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 مقدمه
 
وظیفه  نبوده و در این رابطهپذیر وری و حفظ سالمت جامعه بدون تدوین و رعایت استانداردها امکانسطح كیفیت و بهره ءرتقاا

المللي كاالها وخدمات و توسعه همکاری  زمینه تبادل بین توسعه و گسترش استانداردسازی و در نتیجه ایجاد تسهیالت الزم در

رسد در صورت فراهم  باشد. لذا به نظر مي استاندارد ایران مي ملي اقتصادی بر عهده سازمان علمي، فني و های فکری، زمینه در

و مراكز پژوهشي و صاحبان صنایع و عرضه كنندگان كاال و خدمات، به منظور  يهای ارتباطي بین مراكزدانشگاه نمودن زمینه

. خواهد گردیداهم رشد و پیشرفت مضاعف كشور فر های زمینهتهیه استانداردهای پژوهش محور بر اساس نیازهای جامعه، 

ه شده ئتوان اذعان داشت كه استانداردها، حلقه اتصال بین دانش تولید شده توسط متولیان تولید علم و محصوالت ارا بنابراین مي

 باشد. با كیفیت مطلوب مي

ها و  هشبا این توصیف در صورتي كه استانداردسازی بر مبنای پژوهش شکل بگیرد و همچنین مراكز تولید علم نتایج پژو

تحقیقات خود را در استانداردها پیاده سازی نمایند، عرضه كنندگان محصوالت، گرایش به ارائه محصول با كیفیت را پیدا خواهند 

نیز در  های علمي و تحقیقاتي به رفع نیازهای مشتریان در سطح جامعه، پژوهش مندی مراكز علمياز طرفي به دلیل عالقه كرد.

تبدیل علم به ثروت " كه هماناتحقق این هدف كالن راستای توان در  مي شور هدفمند خواهد شد و نهایتاًهای ك راستای خواسته

نظام استانداردسازی پژوهشي و تحقیقاتي مرجع  مهمترینثرتری برداشت. پژوهشگاه استاندارد به عنوان ؤهای م گامباشد مي "ملي

كشور و كسب اعتماد ملي از  با هدف تکمیل زنجیره علمي كارگیری علم،ه بین مراكز تولید و بپل ارتباطي  ر و نیزدر كشو

وكارهای الزم، ضمن هدایت دانشگاهها و مراكز محصوالت و خدمات، درصدد است با ایجاد بسترمناسب و در نظر گرفتن ساز

تدوین استانداردهای پژوهش "و"دكشور به استاندار های علمي تبدیل یافته"استانداردسازی، مقدمات پژوهشي به رفع نیازهای علمي

چهار  وجودسطح جامعه فراهم سازد.  به صنایع، مراكز خدماتي و نهایتاً های علمي را به منظور معرفي و انتقال پیشرفت"محور

، بستر الزم را برای تحقیق و پژوهش پژوهشگاه استانداردپژوهشکده، پانزده گروه پژوهشي و بیش از یکصد آزمایشگاه تخصصي در

 راهم آورده است.ف
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 نحوه سازماندهی گزارش

 
میزان و نحوه دستیابي به وضعیت مطلوب با معیارها و  مقایسه ،اندازه گیری ،فرایند سنجش ،به طور كلي نظام ارزیابي عملکرد

 بهبودپوشش معین با شاخص های معین و در دوره زماني معین با هدف بازنگری، اصالح و  نگرش معین در دامنه و حوزه تحت

های در جریان، مدیریت كارآمد و تسریع در ایجاد تغییر و  فعالیت  یك فرصت قابل توجه برای توسعه ، ارزیابي .ر مي باشدستمم

ارائه آمار  گزارش حاضر در چارچوب این تعریف به جمع آوری، بررسي، تنظیم و. باشدها و نهادها ميدر تمامي سازمانتحول 

بر  وهشگاهژساله پ یكبه ترتیب ساختار سازماني پرداخته است. آمار عملکرد  1392وهشگاه در سال عملکرد بخش های مختلف پژ

ارائه گردیده  16تا  1و نمودارهای  15تا  1در جداول شماره  )ساعپ(پژوهشگاه اطالعات علميثبت شده در سامانه اساس اطالعات 

  .پیوست اطالعاتي درج شده است جزئیات مربوط به فعالیت های پژوهشي در آمار تفصیلي و  است.

های مختلف پژوهشگاه به صورت ماهیانه در سامانه ساعپ ثبت، تأیید ماهیانه و نیز تایید با توجه به اینکه آمار فعالیت های بخش

 باشد. عهده واحدهای مربوطه مي رت اطالعات ثبت شده بنهایي گردیده است لذا مسئولیت صحّ
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 2931مهمترين فعالیت هاي پژوهشگاه استاندارد در سال 
 

 ء پژوهشگاه استانداردامنا هیأتفعالیت هاي  -الف
 الملليعلمي در تدوین استانداردهای ملي و بین هیأت تدوین دستورالعمل استفاده از خدمات خبرگان و محققان غیر .1

 92پژوهشگاه در سال  امناء هیأتتهیه مجلد صورت جلسات  .2

 برگزاری پنجمین نشست كمیسیون دائمي پژوهشگاه .3

 تهیه مجلدات فهرست قوانین و مجوزها، آیین نامه ها و صورت جلسات پژوهشگاه .4

 علمي جدید در پژوهشگاه از دفتر نظارت و ارزیابي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیأتنفر عضو  45كسب مجوز استخدام  .5

 (11/3/92مورخ  23/2/ 34255ه شماره )نام 

 ء پژوهشگاهامنا هیأتبرگزاری ششمین نشست  .6

 تدوین پیش نویس نهایي برنامه راهبردی پژوهشگاه .7

 

 فعالیت هاي حوزه پشتیباني و توسعه منابع انساني -ب
 پژوهشگاه یبرنامه راهبرد نیمشاركت در تدو .1

 بیپژوهشگاه جهت تصو امناء هیأتآن به  میو تقد 1392سال  يلیبودجه تفص هیته .2

و ثبت آن در سامانه  1393با توجه به الزامات مندرج در بخشنامه بودجه سال  1393سال  یشنهادیبودجه پ هیو ته ازیاعتبارات مورد ن برآورد .3

 یجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیبودجه معاونت برنامه ر حهیال

 گاهپژوهش يو عموم ياختصاص یو وصول درآمدها افتیدر .4

 ها و تجهیزات آزمایشگاهيخرید، توزیع، تعمیر، كالیبراسیون دستگاه .5

 ایجاد و تجهیز سالن كنفرانس پژوهشکده شیمي و پتروشیمي  .6

 فضاسازی و تجهیز پژوهشکده سیستمهای مدیریت كیفیت .7

 اخذ مجوز بازسازی و تجهیز ساختمان جدید امور اداری )انتشارات سابق سازمان( .8

 هاساختمان آزمایشگاه مایکوتوكسینبازسازی و تجهیز  .9

 برنامه ریزی و هماهنگي جهت ایجاد فضا، تعمیر و بازسازی برای استقرار تدریجي ستاد پژوهشگاه .11

 برنامه ریزی جهت تشکیل كمیته های خرید پژوهشکده ها .11

 ایر دستگاهها به پژوهشگاهاعم از استخدام و مامور به خدمت و انتقال از س ،هاجذب نیروی انساني مورد نیاز در كلیه بخش .12

 رسمي و پیماني  يعلم أتیه غیرتهیه و صدور احکام كارگزیني كاركنان  .13

 علمي اعم از رسمي و پیماني  هیأتتهیه و صدور احکام كارگزیني كاركنان  .14

 انعقاد قرارداد كاركنان معین ، مشخص و حجمي  .15

 لف مربوط به پژوهشکده هاانعقاد قرارداد همکاری بین دستگاه های دولتي و شركت های مخت .16

 خدمتي خارج از سازمان  سنواتاصالح قرار داد كاركنان پیماني پژوهشگاه ناشي از احتساب  .17

 بازنگری كلیه پرونده های پرسنلي ناشي از ارتقاء رتبه و طبقه  شغلي  .18

 هماهنگي و پشتیباني همایش ها، سمینارها، دوره های آموزشي، جلسات  .19

 در رشته های متنوع ورزشي برای كاركنانبرگزاری مسابقات مختلف  .21

نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات الزم جهت  وتهیه و تنظیم اطالعات مالي در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها، اعتبارات و تعهدات  .21

 ارائه به مقامات ذیربط

 علمي  طبق مقررات  هیأتعلمي و غیر  هیأترسیدگي به اسناد و پرداخت حقوق و مزایای كاركنان  .22

 تهیه و تدوین بودجه جاری و عمراني پژوهشگاه .23

 نظارت بر مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب اعم از جاری ، عمراني و اختصاصي و سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط .24

 ابل مصرفتأمین اعتبار كلیه هزینه ها بر اساس تخصیص اعتبارات مصوب و به میزان درآمدهای وصولي ق .25
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كشور و حسابرس منتخب  تهیه صورت های مالي الزم از وضعیت اعتبارات و عملیات مالي و ارسال بموقع آن به وزارت دارایي و دیوان محاسبات .26

 امناء هیأت

 تهیه و تنظیم كسورات كاركنان و ارسال آن به سازمان های ذیربط)بیمه و مالیات و ...( .27

 پیگیری و دریافت اعتبارات تخصیصي از خزانه داری  .28

نظارت بر حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول، نصب عالئم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هریك از اموال و تنظیم صورت  .29

 موجودی اموال

 امناء هیأتانشگاهها و مصوبات انجام عملیات مالي پژوهشگاه برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالي و معامالتي د .31

 تامین و افزایش اعتبار مالي موسسه راسخوان و پرداخت وام ضروری مورد درخواست كاركنان  .31

 ایجاد و افتتاح حساب جداگانه پژوهشکده ها و تخصیص اعتبار الزم  .32

 پیگیری و اخذ اعتبارات الزم از سازمان  .33

 

 فعالیت هاي حوزه پژوهش -ج
 نویس برنامه راهبردی پژوهشگاهمشاركت در تدوین پیش  .1

 يدرون و برون سازمانقرارداد   61بیش از انعقاد   .2

 ( 15الي  12) جداول  طرح پژوهشي درون و برون سازماني توسط پژوهشکده ها 31بیش از  اجرای .3

 ( 15الي  12) جداول  ( توسط پژوهشکده هاISIمقاله علمي)ترویجي، پژوهشي و  81ارائه بیش از   .4

 تدوین دستورالعمل تشویق مقاالت علمي  .5

 تدوین دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلي  .6

 بازنگری دستورالعمل گرنت .7

 تشکیل شورای پژوهشي پژوهشگاه وپژوهشکده ها  .8

 اجالسیه های بین المللي وكنفرانس های علمي  هماهنگي اعزام همکاران برای شركت در .9

 برگزاری اولین همایش ملي تحقیق و توسعه صنایع تخمیری با رویکرد استانداردسازی  هماهنگي در .11

 برگزاری اولین همایش ملي تحقیقات كاربردی و استانداردسازی در توسعه صنایع نساجي و چرم هماهنگي در .11

 گروه پژوهشي مهندسي پزشکي برگزاری اولین سمینار اهمیت استاندارد های تجهیزات پزشکي و معرفي توانمندی های هماهنگي در .12

 بسته خدماتي صنایع و فرآورده های مختلف  24برنامه ریزی در راستای تهیه .13

 "صنایع نفت وگازچالش های انرژی در  "و"چالش های انرژی در صنعت سیمان "علمي  هایبرگزاری سمینار هماهنگي در .14

 ،دانشگاهي وانجمن های علمي       اتيتفاهم نامه همکاری با مراكزتحقیق 18 انعقاد .15

 راه اندازی اداره كتابخانه و مركز اسناد پژوهشگاه .16

 تمهیدات الزم در راستای راه اندازی آزمایشگاه مركزی .17

 

 فعالیت هاي آموزش و تحصیالت تکمیلي -د
 اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشي از معاونت توسعه و سرمایه انساني ریاست جمهوری .1

 نفرساعت(7744شركت شهرک های صنعتي استان تهران) مدیریتي در دوره آموزشي مهارتي و 71برگزاری  .2

 نفرساعت( 6145برگزاری دوره های آموزشي درون سازماني ویژه همکاران پژوهشگاه ) .3

 نفرساعت( 3239برگزاری دوره های آموزشي برای همکاران استاني ) .4

 نفرساعت( 112برگزاری دوره های آموزشي ویژه مدیران ) .5

 نفرساعت( 818علمي ) هیأتبرگزاری دوره های آموزشي اعضای  .6

 نفرساعت( 5344برگزاری دوره های آموزشي آزاد ) .7

 نفرساعت( 4852هماهنگي جهت برگزاری دوره های مدیران كنترل كیفیت ) .8

 نفرساعت( 27611هماهنگي جهت برگزاری دوره های كارآموزی دانشجویان ) .9

 نفر از اساتید دانشگاه ها  171اعطای پروانه كارشناسي استاندارد به  .11

 ها دانشجویان، در راستای ترویج استاندارد و ورود استانداردسازی به دانشگاه های تخصصي استانداردسازی برای اساتید وبرگزاری كارگاه .11

 دانشجو در مقطع دكترای پژوهش محور در رشته های شیمي آلي، شیمي تجزیه و مهندسي نساجي  3جذب  .12
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ورود مفاهیم استانداردسازی به رشته های دانشگاهي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته های علوم تربیتي، صنایع غذایي، حقوق و  .13

 كلیه رشته های فني و مهندسي

 رد سازی به دروس مقاطع تحصیلي وزارت آموزش وپرورشورود مفاهیم استاندا .14

 چاپ كتاب معرفي دوره های آموزشي پژوهشگاه استاندارد .15

 راه اندازی پورتال آموزش و تحصیالت تکمیلي .16

 ازدانشگاه جامع علمي كاربردی 17125تصویب دوره تك پودماني  تدوین و .17

 برگزار شده  يآموزش یان در دوره هاجهت شركت كنندگ يآموزش نامهیمورد گواه 1711از  شیصدور ب .18

   برگزاری سمینار هم اندیشي با مدیران اسبق سازمان .19

 مورد قرارداد آموزشي 71انعقاد  .21

 

 فعالیت هاي حوزه فناوري اطالعات و ارزيابي -ه 

 راه اندازی پورتال جدید فارسي و انگلیسي پژوهشگاه .1

 بخش اطالع رساني در سامانه اتوماسیون راه اندازی اتوماسیون اداری مستقل پژوهشگاه و ایجاد .2

 آنالیز و تحلیل، تکمیل و آماده سازی بستر مناسب جهت راه اندازی سامانه جامع اطالعات علمي پژوهشگاه .3

 آنالیز و تحلیل، تکمیل و آماده سازی بستر مناسب جهت راه اندازی سامانه فرایند آزمون در پژوهشگاه .4

 پژوهشگاهارتقاء پهنای باند اینترنت  .5

 ، گروه های پژوهشي و آزمایشگاه هادر اكثر ساختمان های پژوهشکده هاراه اندازی شبکه وایرلس  .6

 ساختمان های بازسازی شده شیمي و نساجي طراحي و نصب آپ لینك فیبر نوری در .7

 راه اندازی سامانه مدیریت همایش ها و سمینارها .8

 انداردراه اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه پژوهشگاه است .9

 مستندسازی كلیه اطالعات علمي پژوهشي و ثبت در سامانه ارزیابي وزارت علوم .11

 تهیه گزارشات آماری در حوزه ارزیابي عملکرد پژوهشگاه .11

 

 علمي هیأتفعالیت هاي دفتر امور  -و

 علمي  هیأت عضو به نفر 22 استخدام و تبدیل وضعیت .1

 92علمي در بهمن  هیأتشركت در فراخوان عمومي جذب  .2

 مورد پرونده متقاضیان انتقال به پژوهشگاه 181بررسي  .3

 علمي هیأتپرونده اعطای پایه استحقاقي و پایه تشویقي اعضای  29بررسي  .4

 پرونده احتساب سنوات 5بررسي  .5

 نفر 44كسب مجوزهای صالحیت عمومي، صالحیت علمي، ابالغ حکم و شماره مستخدم برای  .6

 مجوزهای كبرسن، صالحیت علمي و عمومي و ارتقاء مرتبه علمي شامل كسب هیأتانجام امور اعضای  .7

 علمي وابسته از سایر دانشگاه ها و مراكز پژوهشي هیأتانجام فعالیت های مربوط به جذب اعضای  .8

 

 فعالیت هاي حوزه تدوين -ز
 مورد صدور ابالغیه و قرارداد تدوین استاندارد  526 .1

 تر به همکاران و ارباب رجوع پاسخگویي هرچه سریعایجاد بانك اطالعاتي در دفتر امور تدوین جهت  .2

 عنوان استاندارد ملي در حوزه های مختلف  311تدوین بیش از  .3

 مورد در كمیته برنامه ریزی 45موضوع استاندارد پژوهش محور توسط شورای پژوهشي پژوهشکده ها و تصویب  91هماهنگي بررسي بیش از  .4

 رد بین المللي به سازمان ایزوموضوع  استاندا 7ارائه پیشنهاد تدوین  .5

 های كاری متناظر بین المللي ایزو كمیته فني، فرعي و گروه 81مدیریت وپایش عملکرد  .6

 تدوین دستورالعمل استاندارد پژوهش محور .7
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 (ستاد و پژوهشکده ها) 2931سال در پژوهشگاه پژوهشيخالصه عملکرد  -2جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 921 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي  -2

 21 تدوين استانداردهاي سازماني/ کارخانه اي -1

 9393 اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزي -9

 اظهارنظر در مورد پیش نويس استانداردهاي ملي در دست تدوين -4

 199 کمیته اولیه

 411 کمیته فني

 959 کمیته نهايي

 951 ويراستاري

 731 اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي  -5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 19 ايجاد

 39 اداره

 الملليبررسي و اظهارنظر درمورد پیش نويس هاي ارسالي استانداردهاي بین  -1
 211 با اعالم نظر

 151 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین الملليپیشنهاد  -7
 1 پیشنهاد شده

 9 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 1232 بازديد کنندگان

 4751 مسئولین کنترل کیفیت

 9979 کارشناسان ادارات کل

 11933 کارآموزي

 29391 کارگاه آموزشي

 22315 )آزمايشگاه همکار و...(ساير

 99747 )نفرساعت(جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 25 سمینار برگزاري همايش /

 3 سمینار همکاري در برپايي همايش/

 133 ايراد سخنراني ارائه پوستر/

 13 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 19 ترويجي -علمي 

 95 پژوهشي -علمي 

ISI 91 

 تالیف و ترجمه متون تخصصي -21

 5 کتاب

 14 جزوه آموزشي

 5 بروشور اطالع رساني )پمفلت(

 111 ،خدماتي و آزمايشگاهيارائه خدمات مشاوره اي پژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي  -29

 415 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 7 شرکت هاي بازرسي ارزيابي  -25

 هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون سازمانيطرح  -29

 91 پیشنهاد پروژه

 1 ابالغ شده

 3 خاتمه يافته

 طرح هاي پژوهشي برون سازماني)شامل خدماتي، محصول و تجاري( -21

 292 پیشنهاد پروژه

 51 عقد قرارداد

 23 خاتمه يافته
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درج گرديده است. عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتي  

 )ستاد و پژوهشکده ها(2931سالدر پژوهشگاه پژوهشيخالصه عملکرد  -2ادامه جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 نمونه مورد آزمون -27

 9999 تولید

 713 عرضه ) بازار (

 997 تعیین تعرفه

 9433 صادراتي و وارداتي

 192 ساير

 3313 جمع

 13332 موارد آزمون

 7451 آزمون تحقیقاتي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

 27 انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي همکاري و مشارکت در -23

 2459 شرکت در جلسات -13

 11 بازديد -12

 همکاري با مراکزعلمي، آموزشي و پژوهشي -11

 11292 تدريس)نفر ساعت(

 93 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد مشاور(

 13 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد راهنما(

 234 مقاالتداوري 

 27 داوري پايان نامه ها

 97 همکاري در طرح ها

 22 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 1 پیشنهاد

 13 مشارکت

 29 ايجاد و استقرار آزمايشگاه -14

 229 21315فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15
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 2931سالمقايسه عملکرد پژوهشکده ها در  -1جدول شماره 

 نوع فعالیت
پژوهشکده 

شیمي و 

 پتروشیمي

 پژوهشکده 

مواد غذايي و 

 کشاورزي

پژوهشکده برق، 

مکانیک و 

 ساختمان

پژوهشکده 

 سیستمهاي 

 کیفیت  مديريت

 99 221 41 234 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي -2

 7 9 3 9 تدوين استانداردهاي سازماني/ کارخانه اي -1

 2 2797 597 2559 اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزي -9

اظهار نظر در مورد پیش نويس استانداردهاي ملي در دست  -4

 تدوين

 14 14 11 229 کمیته اولیه

 41 213 212 273 کمیته فني

 59 73 43 295 کمیته نهايي

 224 292 49 94 ويراستاري

 7 179 231 929 اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي   -5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 2 9 22 7 ايجاد

 2 13 91 95 اداره

نويس هاي ارسالي  بررسي و اظهارنظر درمورد پیش -1

 استانداردهاي بین المللي

 3 45 55 11 اعالم نظربا 

 3 47 59 252 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین المللي پیشنهاد  -7
 3 9 2 3 شده پیشنهاد

 3 3 9 3 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 3 2119 513 937 بازديد کنندگان

 74 2473 994 1914 مسئولین کنترل کیفیت

 3 47 11 14 کارشناسان ادارات کل

 3 1133 29133 4373 کارآموزي

 1537 2333 534 441 کارگاه آموزشي

 ساير

 )آزمايشگاه همکار و...(
243 1329 2947 493 

 9221 29537 21319 1919 )نفرساعت(جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 3 23 9 1 برگزاري همايش / سمینار

همکاري در برپايي 

 همايش/ سمینار
4 9 1 3 

 1 92 241 13 سخنرانيايراد  /ارائه پوستر

 23 12 99 21 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 3 1 1 3 علمي و ترويجي

 2 7 11 4 علمي و پژوهشي

ISI 29 22 5 3 

 تالیف و ترجمه متون تخصصي -21

 3 4 3 2 کتاب

 5 21 1 5 جزوه آموزشي

بروشور اطالع رساني 

 )پمفلت(
9 3 2 2 

 495 299 95 53 ارائه خدمات مشاوره اي پژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي و خدماتي -29

 951 49 44 17 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 3 4 4 3 ارزيابي شرکت هاي بازرسي  -25

 طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون سازماني -29

 9 11 2 9 پیشنهاد پروژه

 2 3 5 2 ابالغ شده

 1 5 1 3 خاتمه يافته

)شامل خدماتي، طرح هاي پژوهشي برون سازماني -21

 محصول و تجاري

 13 59 1 44 پیشنهاد پروژه

 5 29 3 21 عقد قرارداد

 3 9 9 9 خاتمه يافته
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 گرديده است. عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتي درج

 

  

 2931سالمقايسه عملکرد پژوهشکده ها در  -1جدول شماره ادامه 

 نوع فعالیت
پژوهشکده 

شیمي و 

 پتروشیمي

 پژوهشکده 

مواد غذايي و 

 کشاورزي

 پژوهشکده 

برق، مکانیک و 

 ساختمان

وهشکده پژ

 سیستمهاي مديريت

 کیفیت 

 نمونه مورد آزمون -27

 3 2771 522 395 تولید

 3 591 244 297 بازار (عرضه ) 

 3 93 291 412 تعیین تعرفه

 3 413 537 1411 صادراتي و وارداتي

 3 227 127 415 ساير

 3 9231 2529 4494 جمع

 3 43235 9111 14233 موارد آزمون

آزمون هاي تحقیقاتي مرتبط 

 با طرح هاي پژوهشي
119 1177 939 3 

 9 9 1 2 همکاري و مشارکت در انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي  -23

 232 571 917 491 شرکت در جلسات -13

 3 43 29 23 بازديد -12

 همکاري با مراکزعلمي، آموزشي و پژوهشي -11

 2149 4332 27324 9713 تدريس)نفر ساعت(

هدايت پروژه هاي 

 دانشجويي)استاد مشاور(
43 7 7 29 

هدايت پروژه هاي 

 دانشجويي)استاد راهنما(
24 91 25 3 

 19 27 211 92 داوري مقاالت

 3 1 25 2 داوري پايان نامه ها

 2 2 11 3 همکاري در طرح ها

 3 9 1 2 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 3 5 2 2 پیشنهاد 

 1 3 23 7 مشارکت

 2 7 3 4 آزمايشگاهايجاد و استقرار  -14

 3 237 1 2 21315فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15
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2931سال ء در امنا هیأتفعالیت هاي انجام شده در حوزه رياست و دفتر  -9جدول شماره   

