدش مالعا یلنسرپ رامآ -12هرامش لودج همادا

یمیش هدکشهوژپ
یمیشورتپ و

عیانص هدکشهوژپ
يزرواشک و ییاذغ

،قرب هدکشهوژپ
نامتخاس و کیناکم

ياه متسیس هدکشهوژپ
یسرزاب و تیفیک تیریدم يداتس رتافد ناونع

)یملع تأیهریغ ینیزگراک(نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد
1 0 0 1 32 ملپیدریز

و صخشم راک يورین
رضاح لاح رد یتکرش

1 0 0 0 13 ملپید
1 0 0 0 8 ینادراک
0 1 0 7 6 یسانشراک
1 0 0 3 3 دشرا یسانشراک
0 1 0 2 1 يرتکد
4 2 0 13 63 عمج
2 3 1 0 1 ملپیدریز

رد نیعم راک يورین
رضاح لاح

2 1 3 0 2 ملپید
1 3 7 0 1 ینادراک
0 2 3 1 16 یسانشراک
3 3 0 4 10 دشرا یسانشراک
0 1 0 1 1 يرتکد
8 13 14 6 31 عمج
0 0 0 0 0 ملپیدریز

رد ینامیپ راک يورین
رضاح لاح

0 0 0 0 0 ملپید
0 0 0 0 0 ینادراک
1 3 4 0 5 یسانشراک
2 3 2 0 2 دشرا یسانشراک
0 0 0 0 0 يرتکد
3 6 6 0 7 عمج
0 0 2 0 0 ملپیدریز

رد یمسر راک يورین
رضاح لاح

0 0 2 0 0 ملپید
0 0 0 0 1 ینادراک
5 4 5 0 1 یسانشراک
10 7 14 1 2 دشرا یسانشراک
0 2 1 0 1 يرتکد

15 13 24 1 5 عمج
0 0 0 0 0 ملپیدریز

هب رومام راک يورین
رضاح لاح رد تمدخ

0 0 0 0 0 ملپید
0 0 0 0 0 ینادراک
0 0 0 0 0 یسانشراک
0 0 0 0 2 دشرا یسانشراک
0 0 0 0 1 يرتکد
0 0 0 0 3 عمج

)یملع تأیه ینیزگراک(نانکراک تامدخ و يرادا روما رتفد
1 5 4 0 0 دشرا یسانشراک رد ینامیپ راک يورین

6رضاح لاح 5 2 1 1 يرتکد
1 4 0 0 1 دشرا یسانشراک رد یمسر راک يورین

2رضاح لاح 7 1 0 0 يرتکد
10 21 7 1 2 عمج

22
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ـ پژوهشکده  استانبه تفکیک 1396ي آزمون در سال نمونه هاکلآمار تعداد-13جدول شماره 

پژوهشکده شیمی و تعداد کلاستانفردی
پتروشیمی

پژوهشکده صنایع 
غذایی و کشاورزي

پژوهشکده برق و 
ساختمانمکانیک و 

30210441157آذربایجان شرقی1
7485412آذربایجان غربی2
5223623اردبیل3
94531427اصفهان4
222200ایالم5
53162215بوشهر6
216123چهار محال و بختیاري7
137163388خراسان رضوي8
2233415138خوزستان9
91231454زنجان10
6833035سمنان11
93243435سیستان و بلوچستان12
4081715فارس13
173326135قزوین14
131571658قم15
432437کردستان16
237610کرمان17
101442829کرمانشاه18
- - - -		کهکیلویه و بویر احمد19
141911715گلستان20
107176129گیالن21
303522لرستان22
77272327مازندران23
342527مرکزي24
24241327494603هرمزگان25
5510144همدان26
132239514یزد27
3030خراسان جنوبی28
5041خراسان شمالی29
57664294218البرز30
1409326460623تهران31
5320سازمان ملی استاندارد (ستاد)32
949472290187سایر33

7688277523322581مجموع
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به تفکیک صنعت ـ پژوهشکده  1396آمار تعداد کل نمونه هاي آزمون در سال -14جدول شماره 

تعداد کلاستانفردی
پژوهشکده شیمی و 

پتروشیمی
پژوهشکده صنایع 

کشاورزيغذایی و 
پژوهشکده برق و 
مکانیک و ساختمان

2152921412غذایی و کشاورزي1

48447086نساجی و چرم2

1211120740صنایع بسته بندي وسلولزي3

986963221شیمیایی4

52310522خودرو و نیرو محرکه5

46800468برق والکترونیک6

11402886مهندسی پزشکی7

27700277ساختمانی ومعدنی8

1076201074مکانیک فلز شناسی9

397123129145سایر10

7688277523322581*مجموع

ن شده، عودت و) جمع کل نمونه هاي دریافت شده توسط پژوهشگاه شامل نمونه هاي آزم14دول فوق (شماره ج*
تعداد نمونه هایی که آزمون آنها به پایان رسیده، 2و 1که در جدول هاي شماره شده و در دست آزمون است در حالی

ه است. لحاظ شد



نمودارهاي مقایسه عملکرد
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و ستادهانیروي انسانی پژوهشکدهمقایسه - 1شماره نمودار 

مقایسه تعداد پرسنل پژوهشگاه بر اساس نوع قرارداد همکاري- 2نمودار شماره 

51 55
40

21

111

7
21

10
1 2

0

20

40

60

80

100

)تعداد(کل پرسنل 120
)تعداد(هیأت علمی 

82

58

72

22

30

16

0

25

0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
غیرهیأت علمی90

هیأت علمی
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(مصوب کمیته ملی)هاي ملی استانداردتدوین - 3شماره نمودار 

یبرگزاري دوره هاي آموزشی درون سازمان-4نمودار شماره 

59 55
47

2
12

0
10
20
30
40
50
60
تعداد70

11091

272

1

10

100

1000

10000

ساعت/ نفر100000
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برگزاري دوره هاي آموزشی برون سازمانی-5نمودار شماره 

دوره هاي آموزشیکارگاه / در همکاران پژوهشگاه شرکت -6شماره نمودار 

2002

36846 17084

672

4920
19084

1

10

100

1000

10000

100000
ساعت/نفر

2740
2399

2282

1152

2784

0

500

1000

1500

2000

2500

ساعت/ نفر3000
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ISIمقاالت علمی -7شماره نمودار 

پژوهشیمقاالت علمی -8شماره نمودار 

5

19

25

0
0

5

10

15

20

25

تعداد30

0

17

7

2

0
2
4
6
8
10
12
14
16
تعداد18
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مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها-9نمودار شماره 

(خاتمه یافته)طرح هاي پژوهشی و تحقیقاتی درون سازمانی- 10نمودار شماره 

11

24

7

2

0

5

10

15

20

25

تعداد30

1

0

1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

تعداد1.2
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(خاتمه یافته)رون سازمانیبو تحقیقاتیطرح هاي پژوهشی-11شماره نمودار 

ـ اعتبارات ابالغی سازمان ملی استاندارد (خاتمه یافته)و تحقیقاتیطرح هاي پژوهشی-12شماره نمودار 

2

4

5

0
0

1

2

3

4

5

تعداد6

2

0 0

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

تعداد3.5
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شدهکل نمونه هاي آزمون-31نمودار شماره 

لی و بین المللی ـ سایر)م(سخنرانی علمی- 14نمودار شماره 

2339 2184

2641

0
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تعداد3000
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1
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تعداد7
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1396در سال کل درآمد - 15نمودار شماره 

1396سال دردرآمد حاصل از دوره هاي آموزشی - 16شمارهنمودار
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1396سال - هانمونه آزموندرآمد حاصل از - 17نمودار شماره 

1396سال - دادها درآمد حاصل از قرار- 18نمودار شماره 
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1396سال هاي پژوهشگاه در درآمدوهامقایسه هزینه–19نمودار  شماره 



6139آمار تفصیلی سال 
(پیوست اطالعاتی)
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تدوین استانداردهاي ملی
پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی

وضعیت تدوینملیتاریخ کمیته منبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
1BS EN-22151امیر شاهین: الزامات ساخت و ایمنی1بخش -مسیرهاي طنابی -تأسیسات ورزشی و تفریحی 1 مصوب کمیته ملی 15567-1:20151396/6/26
2BS EN-22151شاهینامیر : الزامات عملیات2بخش -مسیرهاي طنابی -تأسیسات ورزشی و تفریحی 2 مصوب کمیته ملی 15567-2:20151396/6/26

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

2792ISOمعینیانشهاب محصوالت گچ دندانپزشکی3 مصوب کمیته ملی6873:20131396/4/26

6ISO-7446حاذق جعفريکورش : پودرها6قسمت - هیدروکسی آپاتیت- کاشتنی هاي جراحی4 مصوب کمیته ملی13779-6:20151396/12/6

22251ISOمیرزائی کجانیمریم راهنماي انتخاب آزمون هاي محیطی- اپتیک و فوتونیک5 مصوب کمیته ملی20151396/2/30: 10109

-: روش هاي آزمون الکتریکی 103-1قسمت -کابل هاي ارتباطی هم محور 6
103-1-6449حسن بگیشیرزاد آزمون ظرفیت خازنی کاب

IEC 61196-1-103
مصوب کمیته ملی20151396/2/10:

-: روش هاي آزمون الکتریکی 104-1قسمت -کابل هاي ارتباطی هم محور 7
104-1-6449حسن بگیشیرزادآزمون پایداري ظرفیت خازنی

IEC 61196-1-104
مصوب کمیته ملی20151396/2/10:

لحیم - : روش هاي آزمون مکانیکی 305-1قسمت - کابل هاي ارتباطی هم محور8
305-1-6449حسن بگیشیرزاد پذیري و مقاومت در مقابل لحیم کاري

IEC 61196-1-305
مصوب کمیته ملی20151396/2/10:

4IEC-6449حسن بگیشیرزاد مشخصات بخشی براي کابل هاي پرتو افشان: 4قسمت - کابل ارتباطی هم محور 9 مصوب کمیته ملی20151396/2/10: 61196-4
14ISO-9169سامانیانحمید روش آزمون- : تعیین مقاومت لکه گذاري14قسمت -کاشی هاي سرامیکی10 مصوب کمیته ملی10545-14:20151396/2/25
مصوب کمیته ملی21819SAE J2694:20091396/2/10مکاري قمیحمیدرضا پشت کفشک لنت ترمز براي جلوگیري از صداآزمون کشش جهت صفحه فلزي 11

الزامات ایمنی و روش هاي _اسکیت هاي چرخدار خطی- تجهیزات ورزشی چرخدار12
22095BS ENوحیديسیدمحسن آزمون مصوب کمیته ملی13843:20091396/5/16

الزامات ایمنی و روش -اسکیت هاي چرخدار(غیر خطی)- غلتکیتجهیزات ورزشی 13
هاي آزمون

وحیديسیدمحسن 
22096BS EN مصوب کمیته ملی13899:20031396/5/16

22097ENوحیديسیدمحسن الزامات ایمنی و روش هاي آزمون- تخته اسکیت- تجهیزات ورزشی غلطکی14 مصوب کمیته ملی13613:20091396/5/16

: الزامات 1قسمت - ITSواژگان داده هاي مرکزي - سامانه حمل و نقل هوشمند 15
ITSتعاریف داده هاي مرکزي 

حسینی سید وحید 
1ISO-22006قابوسی مصوب کمیته ملی14817-1:20151396/4/13

: حاکمیت 2قسمت - ITSواژگان داده هاي مرکزي - سامانه حمل و نقل هوشمند 16
داده هاي مفهومی ثبتITSمرکزي 

حسینی سید وحید 
2ISO-22006قابوسی مصوب کمیته ملی14817-2:20151396/4/13

ISO- توکلی گلپایگانیعلی : ساکشن هاي پزشکی با محرك دستی2قسمت -ساکشن هاي پزشکی 17 مصوب کمیته ملی10079-2:20141396/12/6
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

: ساکشن هاي پزشکی با محرك گازي با فشار 3قسمت -ساکشن هاي پزشکی 18
ISO- توکلی گلپایگانیعلی مثبت خال مصوب کمیته ملی10079-3:20141396/12/6

الزامات مربوط به نشانه گذاري و - جراحی لیزري لوله تراشه هاي طراحی شده براي 19
ISO- توکلی گلپایگانیعلی اطالعات همراه مصوب کمیته ملی14408:20161396/12/6

: 4قسمت - کیسه هاي پالستیکی جمع شدنی براي خون انسان و ترکیبات آن 20
121394ISOدوسترزقغالمحسین کیسه هاي خون با سیستم افریسیس و با خصوصیت یکپارچه مصوب کمیته ملی3826-4:20151396/2/9

21
چارچوبی براي برنامه هاي کاربردي دورورزي مشترك - سامانه حمل و نقل هوشمند 

: کنترل دسترسی به 14قسمت -براي وسایل نقلیه حمل و نقل تجاري خود تنظیم 
وسایل نقلیه

14ISO-21199نوري کمريمجید  مصوب کمیته ملی15638-14:20131396/6/20

22
چارچوبی براي برنامه هاي کاربردي دورورزي مشترك - سامانه حمل و نقل هوشمند 

: الزامات عملکردي 3قسمت -براي وسایل نقلیه حمل و نقل تجاري خود تنظیم 
رویه هاي تایید خودکار و مقررات اجرایی براي ارائه دهندگان خدمات خود تنظیمی

3ISO-21199نوري کمريمجید  مصوب کمیته ملی15638-3:20131396/6/20

23
چارچوبی براي برنامه هاي کاربردي دورورزي مشترك - سامانه حمل و نقل هوشمند 

: برنامه هاي کاربردي 6قسمت -براي وسایل نقلیه حمل و نقل تجاري خود تنظیم 
خودتنظیم

6ISO-21199نوري کمريمجید  کمیته ملیمصوب 15638-6:20131396/6/20

: پیاده سازي 4قسمت -خودروهاي جاده اي واسط ارتباط تصویري براي دوربین ها 24
21514ISO-4نوري کمريمجید الزامات ارتباط مصوب کمیته ملی17215-4:20141396/6/20

8673ISOنوري کمريمجید وسایت اندازه گیري- فنون اندازه گیري در آزمون هاي ضربه - خودروهاي جاده اي 25 مصوب کمیته ملی6487:20151396/6/20

ها و روش آزمون مجموعه ))ـ ویژگیCNGخودروهاي با سوخت گاز طبیعی فشرده26
7598نگهدارجوزانیمهدي ها بر روي خودروو الزامات نصب آنCNGقطعات گازسوز

UNECE R 110: 2014
+ A1:2014+ A2:2015

+ A3:2016
مصوب کمیته ملی1396/2/27

22183ASTM Cسامانیانحمید روش ازمون-تعیین مقاومت شوك حرارتی ظروف سرامیکی لعابدار27 554-
مصوب کمیته ملی1993:20111396/2/25

تعیین مقاومت اسیدي دکوراسیون سرامیکی بر روي ظروف شیشه - ظروف شیشه اي28
21978ASTM Cسامانیانحمید اي 735-

کمیته ملیمصوب 2004:20141396/2/25

22288ISسامانیانحمید ویژگی- سیمان نسوز الومیناي باال(سیمان نسوز با درصد باالي الومینا)29 مصوب کمیته ملی15895:20111396/5/24
BS EN- توکلی گلپایگانیعلی : تعیین ضربه گیري4شکهاي ورزشی قسمت 30 مصوب کمیته ملی12503-4:20161396/12/6
BS EN- توکلی گلپایگانیعلی الزامات ایمنی-تشک هاي پرش با نیزه و پرش ارتفاع - 2قسمت -تشک هاي ورزشی31 مصوب کمیته ملی12503-2:20161396/12/6
BS EN- توکلی گلپایگانیعلی الزامات ایمنی-قسمت اول: تشکهاي ژیمناستیک - تشکهاي ورزشی 32 مصوب کمیته ملی12503-1:20131396/12/6