 ردیف 2931 سال رئوس فعالیت هاي

 1 92پژوهشگاه در سال  امناء هیأتتهیه مجلد صورت جلسات 

 2 كمیسیون دائمي پژوهشگاهبرگزاری پنجمین نشست 

 3 تهیه مجلد فهرست قوانین و مجوزهای پژوهشگاه

 4 تهیه مجلد صورت جلسات پژوهشگاه

 5 تهیه مجلد آیین نامه های پژوهشگاه

علمي جدید در پژوهشگاه از دفتر نظارت و ارزیابي وزارت علوم،  هیأتنفر عضو  45كسب مجوز استخدام 

 (11/3/92مورخ  23/2/ 34255تحقیقات و فناوری )نامه شماره 
6 

 7 ء پژوهشگاهامنا هیأتبرگزاری ششمین نشست 

 8 تدوین پیش نویس برنامه راهبری پژوهشگاه
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 2931سال فعالیت هاي دفتر فناوري اطالعات و ارزيابي در  -4جدول شماره 

 تعداد فعالیت نوع

 نرم افزار

 پورتال امور -2

 291 تکمیل اطالعات

 31 درج اخبار

 31 وب سایت انگلیسيصفحات طراحي و ساخت 

 85 های جدید  Applicationایجاد 

 45 بارگذاری فایل ها)دفاتر آموزش و تدوین(

 74 صفحات )همایش ها و دفاتر آموزش و تدوین(ایجاد 

 55 علمي هیأتایجاد و تکمیل صفحه اطالعات اعضای 

 184 بهینه سازی پورتال جدید پژوهشگاه

 (ساعپسامانه اطالعات علمي پژوهشگاه) -1

 23 آنالیز ، تحلیل و طراحي امکانات جدید نرم افزار

 24 تفصیلي( -ایجاد صفحات وب جدید)كمي 

 94 بررسي و رفع ایرادات كاربران

 9 تفصیلي( -ایجاد گزارش جدید)كمي 

 27 های نرم افزاری جدید Classایجاد 

 41 های نرم افزاری موجود Classاصالح 

 24 بررسي و اعمال تغییرات در فرم ها

 55 بررسي و اعمال تغییرات در گزارشات

 26 آموزش كار با سامانه

 36 اطالعات وارد شده در سامانهبررسي 

 گرنتامور مربوط به سامانه  -9

 3 ایجاد صفحات وب جدید

 8 بررسي و رفع ایرادات اعالم شده از سوی كاربران

 3 ایجاد گزارش جدید

 3 بررسي و اعمال تغییرات درخواستي كاربران در فرم ها

 3 بررسي و اعمال تغییرات درخواستي كاربران در گزارشات

 136 ایجاد / تغییر كاربران اتوماسیونامور -4

 343 بررسي و رفع ایرادات اعالم شده از سوی كاربران

 پژوهشگاه پست الکترونیک -5

 MailServer 144پیگیری و رفع ایرادات 

 MailServer 48تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات 

 44 ایجاد شناسه كاربری

 61 رفع ایرادات كاربران

 حضور و غیابسامانه  -9

 2 نصب نرم افزار و انجام تنظیمات

 Windows Application 12پشتیباني و رفع ایرادات نسخه 

 WebApplication 29پشتیباني و رفع ایرادات نسخه 

 12 پشتیباني و رفع ایرادات دستگاههای ساعت زني

 پرسنلي)کارگزيني( -1

 5 نصب نرم افزار و انجام تنظیمات

 WindowsApplication 47پشتیباني و رفع ایرادات نسخه 

 Web Application 33پشتیباني و رفع ایرادات نسخه 

 45 هماهنگي الزم و همکاری با شركت بام جهت رفع ایرادات كاربران

 توازن)مالي( سامانه -7
 4 نصب نرم افزار و انجام تنظیمات

 72 پشتیباني و رفع ایرادات كاربران

 12 پشتیباني و رفع ایرادات كاربران بايگاني اسنادسامانه  -3

23- SQL Server 

 12 ایجاد جداول جدید برای سامانه ساعپ و گرنت

 61 جدید برای درج اطالعات و گزارش گیری از سامانه های ساعپ و گرنت Store Procedureایجاد 

 84 های موجود برای درج اطالعات و گزارش گیری از سامانه های ساعپ و گرنت Store Procedureاصالح جداول و 

 1 جهت ارتباط با پایگاه دادهSQL Serverایجاد كاربر جدید در 

 2736 تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده نرم افزارهای موجود در پژوهشگاه
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 2931سال فعالیت هاي دفتر فناوري اطالعات و ارزيابي در  -4جدول شماره ادامه 

 شبکه

 31 آنالیز و تحلیل شبکه-22

 سرورپشتیباني امور-21

 Windows Server 7نصب 

 144 سرورهاانجام تنظیمات 

 IIS 9انجام تنظیمات 

 Domain 63تعریف كاربران جدید در 

 Update AntiVirus Server 48بررسي 

 Routerو  Switchتنظیمات  -29

Switch Config 46 

Router Config 19 

 171 رفع ایرادات نرم افزاری

 9 رفع ایرادات سخت افزاری

 395 ها Portتنظیمات 

 خدمات فیزيکي شبکه -24

 Router 22و  Switchنصب 

 2111 كابل كشي)متر(

 291 داكت كشي)متر(

 Node 217ایجاد 

 Rack 5نصب 

 Rack 12تغییر آرایش 

 89 تعویض تجهیزات شبکه

 214 رفع قطعي ارتباط

 سخت افزار

 نصب سیستم عامل و نرم افزارهاي کاربردي -25

 Windows 132نصب 

 AntiVirus 154نصب 

 Office 131نصب 

 541 نصب نرم افزارهای مورد نیاز كاربران

 811 رفع ایرادات كاربران

 اينترنت -29

 311 كنترل وضعیت پهنای باند

 ISP 84ایجاد هماهنگي با 

 384 رفع ایرادات اینترنتي كاربران

 خدمات سخت افزاري -21

 UPS 1نصب 

 72 تعمیر جزیي قطعات

 61 تعویض قطعات

 24 نصب پرینتر جدید

 86 رفع ایراد و نصب پرینتر موجود

 U 24پشتیباني شبکه، كامپیوتر و پروجکشن سالن 

 VPNسامانه-27
 51 ایجاد شناسه كاربری

 61 رفع ایرادات كاربران

 وايمکسمودم  امور پشتیباني-23
 21 انجام تنظیمات اولیه برای كاربران

 17 رفع ایرادات كاربران

13- FTP Server 
 FTP 6ایجاد تنظیمات 

 FTP 51قرار دادن فایل های مورد نظر در 

 ارزيابي عملکرد -12

 5 شش ماهه و...(-كتابچه گزارشات دوره ای)ساالنه تهیه

 17 آنالیز و تحلیل آمارها

 1 تهیه بروشور، پمفلت و ....

 1 تهیه گزارشات آماری جهت ارائه به وزارت علوممستندسازی و 

 2 تهیه گزارشات آماری جهت ارائه به سازمان ملي استاندارد

 3 پژوهشگاهریاست محترم تهیه گزارشات آماری جهت ارائه به 
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 2931در سال فعالیت هاي دفتر پژوهش هاي کاربردي و فناوري  -5جدول شماره 

 تعداد فعالیت نوع

 دستورالعمل و آيین نامه -2

 2 شنهادیپ

 11 تهیه

 2 بازنگری و اعالم نظر

 جشنواره پژوهش -1
 1 بررسي مدارک پژوهشي داوطلبین

 1 انتخاب پژوهشگران برتر

 همايش، سمینار، نمايشگاه -9

 13 انجام هماهنگي های الزم جهت برگزاری همایش، سمینار و نمایشگاه

 3 برگزاری همایش و سمینار

 3 مشاركت و حضور فعال در جشنواره یا نمایشگاه

 16 اطالع رساني همایش ها و سمینارها به پژوهشکده ها

 طرحهاي پژوهشي برون سازماني -4

 53 هماهنگي درخصوص كلیه امور مرتبط با پروپوزال در تعامل با مجری و كارفرماانجام 

 53 بررسي پروپوزال ها و قراردادها

 151 انجام كلیه مراحل اداری قراردادهای منعقده )از ابالغ به مجری تا اختتام(

 53 تعداد قرارداهای منعقده

 16 تعداد قراردادهای خاتمه یافته

 1 جلساتبرگزاری 

 6735111 )هزار ریال(میزان اعتبار پروژه های منعقده

 طرحهاي پژوهشي درون سازماني -5

 11 بررسي پروپوزال ها

 1 داوری پروپوزال های مصوب

 12 انجام كلیه مراحل اداری قراردادهای منعقده)از ابالغ به مجری تا اختتام(

 1 تعداد قراردادهای منعقده

 1 قراردادهای خاتمه یافتهتعداد 

 23111 و مصوب)هزار ریال(میزان اعتبار پروژه های منعقده 

 گرنت -9

 3 تعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت چاپ مقاالت در نشریات معتبر

 27 شركت در همایش های داخليتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 3 شركت در همایش های بین الملليتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 8 خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهيتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 7 خرید مواد مصرفيتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 1 پرداخت حق عضویت در مجامع بین الملليتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 5 پرداخت هزینه های خدمات آزمایشگاهيتعداد صدور مجوز هزینه كرد گرنت جهت 

 12511 مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت چاپ مقاالت در نشریات معتبر )هزار ریال(

 31111 مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت چاپ مقاالت در همایش های داخلي )هزار ریال(

 99111 گرنت جهت چاپ مقاالت در همایش های بین المللي )هزار ریال(مبلغ اعتبار هزینه كرد 

 151121 مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهي )هزار ریال(

 51811 مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت خرید مواد مصرفي )هزار ریال(

 1 عضویت در مجامع بین المللي )هزار ریال(مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت پرداخت حق 

 21111 مبلغ اعتبار هزینه كرد گرنت جهت پرداخت هزینه های خدمات آزمایشگاهي )هزار ریال(

 7 جلسات شورای پژوهشي)تعداد(

 18 جلسات كارشناسي

 11 جلسات بازنگری و تهیه دستورالعمل ها

 12 جلسات شورای مدیران

 18 پژوهشي پژوهشکده هاجلسات شورای 

 3 جلسات شورای پژوهشي پژوهشگاه

 13 جلسات كارگروه اعزام پژوهشگاه و سازمان

 21 جلسات برون سازماني )جلسات برگزارشده با سازمانها و صنايع و دستگاههاي اجرايي(-7

 1 دستگاههای اجرایياطالع رساني اولویتهای پژوهشي  اطالع رساني اولويتها و نیازهاي پژوهشي به مجريان -3

 تفاهم نامه -23

 13 و انعقاد تفاهم نامه با سایر سازمانها مذاكرهبرگزاری جلسات جهت 

 7 برگزاری جلسات جهت اجرایي شدن تفاهم نامه

 12 تعداد تفاهم نامه منعقده
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 *عناوين و شرح جزئیات دوره هاي آموزشي برگزار شده  در پیوست اطالعاتي درج گرديده است.

 

  

 2931تکمیلي در سال آموزش و تحصیالت فعالیت هاي انجام شده در حوزه -9جدول 

 نوع فعالیت تعداد

 )نفر/ساعت( درون سازماني 6145

 *برگزاري دوره هاي آموزشي -2

 

 )نفر/ساعت( )هماهنگي(مدیران كنترل كیفیت 4768

 )نفر/ساعت( دوره های ویژه 5344

 كارگاه ها )هماهنگي( 3

 )نفر/ساعت( كارآموزی دانشجویان 27611

 گواهینامهصدور  -1 1798

 ارزيابي آموزشها با استناد به فرمهاي نظرسنجي -9 72

 آموزش 3
 تدوين فرمها و دستورالعملها -4

 تحصیالت تکمیلي 1

 تدوين سرفصل دروس مرتبط با استاندارد و يا تحصیالت تکمیلي -5 1

 مدرسین 53
 تنظیم قراردادهاي آموزشي -9

 شركتها 18

 برگزاری جلسه 21
 

 در جلسات شرکت -1
 درون سازمانيجلسات  63

 برون سازمانيجلسات  21

 آموزش ساالنه پرسنل 3

 مدیران كنترل كیفیت )هماهنگي( 1 تدوين برنامه آموزشي  -7

 )نفر/ساعت( آموزش های برون سازماني 11983

 برگزاري سمینار/سخنراني علمي -3 4

 تحصیالت تکمیليدانشجويان  -23 تعیین واحدهای درسي 24
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 2931علمي در سال  هیأتگزارش عملکرد دفتر امور  -1جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 علمي از طريق فراخوان هیأتجذب  -2

 15 دریافت شماره مستخدم از وزارت علوم

 19 مركزی جذب هیأتعلمي از  هیأتكسب مجوز صالحیت عمومي برای اعضای 

 3 مركزی جذب هیأتعلمي از  هیأتكسب مجوز صالحیت علمي برای اعضای 

 7 علمي از دفتر نظارت و ارزیابي آموزش عالي هیأتدریافت ابالغ حکم 

 22 علمي هیأتکسب مجوز استخدام و تبديل وضعیت به  -1

 169 فراخوان شرکت در -9

 علمي از طريق تبديل وضعیت هیأتجذب  -4

 2 علمي مربي/استادیار هیأتقراردادی/پیماني به عضو 

 11 پیماني به رسمي آزمایشي

 1 رسمي آزمایشي به رسمي قطعي

 علمي هیأتپیگیري امور  -5

 29 اعطای پایه استحقاقي

 2 اعطای پایه تشویقي

 5 سنوات اعطای پایه ار طریق احتساب

 علمي هیأتارتقاءمرتبه اعضاي  -9

 وزرات علوم( امناء هیأت)ازدفتر 

 1 مربي به استادیار

 1 استادیار به دانشیار

 1 دانشیار به استاد

 11  علمي خارج از پژوهشگاه  هیأتمحاسبه امتیاز ناشي از فعالیتهاي تدوين براي اعضاي  -1

 181  بررسي پرونده متقاضیان انتقال به پژوهشگاه -7
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 2931سال گزارش عملکرد دفتر امور تدوين در  -7جدول شماره 

 عنوان فعالیت تعداد

موضوع 71  کارشناسي اولیه بر  روي پیشنهادات استانداردهاي پژوهش محور 

هماهنگي امور تدوين  -2   

موضوع 71  استانداردهاي پزوهش محور به شوراهاي پژوهشيارسال پیشنهادات  

موضوع 54  ارائه پیشنهادات پژوهش محور به سازمان 

مورد 54  اعالم به دبیر به منظور ورود اطالعات به سامانه پیشنهادات تدوين 

موضوع 2131  دات تدوين استانداردهاي ملياکارشناسي در سامانه بر روي پیشنه 

مورد 434  مصوبات کمیته برنامه ريزيپیگیري  

عدد 519  صدور ابالغیه و قرارداد 

منبع 133  ارائه منابع و مدارک به دبیران جهت تدوين استانداردهاي ملي و بین المللي 

مورد  425*   بررسي صورت جلسات و پیش نويس استاندارد ملي براي طرح در کمیته هاي ملي 

مورد 122**   استاندارد براي چاپ و بارگذاري بر روي پورتال سازمانامور مربوط به ارسال  

فهرست 24  ارائه فهرست دبیران براي تسويه حساب مالي ابالغیه ها و قراردادها 

نفر ساعت 93 علمي جديد االستخدام هیأتآموزش به کارشناسان و اعضاي    

آموزش -1  نفر ساعت 21  وهشي و صنعتيفراد معرفي شده از مراکز علمي، پژآموزش به ا   

کارگاه 1  برگزاري کارگاه آموزشي براي کارشناسان پژوهشگاه 

جلسه 124  جلسات داخلي 

شرکت در جلسات -9  

جلسه 41  وهشي پژوهشکده هاجلسات شوراي پژ 

جلسه 42  جلسات کمیته برنامه ريزي 

جلسه 93  جلسات کمیته ملي 

جلسه 243  جلسات برون سازماني 

کمیته هاي متناظر -4 هاي فني/ فرعي/ کارگروه هاي متناظر جديدتاسیس کمیته  3  

کمیته 41  پايش عملکرد کمیته هاي متناظر 

 
 تعريف شده استمورد نام کاربري  273

ساير فعالیت ها-5  

 
 

مورد مربوط به مصوبات سال گذشته مي باشد. 93*   

 
 

مورد مربوط به مصوبات سال گذشته مي باشد. 93**   

  



08 

 

 2931سال در  دفتر امور اداري و خدمات کارکنانفعالیت هاي انجام شده  -3شماره جدول 

 تعداد عنوان فعالیت
 اداره امور اداري و رفاه

 اداري -2

 143 مکاتبات اداری برون سازماني -2-2

 319 مکاتبات اداری درون سازماني -1-2

 84 گواهي اشتغال به كار -9-2

 42 معرفي نامه پرسنل -4-2

 1356 دریافت و ثبت برگه های درخواست خودرو -5-2

 1192 دریافت و ثبت برگه های حواله انبار -9-2

 787 دریافت و ثبت برگه های درخواست خرید -1-2

 322 تهیه ابالغیه قراردادها -7-2

 علمي هیأتکارگزيني غیر  -1

 6165 دریافت و ثبت برگه های مرخصي -2-1

 3229 دریافت و ثبت برگه های مأموریت -1-1

 212 بررسي پرونده پرسنل -9-1

 326 صدور قرارداد پرسنل كارمعین / مشخص -4-1

 258 صدور حکم كارگزیني پرسنل رسمي -5-1

 79 صدور حکم كارگزیني پرسنل پیماني -9-1

 علمي هیأتکارگزيني  -9

 989 دریافت و ثبت برگه های مرخصي -2-9

 995 دریافت و ثبت برگه های مأموریت -1-9

 77 بررسي پرونده پرسنل -9-9

 115 علمي رسمي هیأتصدور حکم كارگزیني  -4-9

 72 علمي پیماني هیأتصدور حکم كارگزیني  -4-9

 علمي هیأتبايگاني  -4
 178 بایگاني ستادی-2-4

 983 بایگاني پرسنلي-1-4

 علمي هیأتغیر بايگاني  -5
 361 بایگاني ستادی-2-5

 1445 بایگاني پرسنلي-1-5

 رفاه -9

 434 دریافت مدارک پزشکي همکاران به منظور تحویل به بیمه تکمیلي-2-9

 185 پرداخت هزینه درمان بیمه تکمیلي همکاران-1-9

 116 تکمیليصدور معرفي نامه به مراكز پزشکي طرف قرارداد بیمه -9-9

 357 تعویض دفترچه و تمدید اعتبار دفترچه بیمه تأمین اجتماعي-4-9

 37 بررسي و تخصیص انواع كمك هزینه به پرسنل-5-9

 اداره تدارکات

 1  ثبت ورود و خروج اجناس از انبار -انباردار  -1

 کارپردازي -7

 1117 خرید تجهیزات اداری-2-7

 1 و ساختماني خرید تجهیزات تأسیساتي-1-7

 1 خرید تجهیزات آزمایشگاهي-9-7

 1 برگزاری مراسم و پذیرایي-4-7

 45 انجام خدمات چاپي از قبیل )بنر ـ تابلو ـ مهرهای اداری و ...(-5-7

 5 پرداخت قبوض )آب ـ برق ـ گاز ـ تلفن(-9-7

 21 تهیه بلیط )هواپیما ـ اتوبوس ـ قطار( جهت مأموریت كاركنان-1-7

 1 كاركنان مناسب های مختلف و توزیع آن بین خرید اقالم رفاهي و هدایا در طول سال به-7-7

 حسابداري -3

 831 تنظیم قبض انبار اجناس خریداری شده-2-3

 1423 تنظیم حواله انبار اجناس تحویلي-1-3

 978 تنظیم صورت مجلس تحویل كاال اجناس خریداری شده-9-3

 1126 هزینه در سیستم حسابداری عاملثبت اسناد -4-3

 43 دریافت تنخواه گردان تداركات از امور مالي و ثبت آن در سیستم حسابداری عامل-5-3

 196 پرداخت تنخواه گردان به كارپردازان و ثبت آن در سیستم حسابداری عامل-9-3

 نقلیه -23

مدیران و مأموریت های اداری امور نقلیه و هماهنگي جهت سرویس ایاب و ذهاب -2-23

 كاركنان

755 

 1 انجام امور مربوط به تعمیر خودروهای پژوهشگاه-1-23

  1 انجام امور مربوط به اخذ مجوز طرح ترافیك، عوارض، بیمه و ... خودروهای پژوهشگاه-9-23
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 2931فعالیت هاي انجام شده دفتر امور مالي در سال  -23شماره جدول 

 عنوان فعالیت تعداد

 مديريت امور مالي

  نظارت بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آنها به خزانه داري کل -2 246

  نگهداري سقف بودجه مصوب و تفصیلي پژوهشگاه برحسب اعتبارات برنامه اي واحد استفاده کننده، تهیه و صدور حواله اعتبارات -1 1986

  اعتبارات برحسب برنامه ها و فصول و مواد هزينهتنظیم و نگهداري دفاتر  -9 1865

  نگهداري حساب و نظارت بر اموال پژوهشگاه -4 611

  نگهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه نقدينه ها، سپرده ها و اوراق بهادار -5 155

  تايید درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داري کل -9 18

 کارشناسان مالي

 صدور اسناد حسابداری -2-1 2131

 دريافت و پرداخت -1

 رسیدگي اسناد حسابداری -1-1 2155

 صدور چك -9-1 2751

 واریز وصول چك های صادره -4-1 2815

 بایگاني -5-1 2625

 تهیه درخواست وجه جاری، تملك و درامد اختصاصي -9-1 11

 تهیه صورت مغایرت های بانکي -2-7 917

 تهیه تراز ماهانه حساب های مستقل -7-1 117 دفترداري -7

 تهیه گزارشات عملکرد مالي -9-7 36

 ورود اطالعات احکام كارگزیني در سیستم حقوق و دستمزد -2-3 1935

 حقوق و دستمزد -3

 ورود اطالعات كسورات جدید كاركنان به صورت ماهیانه -1-3 2111

 تنظیم لیستهای حقوق ماهیانه و پرداخت حقوق -9-3 211

 محاسبات و پرداخت سایر مزایای كاركنان به صورت ماهیانه -4-3 1381

 محاسبات و پرداخت ماموریت كاركنان به صورت ماهیانه -5-3 741

 بیمه تامین اجتماعي -2-23 2135

 بیمه و مالیات -23

 بیمه خدمات درماني -1-23 963

 بیمه سازمان بازنشستگي -9-23 968

 بیمه تکمیلي -4-23 6112

 بیمه عمر -5-23 6111

 بیمه نیروهای مسلح -9-23 4

 مالیات -1-23 67

 صدور پیش صورتحساب نمونه های دریافتي جهت آزمون -2-22 4991

 درآمد -22

 تطبیق فیش های واریزی با پیش صورتحسابهای صادره -1-22 3433

 صدور صورتحساب نهایي -9-22 3345

 صدور گواهي تسویه -4-22 326

 گزارش ماهیانه صورتحسابهای درآمد ماهانه -5-22 12

 تهیه گزارش اعالم بدهي واحدهای تولیدی و ادارات تابعه -9-22 276

 بایگاني فیش های دریافتي -1-22 4115
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2931در سال  برنامه و بودجه فعالیت هاي انجام شده دفتر -22جدول شماره   

 نوع فعالیت  تعداد

  تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی، پنج ساله و سالیانه به منظور تحقق مطلوب اهداف -1 4

  تهیه و تنظیم بودجه تفصیلي متناسب با برنامه های ارائه شده سالیانه -2 17

  پژوهشگاهشناسایي منابع قابل وصول برای اجرای برنامه های  -3 7

  بررسي و برآورد دقیق اعتبارات مورد نیاز براساس اهداف و برنامه های تدوین شده -4 15

  تهیه و ارائه ساز و كارهای الزم برای تحقق درآمدهای اختصاصي -5 11

  پژوهشگاه اخذ اعتبارات مورد نیاز از مراجع ذیربط از طریق ارائه توجیهات الزم درخصوص اهداف و برنامه های -6 14

  مطالعه و بررسي مستمر ساختار و وظایف و توزیع و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها -7 21

  بررسي وضعیت تشکیالت و پستهای سازماني و ارائه های برنامه های بهبود مربوط به جذب و نگهداری نیروی انساني -8 27

  مدیران و كاركنان در پستهای سازمانيبررسي و اظهار نظر قانوني در ارتباط با انتصاب  -9 21