-Yزیرکونیاي تتراگونال پایدار شده با ایتریا(- مواد سرامیکی- کاشتنی هاي جراحی33
TZP( 7455فرجیرحیمISO مصوب کمیته ملی13356:20151396/6/4
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
21961IEC/TSمیرزاخانیایرج مشخصه هاي برق تامین شده از شبکه هاي عمومی- ارزیابی کیفیت توان34 مصوب کمیته ملی62749:20151396/4/13
21821JASO Cمکاري قمیحمیدرضا بر روي لنت ترمز کفشکی ، دیسکی و کالچphآزمون 35 مصوب کمیته ملی458:19861396/2/10
21818SAE Jمکاري قمیحمیدرضا صدا و نویز براي لنت ترمز دیسکیآزمون ماتریس 36 مصوب کمیته ملی2521:20131396/2/10

22182سامانیانحمید درب هاي شیشه اي بدون رینگ فلزي براي ظروف پخت وپز- ظروف شیشه اي37
سایر تجربیات و 

مصوب کمیته ملی20161396/2/25تحقیقات:

1ISO-9169سامانیانحمید الزامات- :نمونه برداري و اساس پذیرش1قسمت -سرامیکیکاشی هاي 38 مصوب کمیته ملی10545-1:20141396/2/25

21784سامانیانحمید ویژگی ها_کاشی هاي سنتی 39
سایر تجربیات و 

مصوب کمیته ملی20161396/2/25تحقیقات:

21785سامانیانحمید روش هاي آزمون- کاشی هاي سنتی 40
سایر تجربیات و 

مصوب کمیته ملی20161396/2/25تحقیقات:

شرایط محیطی و نحوه آزمون تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی - خودروهاي جاده اي 41
بارهاي مکانیکی- قسمت سوم - 

کتانی محسن 
3ISO-10882شوشتري مصوب کمیته ملی16750-3:20121396/2/10

) CANروش تشخیص عیب در شبکه هاي کنترل منطقه اي (- خودروهاي جاده اي 42
:خدمات الیه اي شبکه2قسمت 

کتانی محسن 
2ISO-10874شوشتري مصوب کمیته ملی15765-2:20161396/6/20

ISOآل علیهدي ویژگیهاي تلسکوپهاي نجومی- اپتیک و ابزارهاي اپتیکی43 مصوب کمیته ملی14134:20061396/6/27
22286ASTM Dسعیدي رضويبهزاد گیري گرماي ویژه سنگ وخاكاندازه 44 مصوب کمیته ملی4611:20161396/7/23

روش آزمون سختی بر روي لنت ترمز دیسکی ، کفشکی و -خودرو هاي جاده اي 45
21820JIS Dمکاري قمیحمیدرضا کالچ مصوب کمیته ملی4421:19961396/2/10

1BS EN-21495فائقیفرانک آزمون جذب- روش هاي آزمون - بندي پانسمان هاي اولیه زخم 46 مصوب کمیته ملی13726-1:20021396/2/19

نرخ انتقال بخار مرطوب - روشهاي آزمون-پانسمان هاي اولیه زخم بندي47
2BS EN-21495فائقیفرانک هاي فیلم قابل نفوذپانسمان مصوب کمیته ملی13726-2:20021396/2/19

3BS EN-21495فائقیفرانک ضد آب بودن-روش هاي آزمون-پانسمان هاي اولیه زخم بندي48 مصوب کمیته ملی13726-3:20031396/2/19
4BS EN-21495فائقیفرانک قایلیت شکل پذیري-روش هاي آزمون-پانسمان هاي اولیه زخم بندي49 مصوب کمیته ملی13726-4:20031396/2/19
6BS EN-21495فائقیفرانک کنترل بو-روشهاي آزمون- هاي  زخم بندي اولیهپانسمان 50 مصوب کمیته ملی13726-6:20031396/2/19
4ISO/IEC-11493شیرازي میگونمریم : شرح هدف4قسمت - کنسول از راه دور جهانی - استاندارد واسط هاي کاربر 51 24752-

مصوب کمیته ملی4:20141396/2/18

5212سماروكلیال ویژگی ها ي ایمنی-هاي فلورسنت تک کالهک المپ 52
IEC 61199: 2011+

AMD 1: 2012 + AMD
2:2014

مصوب کمیته ملی1396/2/17

9172سماروكلیال ویژگی ها ي ایمنی-المپ هاي فلورسنت دوکالهک 53
IEC

61195:1999+COR1:20
00+A1:2012+A2:2014

مصوب کمیته ملی1396/6/4

6ISO-16864میرزائی کجانیمریم گردو غبار6قسمت - روش هاي آزمون محیطی- اپتیک و فوتونیک54 9022-6 : مصوب کمیته ملی20151396/6/27
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعشماره استاندارد ملینام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف

شبنم ، شبنم یخ زده، - 14قسمت - روش هاي آزمون محیطی- و فوتونیکاپتیک 55
14iso-16864میرزائی کجانیمریم یخ 9022-14 : مصوب کمیته ملی20151396/6/27

7495ISOامیرکافی کنگیرضا الزامات براي چرخ صندلی گردان- چرخ و چرخ گردان56 مصوب کمیته ملی22880:20161396/12/21
7493BS ENامیرکافی کنگیرضا روش آزمون- تعیین پایداري، استحکام و دوام-میزها- مبلمان57 مصوب کمیته ملی1730:20121396/12/21

الزامات ویژه براي ایمنی تخت هاي اتاق 46- 2تجهیزات الکتریکی پزشکی قسمت:58
3368IEC-2-46توکلی گلپایگانیعلی عمل مصوب کمیته ملی60601-2-46:20161396/12/5

3ISO-4648فرجیرحیم :ست هاي خونگیري یک بار مصرف3قسمت - تجهیزات انتقال براي مصارف پزشکی59 مصوب کمیته ملی1135-3:20161396/11/2

: گیره ها و تنظیم کننده هاي 14قسمت - تجهیزات انتقال براي مصارف پزشکی60
14ISO-8357فرجیرحیم تماس با مایعجریان براي تجهیزات انتقال و تزریق بدون  مصوب کمیته ملی8536-14:20161396/11/2

تنظیم کنندهاي جریان درجه 13قسمت -تجهیزات تزریق براي مصارف پزشکی 61
13ISO-8357فرجیرحیم بندي شده یک بار مصرف در تماس با مایع مصوب کمیته ملی8536-13:20161396/11/2
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غذایی و کشاورزيپژوهشکده صنایع

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

مصوب کمیته ملی 1396/3/20پژوهش محور12343مقدمیشهپر ویژگی ها- ذرت62

مصوب کمیته ملی 1396/4/25نتایج آزمایشگاهی:4046فدويقاسم هاي آزمونها و روشدار ویژگیانواع ماست طعم- شیر و فرآورده هاي آن 63

1ISO-4359تقويمازیار روش تیتر سنجی- قسمت اول- اندازه گیري مقدار کلرید محلول در آب- خوراك دام و طیور64 مصوب کمیته ملی 6495-1:20151396/7/5
مصوب کمیته ملی 1396/2/30سایر تحقیقات  و تجربیات8065تقويمازیار ویژگی ها و روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره دو )- سوسیس و کالباس65
مصوب کمیته ملی 20141396/6/21نتایج طرح طاها:12046حیدرزادهمرجان ردیابی و شناسایی ماهی تون با استفاده از روش واکنش زنجیره اي پلیمراز- کنسرو ماهی تون 66

روش - حرارتی منسوج-ضدعفونی شیمیایی- شیمیایی ضدعفونی کننده ها و گندزداهاي 67
22125BS ENمهرپوررامش آزمون و الزامات مصوب کمیته ملی 16616:20151396/2/16

68
ايحلقهچندآروماتیکهیدروکربنهايتعیین–چربیها و روغنهاي حیوانی و گیاهی 

)PAHS کروماتوگرافی مایع (گیرنده  و -) به روش  کروماتوگرافی کپلکس دهندهHPLC (
باکارایی باال و آشکار ساز فلورسانس

22245ISOتقواییزهره  مصوب کمیته ملی 22959:20091396/5/29

12358بلقیسیسبا ویژگی ها و روش هاي آزمون-خمیر کاکائو69
CODEX cacao paste-
Specification and test

methods:2014
مصوب کمیته ملی 1396/2/31

مصوب کمیته ملی 1396/2/31پژوهش محور16113بلقیسیسبا )1ویژگی ها و روش هاي آزمون ( اصالحیه شماره - شکر پنیر 70

اندازه گیري مقدار چربی خام و چربی کل به وسیله - غلّات و فرآورده هاي آن و خوراك دام71
11691ISOدستمالچیفرناز روش استخراج راندال مصوب کمیته ملی 11085:20151396/3/10

22127ISOعطارفرنوش اصطالحات ، مفاهیم و روش- شبیه سازي بیولوژیک 72 مصوب کمیته ملی 18458:20151396/5/31

22128ISOحیدرزادهمرجان اصطالحات و تعاریف- آنالیز مولکولی نشانگرهاي زیستی 73 مصوب کمیته ملی 16577:20161396/5/3

کنترل ریسک هاي میکروبی در طول - محصوالت مراقبت از سالمت مبتنی بر سلول تولید 74
22219ISOحیدرزادهمرجان فرآیند مصوب کمیته ملی 18362:20161396/6/21

-محمديمریم روش آزمون- بتا گلوکان75
AOACسایر 

method:20051396/10/17 مصوب کمیته ملی
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کشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و 

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

مصوب کمیته ملی 1396/10/17فاقد منبع3332محمديمریم ویژگی ها و روش هاي آزمون-فراورده هاي پروتئینی سویا 76

مصوب کمیته ملی 1396/10/17فاقد منبع2337محمديمریم ویژگی ها و روش هاي آزمون-آرد جو 77

مصوب کمیته ملی 1396/10/20سایر تجربیات و تحقیقامینی فرمهرناز ویژگیها و روش آزمون- شیرگاومیش78

279CODEX standard forاحمدينادیا ویژگیها و روشهاي آزمون- میوه پرتقال79
oranges 245:2011

مصوب کمیته ملی 1396/3/2

40CODEX STANاحمدينادیا ویژگی ها و روش هاي آزمون- فرنگی گوجه 80
293:2008

مصوب کمیته ملی 1396/3/2

آزمون برون تنی مواجهه کوتاه مدت براي شناسایی مواد شیمیایی  آسیب  زاي جدي به چشم  81
.22126OECD Test Noزایرزادهاحسان روش آزمون-و مواد شیمیایی  طبقه بندي نشده جهت تحریک  چشم یا آسیب جدي به چشم 

491:2015
مصوب کمیته ملی 1396/3/7

8898CODEX  STANداورزنیساره ویژگی ها و روش هاي آزمون میکروبیولوژي- مربا، مارماالد و ژله مربا82
296:2009

مصوب کمیته ملی 1396/6/15

1ISO-10537داورزنیساره نامه:واژه1قسمت - صحه گذاري روش-میکروبیولوزي زنجیره غذایی83 مصوب کمیته ملی 16140-1:20161396/6/20

: پروتکل صحه گذاري روش هاي 2قسمت - صحه گذاري روش-میکروبیولوژي زنجیره غذایی84
2ISO-10572داورزنیساره جایگزین یک روش مرجع مصوب کمیته ملی 16140-2:20161396/6/15

12218ISOعطارفرنوش بهینه سازي سازه اي با رویکردد بیومیمتیک  - علم تقلید حیاتی85 مصوب کمیته ملی 18459:20151396/8/14

-آفت کش هاباقیماندهکاربرد طیف سنج جرمی براي شناسایی و تایید و تعیین مقدار کمی-86
22449CAC/GLنوربخشرویا آیین کار مصوب کمیته ملی 56:20051396/8/29

22450CAC/GLنوربخشرویا راهنما- تخمین عدم قطعیت نتایج آزمون باقیمانده آفت کش ها87 مصوب کمیته ملی 59:20111396/8/29

مصوب کمیته ملی 1396/6/15سایر پژوهش محور2965داورزنیساره ویژگی ها  و روش هاي آزمون- سس مایونز و سس ساالد-میکروبیولوژي 88

4701بلقیسیسبا ویژگیها و روشهاي آزمون-کرمهاي کاکایویی 89
سایر تحقیقات و 

مصوب کمیته ملی 20071396/7/2تجربیات:

مصوب کمیته ملی 1396/9/18سایر بررسی و پژوهش2338دستمالچیفرناز ویژگی ها و روش هاي آزمون- نان حجیم و نیمه حجیم 90
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کشاورزيپژوهشکده صنایع غذایی و 

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
تاریخ کمیته منبعاستاندارد ملی

وضعیت تدوینملی

مصوب کمیته ملی 20151396/9/5سایر بررسی و پژوهش:127دستمالچیفرناز ویژگی ها و روش هاي آزمون- برنج91

کره تغلیظ شده به وسیله کارتنوئیک اسید در کره و - 8اندازه گیري  اتیل استر بتا آپو 92
21791امینی فرمهرناز اسپکترومتري

OfficialJournal ofسایر 
the European

Union:2008
مصوب کمیته ملی 1396/2/30

5877امینی فرمهرناز ویژگیها- پودر پنیر 93

ISIRI تحقیقات و تجربیات و
IS 9584:1980

Specification for
cheese powder:2001

مصوب کمیته ملی 1396/2/30

13418امینی فرمهرناز آزمونویژگیها و روشهاي - پنیر اولیه94
سایر بررسی نتایج و استاندارد 

مصوب کمیته ملی 20101396/2/30مربوطه:

مصوب کمیته ملی 17030:20131396/3/2سایر 17030احمدينادیا )1ویژگیها (اصالحیه شماره - پوره انبه 95

مصوب کمیته ملی 20151396/8/22سایر طرح تحقیقاتی:22448احمدينادیا روش آزمون- گیري متانل و اتانل در عرقیات گیاهی به روش گاز کروماتوگرافیاندازه 96

22129CODEX  STANاحمدينادیا ویژگیها- پوره توت فرنگی97
247:2005

مصوب کمیته ملی 1396/3/2

مصوب کمیته ملی 1396/7/30پژوهش محور22304مختاريفهیمدخت میکوریزيکودهاي زیستی حاوي قارچ هاي 98

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22306مختاريفهیمدخت کودهاي زیستی حاوي میکروارگانیسم هاي اکسید کننده گوگرد99

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22301مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون- باکتري هاي حل کننده فسفات- کودهاي زیستی 100

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22302مختاريفهیمدخت کودهاي زیستی حاوي باکتري ریزوبیوم101

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22305مختاريفهیمدخت کودهاي زیستی حاوي میکروارگانیسم هاي محرك رشد گیاه102

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22303مختاريفهیمدخت انواع مایه تلقیح کمپوست ساز103

مصوب کمیته ملی 1396/8/21پژوهش محور22300مختاريفهیمدخت واژه نامه- کودهاي زیستی 104
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
شماره 

استاندارد ملی
منبع

تاریخ کمیته 
ملی

وضعیت تدوین

مصوب کمیته ملی 1396/7/30پژوهش محور22393مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون-عوامل زیست مهارگر باکتریایی 105

مصوب کمیته ملی 1396/7/30پژوهش محور22394مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون- عوامل زیست مهارگر قارچی 106

مصوب کمیته ملی 1396/8/20پژوهش محور22399مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون-عوامل زیست مهارگر ویروسی 107

مصوب کمیته ملی 1396/8/20تحقیقات و تجربیات22398مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون- عوامل زیست مهارگر نماتد 108

مصوب کمیته ملی 1396/8/20پژوهش محور22396مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون-زیست مهارگر گیاه پایه عوامل 109

مصوب کمیته ملی 1396/7/20پژوهش محور22397مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون- عوامل زیست مهارگر بی مهره 110

مصوب کمیته ملی 1396/8/20پژوهش محور22395مختاريفهیمدخت ویژگی ها و روش هاي آزمون- عوامل زیست مهارگر شبه شیمیایی 111

112
تعیین خلوص چربی شیر با کروماتوگرافی گازي جهت آنالیز تري - شیر و فرآورده هاي آن

گلیسیرید ( روش مرجع)
ISO-پیراوي ونکزهرا  مصوب کمیته ملی 17678:2010:20101396/7/16

-پیراوي ونکزهرا تعیین سیتوسترول و استیگماسترول با کروماتوگرافی گازي- روغن کره کره و 113
EN COMMISSION
REGULATION NO

373:2008
مصوب کمیته ملی 1396/7/16

114
تعیین هیدروکربنهاي آروماتیک چند حلقه اي به روش - چربیها و روغنهاي حیوانی و گیاهی 

کروماتوگرافی با کارآیی باال
ISO-تقواییزهره  مصوب کمیته ملی 15753:20161396/5/29

115
شمارش گونههاي احتمالی باسیلوسهاي اسپوردار - میکروبیولوژي موادغذایی و خوراك دام 

پروبیوتیک
مصوب کمیته ملی 1:20151396/5/24سایر پژوهش محور12105حیدرپورمرجان 

1445تقويمازیار ویژگی ها و روش هاي آزمون- وآبزیاندانه ذرت جهت تغذیه دام، طیور 116

سایر کتاب اصول تغذیه دام و 
مولف: - 2و 1جلد -طیور

انتشارات - هوشنگ ساعدي
- :1380سال -دانشگاه تهران

مصوب کمیته ملی 1396/12/21
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

117
ویژگی ها و روش هاي -براي مصارف در انواع مایعات و گازها- نوار تفلون(پلی تترافلورواتیلن)

مصوب کمیته ملی1396/6/4پژوهش محور-ابراهیمالهام ایران)5553آزمون ( تجدیدنظر استاندارد ملی 

کربن - مواد خاموش کننده آتش- محافظت در برابر آتشتجهیزات خاموش کننده و 118
اکسیددي

اسماعیل پور سوسن 
22322ISOهمدانی مصوب کمیته ملی5923:20121396/9/8

مصوب کمیته ملی20631396/6/20آریا نسبفضه 2063تجدید نظر استاندارد ملی - مسواك119

اسماعیل پور سوسن ویژگیها- کربن سیاه مورد مصرف در صنعت الستیک 120
مصوب کمیته ملی4338ASTM D1765:20131396/4/18همدانی

اسماعیل پور سوسن اندازه گیري عدد جذب روغن-دوده121
3431ASTM Dهمدانی

مصوب کمیته ملی2414:20121396/2/3

مصوب کمیته ملی22120ASTM D88:20131396/4/11بیگلريحسن روش آزمون- اندازه گیري گرانروي کینماتیک به روش سیبلت -فراورده هاي نفتی122
21714DINپاشاي آهیلیلی روش آزمون- مقاومت در برابر ضربه ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي-بسته بندي123 مصوب کمیته ملی52295:20101396/1/18

نوشین روش آزمون- نفوذ سوزنی موم هاي نفتی-فراورده هاي نفتی124
2219ASTMپورزنجانیقلی

D1321:2016a1396/4/10مصوب کمیته ملی

اسماعیل پور سوسن تعیین عدد جذب ید- روش آزمون براي کربن سیاه (دوده)125
مصوب کمیته ملی12482ASTM D1510:20131396/2/3همدانی

الیه و فیلم سلولز تجدید پذیر، فیلم پالستیکی، فویل آلومینیوم، ساختارهاي منعطف چند 126
21BS-1410جهانگیريمعصومه مواد فلز پوش شده مصوب کمیته ملی19911396/4/28: 1133-21

21777ASTM ASTMولی بیگیمیالد روش آزمون- اندازه گیري قدرت اشتعال- کیسه خواب127
F1955 :2015

مصوب کمیته ملی1396/3/9

21591ASTMبیگیولیمیالد روش آزمون- اندازه گیري ابعاد- کیسه خواب128
F2568:2006- :2012

مصوب کمیته ملی1396/2/19
مصوب کمیته ملیNIST:20111396/2/2سایر 22148عدل نسبالله ژل آتشزا، ویژگی ها و روشهاي آزمون129

130
ویژگی ها و - درپوش هاي پلی اتیلنی بطري براي بسته بندي مواد غذایی -بسته بندي 

مصوب کمیته ملی1396/10/9فاقد منبع22257خالقی مقدمماهرو روش هاي ازمون

مصوب کمیته ملی22260ASTM D4485:20151396/8/13امینیانوحید روغن موتورهاي دیزلی131
مصوب کمیته ملی22261SAE J183:20131396/8/13امینیانوحید روغن موتورهاي بنزینی132
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

22170BS ENقاسمیرضا روش تعیین جذب ضربه- کف پوش هاي ورزشی 133 مصوب کمیته ملی14808:20051396/7/3
22172BS ENقاسمیرضا تعیین انحراف عمودي- کف پوش هاي ورزشی 134 مصوب کمیته ملی14809:20051396/7/3
22168BS ENقاسمیرضا تعیین مقاومت به ضربه- کف پوش هاي ورزشی 135 مصوب کمیته ملی1517:20001396/7/3
22171BS ENقاسمیرضا تعیین مقاومت در برابر بار چرخشی- کف پوش هاي ورزشی 136 مصوب کمیته ملی1569:19991396/7/3
22169BS ENقاسمیرضا تعیین ضخامت کف پوش هاي ورزشی مصنوعی- ورزشی کف پوش هاي 137 مصوب کمیته ملی1969:20001396/7/3

138
اندازه گیري جرم کل کاالي پر شده و جرم پر -کاالهاي  پر شده از پر و کرك- نساجی

21592BS ENولی بیگیمیالد روش آزمون- کننده آن کمیته ملیمصوب 13088:20011396/2/19

اسماعیل پور سوسن کربن دي اکسید- مواد خاموش کننده آتش- تجهیزات حفاظت در برابر آتش139
22321BS EN ISOهمدانی

5923:2012
مصوب کمیته ملی1396/9/8

140
چمن هاي مصنوعی خارج از - چمن هاي مصنوعی و سوزن زنی شده-کف پوش هاي ورزشی

در فوتبال، هاکی، راگبی، زمین هاي تمرینی تنیس چمن هاي مصنوعی مورد استفاده -سالن
ویژگی ها- و چند منظوره

1BS EN-22250قاسمیرضا  15330-
1:2013

مصوب کمیته ملی1396/8/29

11180ISOرهبرسمنانیروح اله روش ظاهري- ارزیابی بازگشت از چروك پارچه -منسوجات 141 مصوب کمیته ملی9867:20091396/4/31

142
: روش 1قسمت - روش شناسایی و تعیین ترکیبات آلکیل فنول اتوکسیالت - نساجی 

HPLC-MSاستفاده از 
1ISO-22008ررهبسمنانیروح اله  مصوب کمیته ملی18254-1:20161396/4/31

143
: کندکننده هاي شعله بر پایه 2قسمت - تعیین کندکننده هاي شعله معین - منسوجات 

2ISO-22007رهبرسمنانیروح اله فسفر مصوب کمیته ملی17881-2:20161396/4/31

144
: کندکننده هاي شعله 1مت قس- تعیین کندکننده هاي شعله معین - منسوجات 

1ISO-22007رهبرسمنانیروح اله شدهبرمینه مصوب کمیته ملی17881-1:20161396/4/31

145
مقاومت حرارتی و مقاومت در برابر بخار آب تحت اندازه گیري - اثرات فیزیولوژیکی -نساجی 

11179ISOرهبرسمنانیروح اله روش صفحه داغ قابل تعریق داراي حفاظ- شرایط پایدار  مصوب کمیته ملی11092:20141396/4/31

2ISO-1393احمديشهال : پارگی دو زبانه اي2قسمت - تعیین بار پارگی - آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی - چرم 146 مصوب کمیته ملی3377-2:20161396/3/17
879ISOاحمديشهال اندازه گیري ضخامت- آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی - چرم 147 مصوب کمیته ملی2589:20161396/3/17
316ISOاحمديشهال تعیین جذب آب ساکن- آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی - چرم 148 کمیته ملیمصوب 2417:20161396/3/17
8309ISOاحمديشهال روش آزمون -مهاجرت رنگ - رویه ، آستر و گلچه - پایپوش 149 مصوب کمیته ملی17701:20161396/3/17

الزامات و روشهاي -- ورق هاي اکسترودشده(روزنرانی شده) از جنس پلی اتیلن دانسیته باال150
22187ISOابراهیمالهام آزمون مصوب کمیته ملی14632:19981396/6/26
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
شماره 

استاندارد ملی
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبع

3198احسانی گرگريباقر روش هاي آزمون-صابون 151
ASTM D460-

91:2014
مصوب کمیته ملی1396/6/10

نفوذ ناپذیري در مقابل آبآزمون - کفپوش هاي نساجی152
آفاقی جمیله 
22404ISOورقبنفشه مصوب کمیته ملی20251:20161396/12/22

کفپوش  فلوك-آزمون تیغه- کفپوش هاي نساجی153
آفاقی جمیله 
22403ورقبنفشه

ISO/TC
20253:2016

مصوب کمیته ملی1396/12/22

154
در لبه هاي بریده شده کفپوش با تعیین مقاومت به آسیب دیدگی - کفپوش هاي نساجی 

روش آزمون-استفاده از استوانه و ترمن 
آفاقی جمیله 
8218ISOورقبنفشه مصوب کمیته ملی10833:20171396/12/22

78ISOسمسارهامریم ویژگی ها و روش هاي آزمون-چرم لباسی - چرم 155 مصوب کمیته ملی14931:20151396/12/23

156
- )PB(بوتیلنپلی- سردوگرمآبتاسیساتبرايگذاريلولههايامانهس–هاپالستیک

: کلیات1قسمت 
1ISO-14475سنگ سفیديالله  مصوب کمیته ملی15876-1:20171396/10/30

157
سامانه هاي لوله گذاري پالستیکی براي تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن - پالستیک ها 

)PB( لوله ها-2قسمت
2ISO-14475سفیديسنگالله  مصوب کمیته ملی15876-2:20171396/10/30

158
سامانه هاي لوله گذاري پالستیکی براي تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن - پالستیک ها 

)PB( اتصاالت-3قسمت
5ISO-14475سنگ سفیديالله  مصوب کمیته ملی15876-3:20171396/10/30

159
)PBلوله گذاري براي تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن (سامانه هاي - پالستیک ها 

کارایی سامانه- 5قسمت 
5ISO-14475سنگ سفیديالله  مصوب کمیته ملی15876-5:20171396/10/30

11175ISOسمسارهامریم تعیین میزان دفع آب چرم لباسی- آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی - چرم 160 کمیته ملیمصوب17231:20171396/12/23
880ISOسمسارهامریم روش آزمون-تعیین چگالی ظاهري و جرم  واحد سطح-آزمون فیزیکی و مکانیکیـ چرم161 مصوب کمیته ملی2420:20171396/12/23
1ISO-11168سمسارهامریم : روش رنگ سنجی1قسمت -) VIتعیین  مقدار کروم(-آزمون هاي شیمیاییـ چرم162 مصوب کمیته ملی17075-1:20171396/12/23
2ISO-11168سمسارهامریم : روش کروماتوگرافی2قسمت - ) VIتعیین مقدار کروم(- آزمون هاي شیمیاییـچرم163 مصوب کمیته ملی17075-2:20171396/12/23
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پژوهشگاهستاد

نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
شماره 

استاندارد ملی
وضعیت تدوینکمیته ملیتاریخ منبع

12736برازندگانخسرو ویژگی ها و روشهاي آزمون- پنیر تازه با جربی گیاهی 164
تحقیقات و تجربیات و منابع 

مصوب کمیته ملی EC:(1396/2/30اروپائی (

10208برازندگانخسرو ویژگی ها و روشهاي آزمون- شیر خشک بدون چربی حیوانی با روغن هاي گیاهی 165
تحقیقات و تجربیات و منابع 

مصوب کمیته ملی EC:(1396/2/30اروپائی (

10788CODEXبرازندگانخسرو سوخاري یا آردي شده)- استیک و فیله- ماهی منجمد(انجماد سریع 166 مصوب کمیته ملی 166:20131396/3/6
4ISO-12485قشقائیمحمدمهدي : اجراي تعمیر و پیشگیري4قسمت - تعمیر و نگهداري سازه هاي بتنی 167 مصوب کمیته ملی 16311-4:20141396/7/5
3ISO-12485قشقائیمحمد مهدي: طرح تعمیر و پیشگیري3قسمت - تعمیر و نگهداري سازه هاي بتنی 168 مصوب کمیته ملی 16311-3:20141396/7/5
2ISO-12485قشقائیمحمد مهديبتنی موجود: ارزیابی سازه هاي 2قسمت - تعمیر و نگهداري سازه هاي بتنی 169 مصوب کمیته ملی 16311-2:20141396/7/5
1ISO-12485قشقائیمحمد مهدي: اصول کلی1قسمت - تعمیر و نگهداري سازه هاي بتنی 170 مصوب کمیته ملی 16311-1:20141396/6/5
مصوب کمیته ملی 22367ASTM c73:20141396/7/5قشقائیمحمد مهديویژگی-آجر ماسه آهکی171
22150ISO TRخارج از سازمان شرایط کیفی و روشهاي آماري پایه براي ساختمان کتابخانه ها فضا عملکرد و طراحی172 مصوب کمیته ملی 11219:20121396/5/22

173
تعیین مقاومت جایگیري و مقادیر فونداسیون (پایه) براي چفت هاي نوع - سازه هاي چوبی

روش آزمون- دوبل 
22469BS ENکاشانیپیمان  مصوب کمیته ملی 383:20071396/12/21

22471BS ENکاشانیپیمان روش آزمون- میخ،پیچ و دوبل و مهره ها -سازه هاي چوبی174 مصوب کمیته ملی 1380:20091396/12/21
22470BS ENکاشانیپیمان تخته کاري با چوب ماسیو پهن برگ ,قطعات فرز شده (قرنیزها)175 مصوب کمیته ملی 14951:20061396/12/21
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سازمان ستاد

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

176
: آزمون 1قسمت - روش آزمون - تعیین مقاومت ضربه اي به روش چارپی - پالستیک ها 

1ISO-9277خارج از سازمان دستگاه تجهیز شدهضربه با مصوب کمیته ملی 179-1:20101396/6/5

6982ISOخارج از سازمانروش آزمون- تعیین دماي نرمی وایکات - مواد گرمانرم - پالستیک ها 177 مصوب کمیته ملی 306:20131396/6/5

178
با استفاده از بارگذاري سه : خزش خمشی2قسمت - تعیین رفتار خزشی - پالستیک ها 

2ISO-6984خارج از سازمانروش آزمون- اي نقطه 899-
2:2003+A1:2015

مصوب کمیته ملی 1396/6/5

استانی 

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

ISO-خارج از سازمانروشهاي تجزیه اي براي اوره سولفوراندود- کودها و بهبوددهنده هاي خاك 179 مصوب کمیته ملی 17322:20151396/9/27
ISO-خارج از سازمانالزامات کلی- اوره پوشیده شده با گوگرد - کودها و بهسازهاي خاك 180 مصوب کمیته ملی 17323:20151396/9/27

181
روش گراویمتري تترافنیل - پتاسیم محلول در آب تعیین مقدار - کودها و بهسازهاي خاك 

ISO-خارج از سازمانبورات پتاسیم مصوب کمیته ملی 17319:20151396/11/10

182
: تعیین میانگین حجم کار 12قسمت - تجهیزات و روشهاي آزمون - وسایل حفاظت تنفسی 

19694ISO-12خارج از سازمانتنفس و حداکثر فشار تنفسی مصوب کمیته ملی 16900-12:20161396/8/6