  مراقبت در اجرای صحیح ساختار و رعایت ضوابط و مقررات در انتصابات -11 11

  تهیه طرح جامع آموزش ضمن خدمت مدیران و كاركنان و اجرای برنامه های بهسازی و توانمند سازی اعضا -11 1

  منظوركسب اطمینان از اثر بخشي دوره ها و اخذ نتایج مطلوبارزیابي دوره های آموزشي طي شده به  -12 1
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 2931فعالیت هاي انجام شده در پژوهشکده شیمي و پتروشیمي در سال  -21جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 234 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي  -2

 9 کارخانه ايتدوين استانداردهاي سازماني/  -1 

 2559 اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزي -9

 اظهار نظر در مورد پیش نويس استانداردهاي ملي در دست تدوين -4

 229 کمیته اولیه

 273 کمیته فني

 295 کمیته نهايي

 94 ويراستاري

 929  اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي  -5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 7 ايجاد

 95 اداره

 بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نويس هاي ارسالي استانداردهاي بین المللي -1
 11 با اعالم نظر

 252 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین المللي -7
 3 پیشنهاد شده

 3 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 937 بازديد کنندگان

 1914 مسئولین کنترل کیفیت

 14 کارشناسان ادارات کل

 4373 کارآموزي

 441 کارگاه آموزشي

 243 )آزمايشگاه همکار و...(ساير

 1919 جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 1 برگزاري همايش /سمینار

 4 همايش/سمینارهمکاري در برپايي 

 13 ايراد سخنراني/ ارائه پوستر 

 21 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 3 علمي و ترويجي

 4 علمي و پژوهشي

ISI 29 

 تالیف و ترجمه متون تخصصي -21

 2 کتاب

 5 جزوه آموزشي

 9 بروشور اطالع رساني )پمفلت(

 53 و خدماتيارائه خدمات مشاوره اي پژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي  -29

 17 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 3 شرکت هاي بازرسي ارزيابي  -25

 طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون سازماني -29

 9 پیشنهاد پروژه

 2 ابالغ شده

 3 خاتمه يافته

 )شامل خدماتي، محصول و تجاري(طرح هاي پژوهشي برون سازماني -21

 44 پیشنهاد پروژه

 21 عقد قرارداد

 9 خاتمه يافته
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 2931فعالیت هاي انجام شده در پژوهشکده شیمي و پتروشیمي در سال  -21جدول شماره ادامه 

 تعداد نوع فعالیت

 نمونه مورد آزمون -27

 395 تولید

 297 عرضه ) بازار (

 412 تعیین تعرفه

 1411 صادراتي و وارداتي

 415 ساير

 4494 جمع

 14233 موارد آزمون

 119 آزمون هاي تحقیقاتي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

 2 همکاري و مشارکت در انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي  -23

 491 شرکت در جلسات -13

 23 بازديد -12

 آموزشي و پژوهشيهمکاري با مراکز علمي،  -11

 9713 تدريس)نفرساعت(

 43 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد مشاور(

 24 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد راهنما(

 92 داوري مقاالت

 2 داوري پايان نامه ها

 3 همکاري در طرح ها

 2 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 2 پیشنهاد

 7 مشارکت

 4 ايجاد و استقرار آزمايشگاه -14

 2 21315فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15

 عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتي درج گرديده است.
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 2931در سال  پژوهشکده مواد غذايي و کشاورزيفعالیت هاي انجام شده در  -29جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 41 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي  -2

 3 تدوين استانداردهاي سازماني/ کارخانه اي -1

 597 اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزي -9

 اظهار نظر در مورد پیش نويس استنانداردهاي ملي در دست تدوين -4

 11 کمیته اولیه

 212 کمیته فني

 43 کمیته نهايي

 49 ويراستاري

 231 اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي  - 5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 22 ايجاد

 91 اداره

 بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نويس هاي ارسالي استانداردهاي بین المللي -1
 55 اعالم نظربا 

 59 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین الملليپیشنهاد  -7
 2 پیشنهاد شده

 9 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 513 بازديد کنندگان

 994 مسئولین کنترل کیفیت

 11 کارشناسان ادارات کل

 29133 کارآموزي

 534 گاه آموزشيکار

 1329 )آزمايشگاه همکار و...(ساير

 21319 جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 9 برگزاري همايش /سمینار

 9 همکاري در برپايي همايش/سمینار

 241 ايراد سخنراني/ ارائه پوستر 

 99 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 1 علمي و ترويجي

 11 علمي و پژوهشي

ISI 22 

 تخصصيتالیف و ترجمه متون  -21

 3 کتاب

 1 جزوه آموزشي

 3 بروشور اطالع رساني )پمفلت(

 95 و آزمايشگاهي خدماتيپژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي ،  ارائه خدمات مشاوره اي -29

 44 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 4 شرکت هاي بازرسي ارزيابي  -25

 سازمانيطرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون تعداد  -29

 2 پیشنهاد پروژه

 5 ابالغ شده

 1 خاتمه يافته

 )شامل خدماتي، محصول و تجاري(طرح هاي پژوهشي برون سازماني -21

 1 پیشنهاد پروژه

 3 عقد قرارداد

 9 خاتمه يافته
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 اطالعاتي درج گرديده است.عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست 

 2931در سال  پژوهشکده مواد غذايي و کشاورزيهاي انجام شده در  فعالیت -29جدول شماره ادامه 

 تعداد نوع فعالیت

 نمونه مورد آزمون -27

 

 522 تولید

 244 عرضه ) بازار (

 291 تعیین تعرفه

 537 صادراتي و وارداتي

 127 ساير

 2529 جمع

 9111 موارد آزمون

 1177 آزمون هاي تحقیقاتي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

 1 همکاري و مشارکت در انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي  -23

 917 شرکت در جلسات -13

 29 بازديد -12

 همکاري با مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي-11

 27324 تدريس)نفرساعت(

 7 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد مشاور(

 91 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد راهنما(

 211 داوري مقاالت

 25 داوري پايان نامه ها

 11 همکاري در طرح ها

 1 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 2 پیشنهاد

 23 مشارکت

 3 ايجاد و استقرار آزمايشگاه -14

 1 2131فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15
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 2931در سال  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمانفعالیت هاي انجام شده در  -24جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 221 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي  -2

 9 تدوين استانداردهاي سازماني/ کارخانه اي -1

 2797 پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزياظهار نظر در مورد  -9

 اظهار نظر در مورد پیش نويس استانداردهاي ملي در دست تدوين -4

 14 کمیته اولیه

 213 کمیته فني

 73 کمیته نهايي

 292 ويراستاري

 179  اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي  -5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 9 ايجاد

 13 اداره

 بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نويس هاي ارسالي استانداردهاي بین المللي -1
 45 اعالم نظربا 

 47 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین الملليپیشنهاد  -7
 9 پیشنهاد شده

 3 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 2119 بازديد کنندگان

 2473 مسئولین کنترل کیفیت

 47 کارشناسان ادارات کل

 1133 کارآموزي

 2333 کارگاه آموزشي

 2947 )آزمايشگاه همکار و...(ساير

 29537 جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 23 برگزاري همايش /سمینار

 1 برپايي همايش/سمینارهمکاري در 

 92 ايراد سخنراني/ ارائه پوستر 

 12 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 1 علمي و ترويجي

 7 علمي و پژوهشي

ISI 5 

 تالیف و ترجمه متون تخصصي -21

 4 کتاب

 21 جزوه آموزشي

 2 بروشور اطالع رساني )پمفلت(

 299 و آزمايشگاهي خدماتي ،پژوهشي و فني به واحدهاي تولیديارائه خدمات مشاوره اي  -29

 49 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 4 شرکت هاي بازرسي ارزيابي  -25

 طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون سازمانيتعداد  -29

 11 پیشنهاد پروژه

 3 ابالغ شده

 9 خاتمه يافته

 )شامل خدماتي، محصول و تجاري(طرح هاي پژوهشي برون سازماني -21

 59 پیشنهاد پروژه

 29 عقد قرارداد

 9 خاتمه يافته
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 عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتي درج گرديده است.

 2931در سال  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمانفعالیت هاي انجام شده در  -24جدول شماره ادامه 

 تعداد نوع فعالیت

 نمونه مورد آزمون -27

 2771 تولید

 591 عرضه ) بازار (

 93 تعیین تعرفه

 413 صادراتي و وارداتي

 227 ساير

 9231 جمع

 43235 موارد آزمون

 939 آزمون هاي تحقیقاتي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

 9 همکاري و مشارکت در انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي  -23

 571 شرکت در جلسات -13

 43 بازديد -12

 علمي، آموزشي و پژوهشيهمکاري با مراکز  -11

 4332 تدريس)نفرساعت(

 7 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد مشاور(

 25 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد راهنما(

 27 داوري مقاالت

 1 داوري پايان نامه ها

 2 همکاري در طرح ها

 9 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 5 پیشنهاد

 3 مشارکت

 7 ايجاد و استقرار آزمايشگاه -14

 237 21315فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15
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 2931در سال  بازرسي و پژوهشکده سیستم هاي مديريت کیفیتفعالیت هاي انجام شده در  -25جدول شماره 

 تعداد نوع فعالیت

 99 مصوب کمیته ملي و پژوهش محور تدوين استانداردهاي ملي  -2

 7 تدوين استانداردهاي سازماني / کارخانه اي -1

 2 اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوين در کمیته برنامه ريزي -9

 اظهار نظر در مورد پیش نويس استانداردهاي ملي در دست تدوين -4

 14 کمیته اولیه

 41 کمیته فني

 59 کمیته نهايي

 224 ويراستاري

 7  اظهارنظر در مورد پیشنويس استانداردهاي ملي  -5

 ايجاد و اداره کمیته هاي فني ، فرعي و گروه هاي کاري  -9

 (ISO،IEC،CODEXمتناظر)

 2 ايجاد

 2 اداره

 بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نويس هاي ارسالي استانداردهاي بین المللي -1
 3 اعالم نظر با

 3 بدون اعالم نظر

 تدوين استاندارد بین المللي -7
 3 پیشنهاد شده

 3 مصوب

 آموزش ) نفر ساعت ( -3

 3 بازديد کنندگان

 74 مسئولین کنترل کیفیت

 3 کارشناسان ادارات کل

 3 کارآموزي

 1537 کارگاه آموزشي

 493 )آزمايشگاه همکار و...(ساير

 9221 جمع

 همايش ها و سمینارهاي تخصصي -23

 3 برگزاري همايش /سمینار

 3 همکاري در برپايي همايش/سمینار

 1 ايراد سخنراني/ ارائه پوستر 

 23 شرکت در همايش/ سمینار

 مقاالت علمي -22

 3 علمي و ترويجي

 2 علمي و پژوهشي

ISI 3 

 تالیف و ترجمه متون تخصصي -21

 3 کتاب

 5 جزوه آموزشي

 2 بروشور اطالع رساني )پمفلت(

 495 و آزمايشگاهي خدماتي، ارائه خدمات مشاوره اي پژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي  -29

 951 ارزيابي آزمايشگاه هاي همکار  -24

 3 شرکت هاي بازرسي ارزيابي  -25

 طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي درون سازمانيتعداد  -29

 9 پیشنهاد پروژه

 2 ابالغ شده

 1 خاتمه يافته

 طرح هاي پژوهشي برون سازماني -21

 13 پیشنهاد پروژه

 5 عقد قرارداد

 3 خاتمه يافته
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 عناوين و شرح جزئیات بندهاي جدول فوق در پیوست اطالعاتي درج گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 31در سال  بازرسيو کیفیت  مديريتپژوهشکده سیستم هاي فعالیت هاي انجام شده در  -25جدول شماره ادامه 

 تعداد نوع فعالیت

 نمونه مورد آزمون -27

 3 تولید

 3 عرضه ) بازار (

 3 تعیین تعرفه

 3 صادراتي و وارداتي

 3 ساير

 3 جمع

 3 موارد آزمون

 3 آزمون هاي تحقیقاتي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

 9 همکاري و مشارکت در انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي  -23

 232 شرکت در جلسات -13

 3 بازديد -12

 همکاري با مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي -11

 2149 تدريس)نفرساعت(

 29 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد مشاور(

 3 هدايت پروژه هاي دانشجويي)استاد راهنما(

 19 داوري مقاالت

 3 داوري پايان نامه ها

 2 همکاري در طرح ها

 3 ويراستاري مقاالت/ کتب

 آيین نامه ها -19
 3 پیشنهاد

 1 مشارکت

 2 ايجاد و استقرار آزمايشگاه -14

 3 21315فعالیت هاي مربوط به استقرار  -15
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 نمودارهای مقایسه عملكرد
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هانیروي انساني پژوهشکدهمقايسه  -2 نمودار شماره  
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  (مصوب کمیته ملي) و پژوهش محور مليهاي استاندارد تدوين  -1 نمودار شماره

 

 

  شدهآموزش هاي برگزارمجموع  -9 نمودار شماره
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  ISIمجموع مقاالت علمي  -4 نمودار شماره

 

  مجموع مقاالت علمي پژوهشي -5 نمودار شماره
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(پیشنهاد پروژه )درون سازمانيطرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي  -9نمودار شماره   

 

  (پروژه پیشنهاد) رون سازمانيبطرح هاي پژوهشي  -1 نمودار شماره
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 (و خاتمه يافته عقد قرارداد ) طرح هاي پژوهشي برون سازماني -7 نمودار شماره

 

 (مصوب ) طرح هاي پژوهشي درون سازماني -3نمودار شماره   
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  هاي مورد آزمونجمع کل نمونه  -23نمودار شماره 

 
 

 خدمات مشاوره اي پژوهشي و فني به واحدهاي تولیدي و خدماتي -22 نمودار شماره
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    همايش ها و سمینارهاي تخصصي برگزاري -21نمودار شماره 
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 ه منعقد شد يقاتیتحق يجذب شده از محل قراردادها يدرآمد اختصاص -29نمودار شماره 
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8% 

47% 

6% 

39% 

 پژوهشکده غذایی و کشاورزی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت



38 

 

  )وصول شده( يدرآمد حاصل از ارائه خدمات آموزش -24نمودار شماره 
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11% 

57% 

21% 

 پژوهشکده غذایی و کشاورزی 11%

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت
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 آزمون انجام درآمد حاصل از  -25نمودار شماره 
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12% 

40% 

48% 

0% 

 پژوهشکده غذایی و کشاورزی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت



41 

 

 

 پژوهشگاهپرسنل  -29نمودار شماره 
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 2931آمار تفصیلی سال

 

 )پیوست اطالعاتی(

 



 تدوین استانداردهای ملی

 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 0 نانواکسیدهای نیکل 1
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش  -روغن پالم صنعتی 2
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش  -پالم کرنل صنعتی 3
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 تعیین ويژگی های پنکیک 4
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 تعیین ويژگی های ريمل 5
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 تعیین ويژگی های سايه چشم 6
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 0 0 0 0 0 مات کلی برای صالحیت تولید کنندگان مواد مرجعاالز 7
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 بازرسی کیفیت و

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

8 
 مهارت آزمايشگاه های آزمونپروتکل هماهنگ بین المللی برای 

 شیمی تجزيه 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 0 0 0 0 0 مهارت آزمونراهنما برای صالحیت برگزار کنندگان الگوهای  9
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

10 selection,use and interpretation of proficiency testing 
(PT) schemes 

0 0 0 0 0 
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 0 0 0 0 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -باند زير گچی  11
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 0 چسب زخم -مورد استفاده در پزشکی  چسبهای 12
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها  -بیمارستان سیار  13
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

14 
 -وسايل جراحی مورد استفاده در پزشکی برای بستن زخم 

 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -سوزنهای نخ جراحی 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -باند کنار بافته 15
شورای مصوب 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

16 
باند قالب گیری ارتوپدی فايبرگالس پلی اورتان سنتزی فعال شونده با آب 

 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 13920708 0 0 0 0 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای مس 17
 کمیته ملی مصوب

 )پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و

 فلزشناسی

 0 0 0 0 13920701 ژگی هايو -کاشی های سنتی معرق  18
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920701 آزمونروش  –کاشی های سنتی معرق  19
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 تدوين استاندارد شیشه ساختمانی 20
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

21 
گیری هیستامین در نمونه های کنسرو ماهی تن با کروماتوگرافی اندازه 

 روش آزمون –مايع 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

 گروه پژوهشی

مواد غذايی   

22 
متیل پارابن و پروپیل  –پتاسیم سوربات  –اندازه گیری سديم بنزوات 

 روش آزمون –موادغذايی با کروماتوگرافی مايع پارابن در نمونه های 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

 گروه پژوهشی

مواد غذايی   

 0 0 0 0 0 تعیین میزان نور گذری ظروف شیشه ای 23
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها  -آينه های آرايشی 24
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 روش آزمون -آينه های آرايشی  25
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 تعاريف و طبقه بندی ظرف چینی 26
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 تعاريف و طبقه بندی ظروف سرامیکی 27
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 و ساختمانمکانیک 

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 13921015 0 0 0 0 ها تعیین مقاومت منسوجات در برابر قارچ -نساجی 28
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 آزمون و روشهای ويژگی ها  –جوانه ذرت  29
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای مس 30
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

مکانیک و 

 فلزشناسی

 0 0 0 0 0 روش های آزمون -جوشهای مقاومتی نقطه ای در خودروها  31
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

مکانیک و 

 فلزشناسی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

32 
  -ساخت و ارزيابی اتصاالت لیح کاری سخت حساس

 ويژگی ها وروشهای آزمون 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

مکانیک و 

 فلزشناسی

 0 0 0 0 0 آبی پوشال کولر 33
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

 پژوهشکده برق،

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

مکانیک و 

 فلزشناسی

 0 0 0 0 13920701 کاشی های سنتی هفت رنگ 34
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

35 
 -کفپوش های نمدی از جنس الیاف پلی استر -کفپوش های نساجی 

 ويژگی ها
13920209 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 0 0 0 0 0 ويژگی های کفپوش های نمدی 36
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 0 0 0 0 0 ها  و روشهای آزمونويژگی  -نخهای االستان ازجنس پلی اورتان 37
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 0 0 0 0 0 ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذايی و آشامیدنی 38
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

بسته بندی و 

 سلولزی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها -عرقیات گیاهی 39
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها  و روشهای آزمون ی میکروبی -يخ  40
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد غذايی 

 و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

41 

روش آزمون استاندارد برای تايین کمی مواد قابل استخراج تسريع کننده 

دی آلکیل تیوکربامات، مرکاپتوبنزوتیازول و تیورام در التکس الستیک 

 طبیعی و دستکشهای نیتريل به روش رنگ سنجی/ اسپکتروفوتومتری

13911011 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 ريزیکمیته برنامه 

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920209 ويژگی ها -روغنهای توربین 42
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920209 ويژگی ها -روغن ماشینهای تبريد 43
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920209 ويژگی ها -سیال دنده اتوماتیک-روان کننده ها 44
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920918 با پلی وينیل کلريدPET جداسازی و شناسايی میزان آلودگی پرک  45
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13921023 کفپوش 46
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

47 ISO guide 34: general requirements 13921001 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

های  سیستمپژوهشکده 

کیفیت و مديريت 

 بازرسی

گروه پژوهشی 

های  سیستم

 مديريت کیفیت

48 
 قسمت دوم  -فیلترهای هوا برای اتاق مسافران  -خودروهای جاده ای 

 روش آزمون فیلتر گازهای آالينده
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 نیرومحرکهخودرو و 

 0 0 0 0 13920701 دامنه حرارتی شمع خودرو -خودروهای جاده ای  49
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920927 3391پیشنهاد تجديد نظر استاندارد ملی شماره  50
مصوب پیشنهاد تدوين و 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

51 
بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار باالی نصب  -مخازن گاز 

 شده بر روی خودروها
13920715 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920715 انژکتور بنزين فشار کم -خودرو  52
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

53 Eurochem 13921001 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

های  سیستمپژوهشکده 

مديريت کیفیت و 

 بازرسی

گروه پژوهشی 

های  سیستم

 مديريت کیفیت

54 
بخش ششم الزامات و  -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  -قطعات آتش زا 

 طبقه بندی مدول های کیسه هوا
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920715 آزمون سرعت کم با گوه های عمودی و زاويه دار -خودرو  55
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

56 
هوا و سیستم ترمز  روش های آزمون استاندارد شیلنگ الستیکی برای

 خالئی خودرو
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

57 

رويه های آزمون برای ارزيابی اثر متقابل کیسه هوای -خودروهای جاده ای 

-خود روهای جاده ای فعال شده با سرنشین خارج شده از وضعیت 

 فرآيندهای محاسبه برای معیارهای آسیب ديدن گردن در برخورد از عقب

13921016 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 13920708 0 0 0 0 روش های آزمون -جوشهای مقاومتی نقطه ای در خودروها  58
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و

 فلزشناسی

59 
قسمت اول روش -فیلترهای هوا برای اتاق مسافران  -خودروهای جاده ای 

 آزمون فیلتر ذرات ريز
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

برق، پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

60 
 -قسمت اول  -ولت  600و  60کابل های تک رشته  -خودروهای جاده ای 

 ابعاد و روش های آزمون و الزامات کابل های رسانای مسی
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13921016 بخش اول اصطالحات-قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  -قطعات آتش زا  61
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

62 
بخش دهم الزامات و  -وسايل نقلیه قطعات آتش زا برای  -قطعات آتش زا 

 طبقه بندی محصوالت نیمه تمام
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13921016 بخش دوم روش های آزمون -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  63
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13921016 بخش سوم نشانه گذاری -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  64
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

65 
بخش چهارم الزامات و طبقه بندی ريز  -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه 

 مولدهای گاز
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

66 
 -قسمت دوم  -ولت  600و  60کابل های تک رشته  -خودروهای جاده ای 

 ابعاد و روش های آزمون و الزامات کابل های رسانای آلومنیومی
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

67 
بخش هفتم الزامات و  -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  -قطعات آتش زا 

 طبقه بندی پیش کشنده های کمربند ايمنی
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 برنامه ريزیکمیته 

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

68 
بخش هشتم الزامات  -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  -قطعات آتش زا 

 و طبقه بندی جرقه زنها
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 خودرو و نیرومحرکه

69 
بخش نهم الزامات و  -قطعات آتش زا برای وسايل نقلیه  -قطعات آتش زا 

 طبقه بندی عملگرها
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

70 
  -اندازه گیری مصرف انرژی  -سوختی خودروهای جاده ای پیل 

 خودروهای سوخت دهی شده با هیدروژن فشرده
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

71 
و نوع پوششدار شمع گرمکن با نشیمنگاه مخروطی  -خودروه های جاده ای 

 محفظه سرسیلندر آنها شمع گرمگن
13921016 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

72 

 -الزامات و روشهای آزمون  -حفاظت در برابر آسیب ناشی از وسايل برنده 

سوزنهای زير جلدی يکبار مصرف، اشکال حفاظتی وسايل برنده برای 

 کانترها و سوزنهای وارد شونده بکار رفته برای نمونه برداری از خود

13900524 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920618 آزمونويژگی ها و روش های  -سیلندر ترمز هیدرولیکی چرخ  73
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920618 روش آزمون برشی جهت لنت ترمز ديسکی و هاللی -لنت ترمز  74
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 و ساختمان مکانیک

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

75 
ويژگی ها و روش های  -فیلتر سوخت برای وسايل نقلیه با موتور ديزلی

 آزمون
13920618 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920713 سختی راکول -پالستیک تعیین سختی  76
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 0 0 0 0 13920715 روش آزمون فیلتر هوا 77
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 و نیرومحرکه خودرو

78 
سوزنهای نخ  -وسايل جراحی مورد استفاده در پزشکی برای بستن زخم 

 ويژگی ها  و روشهای آزمون -جراحی 
13920918 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920918 روشهای آزمونويژگی ها  و  -باند کنار بافته 79
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

80 
باند قالب گیری ارتوپدی فايبرگالس پلی اورتان سنتزی فعال شونده با آب 

 ويژگی ها  و روشهای آزمون -
13920930 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

81 
: الزامات ويژه برای ايمنی پايه و 60-2قسمت  -الکتريکی تجهیزات پزشکی 

 عملکرد ضروری تجهیزات دندانپزشکی
13910615 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

82 
يکبار مصرف وسايل تزريق داخل وريدی باله دار سترون  -وسايل پزشکی 

 )اسکالپ وين(
13900524 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

83 
: الزامات ويژه برای ايمنی پايه  65-2قسمت  -تجهیزات الکتريکی پزشکی 

 دهانیو عملکرد ضروری تجهیزات اشعه ايکس دندانپزشکی داخل 
13911011 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920305 ويژگی های پنل های شیشه ای عملیات حرارتی شده در وسايل خانگی 84
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