22224ISOخارج از سازمانفنرهاي مارپیچ مورد استفاده در ارتودنسی- دندانپزشکی183 مصوب کمیته ملی 17254:20161396/8/7

184
: تعیین مقاومت به 13قسمت -کاشتنی هاي جراحی ـ پروتزهاي کامل و جزیی مفصل ران 

11626ISO-13خارج از سازماناجزاي ساقه دار فمورالگشتاور  جهت  تثبیت  سر  مصوب کمیته ملی 7206-13:20161396/8/7

2ISO-16867خارج از سازمان:  سرما، گرما و رطوبت2قسمت-روشهاي آزمون محیطی - اپتیک و فوتونیک 185 مصوب کمیته ملی 9022-2:20151396/6/5

186
: اتمسفر مرطوب حاوي دي 20قسمت - محیطی روش هاي آزمون - اپتیک و فوتونیک 

20ISO-16864خارج از سازماناکسید گوگرد و یا سولفید هیدروژن مصوب کمیته ملی 9022-20:20151396/6/5

7ISO-16864خارج از سازمان: مقاومت در برابر چکه یا باران7قسمت -روش هاي آزمون محیطی - اپتیک و فوتونیک 187 مصوب کمیته ملی 9022-7:20151396/6/5
2ISO-14676خارج از سازمانDINدرجه با پرتو موازي، روش75: براقی 2قسمت- تعیین براق آینه اي - کاغذ و مقوا 188 مصوب کمیته ملی 8254-2:20161396/7/22
22233ISOخارج از سازمان)LAFچارچوب حاشیه نویسی زبانی (-مدیریت منابع زبان 189 مصوب کمیته ملی 24612:20121396/8/6

190
چارچوب مرجع براي اطالعات نمونه -فناوري اطالعات براي یادگیري، آموزش و پرورش 

22323ISO/IEC TSخارج از سازمانکارهاي الکترونیکی
20013:2015

مصوب کمیته ملی 1396/8/22

22233ISOسازمانخارج از آوانویسی زبان گفتاري-مدیریت منابع زبان 191 مصوب کمیته ملی 24624:20161396/8/6
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استانی 

شماره نام دبیرعنوان استاندارد ملیردیف
وضعیت تدوینتاریخ کمیته ملیمنبعاستاندارد ملی

22059ISOخارج از سازمانراهنماي ترجمه شفاهی در خدمات اجتماعی- ترجمه شفاهی 192 مصوب کمیته ملی 13611:20141396/4/17
21329ISO/PAS-1خارج از سازمان:اصول1قسمت- چاپ داده هاي دیجیتال در فناوري هاي متعدد- فناوري نگاشتاري193 15339-

مصوب کمیته ملی 1:20151396/4/22

: شرایط مشخصه 2قسمت - چاپ داده هاي دیجیتال در فناوري هاي متعدد- فناوري نگاشتاري194
21329ISO/PAS-2سازمانخارج از چاپ مرجع 15339-

مصوب کمیته ملی 2:20151396/4/22

22149ISOخارج از سازمانجبران نقاط سیاه- مدیریت رنگ فناوري تصویر195 مصوب کمیته ملی 18619:20151396/4/22
22062ISO/IEC/TRخارج از سازمانچارچوب آزمایش مجازي- آموزش، آموزش و پرورش -فن آوري اطالعات 196

مصوب کمیته ملی 18121:20151396/2/23

22316ISO/IEC TRخارج از سازمانصفحه کلیدهاي آینده و دیگر دستگاه هاي ورودي و روش هاي ورود-فن آوري اطالعات 197
مصوب کمیته ملی 15440:20161396/7/18

1ISO/IEC-22317خارج از سازمان: کلیات1قسمت - يبیضوهاي فنون امنیتی رمزنگاري براساس منحنی -فن آوري اطالعات 198 15946-
مصوب کمیته ملی 1:20161396/8/8

: بسته بندي اطالعات با استفاده از جریان هاي 1قسمت -سیستم هاي - فن آوري اطالعات 199
1ISO/IEC TR-22356خارج از سازمانکد و قالب هاي فایل 19566-

مصوب کمیته ملی 1:20161396/8/10

10BS EN-9792خارج از سازمان: الزامات عمومی10قسمت - ایمنی ماشین هاي بسته بندي 200 مصوب کمیته ملی 415-10:20141396/4/28
5BS EN-9792خارج از سازمان: بسته بندي لفاف ها 5قسمت - ایمنی ماشین هاي بسته بندي 201 415-5-

2006+A1:20091396/4/28 مصوب کمیته ملی
22174ISOخارج از سازمانویژگی ها- چرم براي دستکش هاي لباسی- چرم202 مصوب کمیته ملی 14930:20121396/8/6

ویژگی ها - قسمت سوم:  ضریب عبور  - عدسی هاي کار شده نبریده - اپتیک چشم پزشکی 203
3ISO-8715خارج از سازمانو روش آزمون مصوب کمیته ملی 8980-3:20131396/1/29

1ISO-21871خارج از سازمان: مدل فراداده ي مولفه1قسمت - زیرساخت فرداده ي مولفه -مدیریت منابع زبان 204 مصوب کمیته ملی 24622-1:20151396/2/24
1ISO TS-21870خارج از سازمان: مفاهیم و اصول پایه1قسمت - ربان طبیعی کنترل شده -مدیریت منابع زبان 205 مصوب کمیته ملی 24620-1:20151396/2/24

روش - ارزیابی کیفیت طیفی شبیه سازهاي نور روز براي ارزیابی بصري و اندازه گیري رنگ206
22037ISOخارج از سازمانآزمون مصوب کمیته ملی 23603:20051396/3/2

22036ISOخارج از سازماننورسنجی فیزیکیCIEسیستم - نور سنجی207 مصوب کمیته ملی 23539:20051396/3/2
22035ISOخارج از سازمانخصوصیات عملکرد روشنایی سنجی و درخشندگی سنجی208 مصوب کمیته ملی 19476:20141396/3/2

:راهنمایی براي استفاده از استاندارد9قسمت - مدیریت خدمات -فناوري اطالعات 209
ISO / IEC20000-19-16347خارج از سازمانبراي خدمات ابرISO/IEC/TR 20000-

مصوب کمیته ملی 9:20151396/4/14

مصوب کمیته ملی 1396/2/30تحقیقات21744خارج از سازمانویژگی ها- پارچه مورد استفاده در چادر مشکی بانوان - منسوجات210

سازي شبیه–: دستگاه تنفس 5قسمت - ون تجهیزات و روشهاي آزم- وسایل حفاظت تنفسی 211
19694ISO-5خارج از سازمانابزارها و ابزارهاي تصدیق- وسایل حفاظت تنفسی فرم سر و نیم تنه - سوخت و ساز بدن  مصوب کمیته ملی 16900-5:20161396/8/7



51

چاپ شدهمقاالت علمی
سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسیپژوهشکده 

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنشریهنام نوع مقالهمقالهعنوان ردیف
تاریخ چاپنویسنده 

1
Thermal induced nonlinearity enhancement
in Ag nanoparticles colloids by low
thermal conductivity liquids

مقاله علمی 
1396/6/19نفر اولآل علیهدي journal of opticsانگلیسیspringerپژوهشی

کاربرد آزمون مهارت به عنوان ابزار کنترل کیفیت خارجی 2
مطالعه موردي آزمایشگاه هاي سیم و کابل- آزمایشگاه ها

مقاله علمی 
نشریه بین المللی مهندسی فارسیدانشگاه علم و صنعتپژوهشی

1396/2/2نفر پنجمشهرودينرگس صنایع و مدیریت تولید

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهزبان مقالهنام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف

تاریخ چاپنویسنده 

3A Study on Performance and Safety test of
Infusion Pump DevicesISIAllied AcademiesانگلیسیBiomedical Research 1396/4/12نفر اولتوکلی گلپایگانیعلی

4
Developing optimal suspension system of
sport utility vehicle by application anti-
roll bar

ISI
Institute of

Thermomechanics
CAS

1396/10/1نفر سومافکارامیر Acta Technicaانگلیسی

5Magnetite Cement Used in Oil Wellsعلمی ترویجی
Journal of

Geotechnical
Geology

انگلیسی
Journal of

Geotechnical
Geology

1396/3/4نفر اولسعیدي رضويبهزاد 

6
pd nanoparticle loaded  TiO
semiconductor for photocatalytic
degradation of Paraoxon pesticide
under visible-light irradiation

ISIspringerانگلیسی
Journal of Materials
Science: Materials in

Electronics
1396/4/18نفر دومرسول نژادحسین 

7
RELIABILITY TECHNIQUES TO
REDUCE THE RISK OF FAILURE IN
CNG COMPOSITE PRESSURE VESSEL

ISIRevista QUIDانگلیسی
QUID-

INVESTIGACION
CIENCIA Y

TECNOLOGIA
1396/6/16نفر دومافکارامیر 

8
Visible light photocatalytic degradation
of paraoxon and parathion pesticides
on carbon-doped  TiO  Mater Electron
nanorod thin films

ISIspringer:انگلیسی
Journal of Materials
Science: Materials in

Electronics
1396/6/14نفر اولرسول نژادحسین 

سایرساختاري سیستمهاي نمونه برداري چند نرخیخواص 9
کنفرانس بین المللی 
تحقیقات بنیادین در 

مهندسی برق
فارسی

کنفرانس بین المللی 
تحقیقات بنیادین در 

مهندسی برق
محمدمهدي 

1396/5/1نفر اولپسندشرع

مدلهاي دینامیکی شبکه در سیستمهاي کنترل و تخمین 10
سایرتحت شبکه

بین المللی کنفرانس 
تحقیقات بنیادین در 

مهندسی برق
فارسی

کنفرانس بین المللی 
تحقیقات بنیادین در 

مهندسی برق
محمدمهدي 

1396/5/1نفر اولپسندشرع

نقش گازهاي زخم بندي استریل استاندارد در کنترل 11
1396/4/12نفر اولفرجیرحیم ماهنامه مهندسی پزشکیفارسیماهنامه مهندسی پزشکیعلمی ترویجیعفونت
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صنایع غذایی و کشاورزيپژوهشکده 

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

12A General Macroscopic Model for
Turbulent Flow in Porous MediaISIASMEانگلیسیJournal of Fluids

Engineering 1396/5/15نفر پنجمغالمیزهرا

13
An Ion-pair Dispersive Liquid-Liquid
Microextraction for Simultaneous
Determination of Synthetic Dyes in Ice
Cream Samples by HPLC

مقاله علمی 
انگلیسیانجمن شیمی ایرانپژوهشی

Analytical and
Bioanalytical

Chemistry Research
1396/4/19نفر اولفرجیمحمد 

14
Antioxidant status of dairy goats fed
diets containing pomegranate seed oil
or linseed oil

ISIelsevierانگلیسیSmall Ruminant 1396/4/8نفر پنجمرشیديالدن

15

BiVO4/Mn3O4 a novel p–n
heterojunction photocatalyst
functionalized with metalloporphyrins:
Synthesis, charge transfer mechanism,
and enhanced visible-light
photocatalysis for degradation of dye
pollutant

ISIwiley online libraryانگلیسی
Environmental
progress and

sustainable energy
1396/6/20نفر سومزرگريسولماز 

16

Determination of acetamiprid,
imidacloprid, and spirotetramat and
their relevant metabolites in pistachio
using modified QuEChERS combined
with liquid chromatography-tandem
mass spectrometry

ISIElseveirانگلیسیFood Chemistry 1396/5/12نفر اولفرجیمحمد

17Determination of flouride content in tea
by spectrophotometery and
potentiometry

ISIHorizon Publisher India
[HPI]انگلیسی

Journal of
Experimental Biology

and Agricultural
Sciences

1396/6/1نفر دومبلقیسیسبا 

18
Dose-Dependent Effects of Common
Antibiotics Used to Treat
Staphylococcus aureus on Biofilm
Formation

مقاله علمی 
پژوهشی

IRANIAN JOURNAL OF
PATHOLOGYانگلیسیIRANIAN JOURNAL

OF PATHOLOGY 1396/10/1نفر پنجمحیدرزادهمرجان

19
Evaluation of iron fortified Feta cheese
for physicochemical and sensory
properties

ISIInternational Journal of Dairy
TechnologyانگلیسیInternational Journal

of Dairy Technology 1396/2/5نفر اولجلیلیمریم

20
Gold nanoparticles fabrication by plant
extracts: synthesis, characterization,
degradation of 4-nitrophenol from
industrial wastewater, and insecticidal
activity e A review

Journal of CleanerانگلیسیElsevierمقاله مروري
Production 1396/12/8نفر سومعطارفرنوش

21
Human hemoglobin adsorption onto
colloidal cerium oxide nanoparticles: a
new model based on zeta potential and
spectroscopy measurements

ISITaylor & Francisانگلیسی
Journal of

Biomolecular
Structure and

Dynamics
1396/6/27نفر سومعطارفرنوش 
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

22Interaction of iron nanoparticles with
nervous system: an in vitro studyISITaylor & Francisانگلیسی

Journal of
Biomolecular
Structure and

Dynamics
1396/1/21نفر چهارمعطارفرنوش 

23
Interaction of manganese nanoparticle
with cytochrome c: A multi
spectroscopic study

ISIElsevierانگلیسی
International Journal

of Biological
Macromolecules

1396/5/24نفر سومعطارفرنوش 

24
Investigating the Effect of Formulation
on Phase Separation in Cornelian
Cherry

مقاله علمی 
پژوهشی

تحقیقات تغذیه اي و صنایع انستیتو 
Nutrition and Foodانگلیسیغذایی کشور

Sciences Research 1396/8/1نفر دومامینی فرمهرناز

25Kinetic and equilibrium adsorption of
lead from water using magnetic
metformin-substituted SBA-15

ISIRoyal Society of Chemistryانگلیسی
Environmental
Science: Water

Research &
Technology

نفر ششم و رشیدي نودهحمید 
1396/12/10باالتر

26
Mesoporous silica nanoparticles for
efficient Rivastigmine Hydrogen
Tartrate delivery into SY5Y cells

ISITaylor and Francisانگلیسی
Drug Development

and Industrial
Pharmacy

1396/3/27نفر دومرشیديالدن 

27Physicochemical Analysis of
Margarine, Butter and Butter Oil
Samples of Iran’s Markets

مقاله علمی 
انگلیسیدانشگاه آزاد اسالمیپژوهشی

Journal of
Pharmaceutical and

Health Sciences
(Abbreviation:JPHS)

1396/4/6نفر دومرشیديالدن 

28
Probing   the  interaction of zero valent
iron nanoparticles with blood system
by  biophysical,
docking,cellular,andmolecularstudies

ISIElsevierانگلیسی
International Journal

of Biological
Macromolecules

نفر ششم و عطارفرنوش 
1396/9/28باالتر

29
Probing the interaction of silver
nanoparticles with tau protein and
neuroblastoma cell line as nervous
system models

ISITaylor & Francisانگلیسی
Journal of

Biomolecular
Structure and

Dynamics
1396/9/30نفر سومعطارفرنوش 

30
PRODUCTION OF PROBIOTIC
DRINK USING APPLE JUICE,
PUSSY WILLOW AND ECHIUM
AMOENUM EXTRACT..

مقاله علمی 
Applied Foodانگلیسیدانشگاه شهید بهشتیپژوهشی

Biotechnology 1396/3/9نفر سومرحمانیانوشه

31
Quality control of saffron and
evaluation of potential adulteration by
means of thin layer chromatography-
image analysis and chemometrics
methods

ISIElsevierانگلیسیFood control علی اکبرزاده غزاله
1396/11/29نفر سومحسنلوئی

32
Release and extraction of letrozole in
blood plasma using resorcinol
functionalized multi-walled carbon
nanotube coupled with high-
performance liquid chromatography