85 
سترون کننده  -سترون کننده های پزشکی سترون کننده های بخاری 

 های بزرگ
13910426 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

86 
: ايمنی پايه و  1الزامات عمومی برای قسمت  -تجهیزات الکتريکی پزشکی 

 عملکرد ضروری
13920408 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920930 ويژگی ها  و روشهای آزمون -باند زير گچی  87
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 برنامه ريزیکمیته 

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920930 چسب زخم -چسبهای مورد استفاده در پزشکی  88
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 0 0 0 0 13920918 ويژگی ها  -بیمارستان سیار  89
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

90 
آزمون دو حلقه  -تعیین مقاومت خمشی شیشه  -شیشه های ساختمانی

 هم محور بر روی نمونه های صاف با سطح آزمون بزرگ
13920313 0 0 0 0 

مصوب پیشنهاد تدوين و 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

91 
استحکام خمشی  -تعیین استحکام خمشی شیشه -شیشه های ساختمانی

 چهار نقطه ای
13920313 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

92 
آزمون شیشه  -تعیین استحکام خمشی شیشه -شیشه های ساختمانی

 شکل داده شده
13920313 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920311 انطباق ترکیبات ويژگی ها و ارزيابی -سیمان کلسیم آلومینايی 93
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920312 الزامات -شیشه ايمنی بوروسیلیکاتی -شیشه های ساختمانی 94
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 و ساختمانمکانیک 

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920312 اصطالحات و تعاريف ظروف سرامیکی 95
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920312 آجر ماسه آهکی 96
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 ريزی کمیته برنامه

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920312 مقاومت فشاری قطعات بتنی بنايی 97
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13920312 سنگ مصنوعی 98
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920312 چینی رومیزی ويژگی های ظروف 99
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920313 روش آزمون شوک حرارتی ظروف شیشه آزمايشگاهی 100
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920313 اساس آزمون -تعیین مقاومت خمشی شیشه -شیشه ساختمانی 101
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921130 میزان پشت نهايی قطعاتتعیین  -موارد وسايل در تماس با مواد غذايی  102
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921130 واژه نامه -موارد وسايل در تماس با مواد غذايی  103
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

برق، پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921230 روش آزمون -تعیین مقاومت ضربه  -نوارد وسايل در تماس با مواد غذايی  104
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

105 
 تعیین جذب آب قطعات و -تماس با مواد غذايی موارد وسايل در 

 ظروف سرامیکی
13921130 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920930 کاشی و سرامیک 106
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

برق، پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

107 
آزمون دو حلقه  -تعیین استحکام خمشی شیشه  -شیشه های ساختمانی

 هم محور بر روی نمونه های صاف با سطح آزمون کوچک
13920313 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 ساختمان و معدنی

108 
آزاد شدن سرب و کادمیوم  -ظروف سرامیکی ، ظروف شیشه سرامیک 

 قسمت اول
13921230 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

109 
سرب و کادمیوم  آزاد شدن -ظروف سرامیکی ، ظروف شیشه سرامیک 

 قسمت دوم
13921230 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921230 روش آزمون -تعیین مقاومت سايش عمقی  -کاشی های سرامیکی  110
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921203 ويژگی ها -سیمان 111
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921130 بوسیله اتوکالوتعیین مقاومت ترک خوردگی سفال های لعابدار بدنه سفید  112
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921130 تعیین مقاومت تزئینات سرامیکی برای ظروف شیشه ای غذاخوری 113
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

برق، پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13921016 1قسمت  -سوهان ها و چوب ساب ها  114
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 0 0 0 0 13921016 مخروط های سه نظام 115
و مصوب  پیشنهاد تدوين

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 فلزشناسی مکانیک و



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13921016 نگهدارنده ابزارهای ساختاری تبديلیپايه های  116
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 0 0 0 0 13921016 2قسمت  -سوهان ها و چوب سابها  117
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

118 
تعیین آزاد شدن سرب و کادمیوم  -موارد وسايل در تماس با مواد غذايی 

 قسمت اول
13921230 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

119 
تعیین آزاد شدن سرب و کادمیوم  -وسايل در تماس با مواد غذايی موارد 

 قسمت دوم
13921230 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920721 راهنمای ارزيابی سويه های پروبیوتیک 120
مصوب پیشنهاد تدوين و 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

121 
 -روش های تست محیط زيست  -اپتیک و تجهیزات های نوری 

 رشد قارچی . 11قسمت 
13920211 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13921010 برگه ايمنی -نانو مواد 122
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 0 0 0 0 13921015 قسمت اول کلیات-ويژگی های مقاومتی و دی الکتريکی مواد عايق جامد 123
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 برنامه ريزی کمیته

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 0 0 0 0 13921016 مخروطهای خودنگهدار برای پايه های ابزار 124
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 0 0 0 0 13921001 زودپزهای خانگی 125
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

126 
 آزمايش اثر بخشی نگهدارنده -محصوالت مراقبت از لنز تماس  -اپتیک 

 ضد میکروبی و راهنمايی در مورد تعیین تاريخ انقضا
13920211 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920701 تعیین فعالیت ضدباکتريايی از محصوالت نساجی -پارچه 127
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920604 ويزگی ها و روش های آزمون میکروبی -ظروف پتری ديش يکبار مصرف 128
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

129 
راهنمای استاندارد برای تعیین اندوتوکسین در دستکش های پزشکی 

 استريل
13920604 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920604 روش آزمون-شمارش مخمر و کپک چرم و پوست تازه 130
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی  گروه

 میکروبیولوژی

131 
ارزيابی پدهای جاذب مورداستفاده با فیلترهای غشايی برای 

 روش آزمون-رشدوآنالیزباکتريولوژيکی 
13920604 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920526 کنجاله دانه سويا 132
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13920512 فراورده های میگو منجمد آماده مصرف منجمد 133
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 13920620 ويژگی ها  و روشهای آزمون -میوه انار 134
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

مواد پژوهشکده 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 13920507 روش های آزمون گالب 135
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

136 

آماده سازی نمونه های  -میکروبیولوّژی مواد غذايی و خوراک دام

اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون های آزمايشگاهی، رقت 

قوانین خاص برای آماده سازی نمونه ها در مرحله  6میکروبیولوژی قسمت 

 تولید

13920202 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

137 

آماده سازی آزمايه،سوسپانسیون -دام میکروبیولوژی مواد غذايی و خوراک

-قسمت چهارم-اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی 

 مقررات ويژه برای آماده سازی محصوالتی به غیر از شیر ،گوشت ،

 ماهی و فراورده های

13920424 0 0 0 0 
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920620 ويژگی محصوالت-پالستیک -چوب 138
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13921013 ويژگی ها  و روش آزمون-استاندارد دانه مالت 139
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 13921030 خوراک طیور 140
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

141 
 ها کش آفت مانده گیری اندازه برای ای مانده چند روش –آفت کش ها 

 م: اندازه گیری و آزمون های تايیدیسو قسمت – چرب غیر غذاهای در
13920925 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

142 
 نقاط کنترلی و معیار های پذيرش برای تولید  -ابران گپ 

 گیاهان دارويی و معطر
13920925 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 13920604 ويژگی ها  و روشهای آزمون-آب نارنج تغلیظ شده 143
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

144 
 بوتادين در 3و  1تعیین -مواد و کاالهای در تماس با مواد غذايی

 پالستیک ها
13920915 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

145 
 وينیلیدين کلرايد درتعیین  -مواد و کاالهای در تماس با مواد غذايی

 مشابه های غذايی
13920915 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

146 
تعیین وينیلیدن کلرايد در -مواد و کاالهای در تماس با مواد غذايی

 پالستیک ها
13920915 0 0 0 0 

تدوين و مصوب پیشنهاد 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13920910 اصطالحات و تعاريف-سلولز و مشتقات سلولزی 147
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی

148 
 GCروش اندازه گیری میزان آکريل آمديد در فرآورده های غالت به وسیله 

 با اسپکتروسکوپی جرمی
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی

مواد غذايی   



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13920620 ويژگی-پالستیک -چوب 149
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13920202 اختالف رنگ محاسبه -رنگ ثبات های آزمون –نساجی  150
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 0 0 0 0 13921009 مشتقات اپوکسی -مواد و کاال در تماس با مواد غذايی 151
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13921002 استاندارد چوب 152
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

153 
 GCروش اندازه گیری میزان آکريل آمديد در فرآورده های غالت به وسیله 

 گیرنده الکترونبا دتکتور 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی

 مواد غذايی 

 0 0 0 0 13920910 پالستیک -آيین کار برای ارزيابی خواص فیزيکی و مکانیکی فراورده چوب 154
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

155 
تعیین اکريلونیتريل در مواد غذايی -مواد و کاالهای در تماس با مواد غذايی

 و مشابه های غذايی
13920915 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13920202 تعیین خصوصیات ابعادی کیسه خواب)ضخامت و برگشت پذيری کشسان( 156
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

157 
الزامات عملکردی برای لباس های محافظی که توسط -پوشاک حفاظتی

 مايع پوشیده می شوند.اپراتورهای استفاده از سموم 
13920318 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 0 0 0 0 13920318 روش آزمون و الزامات-لباس های با قابلیت ديد باال 158
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 0 0 0 0 13920202 پارچه رومبلی برای مصارف نهايی 159
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

160 
  برابر در مقاومت آزمون –آبی مايعات دفع قابلیت–نساجی 

 الکل/ آب محلول
13920202 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون میکروبیولوژی -قند مايع خرما 161
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 13920904 ثبات رنگ در برابر شامپو کردن -های نساجیکفپوش  162
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

163 
فرسايش مصنوعی در  -کفپوش برای محیط های ورزشی خارج از سالن

 روش آزمون -معرض هوا
13920410 0 0 0 0 

تدوين و مصوب پیشنهاد 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

164 
تسريع پیرسازی به روش غوطه وری در  -کفپوش برای محیط های ورزشی

 روش آزمون -آب داغ
13920410 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

نساجی گروه پژوهشی 

 و چرم

 0 0 0 0 13920202 ويژگی های منوفیالمنت های پلی اولفین 165
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم
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تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13920202 الزامات -کیسه خواب 166
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

167 
تعیین خصوصیات ابعادی کیسه خواب )حجم تحت بار و سهولت در بسته 

 بندی(
13920202 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

168 
تعیین مقادير جزئی اتیلن اکسید آزاد در اتوکسیالتها  -مواد فعال در سطح 

 با کروماتوگرافی گازی
13901013 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13901013 تعیین اثر پخش شوندگی ماده فعال سطحی روی پودر -مواد فعال سطحی  169
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 با حاللمواد قابل استخراج  -کربن بلک 170
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 توزيع اندازه ساچمه ها -کربن بلک 171
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 نمونه برداری از محموله های فله ای -کربن بلک 172
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 نمونه برداری از محموله های بسته بندی -کربن بلک 173
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 برنامه ريزیکمیته 

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

174 
تعیین مواد فعال سطحی آمین نوع چهارم در مواد  -مواد فعال در سطح 

 روش تیتراسیون پتانسیومتری دو فازی -اولیه و فراورده های نهايی 
13900725 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

شیمی و  پژوهشکده

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

175 
الکیل  -) دی متیل امینو پروپیل(  -Nتعیین میزان  -مواد فعال در سطح 

 روش کروماتوگرافی گازی -آمید در الکیل آمیدو پروپیل بتائین ها 
13900907 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 کاهش، اختالط و خشک کردن نمونه ها برای آزمون -کربن بلک 176
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890331 واژه نامه -کربن بلک 177
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

178 

اندازه گیری اجزا فعال در سطح آنیونی در پاک کننده  -مواد فعال در سطح

معرف ستیل تری متیل آمونیوم برومید  -ها با روش تیتراسیون کاتیونی

 آزمون روش –)ستاولن( 

13890817 0 0 0 0 
مصوب  پیشنهاد تدوين و

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13890915 شامپو کارايی توصیفی تحلیل -شامپو –فراورده های بهداشتی و ارايشی  179
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13910815 ها ويژگی –تری کلرو اتیلن  180
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

181 
اندازه گیری مخلوط مواد فعال در سطح آنیونی روش  -مواد فعال در سطح

 روش آزمون-تیتراسیون پتانسیومتری
13890915 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13901013 تعیین میزان ماده فعال در الکیل دی متیل بتائین ها -مواد فعال در سطح 182
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

شیمی گروه پژوهشی 

 و پلیمر
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 نهایی
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 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

183 
تعیین میزان مواد غیر يونی در مواد فعال در سطح  -مواد فعال در سطح

 HPLCآنیونی به وسیله 
13901013 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13901013 تعیین میزان امین آزاد در الکیل دی متیل بتائین ها -مواد فعال در سطح 184
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13900725 تیتراسیون پتانسیومتری -تعیین نیتروژن قلیايی کل -مواد فعال در سطح  185
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

186 
به کف کردن ضديخ در روش آزمون تمايل  -مايعات خنک کننده موتور

 ظروف شیشه ای
13920918 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920918 اندازه گیری قلیايی ذخیره -مايعات خنک کننده موتور 187
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

شیمی و  پژوهشکده

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

188 
 تعیین پايداری فیزيکی در محلول های  -مواد فعال در سطح 

 اسیدی و قلیايی
13900907 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13891020 سولفونات های صنعتیالکان  -مواد فعال در سطح 189
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13910815 يژگی هاو –اسید فلوريدريک  190
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 پلیمرو 

 0 0 0 0 13910815 ها ويژگی –استات منگنر  191
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920209 آزمونو روشهای  ويژگی ها -روغن تراش 192
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

193 
 -سديم دی متیل دی تیو کاربامات مورد استفاده در صنعت الستیک

 آزمونو روشهای  ويژگی ها 
13920209 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920209 آزمونوروشهای  ويژگی ها -مايعات و گازهاصارف در انواع نوارتفلون برای م 194
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13910516 تعیین اسیديته کاتالیست توسط جذب شیمیايی آمونیاک 195
پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

196 
تجزيه کمی با استفاده از طیف سنجی تفکیک انرژی  -تجزيه میکروپرتويی

(EDSبرای عناصر با عدد اتمی يازده و بزرگتر ) 
13910204 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

شیمی گروه پژوهشی 

 و پلیمر

197 
اندازه گیری سرعت دريفت در میکروسکوپی  -تجزيه شیمیايی سطح 

 روبشی پیمايشگر
13910204 0 0 0 0 

پیشنهاد تدوين و مصوب 

 کمیته برنامه ريزی

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

198 

 گذاریلوله هایسامانه – هاپالستیک -5استاندارد ملی ايران شماره 

  (PB)بوتیلنپلی -سرد و گرم آب تاسیسات برای پالستیکی

 : کارايی سامانه5قسمت  

 در دست تدوين 0 0 13901208 0 0
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 آزمون روش و ها ويژگی –کره کاکائو  199
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

پژوهشی گروه 

 پتروشیمی
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200 
 انبارش و دفع های مکان ساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها 

 الزم مشخصات – جامد فاضالب
 در دست تدوين 0 13921127 13921120 13921015 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 13921127 13921120 13921015 0 الزم مشخصات – نقل و حمل زيرساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها  201
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

202 
 يا انبارش دفع های مکان ساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها 

 مشخصات –ايستگاه های انتقال فاضالب مايع 
 در دست تدوين 0 13921127 13921022 13921015 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

203 
حاوی رزين بتن  -سامانه های لوله گذاری برای فاضالب و زهکشی ثقلی 

 لوله ها و اتصاالت -1پلی استر قسمت 
 در دست تدوين 0 13921123 13921114 13921107 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0 فقط خواندنی -میلی متری 120لوح های فشرده  -فناوری اطالعات  204

پژوهشکده 

مديريت های  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0 فقط خواندنی -میلی متری 80لوح های فشرده -فناوری اطالعات  205

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

206 
سنجش از دور در  1قسمت  -هواشناسی زيست محیطی  -کیفیت هوا 

 LIمحدوده بصری توسط 
 در دست تدوين 0 0 0 13920804 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920805 0 مديريت نوآوری. سیستم مديريت نوآوری 207

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

208 
-ابزار شناسايی فرکانس های راديويی  -آزمونروش های  -اطالعات فناوری

 قسمت سوم
 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

209 
دستگاه های شناسايی عملکرد با استفاده از فرکانس  -فناوری اطالعات 

 2قسمت  -راديويی
 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

210 
برای مديريت شناسايی با استفاده از فرکانس راديويی  -فناوری اطالعات

 کاال
 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

211 
دستگاه های شناسايی عملکرد با استفاده از فرکانس  -فناوری اطالعات 

 1قسمت -راديويی
 در دست تدوين 0 0 0 13920801 0

پژوهشکده 

مديريت های  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

212 
 برای  مبانی صدور گواهی محصول و خطوط راهنما -ارزيابی انطباق 

 طرح های کلی صدور گواهی محصول
 در دست تدوين 0 0 0 13920805 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920805 0 توانمندی های فن آوری -امنیت اجتماعی  -امنیت اجتماعی  213

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 13920601 0 0 0 2قسمت  -تجزيه و تحلیل حسی -شیر و فرآورده های آن 214

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 13920601 0 0 0 3قسمت -تجزيه و تحلیل حسی -شیر و فرآورده های آن 215

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920201 0 17043مهارت  آزمونراهنمای ايجاد مرکز  -ارزيابی انطباق 216

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 بازرسیکیفیت و 

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920805 0 سیستم مديريت کسب وکار 217

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

218 
مشخصات  -فیلم های راديوگرافی دندان داخل دهانی و پاکتهای فیلم 

 تولید کننده
 در دست تدوين 0 13921220 13921206 13921129 13911116

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 در دست تدوين 0 13921011 13921008 13921001 13920410 : درپوش بطريهای تزريق 2قسمت  -وسايل تزريق برای مصارف پزشکی  219
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

220 
در فرايند  آزمون: ارزيابی و  1قسمت  -ارزيابی بیولوژيکی وسايل پزشکی 

 اطالعات کلی -مديريت ريسک 
 در دست تدوين 0 13921003 13920919 13920905 13920410

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

221 
برای تحريک  آزمون:  10قسمت  -ارزيابی بیولوژيکی وسايل پزشکی 

 حساسیت زايی باال از نوع تاخیری
 در دست تدوين 0 13921022 13921019 13921005 13920410

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

222 

استاندارد برای تعیین استحکام و زمان گیرايش باندهای  آزمونروش 

 قالبگیری ارتوپدی فايبرگالس از جنس پلی اورتان سنتزی فعال شونده

 با آب

 در دست تدوين 0 0 13920928 13920920 13900725
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 در دست تدوين 0 0 0 13920805 0 ارتشاها برای سیستم مديريت ضد  ويژگی 223

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

224 
 درزبندی های سیستم های قلمی برای  -سیستم های قلمی 

 استفاده پزشکی
 در دست تدوين 0 13920707 13920631 13920626 13920424

پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

225 
: الزامات ويژه برای ايمنی پايه  63-2قسمت  -تجهیزات پزشکی الکتريکی 

 و عملکرد ضروری تجهیزات اشعه ايکس دندانپزشکی خارج دهانی
 در دست تدوين 0 13921017 13921009 13920926 13911011

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

226 
: چارچوب تشخیص و تعیین  9قسمت  -ارزيابی بیولوژيکی وسايل پزشکی 

 کیفیت بالقوه محصوالت با درجه پايین
 در دست تدوين 0 13921005 13920921 13920907 13920410

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 13921223 13921030 13921016 13920410 آزمونالزامات و روشهای  -اورتز و پروتز اعضای بیرونی  227
پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

228 
ارزيابی و کاهش ريسک عفونت مرتبط با  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 معرف های تشخیصی در شرايط آزمايشگاهی
 در دست تدوين 0 13921017 13921009 13920926 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

229 
فیلم های تصوير برداری هارد کپی و فیلم های راديوگرافی  -برداری تصوير 

 ابعاد و مشخصات -/ کاست / صفحه 
 در دست تدوين 0 0 13921223 13921201 13911116

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

230 
 -کاندومهای ساخته شده از جنس مواد سنتزی  -کاندوم های مردانه 

 آزمونالزامات و روشهای 
 در دست تدوين 0 13921017 13920630 13920602 13920410

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

231 
  -پینها و سیم های استخوانی فلزی  -کاشتنیهای جراحی 

 الزامات کلی:  1قسمت 
 در دست تدوين 0 13920723 13920703 13920627 13920431

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

232 
  -کاشتنی های جراحی پلی اتیلن با وزن مولکولی فرازياد 

 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -: اشکال قالب گیری شده  2قسمت 
 در دست تدوين 0 13920617 13920609 13920603 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

233 
  -سايش پروتز های کامل مفصل زانو  -کاشتنی های جراحی 

 : روشهای اندازه گیری 2قسمت 
 در دست تدوين 0 13920626 13920620 13920606 13920410

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

234 
: ست يکبار مصرف محلول  4قسمت  -وسايل تزريق برای مصارف پزشکی 

 آزمونی و روشهای ويژگی ها  -تزريقی با سیستم جاذبه 
 در دست تدوين 0 13920609 13920606 13920530 13920226

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

235 
: کنسانتره های  1قسمت  -کنسانتره های کف  -مواد خاموش کننده آتش 

 ويژگی ها  -کف کم توسعه برای کاربرد در مايعات غیر قابل حل در آب 
 در دست تدوين 0 13920730 13920614 13920607 13901019

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

236 
 -اولیه قابل حمل روی موتور سیکلت کیتهای کمک های 

 آزمونو روشهای ويژگی ها 
 در دست تدوين 0 13920622 13910611 13910528 13881112

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

237 
  -و باليای عمده  عی اولیه يک نفره بیمار برای فجايکیت کمک ها

 آزمونو روشهای  ويژگی ها 
 در دست تدوين 0 13920629 13910514 13910424 13881112

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

238 
: الزامات ويژه ايمنی و عملکرد  12-2قسمت  -تجهیزات الکتريکی پزشکی 

 نتیالتورهای مراقبتهای ويژه ضروری و
 در دست تدوين 0 0 13920709 13920709 13910703

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

239 

سوسپانسیون کمی  آزمون -ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیايی 

جهت ارزيابی فعالیت مايکوباکتری کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای 

  آزمونالزامات و روشهای  -شیمیايی مورد استفاده در دامپزشکی

 (1مرحله , 2)فاز 

 در دست تدوين 0 0 13920730 13920704 13890303
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

240 
رويه های نمونه گیری مورد استفاده  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 مفاهیم آماری -پذيرش  آزمونبرای 
 تدويندر دست  0 13920510 13920503 13920420 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

241 
 -اجرای ارزيابی ابزار تشخیص برون تنی  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 آزمونالزامات و روشهای 
 در دست تدوين 0 13920528 13920521 13920507 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 پزشکیمهندسی 

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 مقاومت در برابر تغییر ناگهانی دما ) شوک حرارتی ( ظروف سرامیکی 242
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 قسمت اول -کاشی کاری کف و ديوار  243
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 ساختمان و معدنی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 
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تاریخ 
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 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

244 
سترون  -سترون کننده های پزشکی سترون کننده ای دمای بخار پايین 

 و الزامان آزمونروشهای  -کننده های فرم آلدئید 
 در دست تدوين 0 0 0 13920717 13910426

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 در دست تدوين 0 0 0 13920808 13910426 سترون کننده های کوچک بخار 245
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

246 
روشهای  -سترون کننده های پزشکی سترون کننده های اتیلن اکسايد 

 و الزامات آزمون
 در دست تدوين 0 0 0 13920829 13910426

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

247 
: رگوالتور 1قسمت  -رگوالتورهای فشار به منظور استفاده با گازهای طبی 

 فشار و رگوالتورهای فشار دارای وسیله جريان سنج
 در دست تدوين 0 0 0 13921130 13921115

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 دست تدوين در 0 0 0 0 0 قسمت پنجم -کاشی کاری کف و ديوار  248
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13920728 13920728 13920728 13920305 آزمونروش های  -شیشه مبلمان 249
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

250 
 های ساختمانی ـ ايمنی آبديده حرارتی ـ  شیشه

 آزمونهای  ها و روش ويژگی
 در دست تدوين 0 13920728 13920728 13920728 13920308

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 شوک حرارتی -ظروف شیشه ای غذاخوری  251
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 تعیین مقاومت شیمیايی -ظروف شیشه ای غذاخوری  252
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 تدويندر دست  0 0 0 0 0 مقاومت در برابر شرايط ماکروويو -ظروف شیشه ای غذاخوری  253
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 13920312 0 0 تغییرات جزئی رنگ کاشی 254
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13921106 13921001 13921030 13921030 ويژگی ها -مقاومت شیمیايی  -شیشه های سودان يم  255
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