ISITaylor & Francisانگلیسی
Journal of Liquid

Chromatography &
Related Technologies

1396/12/12نفر چهارمرشیدي نودهحمید 
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پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

33
Removal of lead ions from aqueous
solutions using novel-modified
magnetic nanoparticles: optimization,
isotherm, and kinetics studies

ISIDESWATERانگلیسیDesalination and
Water Treatment 1396/8/15نفر دومفرجیمحمد

34
ROS-mediated heme degradation and
cytotoxicity induced by iron
nanoparticles: hemoglobin and
lymphocyte cells as targets

ISITaylor & Francisانگلیسی
Journal of

Biomolecular
Structure and

Dynamics
1396/9/27نفر سومعطارفرنوش 

35
Supramolecular-based solvent
microextraction of carbaryl in water
samples followed by high performance
liquid chromatography determination

ISITaylor & Francis Groupانگلیسی
INTERNATIONAL

JOURNAL OF
ENVIRONMENTAL

ANALYTICAL
CHEMISTRY,

1396/6/2نفر اولفرجیمحمد 

36

Synthesis of Calcium Titanate Powder
with Hollow Square Based Prism
Morphology via One-Step Surfactant
Free Hydrothermal Method:
Temperature Effect and Optical
Properties

ISITaylor & Francisانگلیسی
Transactions of the

Indian Ceramic
Society

1396/8/17نفر سومزرگريسولماز 

37
The Study of Physicochemical
Properties and Nutrient Composition of
Mari Olive Leaf Cultivated in Iran

مقاله علمی 
Nutrition and FoodانگلیسیShahid beheshtiپژوهشی

Sciences Research 1396/12/21نفر سومرشیديحمید

38
استفاده از میکروسکوپ نوري اپی فلورسانس) 

EFLM (براي ارزیابی فعالیت مخمر نانوایی )
ساکارومایسس سرویسیا و مقایسه آن با روش هاي 

متداول 

مقاله علمی 
پژوهشی

پردیس  کشاورزي و منابع طبیعی 
مهندسی بیوسیستم فارسیدانشگاه تهران

1396/11/9نفر پنجماوالدغفاريعارف ایران،(علوم کشاورزي ایران)

39
بررسی اثر دو روش حرارتی تغلیظ  تبخیر کننده 
چرخشی و مایکروویو بر میزان ترکیبات فنلی، فعالیت 

آنتی اکسیدانی و رنگ کنسانتره آب گریپ فروت
مقاله علمی 

پژوهشی
انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع 

غذایی علوم تغذیه و صنایع فارسیغذایی کشور
1396/8/1نفر سومرشیديالدن ایران

40
بررسی اثرات روغن کلزا تهیه شده به روش پرس بر 
روي فاکتورهاي هماتولوژیک، بیوشیمیایی و 

هاي کبدي موش صحرایی. مجله علوم غذایی و آنزیم
پژوهشی وزارت بهداشت- تغذیه. علمی

مقاله علمی 
1396/1/30نفر دومپیراوي ونکزهرا غذایی و تغذیهعلوم فارسیعلوم غذایی و تغذیهپژوهشی

41
بررسی ارتباط میان ریزساختار و ویژگیهاي 
تکنولوژیکی ماست تولید شده از شیر گاو و گاومیش 

در طول نگهداري
مقاله علمی 

1396/11/1نفر دومامینی فرمهرناز مهندسی بیوسیستم ایرانفارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

42
هاي پنیر و ویژگیFTIRبررسی ارتباط میان طیف 

ي شده با صمغ کتیرا گونهچرب اصالحکم
Astragalus Parrowianus

مقاله علمی 
پژوهشی

اي و انستیتو تحقیقات تغذیه
علوم تغذیه و صنایع غذایی فارسیغذایی کشورصنایع

1396/8/1نفر دومامینی فرمهرناز ایران
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غذایی و کشاورزيپژوهشکده صنایع

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

بررسی باقی مانده و دوره کارنس آفتکش کارباریل 43
روي کاهو

مقاله علمی 
نوآوري در علوم و فناوري مواد فارسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوارپژوهشی

1396/3/8نفر پنجمفدويقاسم غذایی

مجله علمی تخصصی خوشه فارسیدانشگاه تبریزعلمی ترویجیبررسی برخی ابعاد بحران غذا در سالهاي آتی44
1396/3/1نفر اولجلیلیمریم طالیی

شیمیایی ماست بررسی خواص حسی و فیزیکی45
فراسودمند حاوي شیر یوالف

مقاله علمی 
پژوهشی

کشاورزي و منابع طبیعی پردیس  
مهندسی بیوسیستم فارسیدانشگاه تهران

1396/8/7نفر سوماوالدغفاريعارف ایران،(علوم کشاوورزي ایران)

46
بررسی مهمترین متغییرهاي موثر در فرایند صنعتی 

ریزي گیري گرم از مالت جو به روش برنامهعصاره
حرارتی

مقاله علمی 
وري در علوم و فناوري آنوفارسیدانشگاه آزاد اسالمیپژوهشی

1396/1/30نفر چهارمرحمانیانوشه غذایی

هاي کلزاي کشت بررسی وجود ارقام تراریخته در دانه47
1396/5/20نفر دوممختاريفهیمدخت مجله ایمنی زیستیفارسیانجمن ایمنی زیستیعلمی ترویجیشده در ایران و ارزیابی اسیدهاي چرب آن

48
افزودن آنتی اکسیدان طبیعی و مصنوعی به تاثیر 

کرد و وضعیت آنتی اکسیدان جیره عمل
پرواريهايبزغاله

مقاله علمی 
1396/4/10نفر پنجمرشیديالدن نشریه علوم دامیفارسیوهش و سازندگیژپپژوهشی

49
تأثیر پیش تیمارهاي مختلف در خشک کردن تفاله 
هویج و بررسی خواص کیفی پودر حاصله در طی  

نگهداري 
مقاله علمی 

پژوهشی
سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی 

1396/6/8نفر دوماوالدغفاريعارف فناوري هاي نوین غذاییفارسیایران/فناوري هاي نوین غذایی

50
L(+)غربالگري کوکسی هاي بومی از نظر تولید 

اسید الکتیک و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی 
سویه هاي برتر

مقاله علمی 
فصلنامه میکروبیولوژي فارسیانجمن پروبیوتیک ایرانپژوهشی

1396/10/18نفر اولقبادي دانامریم کاربردي در صنایع غذایی

1396/12/14نفر اولاوالدغفاريعارف نامه غذاماهفارسیماهنامه غذاتحلیلیفرآیند افزایش فیبر پیتزا با شنبلیله و ساقه لوتوس 51
کورکومین، ملکول نیروهاي چندگانه، تعدیل کننده 52

نستیتو تحقیقات تغذیه اي و امقاله مروريبیولوژیکی و اثرات درمانی آن
مجله علوم تغذیه و فارسیغذایی کشورصنایع

1396/1/15نفر اولمظاهريمنصوره غذایی ایرانصنایع
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

هاي فسفولیپیدها و کاربردهاي آنها در سیستم53
1396/4/1نفر اولعدل نسبالله بسپاشفارسیبسپارشعلمی ترویجیرهایش دارو

54
موکتتولیددرمشتریانرضایتمنديعواملمهمترین

ایلما نیوزفارسیایلما نیوزمقاله مروري
مجتبی 
ابوالقاسم 
پوراصفهانی

1396/5/24نفر دوم

55A portable automatic capillary
viscometer for transparent and opaque
liquids

انگلیسیAmerican Institute of Physicsیادداشت
Review of
Scientific

Instruments

قلی نوشین 
1396/4/29نفر سومپورزنجانی

56
Amine rich functionalized mesoporous
silica for the effective removal of
alizarin yellow and phenol red dyes
from waste waters based on response
surface methodology

ISIElsevierانگلیسیMaterials Science
& Engineering B

نفر اولعدل نسبالله 
1396/7/12

نفر دوممیثم شعبانیان

57

Application of multivariate optimization
method in nanomolar simultaneous
determination of morphine and codeine
in the presence of uric acid using a
glassy carbon electrode modified with a
hydroxyapatite-Fe3O4
nanoparticle/multiwalled carbon
nanotubes composite

ISIspringerانگلیسی
Journal of the

Iranian Chemical
Society

1396/5/31نفر سومشعبانیانمیثم 

58
Calorimetric analysis and molecular
dynamics simulation of cure kinetics of
epoxy/chitosan-modi?ed Fe 3 O 4
nanocomposites

ISIElsevierانگلیسیProgress in Organic
Coatings 1396/6/6نفر چهارمشعبانیانمیثم

59
Cure kinetics of epoxy/?-cyclodextrin-
functionalized Fe3O4 nanocomposites:
Experimental analysis, mathematical
modeling, and molecular dynamics
simulation

ISIElsevierانگلیسیProgress in Organic
Coatings 1396/2/4نفر سومشعبانیانمیثم

60
Designed biocompatible nano-inhibitor
based on poly(?-cyclodextrin-ester) for
reduction of the DEHP migration from
plasticized PVC

ISIElsevierانگلیسیCarbohydrate
Polymers 1396/4/11نفر سومشعبانیانمیثم

61
Determination of Lead and Cadmium in
Various Food Samples by Solid Phase
Extraction Using a Novel Amino-Vinyl
Functionalized Iron Oxide Magnetic
Nanoparticles

مقاله علمی 
.Int. J. Nanosciانگلیسیانجمن نانوفناوري ایرانپژوهشی

Nanotechnol.
خالقی ماهرو 

1396/4/31نفر دوممقدم
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شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

62
Developing thin film heterogeneous ion
exchange membrane modified by 2-
acrylamido-2-methylpropanesulfonic
acid hydrogel-co-super activated carbon
nanoparticles coating layer

ISIspringerانگلیسی
Korean Journal of

Chemical
Engineering

1396/4/12نفر سومشعبانیانمیثم 

63
Development and curing potential of
epoxy/starch-functionalized graphene
oxide nanocomposite coatings

ISIElsevierانگلیسیProgress in Organic
Coatings نفر ششم و آریا نسبفضه

1396/12/10باالتر

64
E?cient removal of cationic dyes from
colored wastewaters by
dithiocarbamate-functionalized
graphene oxide nanosheets: From
synthesis to detailed kinetics studies

ISIElsevierانگلیسی
Journal of the

Taiwan Institute of
Chemical
Engineers

نفر سومشعبانیانمیثم 
1396/9/6

نفر چهارمفضه آریانسب

65
Effect of chemical solvents on the
technological characteristics of hemp
fibre/ polypropylene composites

ISITaylor & FrancisانگلیسیPlastics, Rubber
and Composites 1396/5/27نفر دومتاجیکمیالد

66
Effect of new melamine-
terephthaldehyde resin modified
graphene oxide on thermal and
mechanical properties of PVC

ISIElsevierانگلیسیPolymer Testing 1396/5/17نفر سومشعبانیانمیثم

67
Efficient removal of anionic dyes from
aqueous media using newly in situ
synthesized triazine-based nitrogen-rich
network...

ISISpringerانگلیسی
Journal of the

Iranian Chemical
Society

1396/12/15نفر سومآریا نسبفضه 

68
Epoxy/starch-modi?ed nano-zinc oxide
transparent nanocomposite coatings - A
showcase of superior curing behavior

ISIelsevierانگلیسیProgress in Organic
Coatings

خالقی ماهرو 
1396/9/2نفر چهارممقدم

69
Epoxy/starch-modi?ed nano-zinc oxide
transparent nanocomposite coatings: A
showcase of superior curing behavior

ISIProgress in Organic CoatingsانگلیسیProgress in Organic
Coatings 1396/10/26نفر سومشعبانیانمیثم

70
Fe3O4/MIL-101 (Fe) nanocomposite as
an efficient and recyclable catalyst for
Strecker reaction

ISIwileyانگلیسی
Applied

Organometallic
Chemistry

1396/10/12نفر دومموحديفرناز 

71
Mechanical, flammability, and
morphological properties of nano-
composite plastic based on hardwood
flour high-density polyethylene
embedding by nano-zinc oxide

ISINorth Carolina State
UniversityانگلیسیBioResorces 1396/5/2نفر دومکردبهزاد

72
Metal-Free Oxidative Dimerization of
Dithiocarbamates: Direct Access to 3,5-
Bis-mercapto

مقاله علمی 
1396/8/22نفر چهارمآریا نسبفضه SynOpenانگلیسیThieme Chemistryپژوهشی
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف
رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله

تاریخ چاپنویسنده 

73
Metal-Free Oxidative Dimerization of
Dithiocarbamates: Direct Access to 3,5-
Bis-mercapto-1,2,4-thiadiazoles

ISIthemeانگلیسیSynOpen 1396/8/22نفر چهارمآریا نسبفضه

74
Novel electrodialysis cation exchange
membrane prepared by 2-acrylamido-2-
methylpropane sulfonic acid; heavy
metal ions removal

ISIElsevierانگلیسی
Journal of
Hazardous
Materials

1396/4/20نفر سومشعبانیانمیثم 

75
Optical, thermal and combustion
properties of self-colored polyamide
nanocomposites reinforced with azo dye
surface modified ZnO nanoparticles

ISIElsevierانگلیسیApplied Surface
Science 1396/4/19نفر دومشعبانیانمیثم

76
Performance characteristics of
polyethylene/old corrugated container
composites reinforced with carbon
nanotubes

ISISAGEانگلیسی
JOURNAL OF
COMPOSITE
MATERIALS

1396/5/10نفر اولکردبهزاد 

77
Preparation of ?-cyclodextrin-ester
network and new organo-modified LDH
as dual additives of PVA: Thermal,
dynamic-mechanical and migration
study

ISIElsevierانگلیسیProgress in Organic
Coatings 1396/2/11نفر دومشعبانیانمیثم

78
Switchable-hydrophilicity solvent-based
microextraction combined with gas
chromatography for the determination
of nitroaromatic compounds in water
samples

ISIWileyانگلیسیJournal of
separation science 1396/4/7نفر سومعدل نسبالله

79

Synthesis and studies of thermal,
mechanical and electrical properties of
MWCNT–cyclodextrin as a
nanoparticle in polyamide matrix based
on 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]
propane

ISIwileyانگلیسی
Polymers for

Advanced
Technologies

1396/4/13نفر سومشعبانیانمیثم 

80
Three in one: ??cyclodextrin,
nanohydroxyapatite, and a nitrogen?rich
polymer integrated into a new flame
retardant for poly (lactic acid)

ISIWileyانگلیسیFire and Materials 1396/11/13نفر سومآریا نسبفضه

81
Transparent nanocomposite coatings
based on epoxy and layered double
hydroxide: Nonisothermal cure kinetics
and viscoelastic behavior assessments

ISIElsevierانگلیسیProgress in
Polymer Science 1396/4/12نفر چهارمشعبانیانمیثم

82
Water transport kinetics and thickness
swelling behavior of natural fiber
reinforced HDPE/CNT nanocomposites

ISIELSEVIERانگلیسیComposite Part B 1396/8/9نفر اولکردبهزاد
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شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 
زبان نام نشریهنوع مقالهمقالهعنوان ردیف

رتبه نام مؤلفنام همایش/مجلهمقاله
تاریخ چاپنویسنده 

ارزیابی مقاومت پایپوش در برابر ساینده هاي 83
1396/5/15نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهشده توسط آبحمل

1396/10/12نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهاشعه ایکس در پایپوشاستفاده از84
1396/4/15نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهآینده چرم در صنعت کفش85

86
بررسی اثر برخی پارامترهاي مهم در تولید بیودیزل با 

کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات / آلومینا استفاده از 
و روغن کلزا

مقاله علمی 
قلی نوشین سوخت و احتراقفارسیانجمن احتراق ایرانپژوهشی

1396/9/20نفر دومپورزنجانی

بررسی فتوپلیمریزاسیون پلیمرهاي قالب مولکولی و 87
1396/4/1نفر اولعدل نسبالله بسپاشفارسیبسپارشعلمی ترویجیساختار نوري آنها براي کاربرد در حسگرها

1396/3/15نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهبرقراري ارتباط بین اسکن پا و قالب هاي کفش88

89
بهبود خصویات مکانیکی و ممانعتی فیلم هاي زیست 
تخریب پذیر نشاسته سیب زمینی با استفاده از 
نانوذرات اکسید روي و کاربرد آن در بسته بندي میوه 

آلبالو ایرانی 

مقاله علمی 
مجله علوم و صنایع غذایی فارسیدانشگاه تربیت مدرسپژوهشی

1396/11/1نفر دومموحديفرناز ایران

90
پلیمرهاي زیست تخریب پذیر در صنعت بسته بندي 

ها و راه حل هاي رفع : کاربردها، محدودیتمواد غذایی
آنها

1396/3/31نفر دومموحديفرناز ترویجی بسپارش- علمیفارسیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانعلمی ترویجی

- تاثیر نانو الیاف سلولز کاتیونی شده و نانو الیاف سلولز91
نشاسته کاتیونی بر ویژگی هاي خمیر کاغذ باگاس

مقاله علمی 
فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

جنگل و فرآورده هاي 
چوب، مجله منابع طبیعی 

ایران
1396/8/1نفر اولتاجیکمیالد 

تأثیر پوشش کامپوزیتی ایزوله پروتئین سویا/ نانوالیاف 92
بنديواص مکانیکی و ممانعتی کاغذ بستهسلولزي بر خ

مقاله علمی 
فارسیدانشگاه تهرانپژوهشی

جنگل و فرآورده هاي 
چوب، مجله منابع طبیعی 

ایران
1396/8/10نفر چهارمروحانیمهدي 

1396/10/12نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهچهره در حال تغییر چرم 93

94
پایداري ابعادي در رفتارآتشگیري، استحکام مکانیکی و 

پلی اتیلن تحت تأثیر مواد - کامپوزیت هاي  آردچوب
دیرسوزکننده مختلف

مقاله علمی 
مجله صنایع چوب و کاغذ فارسیانجمن صنایع چوب و کاغذ ایرانپژوهشی

1396/3/31نفر دومکردبهزاد ایران

1396/12/15نفر اولسمسارهامریم صنعت کفشمجله فارسیمجله صنعت کفشترجمهروز آمد کردن وسایل حفاظت فردي95
هاي رهایش ها در سامانهفسفولیپیدها و کاربردهاي آن96

غفارزاده فاطمه بسپارشفارسیبسپارشعلمی ترویجیدارو
1396/8/10نفر دومدولت آبادي

و توسعه فناوري پژوهش فارسیپژوهش و توسعه فناوري پلیمر ایرانعلمی ترویجیکارت هاي هوشمند پلیمري97
1396/3/23نفر سومآریا نسبفضه پلیمر ایران

1396/2/17نفر اولسمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشترجمهمدیریت راحتی پا در کفش98
مصرف چرمِ بدون مضرات زیست محیطی در صنعت 99

1396/7/15اولنفر سمسارهامریم مجله صنعت کفشفارسیمجله صنعت کفشسایرکفش
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ات ثبت شدهاختراع
برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 

رتبه نام و نام خانوادگیاختراععنوانردیف
مخترع

تعداد 
مخترعین

سازمان 
تاریخ ثبتشماره ثبتنوع فعالیتشاخص پژوهشی محل ثبتثبت کننده

دستگاه توانبخشی هوشمند عضالت انگشتان دست 1
2نفر اولگلپایگانیتوکلیعلیالمسه مصنوعیبا استفاده از حس 

سازمان 
ثبت اسناد 
و امالك 

کشور

ثبت شده در 
داخل کشور

اختراع ثبت شده در داخل 
کشور(اداره ثبت اختراعات و 

مالکیت صنعتی)
اختراع و 
337041396/6/5اکتشاف

آالییده شده با 2TiOتولید الیه نازك نانوساختار2
اداره ثبت 2نفر اولرسول نژادسین حشیشه با شفافیت باالکربن بر روي بستر 

اختراعات
ثبت شده در 
داخل کشور

اختراع ثبت شده در داخل 
کشور(اداره ثبت اختراعات و 

مالکیت صنعتی)
اختراع و 
331591396/4/25اکتشاف

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي

رتبهنام و نام خانوادگیاختراععنوانردیف
مخترع

تعداد 
مخترعین

سازمان 
تاریخ ثبتشماره ثبتنوع فعالیتشاخص پژوهشی محل ثبتثبت کننده

3
Staphylococcus pasteuri strain C.A
16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5251361396/8/30ژنثبت هاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

4
Lactobacillus acidophilus strain
DL140 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5232711396/8/30ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

5
Lactobacillus acidophilus strain
DL130 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5232701396/8/30ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

6
Lactobacillus acidophilus strain DL2
16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5232691396/8/30ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

7
Kazachstania unispora isolate D1D2
large subunit ribosomal RNA gene,
partial sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5250641396/8/30ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور

8Lactobacillus sp. strain L.A 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

1NCBIنفر اولقبادي دانامریم 
ثبت شده در 
5251371396/8/30ثبت ژنهاثبت ژن و میکرو اورگانیسمخارج از کشور



61

تألیف و ترجمه متون تخصصی
برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده

تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف
1396/2/17گروهیمولفنعیمیفخري جزوه آموزشیکلیدها براي تاسیسات نصب ثابت و مشابه1
1396/3/1گروهیکنندهتدوین شیرازي میگونمریم جزوه آموزشی)462جزوه کارآموزي کلید براي مصارف خانگی (2

پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف

1396/2/17گروهیمولفمحمديمریم جزوه آموزشیویژگی هاي فیزیکوشیمی شیر سویا3
1396/2/17انفراديمولفمحمديمریم جزوه آموزشیپنیر سویاآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی 4
1396/2/23گروهیتدوین کنندهنیازي ایلخچیمیترا جزوه آموزشیآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی نوشابه هاي گازدار5
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیویژگی ها وروشهاي آزمون- چاشنی هاي اسیدي 6
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیویژگی ها و روشهاي آزمون- آب میوه و فراورده هاي آن - نوشیدنی ها 7
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیشربت ها 8
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیپوره و کنسانتره 9

1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشینوشابه هاي گازدار 10
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیگالب و عرقیات گیاهی 11
1396/9/1انفراديتدوین کنندهمقدمیشهپر جزوه آموزشیفراورده هاي لبنی تخمیري 12
1396/2/17گروهیتدوین کنندهبلقیسیسبا جزوه آموزشیشکالتآزمون هاي فیزیکی و شیمیایی 13
1396/9/11انفراديتدوین کنندهداورزنیساره جزوه آموزشیمربا، مارماالد و ژله مربا14
1396/9/11انفراديمولفداورزنیساره جزوه آموزشیمیکروبیولوژي انواع ترشی15
1396/2/17انفراديمولفداورزنیساره آموزشیجزوه میکروبیولوژي سس مایونز و ساالد16
1396/2/17انفراديمولفداورزنیساره جزوه آموزشیمیکروبیولوژي فرآورده هاي کنسرو شده اسیدي یا اسیدي شده17
1396/2/17انفراديمولفداورزنیساره جزوه آموزشیمیکروبیولوژي سس گوجه فرنگی18
1396/2/17انفراديمولفداورزنیساره جزوه آموزشیشده کم اسیدمیکروبیولوژي فرآورده هاي کنسرو19
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شیمی و پتروشیمیپژوهشکده 
تاریخ نشرنحوه تهیه متنمترجم/مولف/تدوین کنندهمؤلفنوع متن تخصصیعنوان ترجمه/تالیفردیف

20
ظروف شکل داده شده از ورقهاي آلومینیومی - جزوه دوره کارآموزي

پوشش داده شده با مواد پلیمري 
1396/4/1انفراديمولفجهانگیريمعصومه جزوه آموزشی

1396/2/17گروهیتدوین کنندهسنگ سفیديالله جزوه آموزشیلوله پلی اتیلن ابیاري جانبی21
1396/2/17گروهیتدوین کنندهسنگ سفیديالله آموزشیجزوه لوله هاي پی وي سی زهکشی22
1396/2/17انفراديمولفابراهیمالهام جزوه آموزشیجزوه آموزشی دستکش استیکی خانگی23
1396/2/17انفراديتدوین کنندهآریا نسبفضه جزوه آموزشیفرمالدئید-تدوین جزوه آموزشی مواد قالب گیري مالمین24
1396/2/17انفراديتدوین کنندهابوالقاسم پوراصفهانیمجتبی جزوه آموزشیمورد مصرف در پرز فرش دستبافبرچسب نخ پشمی 25
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کتاب

برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
تاریخ نشررتبه نویسندهنوع اثرنام ناشر/نشریهشماره شابکزبان کتابشاخص پژوهشینام مؤلفنام کتابردیف

1
پزشکی و اي بر مقدمه

جراحی از راه دور
توکلی علی 

گلپایگانی
هاي تالیفی چاپ شده توسط مراکز کتاب

1396/6/28نفر دومسایردانشگاه علوم پزشکی شیراز1-73-6391-600-978فارسیمعتبر علمی دانشگاهی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
تاریخ نشررتبه نویسندهنوع اثرنام ناشر/نشریهشابکشماره زبان کتابشاخص پژوهشینام مؤلفنام کتابردیف

هاي تالیفی چاپ شده توسط سایر کتابقاسمیرضا چمن مصنوعی2
1396/9/1نفر دومتالیفیجهاد دانشگاهی امیرکبیر1-263-210-694-978فارسیشرط داوريمراکز نشر به
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دوره هاي آموزشی برگزار شده

مدیریت کیفیت و بازرسیپژوهشکده سیستم هاي 

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

10001396/3/231396/4/14سازمانیبرونINSO/ISO15189تشریح الزامات استاندارد 1
2241396/6/281396/6/29سازمانیبرونQUMGUMتخمین عدم قطعیت در اندازه گیري با نرم افزار 2
1441396/7/261396/7/26سازمانیبرونINSO/ISO15189آشنایی با فرآیندهاي آزمایشگاه تشخیص پزشکی استاندارد 3
2881396/6/221396/6/25سازمانیبرونmini tabتضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افزار 4

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

مدت زمان دورهنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

641396/1/11396/1/1برون سازمانیکارگاه آموزشی لوله محافظ هادي5
401396/2/131396/2/13برون سازمانیلوله هاي محافظ هادي6
161396/2/251396/2/26برون سازمانیاسباب بازي و روروك7
81396/3/31396/3/3برون سازمانیکاله ایمنی موتورسیکلت8
161396/3/231396/3/24برون سازمانیالکتروموتور9

481396/3/301396/3/31برون سازمانی3569-1سیم و کابل قدرت استاندارد 10
81396/3/281396/3/28برون سازمانیلوله هاي فوالدي دوالیه11
6001396/1/11396/3/31برون سازمانی)1396دانشجویی (سه ماه اول کارآموزي 12
841396/6/81396/6/8برون سازمانیجلسه علمی و هم اندیشی اصول و مبانی کنترل کیفیت لوله هاي محافظ هادي13
6001396/4/261396/4/28برون سازمانیآموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژي14
321396/5/21396/5/3برون سازمانیروروكاسباب بازي و15
161396/5/171396/5/18برون سازمانیالکتروموتور16
321396/5/31396/5/4برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی17
81396/4/111396/4/11برون سازمانیبتن آماده ساختمانی18
161396/6/111396/6/12برون سازمانیتوانبخشی انواع عصاي معلولین و واکر19
81396/6/131396/6/13برون سازمانیچینی آالت بهداشتی20
81396/6/121396/6/12برون سازمانیشیشه ایمنی خودرو21
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

مدت زمان دورهنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

481396/5/31396/5/3برون سازمانیفیلتر هوا22
161396/6/141396/6/15برون سازمانیگاز اکسیژن طبی23
321396/5/231396/5/24برون سازمانیلنت ترمز24
241396/4/121396/4/12برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی25
161396/5/101396/5/11برون سازمانیتخلیه ايمقررات ایمنی و عمومی باالست المپ هاي 26
81396/6/281396/6/28برون سازمانیمیخ مفتولی27
241396/4/141396/4/14برون سازمانیلوله هاي محافظ هادي28
8641396/7/161396/7/16برون سازمانیبتن الزامات و استانداردها29
321396/7/41396/7/4برون سازمانیفیلتر هوا30
161396/8/11396/8/2برون سازمانیشیر و رگالتور و کنترل هاي چند کاره31
01396/8/21396/8/3برون سازمانیتجهیزات سترون کننده پزشکی اتوکالو32
161396/8/11396/8/2برون سازمانیاجاق گاز33
81396/7/171396/7/17برون سازمانیاسباب بازي و روروك34
161396/7/191396/7/20برون سازمانیهاي سرامیکیکاشی35
721396/9/41396/9/4برون سازمانیفیلتر هوا36
161396/9/211396/9/22برون سازمانیالکتروموتور37
321396/9/131396/9/13برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی38
161396/11/31396/11/4برون سازمانیاتوکالو بیمارستانی39
961396/9/271396/9/28برون سازمانیلنت ترمز40
81396/10/161396/10/16برون سازمانیشیشه جام و ایمنی41
161396/10/231396/10/23برون سازمانیشیشه ایمنی خودرو42
81396/10/301396/10/30برون سازمانیچینی آالت بهداشتی43
161396/8/21396/8/3برون سازمانیکننده پزشکی اتوکالوتجهیزات سترون 44
161396/8/71396/8/8برون سازمانیباند و گاز زخم بندي45
641396/11/171396/11/18برون سازمانیگاز اکسیژن طبی46
161396/9/271396/9/28برون سازمانیفیلتر روغن47
81396/11/31396/11/3برون سازمانیلنت صفحه کالچ48
81396/11/71396/11/7برون سازمانیکاله ایمنی موتورسیکلت49
481396/11/291396/11/30برون سازمانیلنت ترمز50
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پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

مدت زمان دورهنوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر/ (

161396/6/61396/6/7برون سازمانیو کنترلها رگوالتورهاي گاز مایعشیر و رگوالتور51
321396/8/91396/8/10برون سازمانیانواع کولر آبی52
161396/10/41396/10/5برون سازمانی1220-1استاندارد - بخاري گازسوز دودکش دار 53
161396/10/171396/10/18برون سازمانیشیر هاي دستی وسایل گاز سوز54
161396/11/21396/11/3برون سازمانیشیر آالت ساختمانی55
161396/11/161396/11/17برون سازمانیانواع کولر آبی56
161396/11/161396/11/16برون سازمانیروروك57
161396/11/171396/11/17برون سازمانیمبلمان میز و صندلی اداري و خانگی58
641396/8/61396/8/7برون سازمانیالمپ روشنایی59
321396/8/81396/8/8برون سازمانیالمپ چراغ الکتریکی60
161396/8/91396/8/10برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی61
161396/8/141396/8/15برون سازمانیقطع و وصل محافظ الکترونیکی و مجموعه بند رابط براي توسعه62
81396/8/151396/8/15برون سازمانیکلید براي مصارف خانگیقطع و وصل 63
321396/8/201396/8/21برون سازمانیسیم و کابل فشار ضعیف64
321396/8/201396/8/21برون سازمانیپریز و دوشاخه65
801396/11/71396/11/8برون سازمانیالمپ روشنایی66
161396/11/161396/11/17برون سازمانیقطع و وصل کلید براي مصارف خانگی67
321396/11/211396/11/22برون سازمانی3569-1سیم و کابل قدرت استاندارد 68
481396/12/51396/12/6برون سازمانیالکتروموتور69
81396/10/251396/10/25برون سازمانیشیر آالت ساختمانی70
50006هاي عملکرد انرژي بر طبق استانداردصاز خطوط مبناي انرژي و شاختفاده گیري عملکرد انرژي با اساندازه71 ISO2881396/8/291396/8/30برون سازمانی
2401396/10/11396/12/29برون سازمانی)1396کارآموزي دانشجویی (سه ماه چهارم 72
161396/11/101396/12/11برون سازمانیتخلیه ايالزامات عمومی و ایمنی باالست القایی المپ هاي فلورسنتو سایر المپ هاي 73
161396/11/31396/12/4برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی74
81396/10/191396/10/19برون سازمانیدندان مصنوعی75
161396/8/91396/8/10برون سازمانیایمنی لوازم برقی خانگی76
161396/11/211396/11/22برون سازمانیانواع یخچال و فریزر77
161396/11/281396/12/29برون سازمانیقطع و وصل سرپیچ78
161396/12/61396/12/7برون سازمانیالکتروموتور79
52361396/02/011396/12/29برون سازمانیکارآموزي دانشجویی80
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صنایع غذایی و کشاورزي پژوهشکده 