256 
  -شیشه سرامیک ها -محصوالت ويژه -شیشه های ساختمانی

 تعاريف و ويژگی های فیزيکی و مکانیکی
 در دست تدوين 0 13920728 13920728 13920728 13920311

پژوهشکده برق، 

 ساختمان مکانیک و

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

257 
  -بوروسیلیکاتیشیشه های ايمنی  -شیشه های ساختمانی

 تعاريف و اصطالحات
 در دست تدوين 0 13920728 13920728 13920728 13920312

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 قسمت دوم -کاشی کاری کف و ديوار  258
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 قسمت چهارم -کاشی کاری کف و ديوار  259
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

260 
دو حلقه  آزمون -تعیین مقاومت خمشی شیشه  -شیشه های ساختمانی

 بزرگ آزمونهم محور بر روی نمونه های صاف با سطح 
 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

261 
استحکام خمشی  -تعیین استحکام خمشی شیشه -شیشه های ساختمانی

 چهار نقطه ای
 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0 پنل های شیشه ای عملیات حرارتی شده در وسايل خانگی ويژگی های 262
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 تدويندر دست  0 13920805 13920805 13920805 0 ترکیبات ويژگی ها و ارزيابی انطباق -سیمان کلسیم آلومینايی 263
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

264 
  -شیشه های ايمنی بوروسیلیکاتی -شیشه های ساختمانی

 تعاريف و اصطالحات
 در دست تدوين 0 13921106 13921106 13921001 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

265 
  -مقاومت حرارتی شیشه های سودااليم -شیشه های ساختمانی

 ارزيابی و انطباق
 در دست تدوين 0 13921106 13921106 13921001 13920313

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

266 
  -مقاومت حرارتی شیشه های سودااليم -شیشه های ساختمانی

 تعاريف و اصطالحات
 در دست تدوين 0 13920815 13920815 13920815 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

267 
  -مقاومت حرارتی شیشه های سودااليم -شیشه های ساختمانی

 ارزيابی و انطباق
 در دست تدوين 0 13920815 13920815 13920815 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0 الزامات -شیشه ايمنی بوروسیلیکاتی -شیشه های ساختمانی 268
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0 اصطالحات و تعاريف ظروف سرامیکی 269
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0 شوک حرارتی ظروف شیشه آزمايشگاهی آزمونروش  270
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 13920805 13920805 13920805 0 آزموناساس  -تعیین مقاومت خمشی شیشه -شیشه ساختمانی 271
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

272 

آب بندهای با  -محفظه های االستوم تقويت شده  -توان سیال هیدرولیک 

  -ابعاد و رواداری ها  -رويه پالستیکی 

 محفظه های آب بند پیستون -قسمت ول 

 در دست تدوين 0 0 0 13920426 13920426
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 تانک بتونی 273
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 پل بتونی 274
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 قالب گچی 275
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

276 
شیشه  آزمون -تعیین استحکام خمشی شیشه -شیشه های ساختمانی

 شکل داده شده
 در دست تدوين 0 13920815 13920815 13920815 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

277 
دو حلقه  آزمون -تعیین استحکام خمشی شیشه  -شیشه های ساختمانی

 کوچک آزمونهم محور بر روی نمونه های صاف با سطح 
 در دست تدوين 0 13920815 13920815 13920815 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0 میخ مسی 278
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 فلزشناسیمکانیک و 
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کمیسیون 

 فنی

تاریخ 
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279 

آب بندهای با  -محفظه های االستوم تقويت شده  -توان سیال هیدرولیک 

 -رواداری ها ابعاد و  -رويه پالستیکی 

 محفظه های آب بند میله -قسمت دوم 

 در دست تدوين 0 0 0 13920426 13920426
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

280 
محفظه های آب بند پیستون شامل  -سیلندرها  -توان سیال هیدرولیک 

 رواداری هاابعاد و  -ياتاقان  -رينگها 
 در دست تدوين 0 0 0 13920426 13920426

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

281 

های مقاوم در برابر آتش مجموعه دربهای افبی  آزمونروش های استاندارد 

اومت در شده در مجموعه افقی درجه بندی مقمقاوم در برابر آتش نصب 

 NFPA288برابر آتش 

 در دست تدوين 0 0 13920801 13920717 0
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 13920426 13920426 قسمت سوم معیار پذيرش کیفیت -اورينگها -سیستم ها ی توان سیال  282
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 13920426 13920426 ابعاد و انواع انتهای میل پیستون سیلندر -سیستمها و اجزاء توان سیال  283
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

284 
  -جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

 ويژگی ها -رويه تائیدصالحیت جوشکاری  -4قسمت 
 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

285 

های کنترل دود برای درب،کرکره  آزموندرب های مقاومت در برابر آتش و 

مقاومت در  آزمونو مجموعه پنجره بازشو و عناصر يراق آالت ساختمانی.

 برابر آتش برای درب ، کرکره و پنجره های بازشو

 در دست تدوين 0 0 13920815 0 0
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

286 
الزامات و روش های  -درب سیستم های اطفاء حريق نوع اورسل متراکم

 "الزامات عمومی -برای اجزاء و طراحی سیستم، نصب و نگهداری آزمون
 در دست تدوين 0 0 13920829 0 0

برق،  پژوهشکده

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

287 

فوالد کم کربن با استحکام  2007محصوالت تخت سرد نورد از جنس 

تسلیم باال بدون پوشش/ با پوشش روی يا نیکل روی به روش الکترولیتی 

 برای شکل دهی سرد

 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0
پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

288 
 با پوشش روی به روش  20011محصوالت فوالدی تخت سرد نورد 

 الکترو لیتیک
 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0 نوار فوالدی مقاوم به خوردگی ) زنگ نزن ( برای فنرها 289
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 13921018 13921004 0 درب ها و ساير محافظ های بازشو مقاوم در برابر آتش 290
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 13921205 13921205 13921205 13920910 آلومینیومی بدون درزسیلندر  291
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0 میخ آلومینیومی 292
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

293 
فهرست اصطالحات رويه ها و  2009 -و فرآيندهای وابسته جوشکاری 

 اعداد مرج
 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0 واژگان -قسمت اول  -آلومینیوم  -جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی  294
 پژوهشکده برق،

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی
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295 
تائید صالحیت قسمت سوم  -آلومینیوم  3-جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی 

 اپراتورهای جوشکاری
 در دست تدوين 0 0 0 13920424 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

296 
الکتريکی  آزمون: روش های 111-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 فاز ثابت پايداری آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

برق، پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

297 
الکتريکی  آزمون: روش های 112-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-112(امپدانس يکنواختی غیر) برگشتی افت آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 در دست تدوين NFPA80 0 13920701 3920703 13920710 0دربهای ضد حريق و سای حفاظهای بازشو  298
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

299 
های آتش مجموعه درب ضد حريق افقی نصب شده  آزمونروش استاندارد 

 NFPA288در مجموعه افقی رده بندی مقاومت در برابر آتش 
 در دست تدوين 0 0 0 13920523 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

300 
برای اجرا  آزمونالزامات و روشهای  -سیستم متراکم اطفاء حريق آئورسل 

 ISO15779نصب و نگهداری الزامات عمومی  ،و طراحی سیستم
 در دست تدوين 0 0 0 13920523 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 در دست تدوين 0 13911227 13910927 13910927 0 ديگ نسوز هوشمند 301
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 مکانیک و فلزشناسی

302 

 UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

: گرمايش، تهويه و پروتکل کنترل  6-15قسمت  - (افزونه جهانی و بازی )

 دما حسگر –افرازه تهويه مطبوع 

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

303 

 UPnP -Universal Plug andمعماری دستگاه  -اطالعات  فناوری

Play  ( افزونه جهانی و بازی )-  گرمايش، تهويه و پروتکل  6-16قسمت :

 دما تنظیم نقطه –کنترل افرازه تهويه مطبوع 

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 ساختمان مکانیک و

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

304 

)  UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

 -: پروتکل کنترل افرازه روشنايی  7-1قسمت  - (افزونه جهانی و بازی 

 افرازه دودويی نور

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

305 

 ) UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

: پروتکل کنترل افزاره تصويربرداری  9-2قسمت  - (افزونه جهانی و بازی 

 پويشگر افرازه –

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی برق و گروه 

 الکترونیک

306 
الکتريکی  آزمون: روش های 113-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 113IEC-1-61196 تضعیف ثابت آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

307 
الکتريکی  آزمون: روش های 107-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-107 کابل میکروفونی اثر شارژ سطح آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

308 
مکانیکی  آزمون: روش های 314-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-314خمش آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

309 
تعاريف کلی  -مقره های پلیمری ولتاژ باال برای استفاد ه داخلی و بیرونی 

 و معیارهای پذيرش آزمونروش های 
 دست تدويندر  0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک
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310 

 ) UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

: پروتکل کنترل افزاره تصويربرداری  9-10قسمت  - (افزونه جهانی و بازی 

 خارجی فعالیت حدمت –

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

311 

 ) UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

: پروتکل کنترل افزاره تصويربرداری  9-12قسمت  - (افزونه جهانی و بازی 

 چاپگر پايه خدمت –

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

312 

 ) UPnP -Universal Plug and Playمعماری افزاره  -اطالعات  فناوری

: پروتکل کنترل افزاره تصويربرداری  9-13قسمت  -(افزونه جهانی و بازی 

 پويشگر خدمت –

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 13920618
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0 13-6 قسمت – بازی و جهانی افزونه افزاره معماری –فناوری اطالعات  313
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

314 
 _روزه در جوندگان  28سمیت دهانی ناشی از مواد شیمیايی با دوز مکرر 

 آزمونراهنمای 
 تدوين در دست 0 13920701 13920701 13920701 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

315 
روزه در غیر  90سمیت دهانی ناشی از مواد شیمیايی با دوز مکرر 

 آزمونراهنمای _جوندگان
 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

316 
راهنمای _روزه 28سمیت تحت حادتنفسی ناشی از مواد شیمیايی مطالعه 

 آزمون
 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0 آزمونراهنمای _سمیت حاد دهانی ناشی از مواد شیمیايی روش دوز ثابت 317
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

318 
الکتريکی  آزمون: روش های 122-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-122محور هم های کابل بین شنوايی هم آزمون –
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

319 
 –محیطی  آزمون: روش های 201-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-201کابل سرما در خمش عملکرد آزمون
 در دست تدوين 0 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0 آزمونراهنمای  _مطالعات سرطان ناشی از مواد شیمیايی  320
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0 آزمونراهنمای  -سمیت مزمن ناشی از مواد شیمیايی  321
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 13921030 13921030 0 اصول عمومی آنالیز الکتروفورز ژل پلی آکريل آمید 322
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 13921030 13921030 0 ارزيابی غیرفعال کننده های ضدمیکروبی 323
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

324 
روش های آنالیز رديابی  -روش های جامع برای آنالیز مولکولی بیومارکرها

 ارگانیسم تغییر
 در دست تدوين 0 13920420 13920420 13920420 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0 آزمونراهنمای  -از مواد شیمیايی سمیت حاد تنفسی ناشی  325
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

326 

تعیین -2رديابی آلرژن های غذايی با روش های بیولوژی مولکولی قسمت 

 حساسیت زا در سوسیس پخته شده  DNAکیفی يک توالی اختصاصی 

  REAL TIME PCRبا روش 

 در دست تدوين 0 0 0 0 0
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0 برگه ايمنی -نانو مواد 327
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

328 
شناسايی و تعريف محصوالت تولید شده  - ارزيابی بیولوژيک وسايل پزشکی

 ناشی از تجزيه سرامیک ها
 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0 بررسی سمیت دهانی ناشی از کلیه مواد غذايی 329
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

330 
 -روزه در جوندگان  90سمیت دهانی ناشی از مواد شیمیايی با دوز مکرر 

 آزمونراهنمای 
 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

331 
 سمیت حاد دهانی ناشی از مواد شیمیايی روش طبقه بندی 

 آزمونراهنمای  -سمی حاد
 در دست تدوين 0 13920701 13920701 13920701 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 13920705 13920211 کار آيین _آزمايشگاه بیولوژی مولکولی  332
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 13920715 13920211 کار آيین  -نوشابه گازدار  333
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 13920714 13920211 ژيارديا و کريپتوسپوريم اوسیست وشناسايی جستجو -کیفیت آب  334
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 مخمر آب جو 335
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 0 0 0 13900201 تعیین سروتايپ ساگارومايسس -مکمل غذای دام 336
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 13920420 13920420 13920420 0 5قسمت -واژه نامه بیومواد -نانو تکنولوژی 337
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 در دست تدوين 0 13911026 0 0 13910211 کش ها در فرآورده های دامی مرز بیشینه مانده آفت -آفت کش ها 338
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13910203 0 13900224 13890922 آزمونويژگی ها و روشهای  -نوشیدنی شیرمیوه ای 339
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13910822 13910203 13910203 13900907 ويژگی ها -کمپوست قارچ دکمه ای 340
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

341 
اندازه گیری سان ست يلو و کارمازين در فرآورده های حجیم شده با 

 روش آزمون –کروماتوگرافی مايع 
 در دست تدوين 0 0 13910212 0 13901012

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13901118 0 13900913 13900907 ويژگی ها -روغن سبزه  342
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 13910428 0 0 ويژگی ها -خمیر مرغ 343
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

344 
گذاری، صدور گواهی و الزامات تولید، فراوری،بازرسی و گواهی، برچسب 

 بازارسانی مواد غذائی ارگانیک
 در دست تدوين 0 0 13920209 13910514 13890810

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 0 13890303 توسعه و آنالیز آزمايشگاههای بیوتکنولوژی-تحقیق-بیوتکنولوژی 345
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 واژه نامه -ريز فرايندها 346
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13910614 13900226 استاندارد روش اندازه گیری افت گندم 347
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 موادغذايی

348 
به روش کروماتوگرافی مايع با کارآيی  B1گیری ويتامین اندازه -مواد غذايی 

 باال
 در دست تدوين 0 13910830 13910804 13910615 13890922

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13910716 0 0 13910412 "آزمونويژگی ها و روش های -زيره سیاه و زرد روشن"اصالحیه استاندارد 349
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920828 13920231 13920217 0 آيین کار تولید قارچ خوراکی دکمه ای 350
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13910830 13910830 13910801 آزمون روش و ها ويژگی -کره کاکائو  351
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 تدويندر دست  0 13910404 13910312 13901207 13891223 آزمونويژگی ها و روش های  -گندم 352
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين A 13910920 13920424 13920431 13920505 0اکراتوکسین  آزموننمونه برداری برای  -عصاره شیرين بیان 353
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13911026 0 0 13870223 حیوانیغن ها و چربی های گیاهی و رو 354
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

355 
)شامل اشکال گلیکوزيله شده( به  B6گیری ويتامین  اندازه _مواد غذايی 

 روش کروماتوگرافی مايع با کارآيی باال
 در دست تدوين 0 0 13920327 0 0

پژوهشکده مواد 

 کشاورزیغذايی و 

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920522 13920306 0 آزمونويژگی ها و روش های  -نان سنتی 356
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13911111 0 0 13117اصالحیه استاندارد  357
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13911102 0  ويژگی ها  -شیر گوسفند 358
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13911124 0 0 اندازه گیری رنگ سان ست يلو در فراورده حجیم شده بلغور و آرد غالت 359
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920204 13911220 0 ويژگی ها و روش های آزمون -پودر حالت دهنده 360
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی
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تاریخ 
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 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920228 0 127استاندارد  361
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 تدويندر دست  0 13921112 0 0 13920507 اندازه گیری درصد ساکارز در شکر سفید به روش پالريمتری برانشويک 362
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

363 
قسمت  -آفت کش ها در غذاهای چرب مانده گیری اندازه –آفت کش ها 

 اول : کلیات
 در دست تدوين 0 0 13920519 13920512 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

364 

به وسیله  Gو  Bاندازه گیری آفالتوکسین های گروه  -خوراک انسان و دام 

کروماتوگرافی مايع با کارآيی عالی و خالص سازی با استفاده ازستون 

 آزمونروش  -ايمونوافینیتی 

 در دست تدوين 0 13920527 0 0 0
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920204 13920204 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -تغلیظ شدهآب نارنج  365
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

366 
 به روش کروماتوگرافی مايع  B2گیری ويتامین اندازه -مواد غذايی 

 با کارآيی باال
 در دست تدوين 0 0 13920327 0 0

پژوهشکده مواد 

 و کشاورزیغذايی 

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920321 13911220 0 آزمونويژگی ها و روش های  -پودر حالت دهنده فراورده های سرخ کردنی 367
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920121 0 فشار حفاظت – ها گنجايه برای عملکرد معیارهای -بیوتکنولوژی  368
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 مرگ های تانک –ه ها گنجاي برای عملکرد معیارهای -بیوتکنولوژی  369
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 بیوراکتور – ها گنجايه برای عملکرد معیارهای -بیوتکنولوژی  370
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 فشار مخازن و ها لوله – ها گنجايه برای عملکرد معیارهای -بیوتکنولوژی  371
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 کروماتوگرافی ستون – ها گنجايه برای عملکرد معیارهای -بیوتکنولوژی  372
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920329 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش های  -برنج 373
پژوهشکده مواد 

 کشاورزی غذايی و

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 زيتون روغن در چرب اسیدهای استرهای متیل تهیه -روغن زيتون  374
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920121 0 نامه واژه - محیطی سرنوشت -بیوتکنولوژی  375
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 سازی سترون -بیوتکنولوژی  376
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0 ارزيابی حسی -روغن زيتون  377
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 تدويندر دست  0 0 13920712 13920610 13920604 آزمون های روش و ها ويژگی–عصاره مالت  378
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

379 
 کلی معیارهای – ها گنجايه برای عملکرد معیارهای –بیوتکنولوژی 

 عملکرد
 در دست تدوين 0 0 0 13920120 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920720 0 0 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها -کنسانتره کرن بری 380
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

381 

اندازه گیری میزان باقیمانده آفت کش ها به -مواد غذايی با منشاء گیاهی

طیف  -طیف سنجی جرمی و/يا کروماتوگرافی  -روش کروماتوگرافی گازی 

استخراج /جداسازی و پاکسازی سنجی جرمی/ طیف سنجی جرمی پس از 

 با روش فاز جام

 در دست تدوين 0 0 13920722 13920707 0
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920720 13920722 13920707 0 ايران گپ(عملیات خوب کشاورزی ايران ) 382
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920703 0 يین کار سبزی هاآ 383
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

384 
در غذاهای  GCروش اندازه گیری مانده آفت کشها به روش  -آفت کشها

 غیر چرب
 در دست تدوين 0 13920603 0 0 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920911 0 13920512 محصوالت مرغ آماده مصرف منجمد 385
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

386 
نقاط کنترلی و معیار های پذيرش برای تضمین يکپارچگی  -ابران گپ 

 تمامی فعالیتهای کشاورزی
 در دست تدوين 0 13920917 0 0 13920925

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920913 13920912 0 واژه های اندازه گیری تجزيه ای 387
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920722 0 واژه های اندازه گیری 388
مواد  پژوهشکده

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920903 13920812 0 گالب آزمونروش های  389
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920828 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش های -برچه مرکبات 390
پژوهشکده مواد 

 کشاورزیغذايی و 

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920720 0 0 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -نکتار ذغال اخته 391
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13920902 0 0 0 آزمون روش -آب پراکندگی میزان تعیین –کره  392
پژوهشکده مواد 

 کشاورزی غذايی و

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13920913 0 0 اندازه گیری فیبر و لیگنین غیر محلول در شوينده اسدی 393
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920918 0 بتاکاروتن بدست آمده از جلبک 394
پژوهشکده مواد 

 کشاورزیغذايی و 

گروه پژوهشی 

 موادغذايی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 
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تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 0 13920926 0 دامی های فرلورده در ها کش آفت مانده بیشینه مرز –آفت کش ها  395
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

396 
الزامات تولید ،فراوری بسته بندی و برچسب گذاری بازرسی و صدور گواهی 

 مواد غذايی ارگانیک
 در دست تدوين 0 13920902 0 0 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

397 
 ها کش آفت مانده گیری اندازه برای ای مانده چند روش –آفت کش ها 

 تصفیه و استخذراج های روش:  دوم قسمت – چرب غیر غذاهای در
 در دست تدوين 0 0 13920905 0 13920925

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0 پالريمتری برانشويکاندازه گیری درصد ساکارز در شکر سفید به روش  398
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 13921030 0 0 محصوالت پخته شده منجمد مرغ 399
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 دست تدويندر  0 0 13921008 0 0 اصالحیه -شیرخشک 400
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13921008 0 دامی های فراورده – ها کش آفت مانده بیشینه مرز –آفت کش ها  401
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13921009 0 ارزيابی حسی روغن زيتون بکر 402
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13921029 0 تهیه متیل استر روغن تفاله زيتون 403
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 تدويندر دست  0 0 0 13910129 0 آزمونويژگی ها و روشهای  -بستنی پروبیوتیک 404
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

405 
 الزامات تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، برچسب گذاری و بازرسی 

 موادغذايی ارگانیک
 در دست تدوين 0 13920714 13920417 0 13910211

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13921116 0 0 0 آزمونروش های  -گالب 406
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13921127 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش های  -عصاره مالت 407
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13921107 0 0 0 ويژگی ها  -پوره هويج 408
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13921030 0 اندازه گیری درصد ساکارز در شکر سفید به روش پالريمتری برانشويک 409
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 0 0 13920430 0 روش تعیین خاکستر چوب 410
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13920425 0 تعیین جذب آب و واکشیدگی ضخامت مواد مرکب چوبی 411
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13910128 13900907 آزمونويژگی ها و روشهای  -روغن سبزه  412
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی
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 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 0 13910119 0 آزمونويژگی ها و روشهای -میوه انگور 413
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13901130 13901110 13910119 13900807 آزمونويژگی ها و روشهای  -آب لیموترش تازه 414
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 در دست تدوين 0 13901112 13901027 13910119 13900807 آزمونويژگی ها و روشهای -روغن فرار نارنج 415
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

416 
تعیین مقاومت  آزمونروش -وام طبیعی چوب و فراورده های مرکب چوبید

 در برابر قارچ های مخرب بازيديومیست چوب
 در دست تدوين 0 0 0 13920828 13920507

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

417 
 ويژگی های عملکردی و الزامات تخته های باربر-فراورده های مرکب چوبی

 برای مصرف در کف، ديوارها و سقف
 در دست تدوين 0 0 13921005 0 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 13920902 0 0 13920528 طبقات مصرف  -دوام طبیعی چوب و مواد مرکب چوبی 418
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی

419 
تعیین  آزمونروش  -دوام طبیعی چوب و فراورده های مرکب چوبی

 مقاومت در برابر قارچ های مخرب بازيديومیست چوب
 در دست تدوين 0 0 13920818 13920818 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13920210 0 مخصوص)طرح تجا(و حجم -وزن مخصوص -تعیین ضخامت  -کاغذ و مقوا 420
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13920210 0 آزمونويژگی ها و روش های -کاغذ توالت 421
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921001 0 0 ويژگی -آزمونروش  -کاغذ الينر -3054تجديد نظر استاندارد  422
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13921002 13920904 ويژگی ها -ترمووود -چوب حرارت ديده 423
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13920705 0 10687اصالحیه استاندارد  424
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13920505 0 0 آزمونويژگی و روش -کاغذ توالت 425
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

426 PH در دست تدوين 0 0 13920505 0 0 کاغذ 
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

427 PH در دست تدوين 0 0 13920624 0 0 محلول استخراجی گرم کاغذ 
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13921005 0 کاغذ کرافت 428
شیمی و  پژوهشکده

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13921008 0 اصالحیه استاندارد 429
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13921010 0 کاغذکرافت 430
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 سلولزیبسته بندی و 



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 0 13921122 0 13920904 ويژگی ها -چوب حرارت ديده 431
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