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

161396/6/51396/6/5سازمانیبرونHPLCدر مواد غذایی با استفاده از دستگاه B4اندازه گیري آفالتوکسین هاي 81
5761396/6/141396/6/15سازمانیبرون9899الزامات آزمایشگاه هاي میکروبیولوژي بر اساس استاندارد ملی ایران 82
161396/5/21396/5/2سازمانیبرونروش هاي آزمون روغن ها و چربی ها83
1121396/7/111396/7/11سازمانیبرونجستجوي مواد تب زا در وسایل پزشکی یکبارمصرف84
161396/5/281396/5/29سازمانیبرونمیکروبیولوژي وسایل پزشکی85
161396/7/221396/7/23سازمانیبرونوشیمیایی و فلزات سنگین در آبهاي معدنی و آشامیدنیآشنایی با آزمونهاي فیزیکی 86
321396/8/61396/8/7سازمانیبرونکنترل کیفی محیط هاي کشت و مواد مورد مصرف در آزمون هاي میکروبیولوژي87
161396/11/151396/11/15سازمانیبرون11602برنج سفید بر اساس استاندارد 88
81396/12/81396/12/8سازمانیبرونخمیر مایه89
161396/11/151396/11/16سازمانیبرونکنترل کیفی محیط هاي کشت و مواد مورد مصرفی در آزمون هاي میکروبیولوژي90
481396/8/291396/8/30سازمانیبرونروش هاي آزمون روغن ها و چربی ها91
641396/5/221396/5/23سازمانیبرونچربی هاروش هاي آزمون روغن ها و92
6001396/10/71396/10/7سازمانیبرونCIP Validationسمینار آموزشی 93
651396/10/181396/10/18سازمانیبرونTC34آشنایی با کمیته مواد غذایی ایزو و گزارش اجالسیه یازدهمین اجالسیه شوراي مشورتی 94
81396/8/81396/8/8سازمانیبرونفرآورده هاي آرایشی و بهداشتیمیکروبیولوژي 95
91441396/1/11396/12/29سازمانیبرونکارآموزي دانشجویی 96

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)(نفر/

801396/2/111396/2/12برون سازمانیمحافظتیپایپوش ایمنی و 97
241396/2/131396/2/13برون سازمانیپوتین سربازي98
161396/3/21396/3/3برون سازمانیمایع ترمز99

161396/3/221396/3/23برون سازمانیسلولزي نوار بهداشتی، پوشک کامل بچه و پوشک کامل بزرگسال100
161396/6/201396/6/21سازمانیبرون انواع پارچه101
81396/5/81396/5/8برون سازمانی1409بسته بندي ظروف شیشه اي مطابق استاندارد ملی 102
161396/4/261396/4/27برون سازمانیپرچم جمهوري اسالمی ایران103
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)(نفر/

161396/6/131396/6/14برون سازمانیپنبه هیدروفیل104
161396/5/81396/5/9برون سازمانیپودرهاي آتش خاموش کننده آتش105
161396/5/141396/5/15برون سازمانیچرم مصنوعی106
361396/4/181396/4/19برون سازمانیروغن موتور107
61396/4/171396/4/17برون سازمانیگریس108
481396/5/161396/5/17برون سازمانینخ و الیاف109
81396/7/231396/7/23برون سازمانیویژگی ها و روش هاي آزمون- بطري هاي پلی اتیلن ترفتاالت براي بسته بندي موا غذایی 110
161396/5/281396/5/29برون سازمانیانواع پارچه111
81396/7/171396/7/17برون سازمانیموکت112
81396/7/41396/7/4برون سازمانینوشت افزار، انواع مغز مداد و مداد معمولی رنگی و مشکی113
321396/7/251396/7/26برون سازمانیپایپوش صنعتی114
81396/8/11396/8/1برون سازمانیلوله هاي پلی اتیلن مورد مصرف در کاربردهاي آبرسانی، فاضالب و زهکشی تحت فشار115
321396/7/291396/7/30برون سازمانیروغن موتور116
81396/7/301396/8/30برون سازمانیروغن دنده و هیدرولیک117
161396/9/41396/9/4برون سازمانیپارافین جامد صنعتی118
81396/10/21396/10/2برون سازمانیچادر مشکی119
81396/9/261396/9/26برون سازمانیمایع ترمز120
241396/9/271396/9/29برون سازمانیمایع ظرفشویی و شامپو121
81396/7/31396/7/3برون سازمانیاسید سولفوریک صنعتی122
161396/9/41396/9/4برون سازمانیگریس123
81396/11/11396/11/1برون سازمانیژل آتش زا124
161396/9/271396/9/28سازمانیبرون انواع پارچه125
81396/9/291396/9/29برون سازمانیبرچسب پتو126
161396/10/51396/10/6برون سازمانیپرچم جمهوري اسالمی ایران127
81396/12/131396/12/13برون سازمانی11829محافظ هاي پا و ساق پا سرپنجه و الیه هاي مقاوم به نفوذ بر اساس استاندارد 128
161396/11/11396/11/2برون سازمانیدستمال کاغذي و توالت129
81396/11/141396/11/14برون سازمانیبسته بندي ظروف پلی پروپیلن و پلی استایرن130
321396/9/281396/9/29برون سازمانیتایرخودرو131
1361396/11/41396/11/4برون سازمانیتعیین ماهیت انواع کاالهاي نساجی132
81396/8/201396/8/20برون سازمانیمایعات سفید کننده133
161396/11/291397/1/1برون سازمانیشامپو134
28801396/1/11396/12/29برون سازمانیکارآموزي دانشجویی 135
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

1761396/2/91396/2/10سازمانیبرونعدم قطعیت در اندازه گیري136
641396/2/121396/2/13سازمانیبرونبازرسی قطعات آسانسور137
1281396/2/211396/2/22سازمانیبرونتایید نوع موتورسیکات138
3201396/2/241396/2/25سازمانیبرونممیزي داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد139
3121396/2/301396/3/1سازمانیبرونتشریح الزامات و ممیزي داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد140
1121396/2/201396/2/21سازمانیبرون16000معاینه فنی موتورخانه بر اساس استاندارد 141
4641396/2/181396/2/18سازمانیبروننحوه محاسبه و وصول کارمزد خدماتی سازمان142
17921396/2/231396/2/26سازمانیبرونآشنایی با حسابداري تعهدي (تهیه صورتهاي مالی)143
3181396/5/221396/5/22سازمانیبرون5استاندارد ملی ایران شماره 144
5581396/5/251396/5/25سازمانیبرونمنشور حقوق شهروندي145
6721396/5/291396/5/29سازمانیبرون5استاندارد ملی ایران شماره 146
3901396/5/311396/5/31سازمانیبرونشیوه بهبود عملکرد دستگاه هاي اجرایی در برنامه مهندسی و نقش و ساختار دولت147
3901396/6/11396/6/1سازمانیبرونشیوه بهبود عملکرد دستگاه هاي اجرایی در برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی148
3901396/6/11396/6/1سازمانیبرونشیوه بهبود عملکرد دستگاه هاي اجرایی در برنامه مدیریت سرمایه انسانی149
6561396/6/41396/6/5سازمانیبروناصول ظوابط فنی براي پیاده سازي استانداردهاي حالل در کشتار طیور150
4201396/6/61396/6/6سازمانیبرونمنشور حقوق شهروندي151
6241396/6/71396/6/8سازمانیبرونآشنایی با ادله اثبات دعوي152
8481396/6/111396/6/12سازمانیبرون)CSRآشنایی با مسئولیت اجتماعی سازمان (153
2881396/6/131396/6/13سازمانیبرونپاسخگویی در گزینش154
12001396/6/131396/6/15سازمانیبرونافزارهاي آماري در تضمین کیفیت نتایج آزمونکاربرد فنون و نرم 155
4201396/6/141396/6/14سازمانیبرونارزیابی صدور رأي156
15901396/6/191396/6/22سازمانیبرونانتشارات در روابط عمومی157
3601396/6/291396/6/29سازمانیبرونبدون درزسیلندرهاي فوالدي -6792آشنایی با استاندارد ملی شماره 158
561396/1/261396/1/26سازمانیبرونآشنایی با الزامات تایید نوع ماشین آالت کشاورزي و تراکتورها159
11521396/3/81396/3/10سازمانیبرونمبانی تشریح الزامات و ممیزي160
561396/4/111396/4/11سازمانیبرون6792بازرسی و آزمون دوره اي مطابق با استاندارد ملی -سیلندرهاي فوالدي بدون درز - سیلندرهاي گاز 161
1121396/4/131396/4/14سازمانیبرونتخمین عدم قطعیت اندازه گیري در آزمایشگاههاي آزمون با رویکرد باال به پایین162
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تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

1921396/4/171396/4/18سازمانیبرونتضمین کیفیت نتایج آزمون163
1601396/4/171396/4/18سازمانیبرونکالیبراسیون عمومی164
1361396/4/181396/4/18سازمانیبرونفوم هاي آتش نشانی (مقدماتی)165
721396/4/191396/4/21سازمانیبرونمبانی، تشریح الزامات و ممیزي داخلی بر اساس استاندارد166
3201396/4/241396/4/25سازمانیبرونISIRI9426,ISIRI9747مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 167
481396/4/281396/4/28سازمانیبرونآتش خاموش کن هاي پودري و دستی بر اساس استاندارد168
481396/5/41396/5/4سازمانیبرون6792بازرسی و آزمون دوره اي مطابق با استاندارد ملی -سیلندرهاي فوالدي بدون درز - سیلندرهاي گاز 169
4321396/5/111396/5/19سازمانیبرونخوانی قطعات و نحوه اجراي فرآیندEmarkتایید نوع خودرو، 170
3521396/5/151396/5/16سازمانیبرونگانه خودرو54استانداردهاي 171
2881396/5/161396/5/18سازمانیبرون) و نحوه ممیزي داخلی1392(ویرایش سال 17020بیان مبانی، تشریح الزامات استاندارد 172
4161396/5/171396/5/18سازمانیبرونتایید نوع خودرو ویژه خودروهاي سبک و سواري173
1121396/5/261396/5/27سازمانیبرونتایید نوع موتورسیکلت174
41396/5/281396/5/28سازمانیبرونکف هاي آتش نشانی (مقدماتی)175
41396/5/281396/5/28سازمانیبرونکف هاي آتش نشانی و آشنایی با مبانی آزمون فوم (متوسطه)176
2641396/5/291396/5/31سازمانیبرون6303- 1استاندارد بازرسی آسانسور بر اساس 177
401396/5/291396/6/2سازمانیبرونتخصصی کف هاي آتش نشانی (پیشرفته) و مهارت در انجام آزمون178
2401396/6/61396/6/7سازمانیبروناصول و مبانی بازرسی انرژي بر اساس استانداردهاي ملی معیار مصرف انرژي179
2401396/6/251396/6/26سازمانیبرونبازرسی جرثقیل هاي برجی و سقفی180
3841396/4/131396/4/14سازمانیبرونHACCPممیزي سیستم 181
3841396/4/211396/4/22سازمانیبرونHACCPمبانی، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم 182
241396/4/211396/4/21سازمانیبرونفوم هاي آتش نشانی (سطح تکمیلی)183

961396/5/41396/5/5
6721396/3/31396/7/4سازمانیبرونکارگاه استانداردسازي 184
3841396/7/41396/7/5سازمانیبرونISIRI9426,ISIRI9747مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 185
1281396/7/41396/7/4سازمانیبرون(هیدرواستاتیک)6792ویژگیها و روشهاي آزمون استاندارد - فوالدي بدون درز بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز 186
2561396/7/121396/7/13سازمانیبرونروشهاي نمونه برداري از کاالهاي صادراتی و وارداتی حوزه کاالهاي صنعتی187
2721396/7/181396/7/19سازمانیبرونخودرو11889استاندارد ملی ایران شماره 188
1121396/7/231396/7/23سازمانیبرون6792ویژگیها و روشهاي آزمون استاندارد - بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز 189
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مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

5041396/7/231396/7/25سازمانیبرون17025مبانی، مستندسازي و ممیزي داخلی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد 190
2081396/7/241396/7/25سازمانیبرونISIRI9426,ISIRI9747مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 191
1841396/8/21396/8/2سازمانیبرون6792ویژگیها و روشهاي آزمون استاندارد - بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز 192
3681396/8/31396/8/4سازمانیبرونISIRI9426,ISIRI9747مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 193
961396/8/91396/8/10سازمانیبروندما و کالیبراسیونآشنایی با تجهیزات 194
961396/8/111396/8/11سازمانیبرونو باز و بست آنCNGبازرسی شیر مخازن 195
4081396/8/151396/8/17سازمانیبرون17020ارزیابی انطباق و الزامات براي کارکرد انواع مختلف نهادهاي انجام دهنده بازرسی بر اساس استاندارد 196
1041396/8/161396/8/16سازمانیبرون6792ویژگیها و روشهاي آزمون استاندارد - بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز 197
1041396/8/171396/8/17سازمانیبرون12054و7892و بازرسی دوره اي مخازن بدون درز فوالدي بر اساس استانداردهاي CNGبازرسی جایگاههاي 198
1201396/8/181396/8/19سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودروهاي 199
401396/8/181396/8/18سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 200
961396/8/211396/8/21سازمانیبرون5استاندارد ملی ایران شماره 201

آموزش پیشرفته بازرسی از نیروگاه هاي سوخت فسیلی و تولید همزمان برق و حرارت و آشنایی با نرم افزارهاي مدل سازي 202
3361396/8/221396/8/23سازمانیبروننیروگاه

1521396/8/231396/8/23سازمانیبرون6792ویژگیها و روشهاي آزمون استاندارد - گاز فوالدي بدون درز بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي 203
3201396/8/241396/8/25سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 204
801396/8/241396/8/25سازمانیبرون)MDFمهندسی صنایع سلولزي ( آشنایی با صنعت کاغذ، مقوا و 205
3121396/9/51396/9/8سازمانیبرونمبانی و ممیزي206
1201396/9/91396/9/10سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 207
401396/9/91396/9/9سازمانیبرون6792آزمون استاندارد ویژگیها و روشهاي - بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز 208
481396/9/111396/9/11سازمانیبرونآشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی209
1841396/9/131396/9/13سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي گاز فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 210
3681396/9/141396/9/15سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودروهاي 211

آزمون و بازرسی دوره اي بر اساس استاندارد ملی - سیلندرهاي گاز جوشکاري شده از جنس فوالد کربنی - سیلندرهاي گاز 212
401396/9/141396/9/14سازمانیبرون18753شماره 

1281396/9/181396/9/19سازمانیبروناصول کار و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیري و ایجاد کننده فشار213
4801396/9/191396/9/20سازمانیبرونتایید نوع خودرو ویژه خودروهاي سبک و سواري214
1121396/9/261396/9/27سازمانیبرون10012تشریح استاندارد -اصول اولیه اندازه گیري و کالیبراسیون 215
321396/5/101396/5/11سازمانیبرونمبانی و تشریح الزامات بر اساس استاندارد216
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مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

217SQL5601396/7/221396/9/29سازمانیبرونپیشرفته
5201396/6/251396/7/22سازمانیبرونNSXمجازي سازي شبکه بر مبناي 218
7841396/7/11396/7/2سازمانیبرونتخمین عدم قطعیت در اندازه گیري (آزمایشگاه آزمون کنترل)219
5361396/7/31396/7/3سازمانیبرونشبکه و امنیت اطالعات در سازمانها220
3681396/7/41396/7/5سازمانیبرونISO22000آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم 221
HSEآشنایی با سیستم  مدیریت سالمت،ایمنی و محیط زیست 222 - MS6561396/7/111396/7/12سازمانیبرون
5201396/7/121396/9/22سازمانیبرونبرنامه نویسی اندروید223
7041396/7/151396/7/15سازمانیبرونحقوق شهروندي در نظام اداري224
5761396/7/161396/7/16سازمانیبرونتایید صالحیت آزمایشگاه هاي آزمون دوره اي225
9841396/7/171396/7/19سازمانیبرون)2نحوه مکاتبات اداري به زبان انگلیسی (226
2241396/7/181396/7/19سازمانیبرون1220-1استاندارد - دار بخاري گازسوز دودکش 227
10241396/7/231396/7/24سازمانیبرونآشنایی با تکنیک هاي حل مسئله228
5521396/7/261396/7/26سازمانیبرونقوانین و مقررات بازنشستگی کشوري-حقوق و تامین اجتماعی 229
4961396/7/291396/7/30سازمانیبرونحوزه نازل هاي سوخت مایعبازرسان اندازه شناسی قانونی در 230
1761396/8/31396/8/3سازمانیبرونروش هاي نمونه برداري غالت231
5281396/8/61396/8/6سازمانیبرونآشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداري232
4641396/8/71396/8/8سازمانیبرونتصویب نمونه نوعی باسکول هاي جاده اي233
3841396/8/91396/8/11سازمانیبروندیگ ها و مخازن تحت فشار18132- 2آشنایی با استاندارد ملی 234
5601396/8/141396/8/15سازمانیبرونبررسی راهکارهاي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان235
16801396/8/161396/8/17سازمانیبرون)1- 2- 3قوانین و مقررات معامالت دولتی (236
1041396/8/201396/8/20سازمانیبرون1220-1استاندارد - بخاري گازسوز دودکش دار 237
3921396/8/211396/8/21سازمانیبروناستاندارد آموزش پیشخدمتان در مراسم و تشریفات238
4881396/8/221396/8/22سازمانیبرونحقوق شهروندي در نظام اداري239
2241396/8/231396/8/23سازمانیبرونروانشناسی اجتماعی240
4161396/8/241396/8/24سازمانیبرونCNGآشنایی با تجهیزات جایگاه هاي 241
3361396/8/241396/8/24سازمانیبرونگزارش نویسی در گزینش242
7681396/8/291396/8/30سازمانیبرونروش هاي نمونه برداري243
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تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

10561396/9/41396/9/6سازمانیبروناستراتژي و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی244
6881396/9/41396/9/5سازمانیبروندر کشتار داماصول ضوابط فنی براي پیاده سازي استانداردهاي حالل 245
7201396/9/71396/9/8سازمانیبرونصحه گذاري پیشرفته246
4321396/9/111396/9/13سازمانیبرونآشنایی با نیروگاههاي انرژي هاي تجدیدپذیر247
5761396/9/141396/9/15سازمانیبرونآشنایی با نظام حقوق و دستمزد248
1561396/9/191396/9/19سازمانیبرونمدیریت موجودي انبار249
4321396/9/191396/9/20سازمانیبرونکنترل میانی تجهیزات آزمایشگاهی250
6721396/9/211396/9/22سازمانیبرونآموزش جامع مناقصات موفق و قانونی251
5601396/8/221396/10/29سازمانیبرونSDNبرنامه نویسی شبکه بر مبناي 252
5281396/10/21396/10/3سازمانیبرونآشنایی با قانون تجارت(اسناد تجاري)253
4641396/10/41396/10/5سازمانیبرونسیستم تضمین کیفیت حالل254
1361396/10/61396/10/6سازمانیبرونبررسی قوانین و مقررات انرژي در راستاي سیاست هاي کلی اصالح الگوي مصرف در کشور255
4501396/10/91396/10/10سازمانیبرونآشنایی با مقررات طرح هاي عمرانی256
11201396/10/111396/10/13سازمانیبرون)2روشهاي ترجمه متون تخصصی (257
1921396/10/161396/10/17سازمانیبرونGM.PTآشنایی با آزمون مهارت مقایسات بین آزمایشگاهی 258
3681396/10/181396/10/18سازمانیبرونارزشیابی اسناد دولتیمدیریت و 259
801396/4/221396/4/23سازمانیبرونتایید نوع موتور سیکلت260
801396/9/31396/9/4سازمانیبرون6792بازرسی و آزمون دوره اي مطابق با استاندارد ملی -سیلندرهاي فوالدي بدون درز - سیلندرهاي گاز 261
801396/9/31396/9/4سازمانیبرون9426و9747مطابق با استانداردهاي CNGبازرسی ادواري خودروهاي 262
961396/9/91396/9/9سازمانیبرونو نحوه طبقه بندي کاالHSآشنایی با سیستم 263
721396/9/71396/9/8سازمانیبرونآشنایی با قوانین گمرك و سازمان ملی استاندارد264
1121396/10/91396/10/9سازمانیبرونآتش نشانی مقدماتیفوم265
5281396/10/51396/10/6سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودرو و سیلندر 266
2401396/10/71396/10/7سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 267
1921396/10/71396/10/8سازمانیبرونتایید نوع موتورسیکلت268
561396/10/71396/10/7سازمانیبرونتعیین ماهیت انواع کاالهاي نساجی269
3601396/10/111396/10/13سازمانیبرون6303- 1بازرسی آسانسور بر اساس استاندارد 270
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آموزش و تحصیالت تکمیلیدفتر 

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

3841396/10/141396/10/15سازمانیبرونکنترل فرآیند آماري با نرم افزار271
1521396/10/201396/10/20سازمانیبرونCNGبازرسی شیر مخازن 272
2041396/10/211396/10/22سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودرو و سیلندر 273
681396/10/221396/10/22سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 274
2401396/10/261396/10/27سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودرو و سیلندر 275
1121396/10/281396/10/28سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 276
2561396/11/111396/11/11سازمانیبرون5استاندارد ملی ایران شماره 277
4081396/11/161396/11/18سازمانیبرونمبانی، تشریح الزامات و ممیزي داخلی بر اساس استاندارد278
3201396/11/171396/11/18سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودرو و سیلندر 279
761396/11/191396/11/19سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 280
2161396/11/201396/11/20سازمانیبرونCNGبازرسی شیر مخازن 281
3841396/11/281396/11/30سازمانیبرونتشریح الزامات و مبانی ممیزي داخلی بر اساس استاندارد282
1441396/12/31396/12/4سازمانیبرونطراحی و تحلیل آزمایش ها283
1921396/12/81396/12/9سازمانیبرون9747و9426مطابق با استانداردهاي ملی شماره CNGبازرسی ادواري خودرو و سیلندر 284
1761396/12/91396/12/10سازمانیبروناصول و مبانی کنترل کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی285
561396/12/101396/12/10سازمانیبرون)6792بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر فوالدي بدون درز (استاندارد ملی شماره 286
1281396/12/161396/12/17سازمانیبرون13528آشنایی با روشهاي آماري استاندارد 287
641396/12/181396/12/18سازمانیبرونآشنایی با الزامات استاندارد288
5761396/10/91396/10/12سازمانیبروناستانداردسازي، تعین تجربی پارمترها و طراحی آزمون289
2561396/11/171396/11/18سازمانیبرون1اصول فن بیان در مذاکره و مصاحبه 290
15841396/1/11396/12/29سازمانیبرونکارآموزي دانشجویی291
7041396/2/91396/2/10سازمانیدرونعمومی)HSEایمنی، بهداشت و محیط زیست (292
1201396/2/231396/2/23سازمانیدرونکاربرد فنون آماري در آزمایشگاهها293
2721396/2/241396/2/25سازمانیدرونکاربرد نمودارهاي کنترلی در تضمین کیفیت نتایج294
3121396/2/271396/2/27سازمانیدرونقراردادهانکات کلیدي در انعقاد 295
3041396/2/171396/2/17سازمانیدرونامداد و کمک هاي اولیه296

2641396/3/21396/3/2
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دفتر آموزش و تحصیالت تکمیلی

مدت زمان دوره نوععنوان کارگاه / دوره آموزشیردیف
تاریخ پایانتاریخ شروعساعت)نفر / (

721396/4/121396/4/12سازمانیدرونکمک هاي اولیه و فوریت هاي پزشکی امدادي297
1921396/4/131396/4/14سازمانیدرونتخمین عدم قطعیت اندازه گیري در آزمایشگاههاي آزمون با رویکرد باال به پایین298
1201396/4/181396/4/18سازمانیدروننظام رسیدگی به تخلفات اداري299
4681396/4/311396/4/31سازمانیدرونمواد مخدر و پیامدهاي سوء آن300
1521396/5/41396/5/4سازمانیدرونکمک هاي اولیه و فوریت هاي پزشکی امدادي301
1921396/5/101396/5/11سازمانیدرونISO17021-1:2015مبانی و تشریح الزامات بر اساس استاندارد 302
1841396/5/301396/5/30سازمانیدرونارزیابی ریسک303
1121396/5/221396/5/22سازمانیدرونتهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج304
2721396/6/271396/6/28سازمانیدرونمدیریت بحران305
3841396/5/281396/5/29سازمانیدرونشناسایی خطرات306
4321396/7/31396/7/3سازمانیدرونآموزش کاربري سافا307
7121396/7/151396/7/15سازمانیدرونحقوق شهروندي در نظام اداري308
2881396/7/101396/7/12سازمانیدرونپیاده سازي الزامات استانداردISO/IEC17025آزمایشگاههادرعملیکارگاه		309
7441396/7/191396/7/19سازمانیدرون5استاندارد ملی ایران شماره 310
21601396/7/291396/7/30سازمانیدرون)HSEممیزي بهداشت،ایمنی، محیط زیست (311
2321396/8/221396/8/22سازمانیدرونکمک هاي اولیه و فوریت هاي پزشکی امدادي312
4001396/8/301396/8/30سازمانیدرونتأکید بر حفاظت از الیه اوزننقش سازمان ملی استاندارد در ارتقاء فن آوري و تجارت سالم کاال و مواد سبز با 313
1681396/9/81396/9/8سازمانیدروننقش سازمان ملی استاندارد در ارتقاء فن آوري و تجارت سالم کاال و مواد سبز با تأکید بر حفاظت از الیه اوزن314
4501396/9/111396/9/11سازمانیدرونمنشور حقوق شهروندي315
801396/6/261396/6/28سازمانیدرونآشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی316
121396/7/11396/7/1سازمانیدرونآشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدي آن317
81396/7/31396/7/3سازمانیدرونروشهاي اجرایی در ساماندهی امور اموال318
2641396/11/161396/11/16سازمانیدرونهاي پیشگیري از آنحریق و راهاطفاء 319
3241396/11/301396/11/30سازمانیدرونآمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه320
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سازمانیبرونطرح پژوهشی 

برق، مکانیک و ساختمانپژوهشکده 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهابالغتاریخ شماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته94020051394/10/11396/2/16خدمات مشاوره و آزمون  به شرکت پوالد پالستیک خراسان رضوي 1
خاتمه یافته1394/11/51396/12/14- انجام آزمون هاب مربوط به میز اداري تولیدي شرکت تجهیزات اداري محیط آرا2

غذایی و کشاورزيپژوهشکده صنایع 
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغشماره ابالغ / عنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته1395/11/131396/6/6پ/غ/253تحقیق و توسعه کارایی آنتی میکروبی پاکت و پوشه هاي مقوایی به شرکت مرمت آثار آوام3
تولیدي شرکت فرآیند فرآوري زیستی بر برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم هاي کبدي بررسی تاثیر نشاسته اصالح شده 4

خاتمه یافته1395/7/111396/4/13پ/غ/103موش هاي صحرایی تیمار شده با رژیم غذایی پرچرب
خاتمه یافته1395/9/11396/3/6پ/غ/249ارائه خدمات مشاوره براي تحقیق و توسعه کنترل کیفیت براي شرکت پارس مینو 5
خاتمه یافته741395/5/121396/9/22پ/غ/انجام آزمون هاي سمیت و همولیز براي محصوالت ست سرم و میکروست به گروه تولید پزشکی ورید 6

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته2421361395/10/11396/10/27هاي غذایی ویژگی ها و روش هاي آزمون پیش نویس تدوین استاندارد درپوشهاي پل یاتیلنی بطري براي بسته بندي فرآورده7
دیرسوزمورد تهیه و تدوین پیشنهاد تفصیلی برنامه جامع پژوهشی در چارچوب طرح استاد با عنوان : بهبود خواص و پایداري روغن 8

خاتمه یافته3140611396/2/21396/4/13استفاده در نیروگاه هاي برق به وسیله نانو ذرات

تعیین میزان عصاره هاي گیاهی در فرآورده هاي شوینده و بهداشتی و بررسی اثرات اسانس هاي مورد مصرف در فرآورده هاي شوینده و 9
خاتمه یافته4306521393/2/31396/2/31بهداشتی بر روي غلظت محصوالت شرکت صدر صحت 

هاي جدید براي آزمون تعیین مشخصات و الزامات کیفی چمن مصنوعی (ساختار، زیرسازي ، نصب و چگونگی نگهداري) و توسعه روش10
خاتمه یافته2805911395/12/11396/10/24هاي مرتبطصورت آزمایشگاهی و میدانی و طراحی و ساخت دستگاهبه

خاتمه یافته2384111395/9/231396/6/29ه و شناسایی ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی پارچه هاي مورد استفاده در چادر مشکی بانوانعمطال11
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طرح پژوهشی درون سازمانی

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته2420591395/10/11396/12/21بررسی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتروشوك در بیمارستان از دیدگاه اندازه شناسی1

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته2384051395/9/231396/4/14پلی اتیلن متاالیزشده با آلومینیوم جهت بسته بندي نوشیدنی هاي اسیدي- ارزیابی فیلم هاي بر پایه لمینت پلی استر 2

طرح پژوهشی و تحقیقاتی اعتبارات ابالغی سازمان ملی استاندارد 

پژوهشکده سیستم هاي مدیریت کیفیت و بازرسی
وضعیت طرحتاریخ خاتمهابالغتاریخ شماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

خاتمه یافته4636671394/3/11396/4/24انجام مطالعه میدانی کنترل بازار (طرح طاها)1
خاتمه یافته10461392/3/211396/8/30توانمندسازي صنایع مشمول طرح تجا2
خاتمه یافته1000831392/1/11396/4/24) در پژوهشگاه استانداردPTراه اندازي مرکز آزمون کفایت تخصصی (3

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
وضعیت طرحتاریخ خاتمهتاریخ ابالغشماره ابالغعنوان طرح پژوهشیردیف

طراحی و تعیین یک یا چند روش استاندارد براي اندازه گیري کمیت ماده روان کننده پلی دي متیل سیلوکسان در سرنگ هاي یکبار 4
خاتمه یافته3736501391/11/21396/4/26پزشکی( طرح طاها)مصرفی 

خاتمه یافته3721611391/10/271396/8/29باند و گاز زخم بندي طرح طاهاpHتعیین روشی براي اندازه گیري صحیح مقدار 5