432 
تعیین  آزمونروش  -دوام طبیعی چوب و فراورده های مرکب چوبی

 مقاومت در برابر قارچ های مخرب بازيديومیست چوب
 در دست تدوين 0 13921001 0 0 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 13921005 0 0 0 طبقات مصرف  -دوام طبیعی چوب و مواد مرکب چوبی 433
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921012 0 0 کاغذ کرافت 434
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921013 0 0 استاندارداصالحیه  435
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 0 13921015 0 استاندارد شیمی 436
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 تدويندر دست  0 0 13921014 0 0 استانداردمواد شیمیايی 437
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921015 0 0 استانداردهای شیمی 438
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921016 0 0 استاندارد مواد شیمی 439
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13920730 0 13920410 ويژگی های موکت نمدی 440
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 در دست تدوين 0 13921028 13921008 13921008 13920410 آزمونروش  -تعیین مقاومت چرخشی-کفپوش برای محیطهای ورزشی 441
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 در دست تدوين 0 13921028 13921008 13921008 13920410 آزمونروش  -تعیین مقاومت سرخوردگی-کفپوش برای محیطهای ورزشی 442
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

443 
ازدياد طول در حدپارگی به تعیین نیروی گسیختگی و  -الیاف نساجی

 صورت تک لیف
 در دست تدوين 0 0 0 13920528 13920202

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 در دست تدوين 0 0 13921017 0 0 استاندارد مواد شیمی و پتروشیمی 444
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13921123 0 0 کرافتکاغذ  445
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 در دست تدوين 0 0 13910907 13910804 13890206 دی اکسید کربن مايع 446
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 0 13910907 13910804 13890206 کربن دی اکسید مايع 447
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 بوتیل استات 448
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 در دست تدوين 0 13910724 13910719 13910711 13900811 انیدريد مالئیک 449
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 دست تدوين در 0 0 0 0 13910516 تعیین اسیديته کاتالیست توسط جذب شیمیايی آمونیاک 450
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

451 
چمن مصنوعی و کفپوشهای سوزن زنی -کفپوش برای محیطهای ورزشی 

 ويژگی های چمن مصنوعی-شده برای خارج از سالن
 در دست تدوين 0 0 0 13920815 13920202

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 در دست تدوين 0 0 0 0 13890206 رنگ آستری ضد زنگ حاوی پودر روی آزمونروش های  452
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 0 0 0 13900811 2درزگیرهای سیلیکونی  453
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 آزمونويژگی ها و روش های  -رنگدانه های اکسید کروم سبز 454
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 13921014 13920916 13920813 0 اندازه گیری اتیلن دی آمین تترا استات در صابون 455
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

پژوهشی شیمی گروه 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 13921014 13920828 13920505 0 اندازه گیری سولفات سديم -مواد فعال در سطح 456
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 در دست تدوين 0 13921029 13921022 13920930 13920327 اکسیدهای سرب آزمونوروش های  ويژگی ها  457
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

458 
بتن حاوی رزين  -سامانه های لوله گذاری برای فاضالب و زهکشی ثقلی 

 آدم روها و اتاقک های بازديد-2پلی استر قسمت 
 در دست تدوين 0 13921123 13921121 13921107 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 0 0 0 0 آزمونکره کاکائو ، ويژگی ها و روش  459
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 13921127 13921022 13921015 13920528 مشخصات – سدها و مخازن ساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها  460
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 13921127 13921022 13921015 13920528 مشخصات –کانال ها  ساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها  461
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

462 
 – زيرزمینی های سازه و ها تونل ساخت در استفاده مورد –ژئوسنتتیک ها 

 مشخصات
 در دست تدوين 0 13921127 13921120 13921015 13920528

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 در دست تدوين 0 0 0 0 13900811 آزمونويژگی ها و روش های  -رنگ ها و رنگدانه های فسفات روی 463
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

464 
الستیک بوتادی -قسمت اول -لفاف پیچی عدل های الستیک فیلم برای 

 (SBRبوتادی ان )-(و الستیک استايرن BRان )
 مصوب کمیته ملی 13921126 13920821 13920814 13920728 13920514

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 مصوب کمیته ملی 13920522 13920326 13910823 13910810 13900811 رنگ گواش 465
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 مصوب کمیته ملی 13920825 13911209 13910829 13910815 13900811 درزگیرهای سیلیکونی 466
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 اولیهکمیسیون 

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 مصوب کمیته ملی 13921130 0 0 0 0 اندازه گیری سولفات سديم -مواد فعال در سطح  467
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 مصوب کمیته ملی 13921130 0 0 0 0 تترا استات در صابوناندازه گیری اتیلن دی آمین  468
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 مصوب کمیته ملی 13920522 13911101 1911017 13911003 13890206 و نمونه برداری رقیق کننده و حالل های رنگ ها و جالها آزمونروش های  469
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

470 
: 19قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 استحکام شیار مهره
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 0 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

471 
: مشخصات 4قسمت  -تجهیزات الکترونیکیخازنهای ثابت برای استفاده در 

 (2خازن های الکترولیتی آلومینیوم)تجا -موضعی
 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

472 

: 13قسمت  -خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی

 ثابت با دی الکتريک پلی پروپیلن dcخازن های  -مشخصات موضعی

 (2ورق فلزی )تجا 

 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

473 
: 33قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 نشده باياس اتوکالو -شده داده¬مقاومت در برابر رطوب شتاب
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

474 
: 15قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 مقاومت در برابر گرمای لحیم کاری برای وسايل نصب در سوراخ
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

475 

: 1-18خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی: قسمت 

مشخصات تشريحی خام: خازن های ثابت آلومینیومی نصب روی سطح با 

 (2)تجاEZسطح ارزيابی  -الکترولیت جامد

 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

476 
: 32قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 آتش پذيری وسايل پالستیکی داخل محفظه )القا خارجی(
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

477 

: 1-23قسمت  -خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی

نصب روی سطح با دی  dcخازن های ثابت  -مشخصات تشريحی خام

 (2)تجاEZسطح ارزيابی  -الکتريک ورق فلزی شده پلی اتیلن نفتاالت

 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 بازرسیکیفیت و 

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

478 
: 31قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 آتش پذيری وسايل پالستیکی داخل محفظه )القا داخلی(
 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

479 
: 13قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 محیط نمکی
 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 ریزیبرنامه 

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

480 

: 1-24قسمت  -خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی

خازن های ثابت الکترولیتی تانتالیوم نصب روی  -مشخصات تشريحی خام 

 (2)تجاEZسطح ارزيابی  -سطح

 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

ت های مديري سیستم

 کیفیت

481 

: 1-25قسمت  -خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی

خازن های ثابت آلومینیومی نصب روی سطح با  -مشخصات تشريحی خام 

 (2)تجاEZسطح ارزيابی  -الکترولیت جامد پلیمر هادی 

 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 بازرسیکیفیت و 

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

482 

: 1-8قسمت  -خازنهای ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی

 -مشخصات تشريحی خام: خازن های سرامیکی با دی الکتريک سرامیکی

 (2)تجاEZسطح ارزيابی  -1کالس 

 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

مديريت های  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

483 

: 39قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

اندازه گیری ريزش رطوبت و قابلیت حل آب در مواد ارگانیک به کار رفته 

 برای قطعات نیمه هادی

 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

484 
: 37قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 سقوط صفحه با استفاده از شتاب سنج آزمونروش 
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

485 
: 35قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 ريزبینی آکوستیک برای قطعات الکترونیکی داخل محفظه
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

پژوهشی گروه 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

486 
: 18قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 تابش يونیزه کننده
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

487 
: 14قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 پايداری پايانه ها
 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

488 
: 27قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 مدل ماشین -حساسیت به تخلیه الکترواستاتیک آزمون
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

489 
: 26قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 مدل بدن انسان -حساسیت به تخلیه الکترواستاتیک آزمون
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

490 
: 29قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 چفت کردن آزمون
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

491 
  -ضريب دمايی مثبت مستقیما گرم شده -ترمیستورهای پلیمری

 قسمت اول: مشخصات عام
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

492 
: 40قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 سقوط صفحه با استفاده از سنجه کشش آزمونروش 
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

493 
: 25قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 دما هایچرخه
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

494 
عملکرد افزاره شناسايی بسامد راديويی  آزمونهای  روش -فناوری اطالعات

 برای عملکرد سامانه آزمونهای  : روش1قسمت 
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 0 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 مصوب کمیته ملی 13921128 0 0 0 0 ديسک فقط خواندنی - mm120دی وی دی  -فناوری اطالعات 495

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 بازرسیکیفیت و 

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

 مصوب کمیته ملی 13921128 0 0 0 0 ديسک فقط خواندنی - mm80دی وی دی  -فناوری اطالعات 496

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

497 
: 2شناسايی بسامد راديويی برای مديريت اقالم قسمت  -فناوری اطالعات

 KHZ 135پارامترهايی برای ارتباطات واسط هوايی در بسامدهای زير 
 مصوب کمیته ملی 13921128 0 0 0 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

498 
: 22قسمت  -مکانیکی و آب و هوايی آزمونروش های  -قطعات نیمه رسانا 

 استحکام پیوستگی
 مصوب کمیته ملی 13921219 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

499 
اول: قسمت  -ترمیستورهای مستقیما گرم شده با ضريب دمايی منفی

 مشخصات عمومی
 مصوب کمیته ملی 13921212 0 0 13920701 0

پژوهشکده 

های مديريت  سیستم

 کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

های مديريت  سیستم

 کیفیت

500 
قسمت هفتم :  -سیستم کد گذاری وسايل چرخشی  -دندانپزشکی 

 خصوصیات ويژه ماندرل ها و وسايل ويژه
 مصوب کمیته ملی 13921207 0 13921024 13921017 13920610

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13920930 13920903 13920820 13920813 13911015 ويژگی ها  -چرخ دستی های دارو  501
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13921106 13920906 13920902 13920827 13910815 ويژگی ها  -میزهای رو تختی  502
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

503 
چرخ دستی های بیمارستانی برای وسايل، لباسها و استفاده بیهوشی شامل 

 ويژگی ها  -چرخ دستی های زاويه ای 
 مصوب کمیته ملی 13921109 13921018 13921015 13921008 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13920502 0 0 0 0 جعبه فرمان خودرو 504
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی خودرو 

 و نیرومحرکه

 مصوب کمیته ملی 13920502 0 0 0 0 برشی لنت های ترمز ديسکی و هاللی آزمونروش  -لنت ترمز  505
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی خودرو 

 و نیرومحرکه



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

506 
 -سیستم های خاموش کننده آتش کف  -محافظت کننده های آتش 

 : تجهیزات کف با توسعه کم 2قسمت 
 مصوب کمیته ملی 13921206 13921028 13921008 13920927 13920528

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

507 
: تعیین  10قسمت  -پروتزهای کلی مفصل ران  -کاشتنی های جراحی 

 مقاومت درد برابر بارگذاری استاتیکی سر استخوان ران مدوالر
 مصوب کمیته ملی 0 0 0 13921018 13920431

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

508 
 -)ايمیلنت های( جراحی پروتزهای کامل ران  -کاشتنی های جراحی 

 : خواص استقامت و عملکرد ريشه اجزای استخوان ران 4قسمت 
 مصوب کمیته ملی 13921115 13921105 13921025 13921017 13920431

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

509 
:  1قسمت  -سیستم های خاموش کننده کف  -محافظت در برابر آتش 

 تجهیزات انتشار کف
 مصوب کمیته ملی 13921206 13920926 13920914 13920904 13920528

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

510 
قسمت سوم :  -سیستم کد گذاری وسايل چرخشی  -دندانپزشکی 

 مشخصات ويژه و مته ها و برنده ها
 کمیته ملیمصوب  13921207 13921224 13921024 13921017 13920610

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

511 
خصوصیات ويژه وسايل  -سیستم کدگذای وسايل چرخشی  -دندانپزشکی 

 الماسه
 مصوب کمیته ملی 13921207 0 13921024 13921017 13920610

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

512 

اندازه گیری کمیت ها در نمونه های با  -آزمايشگاه تشخیص طبی  وسايل

الزامات برای مواد مرجع گواهی شده و مستندات  -منشاء بیولوژيکی 

 حمايتی

 مصوب کمیته ملی 13921108 0 13921030 13921016 13920410
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

513 
اندازه گیری کمیت ها در نمونه های با  -تشخیص طبی  وسايل آزمايشگاه

 توصیف مواد مرجع -منشاء بیولوژيکی 
 مصوب کمیته ملی 13921212 13921017 13921009 13920926 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

514 
ی در آزمونالزامات عمومی برای خود  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 شرايط آزمايشگاه
 مصوب کمیته ملی 13921117 13921017 13921009 13920926 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ملیمصوب کمیته  13921212 13921011 13921008 13921001 13890206 وسايل تزريقی قابل انتقال غیر الکتريکی -وسايل پزشکی  515
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

516 
ارزيابی ثبات معرف های تشخیص  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 آزمايشگاهی
 مصوب کمیته ملی 13921117 13921017 13921003 13920926 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

517 
: کمدهای بغل تختی برای  1کمدهای بغل تختی بیمارستانی قسمت 

 ويژگی ها  -استفاده عمومی بیماران 
 مصوب کمیته ملی 13920918 13920815 13920808 13920723 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

518 
: بطريهای شیشه  1قسمت  -ظروف و لوازم جانبی برای آماده سازی داروها 

 ای قطره چکان
 مصوب کمیته ملی 13920918 13920723 13920716 13920708 13920424

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

519 
 -نمادهای مورد استفاده در نشانه گذاری وسايل پزشکی  -وسايل پزشکی 

 گذاری: توسعه نماد , انتخاب و صحه  2قسمت 
 مصوب کمیته ملی 13920913 13920507 13920431 13920417 13901012

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

520 

:  1قسمت  -سايش پروتزهای کامل مفصل زانو  -کاشتنی های جراحی 

سايش همراه به  آزمونپارامترهای بارگذاری و جابجايی برای دستگاههای 

 آزمونکنترل بار و شرايط محیطی مرتبط با 

 مصوب کمیته ملی 13920812 13920628 13920621 13920607 13920410
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

521 
ويژگی آالت فوالدی ضد زنگ تو خالی برای استفاده در اتاق عمل و بخش 

 های بیمارستانی
 مصوب کمیته ملی 13921119 13920723 13920816 13920815 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13920918 13920807 13920717 13920713 13911015 ويژگی ها  -چرخ دستی های سیلندر گاز  522
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 مهندسی پزشکی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

523 

: کنسانتره های  3کنسانتره های کف قسمت  -مواد خاموش کننده آتش 

 -کف با قابلیت توسعه ی کم برای کاربرد در مايعات قابل حل در آب 

 ويژگی ها 

 مصوب کمیته ملی 13920926 13920826 13920820 13920813 13901019
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

524 

الزامات ايمنی تجهیزات الکتريکی برای اندازه گیری, کنترل و استفاده های 

: الزامات ويژه برای تجهیزات اتوماتیک و نیمه  2قسمت  -آزمايشگاهی 

 اتوماتیک آنالیز

 مصوب کمیته ملی 13921120 0 13920714 13920707 13911214
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 پزشکیمهندسی 

 مصوب کمیته ملی 13921213 0 13920714 13920714 13910703 سیستم های پرکننده ويژه ماده بیهوشی -تبخیر کننده های بیهوشی  525
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13921120 0 13920714 13920714 13910703 الزامات ويژه -پايشگر نوزاد  -تجهیزات تنفسی  526
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

527 
: سیستم های بیهوشی برای  7قسمت  -سیستم های بیهوشی استنشاقی 

 مکانهای دارای محدوديت لوجستیکی منبع برق و گازهای بیهوشی
 مصوب کمیته ملی 13921213 0 13920707 13920707 13910703

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

528 
اندازه گیری مقادير در نمونه های با  -وسايل آزمايشگاه تشخیص طبی 

 الزامات برای محتوی و ارائه روشهای اندازه گیری مرجع -منشاء بیولوژيک 
 مصوب کمیته ملی 13921212 13920507 13920431 13920417 13910815

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

529 

شاخص پرتو دهی سیستم های  -وسايل تجهیزات الکتريکی پزشکی 

 : تعاريف و الزامات  1قسمت  -ديجیتالی تصويربرداری پرتو ايکس 

 پرتو نگاری عمومی

 مصوب کمیته ملی 13920917 13920723 13920716 13920702 13910815
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13920916 0 0 0 0 کاشی و سرامیک 530
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13920916 0 0 0 0 شیشه های ساختمانی 531
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی  گروه

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13921207 0 13921024 13921017 13920610 قطرهای نام و کد شناسه -وسايل چرخشی دندانپزشکی  532
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

533 
وسايل تزريق داخل وريدی باله دار سترون يکبار مصرف  -وسايل پزشکی 

 )اسکالپ وين(
 مصوب کمیته ملی 13921120 13921003 13920911 13920822 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13921109 13921024 13921018 13921004 13920815 ويژگی ها  -ترالی های بیمار  534
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

پژوهشی گروه 

 مهندسی پزشکی

535 
الزامات و  -سیستم های تزريق بر مبنای سوزن برای مصارف پزشکی 

 : سیستم های تزريق بر مبنای سوزن1قسمت  - آزمونروشهای 
 مصوب کمیته ملی 13921130 0 13920723 13920723 13910805

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مصوب کمیته ملی 13920919 0 0 0 0 و سرامیککاشی  536
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون میکروبی -انواع شیره 537
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -میوه های يخ زدهسبزی ها و  538
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 مصوب کمیته ملی 13920915 0 0 0 0 شیشه های ساختمانی 539
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -يخ خوراکی 540
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 میکروبیولوژی

 مصوب کمیته ملی 13920916 0 0 0 0 شیشه های ساختمانی 541
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13921205 0 0 13900625 0 تسمه نقاله ها چسبندگی بین اجزاءمتوالی روشهای آزمون 542
پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مصوب کمیته ملی 13921205 0 0 13920426 13920521 طولها و پهناها -تسمه نقاله های با تقويت کننده بافته شده  543
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

544 
 -برابر حرارت  ظروف شیشه ای مقاوم در -ظروف شیشه ای غذاخوری 

 ويژگی ها
 مصوب کمیته ملی 13921205 0 0 0 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13920413 0 0 0 0 ظروف اوپال -ظروف شیشه ای غذاخوری  545
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13920413 0 0 0 0 ظروف کريستال -شیشه ای غذاخوری ظروف  546
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مصوب کمیته ملی 13920916 0 0 0 0 کاشی و سرامیک 547
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

548 
: مشخصات 2ثابت برای استفاده در تجهیزات قسمت انواع مقاومت های 

 مقطعی
 مصوب کمیته ملی 13921008 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13921008 0 0 13920101 0 :1-8انواع مقاومت های ثابت برای استفاده در تجهیزات قسمت  549
برق،  پژوهشکده

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

550 
مکانیکی  آزمون: روش های 316-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-316کابل خمیدگی نیروی حداکثر آزمون –
 مصوب کمیته ملی 13921022 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

551 
مکانیکی  آزمون: روش های 317-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-317کابل شدن خرد مقابل در مقاومت آزمون –
 مصوب کمیته ملی 13921022 0 0 13910101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

552 
مکانیکی  آزمون: روش های 324-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-324کابل سايشی مقاومت آزمون –
 مصوب کمیته ملی 13921022 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13921205 0 0 13920625 13920521 فهرست وازه های معادل -2قسمت  -تسمه نقاله های سبک 553
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

554 
 عکس عملکرد تعیین روش –تجهیزات دفتری و اداری  -فناوری اطالعات

 نافشا جوهر پرينترهای با چاپ برای کارتريح جوهر
 ملیمصوب کمیته  13921014 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13920723 0 0 13920101 0 لوح های فشرده قابل ضبط مجدد -فناوری اطالعات 555
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

556 
ديسکهای نوری با استفاده از تبادل اطالعات بر روی  -فناوری اطالعات

 RWفرمت +
 مصوب کمیته ملی 13920723 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

557 
 عملکرد با زمینی های ترن برق و کنترل های کابل –کاربردهای راه آهن 

 BS EN 50264-1کلی الزامات– خاص حرارتی
 مصوب کمیته ملی 13920723 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

558 

 عملکرد با زمینی های ترن برق و کنترل های کابل –کاربردهای راه آهن 

  – شده لینک کراس االستومری عايق با های کابل– خاص حرارتی

 BS EN 50264-2-1ايی رشته تک های کابل

 مصوب کمیته ملی 13921217 0 0 13920101 0
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

559 

 عملکرد با زمینی های ترن برق و کنترل های کابل –کاربردهای راه آهن 

  –شده لینک کراس االستومری عايق با های کابل– خاص حرارتی

 BS EN 50264-3-1ايی رشته چند های کابل

 مصوب کمیته ملی 13921217 0 0 13920101 0
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13921211 0 0 13920101 0 عملکردی الزامات–لوازم کنترل الکترونیکی المپ های فلورسنت  560
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13921210 0 0 13920101 0 ايمنی تجهیزات مخابراتی 561
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13920529 0 0 0 0 جرقه آزمون روش –کابل های الکتريکی  562
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 ملیمصوب کمیته  13921008 0 0 13920101 0 :4انواع مقاومت های ثابت برای استفاده در تجهیزات قسمت  563
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

564 
  -11-6قسمت  UPNPمعماری دستگاه  -فناوری اطالعات

 عامل حالت سرويس فن
 مصوب کمیته ملی 13921001 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

565 
  -12-6قسمت  UPNPمعماری دستگاه  -فناوری اطالعات

 خدمات سرعت فن
 مصوب کمیته ملی 13921001 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13921214 0 0 13920101 0 خوردگی آمونیاک آزمون-( pvماجولهای فتوولتايیک) 566
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

567 
 تاسیسات برای کابل کمربندی های بست –مديريت سیستمهای کابلی 

 الکتريکی
 مصوب کمیته ملی 13920529 0 0 0 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

568 
 –کنترل کننده های الکتريکی خودکار برای مصارف خانگی و مشابه 

 عمومی الزامات اول قسمت
 مصوب کمیته ملی 13920526 0 0 0 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

569 
های ديسک نوری يکبار نوشتن تبادل اطالعات بر کارتريج -فناوری اطالعات

 متعددو خواندن 
 مصوب کمیته ملی 13920723 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

570 
 خدمات کاربر رابط –سند پردازش و ارتباطات وابسته  -فناوری اطالعات

 تلفن بر مبتنی
 مصوب کمیته ملی 13920723 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 0 13920101 0 0 13920723 (DVD –Rلوح های فشرده قابل ضبط مجدد ) -فناوری اطالعات 571
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

572 
IEC 61196-1-302روش 302-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور :

 خارج از مرکز بودن آزمون – مکانیکی آزمونهای 
 مصوب کمیته ملی 13921022 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

573 
مکانیکی  آزمون: روش های 313-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-313عايق و روکش چسبیدگی –
 مصوب کمیته ملی 13921022 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 
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 مصوب کمیته ملی 13921127 0 0 0 0 8 قسمت –مقاومت های ثابت مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی  574
پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

575 
 3-8بخش- DLMS/COSEMسری -تبادل داده های اندازه گیری برق

 PLC S-FSKنقشه ارتباطی برای شبکه های مجاور 
 مصوب کمیته ملی 13921217 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

576 
 2-6بخش -DLMS/COSEMسری -تبادل داده های اندازه گیری برق

 COSEMگروه های رابط 
 مصوب کمیته ملی 13921217 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

برق و  گروه پژوهشی

 الکترونیک

577 
روش برای تعیین عملکرد کارتريج تونر پرينترهای تک  -فناوری اطالعات 

 رنگ الکتروعکاسی و دستگاه های چند منظوره شامل اجزاء چاپگر
 مصوب کمیته ملی 13921101 0 0 0 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 مصوب کمیته ملی 13910824 0 0 0 0 میکروبیولوژی آب معدنیويژگی های  578
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

579 

آماده سازی آزمايه، سوسپانسیون  -میکروبیولوژی مواد غذايی و خوراک دام

قسمت چهارم  -میکروبیولوژی آزموناولیه و رقت های اعشاری برای 

مقررات ويژه برای آماده سازی محصوالتی به غیر از شیر، گوشت ماهی و 

 فرآورده ها

 مصوب کمیته ملی 13921129 0 0 0 0
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مصوب کمیته ملی 13921129 0 0 0 0 ويزگی های میکروبیولوزی انواع مختلف چای سیاه و سبز 580
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

581 
 -11قسمت  -ارزيابی بیولوژيک وسايل پزشکی -میکروبیولوژی پزشکی

 زايی عمومی های سمیت آزمون
 مصوب کمیته ملی 13910727 0 0 0 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

582 
 از جلوگیری برای راهنمايی-توسعه و تحقیق آزمايشگاه-بیوتکنولوژی

 ريخته ترا گیاهان آلودگی
 مصوب کمیته ملی 13921220 13920730 13920730 13920730 13920406

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

583 
مکانیکی  آزمون: روش های 310-1قسمت  -کابل های ارتباطی هم محور

 IEC 61196-1-310مسی فلزی روکش پیچشی های مشخصه آزمون –
 مصوب کمیته ملی 13921220 0 0 13920101 0

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

584 
 ها کش آفت مانده گیری اندازه برای ای مانده چند روش –آفت کش ها 

 کلیات -1قسمت –وماتو گرافی کر گاز با گیاهی منشا با غذاهای در
 مصوب کمیته ملی 13920714 13920714 0 0 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

585 

به وسیله  Gو  Bاندازه گیری آفالتوکسین های گروه  -خوراک انسان و دام 

کروماتوگرافی مايع با کارآيی عالی و خالص سازی با استفاده ازستون 

 آزمونروش  -ايمونوافینیتی 

 مصوب کمیته ملی 13920527 0 0 0 0
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920813 0 13920411 0 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها -کنسانتره کرن بری 586
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920813 13920720 13920411 13910224 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها –پوره انبه  587
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920813 13920730 13920411 13920224 0 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -نکتار ذغال اخته 588
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920325 13911025 13910814 13910203 13900907 آزمونو روشهای  ويژگی ها  -کمپوست قارچ دکمه ای 589
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی  گروه

 موادغذايی
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 مصوب کمیته ملی 13920410 0 0 0 0 کارتن جهت بسته بندی عمومی 590
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

591 
 الزلمات تولید، فراوری ، بسته بندی برچسب گذاری ، بازرسی و 

 صدور گواهی مواد غذايی ارگانیک
 مصوب کمیته ملی 13921003 0 0 0 0

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

592 

اندازه گیری میزان باقی مانده آفت کش ها به -مواد غذايی با منشاء گیاهی

-طیف سنجی جرمی و/يا کروماتوگرافی مايع  -روش کروماتوگرافی گازی 

/جداسازی استو نیتريلی و طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج 

 پاکسازی

 مصوب کمیته ملی 13921025 0 0 0 0
پژوهشکده مواد 

 کشاورزیغذايی و 

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920917 0 0 0 0 عملیات خوب کشاورزی ايران )ايران گپ( 593
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی A 0 0 0 13920709 13920709اکراتوکسین  آزموننمونه برداری برای  -شیرين بیان و قهوه 594
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920828 13920806 0 0 0 آزمونروش  -تعیین میزان پراکندگی آب -کره 595
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 مصوب کمیته ملی 13920828 13920604 13920528 13920526 13920202 ثبات رنگ در برابر آب دريا -ثبات رنگ کاالهای نساجی -نساجی 596
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920307 13911109 13910907 13910101 0 واژه نامه -پالت 597
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 مصوب کمیته ملی 13921114 0 0 0 0 ويژگی ها -الينرکاغذ کرافت  598
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 مصوب کمیته ملی 13920722 13920705 13920705 13920627 0 روش تعیین واکشیدکی و جذب آب چوب -چوب 600
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 مصوب کمیته ملی 13920722 13920705 13920705 13920627 0 خاکستر چوب-چوب 601
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 مصوب کمیته ملی 13920811 13920610 13920603 13920527 0 سازی آماده و نمونه تهیه – شیمیايی و فیزيکی های آزمون –چرم  602
شیمی و  پژوهشکده

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920811 13920610 13920603 13920527 0 سنگین های چرم آب به مقاومت تعیین – فیزيکی های آزمون –چرم  603
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

604 
 تعیین مقاومت  -پارچه های روکش شده با الستیک و پالستیک

 قسمت دوم: روش هیدرولیک -به ترکیدگی
 مصوب کمیته ملی 13920808 13920703 13920624 13920616 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

605 
 ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعی : -های ثبات رنگ آزمون-نساجی

 رنگ پريدگی آزمونالمپ قوس زنون برای 
 مصوب کمیته ملی 13921017 13920903 13920826 13920219 13920410

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

606 
 تعیین مقاومت به نفوذ مکانیکی  -منسوجات نبافته

 )روش ترکیدگی بوسیله گوی(
 مصوب کمیته ملی 13920917 13920803 13920728 13920728 13920410

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

607 
 -پارچه های روکش شده با الستیک يا پالستیک

 روش گوی فوالدی -تعیین مقاومت به ترکیدگی 
 مصوب کمیته ملی 13920808 13920703 13920624 13920616 13920410

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

پژوهشی نساجی گروه 

 و چرم



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 کمیته ملیمصوب  13920827 0 13920604 13920604 0 رشته ای از پلی استر 12و  8.  4و  3طناب های  608
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920827 0 13920604 13920604 0 رشته ای از پلی آمید 12و  8.  4و  3طناب های  609
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

610 

رشته ای از جنس الیاف پلی پروپیلن به  12و 8،  4،  3طناب های  -طناب

( و پلی پروپیلن چند PP2صورت نوار، تک فیالمنت و چند فیالمنت) 

 فیالمنت با استحکام باال

 مصوب کمیته ملی 13920827 0 13920604 13920604 0
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920827 13920716 13920709 13920626 0 " الزامات -پايپوش ايمنی -حفاظت شخصی وسايل " 611
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

612 
ويژگی ها و روش  -کفپوش های نساجی گلیم کردستان -صنايع دستی

 های آزمون
 مصوب کمیته ملی 13920818 0 13920626 13920616 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

613 
 و گسیختگی به مقاومت تعیین – مکانیکی و فیزيکی های آزمون –چرم 

 آزمون روش – طول ازدياد درصد
 مصوب کمیته ملی 13920812 13920610 13920603 13920527 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13921210 13920926 13920904 13920904 0 شده زنی سوزن هایه برای چمن مصنوعی و کفپوشآزمونروش تهیه  614
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13921003 0 0 0 0 الزامات –ت باال يلباسها با قابلیت رو-شاک حفاظتیپو 615
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

616 
 روش های شستشو و خشک کردن خانگی برای  -نساجی

 های نساجی آزمون
 مصوب کمیته ملی 13921023 0 13920812 13920812 0

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13921119 13921009 13920912 13920906 0 آزمونروش های -وسايل حفاظت شخصی -پايپوش 617
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920911 0 0 0 0 الکل/آب محلول برابر در مقاومت آزمون –آبی مايعات دفع قابلیت–نساجی  618
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920911 0 0 0 0 رنگ اختالف محاسبه-رنگ ثبات های آزمون–نساجی 619
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920221 13910926 13910821 13910716 13890206 رقیق کننده برای رنگ های با پايه نیترو آزمونروش های  620
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

621 
 -کروم، مس-پوشش های آبکاری نیکل، نیکل -پوشش های فلزی و معدنی

 کروم -نیکل -نیکل و مس
 مصوب کمیته ملی 13911202 13910808 13910725 13910710 13900811

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 مصوب کمیته ملی 13911004 13920527 13920603 13920610 13920811 (Crockingثبات رنگ در برابر مالش ) -های ثبات رنگ آزمون -چرم 622
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920812 13920610 13920603 13920527 13911004 ثبات رنگ در برابر عرق بدن)تجديد نظر( -های ثبات رنگ آزمون -چرم 623
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 مصوب کمیته ملی 13920811 13920610 13920603 13920527 13911004 میکروسکوپی روش به شناسايی –چرم  624
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

  



 عنوان تدوین ردیف
کمیته تاریخ 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 مصوب کمیته ملی 13920814 13920604 13920528 13920526 13911102 اندازه گیری تاب به روش شمارش مستقیم-نساجی 625
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

 PVC 13920918 0 0 0 0با PET تعیین آلودگی پرک  626
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 0 0 0 13920826 پودر صابون 627
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

پژوهشی شیمی گروه 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920826 صابون بچه 628
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920826 ويژگیها -صابون بهداشتی شفاف 629
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

پژوهشی شیمی گروه 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920826 صابون رختشوئی بر پايه چربیها و اسیدهای چرب گیاهی 630
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920826 ويژگیها -صابون بهداشتی پرچرب  631
مصوب کمیته برنامه 

 محور( ريزی)پژوهش

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920813 مقره های هیربدی 632
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 0 0 0 0 13920721 سیلندر آلومینیومی 633
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 0 0 0 0 13920701 طبقه بندی ظروف شیشه ای 634
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920701 کاديومتعیین میزان سرب و  -ظروف شیشه ای  635
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 13920911 آزمونويژگیها و روش های  -رادياتور  -خودروهای جاده ای  636
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 ساختمانمکانیک و 

گروه پژوهشی خودرو 

 و نیرومحرکه

637 

پوشش های مورد مصرف در -2509تجديد نظر استاندارد ملی ايران شماره 

)بر اساس تحقیقات و تجربیات( -آزمونروش های -لبسته بندی فلزی

 -مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه

13920202 0 0 0 0 
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

638 
تعیینمقدار فلزات آزاد شده با روش -قوطی کنسرو مواد غذايی

 آزمونروش -اسپکتروفوتومترياتمی کوپل شده با پالسمای القائی
13920210 0 0 0 0 

مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 0 13920917 ات خوب کشاورزی ايران )ايران گپ(عملی 639
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

640 
اندازه گیری مونو سديم گلوتامات در سو پ های آماده با کروماتو گرافی 

 آزمونروش  -مايع
13920808 0 0 0 0 

مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 0 0 13920925 آئئن کار واحدهای تولیدکننده -میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک 641
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 بیولوژی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 13921015 پژوهش محور-سامانه درب بازکن تصويری 642
مصوب کمیته برنامه 

 محور(ريزی)پژوهش 

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 0 0 0 0 13920826 صابون بهداشتی 643
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 0 0 0 13920826 صابون رختشويی 644
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

645 
روش آماده سازی نمونه در فراورده خمیر دندان به منظور اندازه گیری 

 فلزات سنگین
13920528 0 0 0 0 

مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

646 
نمونه در فراورده خمیر دندان به منظور اندازه گیری روش آماده سازی 

 فلزات سنگین
13920528 0 0 0 0 

مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

647 
بر اساس تحقیقات و تجربیات 1881تجديد نظر استاندارد ملی ايران شماره 

 پژوهشگاهمصوب در شورای پژوهشی 
13920202 0 0 0 0 

مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

648 

قوطی های فلزی و بسته بندی مواد -2327تجديد نظر استاندارد ملی ايران

مصوب شورای -بیاتتحقیقات و تجر آزمونروش -غذايی و غیر غذايی

 پژوهشگاهپژوهشی 

13920202 0 0 0 0 
مصوب کمیته برنامه 

 ريزی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 13920703 0 0 آزمونوِيژگی ها و روش های  -کره کاکائو  649
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی 

 پتروشیمی

 0 13920926 13920416 13920229 0 ويژگی های روغن پالم کرنل صنعتی 650
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 13920826 13920529 13920408 13920209 ويژگی های مايع دستشويی 651
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 13920926 13920416 13920229 0 ويژگی های روغن پالم صنعتی 652
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی شیمی 

 و پلیمر

 0 13921119 13920730 13920229 13920410 ويژگی های کفپوش های نمدی 653
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی 

 و چرم

654 

بسته بندی پوشش های -2455تجديد نظر استاندارد ملی ايران شماره 

ويژگی ها ) بر -مورد مصرف در بسته بندی های مواد غذايی و اشامیدنی

 -اساس تحقیقات و تجربیات( مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه

13920202 0 13920624 0 0 
 دست تدوين در

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 13920925 0 آئئن کار واحدهای تولیدکننده -میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک 655
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 0 13921116 0 0 0 برون تن - آزمونويژگی ها و روش -میکروارگانیسم های پروبیوتیک 656
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 بیولوژی

 0 0 13920910 0 0 کاغذ کرافت 657
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بندی و سلولزیبسته 

658 
ها  ويژگی-بسته بندی ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذايی و آشامیدنی

 آزمونو روش 
0 0 13920527 0 0 

 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی
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 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 13920229 13920229 0 ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذايی و آشامیدنی 659
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 13921119 0 0 ويژگی ها -شیرگوسفند 660
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 0 13921119 0 0 روش شناسايی کازئین شیر گاوی در پنیر گوسفندی 661
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 0 13920812 13920617 13911220 0 آزمونو روش  ويژگی ها -پودر حالت دهنده 662
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

663 

ويژگی ها و روش  -ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذايی و اشامیدنی

 -)بر اساس تحقیقات و تجربیات-1401شماره)استاندارد ملی ايران آزمون

 -مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه

13920202 0 13920410 0 0 
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 13921014 0 0 ظروف شیشهای 664
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

665 
ويپگی و -بسته بندی ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذايی و آشامیدنی

 آزمونروش 
0 0 13921125 0 0 

 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 13921020 0 0 آزمونويژگیها وروش -ظروف شیشهای مخصوصموادغذايیو آشامیدنی 666
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 13920912 0 0 ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذايی و آشامیدنی 667
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 0 0 0 13920606 0 ظروف شیشه ای مواد غذايی و اشامیدنی 668
 در دست تدوين

 )پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 13920307 0 0 0 0 چوب ، تخته اليه ، تخته اليه برای مصرف شرايط دريايی 669
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 13920305 0 0 0 0 ويژگیها-پارکت چوبی موزائیکی  670
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 13920305 0 0 0 0 ويژگی ها و ابعاد -باريکه پارکت چوبی  671
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 13920307 0 0 0 0 دوام طبیعی چوب آزمونتعیین روش  -دوام طبیعی چوب  672
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 13920307 0 0 0 0 تخته اليه برای مصرف در شرايط دريايی -تخته اليه  -چوب  673
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

674 
 آزمونويژگی ها و روش های  -خرمای نرم بسته بندی شده

 میکروبیولوژيک
0 0 0 0 13920201 

مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13920808 0 0 0 0 کاشی و سرامیک 675
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 ریزیبرنامه 

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -الکتولوز 676
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13920810 0 0 0 0 سرامیککاشی و  677
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 3920812 0 0 0 0 کاشی و سرامیک 678
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 13920805 0 0 0 0 کاشی و سرامیک 679
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 13921014 0 0 0 0 ضدمیکروبی حفاظت ارزيابی–های بهداشتی، آرايشی  میکروبیولوژی فراورده 680
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13921017 0 0 0 0 آيین کار بهداشتی کنترل لیستريا مونوسايتوژنز در غذای آماده خوردن 681
مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

682 
ويژگی ها و روشهای  -ساخت و ارزيابی اتصاالت لحیم کاری سخت حساس 

 آزمون
0 0 0 0 13920708 

مصوب کمیته 

 ملی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 0 0 0 0 0 اقدامات الزم فردی پیش، حین و پس از وقوع زلزله 683
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(

پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -پودر خرما 684
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

685 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -پودر عسل
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

686 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -عسل مخلوط با انواع میوه و سبزيجات
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

687 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -سبوس ذ رت

 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

688 
 

 ويژگی ها و روش آزمون  -بادمجان سرخ شده

 
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

689 
 

 ويژگی ها و روش آزمون  -بستنی از سويا 

 

0 0 0 0 0 
شورای مصوب 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -کالباس از ماهی  سوسیس و 690
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

  



 عنوان تدوین ردیف
کمیته تاریخ 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

691 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -کره از سويا 

 

0 0 0 0 0 
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

692 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -خامه و پودر خامه از سويا 

 

0 0 0 0 0 
مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

693 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -سس زرشک
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

694 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -میگوی خشک شده
0 0 0 0 0 

مصوب شورای 

 پژوهشی)پژوهش محور(
پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -سبوس ذ رت 695

 مصوب کمیته

 ريزی برنامه 

 محور()پژوهش 

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

696 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -خامه و پودر خامه از سويا 

 

0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

697 
 

 آزمونويژگی ها و روش  -کره از سويا 

 

0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -سبزی ها و میوه های يخ زده 698

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -يخ خوراکی 699

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -پودر خرما 700

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 و کشاورزیغذايی 

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

701 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -پودر عسل
0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

  



 عنوان تدوین ردیف
تاریخ کمیته 

 برنامه ریزی

تاریخ 

 کمیسیون اولیه

تاریخ 

کمیسیون 

 فنی

تاریخ 

کمیسیون 

 نهایی

تاریخ 

تصویب 

 کمیته ملی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -عسل مخلوط با انواع میوه و سبزيجات 702

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ها و روش آزمون میکروبیويژگی  -انواع شیره 703

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

704 
 

 ويژگی ها و روش آزمون  -بادمجان سرخ شده

 
0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

پژوهشی گروه 

 میکروبیولوژی

705 
 

 ويژگی ها و روش آزمون  -بستنی از سويا 

 

0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -کالباس از ماهی  سوسیس و 706

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها -عرق بیدمشک 707

 مصوب کمیته

ريزی برنامه   

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی

مواد غذايی   

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون میکروبیولوژی -قند مايع خرما 708

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

709 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -سس زرشک
0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

710 
 

 ويژگی ها و روش آزمون -میگوی خشک شده
0 0 0 0 0 

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 0 0 0 0 0 ويژگی ها و روش آزمون -الکتولوز 711

 مصوب کمیته 

 ريزی برنامه

 )پژوهش محور(

پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 

  



 

 دوره های آموزشی برگزار شده توسط پژوهشکده ها

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 بازديد کنندگان -- جیالنچینگار  -امینی فرمهرناز  13920203 فرآورده های لبنی 1
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- سبا بلقیسی 13920208 قند و فرآورده های قنادی 2
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- زهرا رحمتیان 13920321 معرفی امکانات آزمايشگاه صوتی وتصويری 3
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 بازديد کنندگان -- ايرج میرزا خانی 13920321 معرفی امکانات آزمايشگاه الکترو موتور 4
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 کنندگانبازديد  -- لیال سماروک 13920321 معرفی امکانات آزمايشگاههای باالست و لوازم خانگی 5
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- جهانگیری معصومه -خانی قلیچناهید  13920323 آموزش در مورد ظروف پالستیکی و چند اليه ها 6
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 بازديد کنندگان -- ايرج میرزاخانی 13921107 آزمايشگاه الکتروموتور 7
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- فاطمه طاهرخانی 13921130 آزمايشگاه های لوازم خانگی و باالست 8
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

گروه پژوهشی برق و 

 الکترونیک

 13921130 استاندارد و آشنايی با پژوهشگاه استانداردآموزش  9
  -فرجی رحیم  -جمشیدی بابک 

 طیب زادهمجتبی  -معینیان شهاب 
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- مجتبايیحمید  -تقویمازيار  13921217 گوشت 10
مواد غذايی و پژوهشکده 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13921213 معرفی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 11
 - رزق دوستغالمحسین 

 جمشیدیبابک  -فرجیرحیم  
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- قلیچ خانیناهید  -جهانگیریمعصومه م 13921108 بسته بندی پالستیک و چند اليه 12
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 بازديد کنندگان -- بهزادیفرحناز  -دندانفردمعصومه  13921108 کاغذ 13
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 بازديد کنندگان -- حمید سامانیان 13921106 ساختمانی و شیمیمصالح  -شیمی ساختمان  14
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 بازديد کنندگان -- فاطمه طاهرخانی 13921114 آزمايشگاه های لوازم خانگی و باالست 15
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- ايرج میرزا خانی 13921114 آزمايشگاه الکتروموتور 16
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- فاطمه طاهرخانی 13921107 آزمايشگاه های لوازم خانگی و باالست 17
پژوهشکده برق، مکانیک 

 ساختمانو 

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- مهرناز امینی فرد -نگار جیالنچی 13921113 فرآورده های لبنی 18
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 بازديد کنندگان -- شکوفه شارخی -ناديا احمدی 13921127 نوشیدنیها 19
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- آهیلیال پاشا 13921108 نوشت افزار -بسته بندی ظروف شیشه ای 20
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 بازديد کنندگان -- امیر هوشنگ قاسمی 13921106 شیمی ساختمان 21
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 بازديد کنندگان -- عبدیمنیژه  13921108 دوره ظروف فلزی 22
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 بازديد کنندگان -- عبدیمنیژه  13921108 ظروف فلزی 23
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 بازديد کنندگان -- منصوره مظاهری 13921021 خشکبار و مايکوتوکسین 24
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- نعیمیفخری  13921003 بازديد از آزمايشگاه قطع و وصل 25
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- رويا نوربخش -کوروش دانشمند ايرانی 13921127 آشنايی با استانداردهای آب و فلزات سنگین در مواد غذايی 26
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- زهرا عاليی -سبا بلقیسی 13921116 کنترل کیفی قند و شکر 27
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- قاسم فدوی -رضا فرخی 13921112 کمپوت و کنسرو 28
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- سمیه حسنی گنجی 13921106 های آزمايشگاه فرآورده های گوشتی آزمون 29
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- بهزاد مهدی خانی 13921017 چینی و شیشه ساختمانی 30
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 بازديد کنندگان -- بهزاد مهدی خانی 13921025 چینی و شیشه ساختمانی 31
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 بازديد کنندگان -- منصوره مظاهری 13921004 خشکبار و مايکوتوکسین 32
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- ناديا احمدی -شکوفه شارخی رضايی 13920920 نوشیدنیها 33
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- ناديا احمدی -شکوفه شارخی رضايی 13920924 نوشیدنیها 34
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

35 
 دانش آموزيان دبیرستان دهخدا باآشنايی 

 آزمايشگاههای حرارتی و اسباب بازی
 بازديد کنندگان -- امیر کافیرضا  -محمودی مهدی  13920916

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

36 
 -آشنايی دانشجويان فیزيک با آزمايشگاههای حرارتی 

 اداریمبلمان  -يخچال فريزر 
13920916 

 -مبصريان کیهان  -محمودی مهدی 

 امیر کافیرضا 
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 بازديد کنندگان -- حسن بگیشیرزاد  13920918 سیم و کابل 37
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 بازديد کنندگان -- فخری نعیمی 13920918 قطع و وصل 38
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 بازديد کنندگان -- نگار جیالنچی 13920904 فرآورده های لبنی 39
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- نگار جیالنچی 13920913 فرآورده های لبنی 40
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- نگار جیالنچی 13920917 فرآورده های لبنی 41
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- جبار کاظمی 13920906 مايکوتوکسین ها 42
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- منصوره مظاهری 13920920 مايکوتوکسین ها 43
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- معصومه مظاهری 13920924 مايکوتوکسین ها 44
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13920918 آشنايی با گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 45

 -معینیان شهاب  –فرجی رحیم 

  -رزق دوست  غالمحسین

 جمشیدیبابک  -طیب زاده  مجتبی

 بازديد کنندگان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 13920919 آشنايی با گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 46

 -معینیان شهاب  –فرجی رحیم 

 - رزق دوست غالمحسین

 جمشیدیبابک   -طیب زاده مجتبی  

 بازديد کنندگان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- حاذقکورش  –فرجی رحیم  13920919 گذراندن پروژه های دانش آموزی 47
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- حاذقکورش  -فرجی رحیم  13920925 گذراندن پروژه های دانش آموزی 48
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 13920927 آشنايی با گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 49

 –رزق دوست غالمحسین 

 -معینیان  شهاب -طیب زاده مجتبی  

 جمشیدی بابک

 بازديد کنندگان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- تقویمازيار  13920920 دامفراورده های گوشتی و خوراک  50
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- فاطمه طاهرخانی 13920814 2و1بازديد مدرسه راهنمايی فرزانگان 51
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 13920814 پزشکی استاندارد تجهیزات 52

 –رزق دوست غالمحسین 

 –جمشیدی بابک  –معینیان شهاب  

 فرجیرحیم  –طیب زاده مجتبی 

 بازديد کنندگان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- سامانیانحمید  13920920 بازديد دانش آموزان دبیرستان دهخدا 53
برق، مکانیک پژوهشکده 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 13920922 نفر ساعت کاغذ 42نفرساعت شیشه و  42 54
-قلیچ خانیناهید  -جهانگیریمعصومه 

 بهزادیفرحناز 
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد برگزاریتاریخ  عنوان دوره آموزشی ردیف

 13920920 قطعات خودرو 55
  -علی رزاقی فر  -علی ملکی 

 حمیررضا مکاری
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 بازديد کنندگان -- مهدی دوچشمه 13920920 میکروبیولوژی 56
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 بازديد کنندگان -- مازيار تقوی 13920820 فراورده های گوشتی و خوراک دام 57
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- منصوره مظاهری 13920821 معرفی توانمندی های آزمايشگاه 58
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- جبار کاظمی 13920826 معرفی توانمندی های آزمايشگاه 59
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان -- ناديا احمدی -شکوفه شارخی رضايی 13920828 نوشیدنیها 60
مواد غذايی و پژوهشکده 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 بازديد کنندگان --  میرزاخانی ايرج 13920813 مدرسه راهنمايی نبوت 61
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- فاطمه طاهرخانی 13920813 مدرسه راهنمايی نبوت 62
 پژوهشکده برق، مکانیک

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 13920820 آزمايشگاههای خودرو و نیروی محرکه 63
  -علی رزاقی فر  -علی ملکی 

 حمیدرضا مکاری
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 13920826 آزمايشگاههای خودرو و نیروی محرکه 64
 -علی رزاقی فر  -آقايان علی ملکی 

 حمیدرضا مکاری
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 بازديد کنندگان -- جیالنچینگار  13920820 فرآورده های لبنی 65
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

 گروه پژوهشی 

 موادغذايی

 بازديد کنندگان -- رضا فرخی 13920816 کنسروکمپوت و  66
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

 گروه پژوهشی

 موادغذايی 

 بازديد کنندگان -- رضا فرخی 13920826 کمپوت و کنسرو 67
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

 گروه پژوهشی

 موادغذايی 

 بازديد کنندگان -- سبا بلقیسی 13920828 فند و فرآورده های قنادی 68
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

 گروه پژوهشی

 موادغذايی 

69 
سختی و  -کشش  آزمونآشنايی با آزمايشگاه متالوژی شامل 

 متالوگرافی
 بازديد کنندگان -- هادی کامجو 13920528

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 بازديد کنندگان -- اکرم سادات فیاضی 13920613 بیولوژیمیکروبیولوژی و  70
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 بازديد کنندگان -- داناقبادی مريم  13920730 میکروبیولوژی 71
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

72 
 مهندسی پزشکی به آموزش استاندارد و آزمايشگاههای

 دانش آموزان دبستان شاهد شهید سلطانی
 بازديد کنندگان -- کلیه کارشناسان 13920723

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 بازديد کنندگان -- امیر کافی 13920715 آشنايی با آزمايشگاههای گروه مکانیک 73
پژوهشکده برق، مکانیک 

 ساختمانو 

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 13920715 خودرو 74
  - فر رزاقیعلی  –ملکی علی 

 مکاریحمیدرضا 
 بازديد کنندگان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 بازديد کنندگان -- آهی لیال پاشا 13920321 آموزش بسته بندی ظروف شیشه ای 75
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 بازديد کنندگان -- مريم محمدی 13920423 بررسی کشش خمیر آرد گندم 76
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 پژوهشی موادغذايیگروه 

 بازديد کنندگان -- کوروش حاذق 13920411 کاندوم0آموزش استاندارد پوششهای محافظ بهداشتی 77
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

78 
-صوتی و تصويری-سیم و کابل-باالست-آموزش لوازم خانگی

 قطع و وصل-المپ
13920401 

 -فاطمه طاهرخانی  -لیال سماروک 

 -ايرج میرزاخانی  -زهرا رحمتیان 

 -مريم شیرازی  -شیرزاد حسن بگی

 فخری نعیمی

 بازديد کنندگان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 بازديد کنندگان -- جاويدالله  13920423 مقوا و کارتن 79
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 پژوهشیگروه 

 بسته بندی و سلولزی 

 بازديد کنندگان -- معصومه محمودی 13920522 مايکوتوکسین 80
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920126 فیلتر هوا 81
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حسن بیگلری 13920209 روغن موتور روغن دنده و روغن هیدرولیک 82
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 مسئولین کنترل کیفیت -- اصغر سرتیپ پور 13920211 گريس 83
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 13920214 آب معدنی 84
 -مريم قبادی دانا  -مهدی دوچشمه 

 رامتین احمدی
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13920214 گوشت و فراوردههای آن 85
 -مريم قبادی دانا  -مهدی دوچشمه 

 لیدا مظاهری
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13920214 آرايشی و بهداشتی 86
 -مريم قبادی دانا -رامش مهرپور 

 رامتین احمدی
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مسئولین کنترل کیفیت -- میالد ولی بیگی 13921218 تشک خواب ماشینی 87
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید رضا مکاری 13921207 لنت ترمز 88
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- حاذقکوروش  13921211 دستکش جراحی و معاينه 89
پژوهشکده برق، مکانیک 

 ساختمانو 

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- طیب زادهمجتبی  13921212 دوره ای سیلندرهای تحت فشار آزمونبازرسی  90
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- شیرزاد حسن بگی 13921203 کابل قدرت 91
مکانیک  پژوهشکده برق،

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- ايرج میرزاخانی 13921217 الکترو موتور 92
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا رحمتیان 13921205 صوتی و تصويری 93
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا رحمتیان 13921130 چراغ الکتريکی 94
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- مريم محمدی 13921219 آرد 95
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13921225 شیر آالت بهداشتی کالسیک 96
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- معینیانشهاب  13921205 سرنگ 97
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13921007 صابون 98
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13921009 شامپو 99
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حسن بیگلری 13921112 دوره آموزشی روغن موتور روغن دنده و روغن هیدرولیک 100
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 کنترل کیفیت مسئولین -- اصغر سرتیپ پور -وحید امینیان  13921114 دوره آموزشی گريس 101
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 مسئولین کنترل کیفیت -- فخری نعیمی 13921112 محافظ و مجموع بند رابط 102
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 کیفیت مسئولین کنترل -- شیرزاد حسن بگی 13921128 سیم و کابل فشار ضعیف 103
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 13921126 تجهیزات پزشکی 104
  - دانا قبادیمريم  –ساره داورزنی 

 لیدا مظاهری
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مسئولین کنترل کیفیت -- کافیامیر رضا 13921114 اسباب بازی و روروک 105
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13921127 سیلندر گاز مايع 106
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا اشراقی 13921115 کولر آبی 107
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- هما قعری 13921113 عايق رطوبتی 108
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 کنترل کیفیتمسئولین  -- مجتبی پور اصفهانی 13921127 کفش ورزشی 109
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مريم سمسارها 13921126 چرم مصنوعی 110
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 13921112 ويژگی های آب معدنی طبیعی 111
 -دانا  قبادیمريم  -مهدی دوچشمه 

 لیدا مظاهری
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13921112 فرآورده های آرايشی وبهداشتی 112
 -مريم قبادی دانا  -رامش مهرپور 

 لیدا مظاهری 
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13921126 گلوتن-نشاسته 113
 -قبادی دانامريم  –معصومه اطهری نیا 

 لیدا مظاهری
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مسئولین کنترل کیفیت -- ملکیعلی  13921024 فیلتر هوا 114
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- رويا نوربخش – کوروش دانشمند ايرانی 13921126 شیمیايی آب آزمونآشنايی با استانداردها و روش های  115
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 موادغذايیگروه پژوهشی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- ملکی علی 13921023 فیلتر روغن 116
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13921023 فیلتر روغن 117
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13921023 فلیتر هوا 118
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13921023 فیلتر روغن 119
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- فخری نعیمی 13920916 پريز و دوشاخه 120
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- جود زادهامین  13921017 ژیربهینه سازی ان 121
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13921016 انواع سیلندر آتش خاموش کن 122
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محسن وحیدی 13921016 کنترلهای چندکازه 123
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مهدی محمودی 13921016 آبگرمکن مخزن دار 124
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13921022 شیراالت مخازن 125
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مازيار تقوی 13920904 خوراک دام 126
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- کافیرضا امیر 13920919 میز و صندلی اداری 127
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محسن وحیدی 13920924 اتصاالت گاز رسانی 128
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13920911 شیرآالت بهداشتی 129
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- شیرزاد حسن بگی 13920918 سیم و کابل 130
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- فخری نعیمی 13920909 محافظ الکترونیکی 131
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920912 فیلتر هوا 132
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محسن وحیدی 13920918 رگوالتورهای گاز مايع 133
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبی پوراصفهانی -رضا قاسمی 13920911 نخ و الیاف 134
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 مسئولین کنترل کیفیت -- اصفهانی مجتبی پور 13920926 فرش ماشینی 135
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی رزاقی فر 13920903 فنر تخت 136
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حسن خانه زر  -قاضی کیانی فرناز  13920812 ضديخ 137
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- فرناز قاضی کیانی 13920813 مايع ترمز 138
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13920826 گاز پاک کن 139
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13920829 شامپو فرش 140
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- کامجوهادی  13920812 سماور وکتری وروگازی 141
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 پژوهشیگروه 

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- فرناز نعیمی نیا 13920918 پارچه 142
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920801 شیشه های ساختمانی 143
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- هما قعری 13920805 عايق های رطوبتی 144
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- سوسن اسماعیل پور 13920827 کربنات سديم 145
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- شیرزاد حسن بگی 13920818 سیم و کابل قدرت 146
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا رحمتیان 13920806 المپ و روشنايی 147
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- فرجیرحیم  13920804 باند و گاز پزشکی 148
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- سمسارهامريم  13920827 دوره کنترل کیفیت چرم مصنوعی 149
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- فرناز نعیمی نیا 13920829 استاندارد ثبات رنگ در برابر شامپو کردن 150
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبی پور اصفهانی 13920807 نفر 1شاديلون  مسوول فنی کارخانه پتو نوبافت 151
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- رضا قاسمی 13920817 تشک خواب ماشینی 152
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 مسئولین کنترل کیفیت -- شهال احمدی 13920805 ايمنی دوره کنترل کیفیت پايپوش 153
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- سید محسن وحیدی 13920306 شیر گاز توپی 154
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- امیرکافیرضا  13920417 میز و صندلی اداری 155
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- نادر مومنی 13920410 آبگرمکن مخزن دار 156
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا اشراقی 13920418 کولر آبی 157
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13920416 اتصاالت گازرسانی 158
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- امیرکافیرضا  13920521 اسباب بازی و روروک 159
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حسن خانه زر 13920728 اسید باتری 160
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمودی مهدی -مومنی نادر  13920721 آبگرمکن گازی مخزن دار 161
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- رضا امیر کافی 13920708 ايمنی اسباب بازی 162
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمیدرضا مکاری 13920508 لنت ترمز 163
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920805 فیلتر روغن 164
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- نادر مومنی 13920307 بخاری گازی دودکش دار 165
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920716 فیلتر هوا 166
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد برگزاریتاریخ  عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- فاطمه غفارزاده 13920602 رنگ های ساختمانی 167
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920708 بلوک و صفحات پلی استايرن 168
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مريم قبادی دانا 13920720 کنترل کیفی محیط های کشت میکربی 169
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 کیفیتمسئولین کنترل  -- علی رزاقی فر 13920715 پمپ روغن 170
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920618 فیلتر روغن 171
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمیدرضا مکاری 13920618 لنت ترمز 172
برق، مکانیک پژوهشکده 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی رزاقی فر 13920625 کاله ايمنی 173
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- میالد ولی بیگی 13920626 تشک خواب ماشینی 174
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا اشراقی 13920625 يخچال فريزر 175
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا اشراقی 13920618 شیر اطمینان 176
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920618 فیلتر هوا 177
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920618 علی ملکی 178
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920617 فیلتر روغن 179
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- ناصر هاشمی وند 13920525 گاورنر 180
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- ايرج میرزاخانی 13920515 الکتروموتور 181
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حسن خانه زر 13920521 پودرهای آتش خاموش کن 182
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920626 چینی بهداشتی 183
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920627 شیشه ايمنی خودرو 184
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- نگار جیالنچی 13920606 فرآورده های لبنی 185
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920527 فیلتر هوا 186
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی رزاقی فر 13920528 شمع 187
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- رحیم فرجی 13920521 استاندارد باند و گاز زخم بندی 188
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمیدرضا مکاری 13920410 لنت ترمز 189
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920411 فیلتر هوا 190
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی رزاقی فر 13920417 ياتاقان 191
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- شیرزاد حسن بگی 13920423 سیم و کابل قدرت 192
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- سبا بلقیسی 13920528 کنترل کیفی قند و شکر 193
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920410 فیلتر روغن 194
مکانیک پژوهشکده برق، 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- مکاری حمیدرضا 13920410 لنت 195
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- یکعلی مل 13920410 فیلتر روغن 196
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920410 فیلتر هوا 197
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- ابراهیمیغالمحسین  -احمدیرامتین  13920304 میکروبیولوژی خوراک دام 198
غذايی و پژوهشکده مواد 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13920408 شیشه پاک کن -گاز پاک کن  -صابون  199
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- فرناز قاضی کیانی 13920411 مايع ترمز 200
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- علی ملکی 13920410 فیلتر هوا 201
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920423 بتن سبک 202
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبی پور اصفهانی 13920418 فرش ماشینی 203
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبی پور اصفهانی 13920424 نخ و الیاف 204
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920409 عايق رطوبتی 205
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 کنترل کیفیتمسئولین  -- بهزاد مهدی خانی 13920423 شیشه خودرو 206
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920423 شیشه ايمنی خودرو 207
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 کیفیتمسئولین کنترل  -- هما قعری 13920409 عايق رطوبتی 208
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920423 آجر ماسه آهکی 209
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 کیفیت مسئولین کنترل -- بهزاد مهدی خانی 13920409 شیشه ايمنی خودرو 210
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920423 چینی بهداشتی 211
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 کنترل کیفیتمسئولین  -- حمید سامانیان 13920409 کاشی کاری کف و ديوار 212
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920409 گچ ساختمانی 213
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 کیفیتمسئولین کنترل  -- محمد زينی وند 13920409 آجر ماسه آهکی 214
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920409 بتن سبک 215
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920409 شیشه دوجداره 216
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید سامانیان 13920409 کاشی 217
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مهدی خانی 13920409 شیشه ايمنی خودرو 218
مکانیک پژوهشکده برق، 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مهدی خانی 13920409 شیشه خودرو 219
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مهدی خانی 13920409 شیشه ساختمانی 220
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- بهزاد مهدی خانی 13920409 شیشه ساختمانی 221
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبايیحمید  -تقویمازيار  13920410 گوشت 222
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- ايرج میرزاخانی 13920307 الکترو موتور 223
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- باقر احسانی 13920318 شیشه پاک کن -مايع کمک آبکشی -پودر ماشین ظرفشويی 224
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13920306 سیلندر آتش خاموش کن 225
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- هادی کامجو 13920320 میلگرد 226
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبی طیب زاده 13920307 آشنايی با انواع استرياليزرها و استانداردهای عملکرد آنها 227
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مجتبايیحمید  -تقویمازيار  13920411 خوراک دام 228
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- ملکی علی 13920320 فیلتر هوا 229
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 و نیرومحرکه خودرو

 مسئولین کنترل کیفیت -- لیال سماروک 13920328 ايمنی لوازم خانگی 230
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- فخری نعیمی -مريم شیرازی میگون  13920304 سرپیچ 231
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- مريم شیرازی -نعیمیفخری  13920318 محافظ و بند رابط برای توسعه 232
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- فخری نعیمی -مريم شیرازی  13920307 کلید برای مصارف خانگی 233
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920325 پلی استايرن 234
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- محمد زينی وند 13920325 پلی استايرن و بلوک 235
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- سبا بلقیسی 13920322 کنترل کیفی شکر و قند 236
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

237 
شیمیايی انواع آب  آزمونآشنايی با استانداردها و روش های 

 آشامیدنی
 مسئولین کنترل کیفیت -- رويا نوربخش -کوروش دانشمند ايرانی 13920325

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مسئولین کنترل کیفیت -- مهدی خانیبهزاد  13920306 شیشه ايمنی خودرو 238
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید سامانیان 13920304 کاشی کاری کف و ديوار 239
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید سامانیان 13920304 کاشی 240
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید سامانیان 13920204 کاشی 241
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 13920228 وسايل پزشکی 242
 -مريم قبادی دانا  -ساره داورزنی 

 رامتین احمدی
 مسئولین کنترل کیفیت --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا رحمتیان 13920221 المپ وروشنايی 243
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- زهرا رحمتیان IT 13920225تصويری و تجهیزات  -لوازم صوتی 244
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 مسئولین کنترل کیفیت -- حمید سامانیان 13920203 کاشی 245
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 کارشناسان ادارات کل -- شهاب معینیان 13920327 3591استانداردآموزش استاندارد سرنگ انسولین برمبنای  246
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 کارشناسان ادارات کل -- طیب زادهمجتبی  13921003 دوره آموزشی استاندارد آمبوالنس 247
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 13921112 فرآورده های آرايشی وبهداشتی 248
  -مريم قبادی دانا -رامش مهرپور

 لیدا مظاهری
 کارشناسان ادارات کل --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 13921126 فرآورده های سلولزی 249
  -مريم قبادی دانا -رامش مهرپور

 لیدا مظاهری
 ادارات کلکارشناسان  --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 کارشناسان ادارات کل -- حسن بیگلری 13921112 دوره آموزشی روغن موتور روغن دنده و روغن هیدرولیک 250
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 کارشناسان ادارات کل -- اصغر سرتیپ پور - وحید امینیان 13921114 دوره آموزشی گريس 251
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 دانشجويان -- حمید رضا مکاری 13920224 لنت ترمز 252
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

253 
-روشنايیالمپ و -کارآموزی در آزمايشگا های سیم و کابل

 الکتروموتور -چراغ الکتريکی
13920201 

 -زهرا رحمتیان  -حسن بگیشیرزاد 

 ايرج میرزاخانی
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 دانشجويان -- جیالنچینگار  -امینی فرمهرناز  13920211 فرآورده های لبنی 254
و  پژوهشکده مواد غذايی

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- سبا بلقیسی 13920202 کنترل کیفی شکر و قند 255
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- رويا نوربخش -کورش دانشمند ايرانی  13920207 شیمیايی آب آزمونآشنايی با استانداردها و روش های  256
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- مريم محمدی 13920201 غالت 257
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- الهام ابراهیم -الله سنگ سفیدی  13921105 فراورده های پلیمری 258
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پژوهشی پتروشیمیگروه 

 13921201 کابل و سیم –قطع و وصل  -الکترو موتور 259
  -نعیمیفخری  –میرزاخانی ايرج 

 حسن بیگی
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 دانشجويان -- شیرزاد حسن بیگی -میرزاخانی ايرج  13921201 سیم و کابل 260
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 دانشجويان -- دندانفردمعصومه  -جاويدالله  13921101 در مورد مقوا و کارتن-دانشجويی 261
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 13920602 قطعات خودرو 262
  -علی رزاقی  -علی ملکی 

 محبوبه میرزايی -حمید رضا مکاری
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 13920405 قطعات خودرو 263
  -علی رزاقی  -علی ملکی 

 محبوبه میرزايی -حمید رضا مکاری
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 دانشجويان -- مهدی دوچشمه 13921112 ويژگی های آب معدنی طبیعی 264
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 دانشجويان -- حسن بیگلری 13921101 فراورده های نفتی 265
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 13920616 قطعات خودرو 266
 -علی رزاقی  -علی ملکی 

 محبوبه میرزايی -حمید رضا مکاری 
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 دانشجويان -- بلقیسیسبا  13920925 فند و فرآورده های قنادی 267
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- نگار جیالنچی 13920912 فرآورده های لبنی 268
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13920901 کار آموزی دانشجويی 269
   -خانه زر حسن  -احسانیباقر 

 قاسمیامیر هوشنگ 
 دانشجويان --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 13920520 قطعات خودرو 270
 -علی رزاقی  -علی ملکی 

 محبوبه میرزايی -حمید رضا مکاری
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 دانشجويان -- قاسمیرضا  13920911 نخ و الیاف 271
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 دانشجويان -- بیگلری حسن 13920901 دوره کارآموزی آزمايشگاه فراورده های نفتی 272
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 دانشجويان -- هادی کامجو 13920911 شیرآالت بهداشتی 273
برق، مکانیک  پژوهشکده

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 دانشجويان -- رويا نوربخش -کوروش دانشمند ايرانی 13920916 آشنايی با استانداردهای آب آشامیدنی 274
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- سبا بلقیسی 13920913 ند و فرآورده های قنادیق 275
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- سبا بلقیسی 13920917 ند و فرآورده های قنادیق 276
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- بهزاد مهدی خانی 13920113 آزمايشگاه شیشه و چینی آالت 277
برق، مکانیک پژوهشکده 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 دانشجويان -- عظیمیمحمدرضا  13920710 آموزش درباره ظروف فلزی 278
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 دانشجويان -- مجتبی پور اصفهانی 13920801 نساجی و پايپوش 279
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 دانشجويان -- نگار جیالنچی 13920815 فرآورده های لبنی 280
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 دانشجويان -- جهانگیریمعصومه  13920802 در خصوص بسته بندی های پالستیکی 281
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 دانشجويان -- معینیانشهاب  13920827 گاز اکسیژن طبی 282
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 دانشجويان -- نانوازادها رسا 13920602 روغن های خوراکی و روغن زيتون 283
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- کوروش دانشمند ايرانی 13920616 آشنايی با استانداردها ی مطرح در صنعت آب آشامیدنی 284
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13920602 خشکبار و مايکوتوکسین ها 285
 -منصوره مظاهری -معصومه محمودی

 جبار کاظمی
 دانشجويان --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- مريم محمدی 13920603 غالت 286
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- نگار جیالنچی 13920602 فرآورده های لبنی 287
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- قلیچ خانیناهید  -جهانگیریمعصومه  13920620 آشنايی با بسته بندی پالستیکی 288
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 دانشجويان -- دندان فردمعصومه  -بهزادیفرحناز  13920501 آشنايی با آزمايشگاه کاغذ 289
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 دانشجويان -- جاويدالله  13920501 آشنايی با آزمايشگاه مقوا و کارتن 290
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 دانشجويان -- گیریجهانمعصومه  -قلیچ خانیناهید  13920501 و چند اليهآشنايی با آزمايشگاه پالستیک  291
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

292 
المپ و روشنايی -چراغ الکتريکی  -مانیتور -تصويری  -صوتی

 باالست-لوازم خانگی-سیم و کابل -الکتروموتور 
13920501 

 -طاهرخانیفاطمه  -رحمتیانزهرا 

 حسن بگیشیرزاد  -میرزاخانیايرج 
 دانشجويان --

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 13920501 پالستیک -کار آموزی دانشجويان در آزمايشگاه نفت  293
 -الله سنگ سفیدی  -الهام ابراهیم 

 حسن بیگلری
 دانشجويان --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 دانشجويان -- هما قعری 13920520 عايق رطوبتی 294
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 دانشجويان -- رضا فرخی 13920522 های فیزيکو شیمیايیی کمپوت و کنسروآزمون 295
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- شکوفه شارخی رضايی 13920222 آشنايی با استانداردهای نوشیدنی ها 296
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13920529 خشکبار و مايکوتوکسین 297
 -منصوره مظاهری -معصومه محمودی

 جبار کاظمی
 دانشجويان --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 پژوهشی موادغذايیگروه 

 دانشجويان -- سارا نانوازاده 13920529 دوره آموزشی روغن های خوراکی 298
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- سبا بلقیسی 13920522 کنترل کیفی قند و شکر 299
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 دانشجويان -- نگار جیالنچی 13920529 فرآورده های لبنی 300
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- الله جاويد 13920423 مقوا و کارتن 301
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 دانشجويان -- بهزاد مهدی خانی 13920525 شیشه و چینی آالت 302
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

303 
 آشنايی با استانداردهای مرتبط با صنعت آب آشامیدنی 

 و آب معدنی طبیعی
 دانشجويان -- ايرانیکورش دانشمند  13920521

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

304 
 آشنايی با استانداردهای مرتبط با صنعت آب آشامیدنی 

 و آب معدنی طبیعی
 دانشجويان -- کوروش دانشمند ايرانی 13910522

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

305 
 استانداردهای مرتبط با صنعت آب آشامیدنیآشنايی با 

 و آب معدنی طبیعی 
 دانشجويان -- کوروش دانشمند ايرانی 13920526

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- شکوفه شارخی رضايی 13920203 آشنايی با استاندارد آبمیوه 306
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- حمید مجتبايی-تقویمازيار  13920209 فراورده های گوشتی 307
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 دانشجويان -- بنفشه نصیری 13920311 نگهدارنده ، رنگ ، بنزوات و افزودنی ها 308
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 پژوهشی موادغذايیگروه 

 13920301 کابل و سیم–خانگی  -الکتروموتور -دوشاخه و پريز 309

  -فخری نعیمی  -شیرازیمريم 

  -سماروکلیال  -میرزاخانیايرج 

 شیرزاد حسن بگی

 دانشجويان --
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 دانشجويان -- پیراوی ونکزهرا  13920230 صنايع روغن 310
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 13920401 الکتروموتور - المپ – وصل و قطع – خانگی –سیم و کابل  311

 –میرزاخانی ايرج  –حسن بگی شیرزاد 

 -طاهرخانیفاطمه  –سماروک لیال 

 نعیمی فخری -رحمتیانزهرا 

 دانشجويان --
برق، مکانیک پژوهشکده 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 کارگاه آموزشی -- تیمور شکری 13920208 تشريح و نمونه برداری از خون و بافت های موش آزمايشگاهی 312
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

 کارگاه آموزشی -- مژگان حیدرپور 13920231 استاترهای لبنی با تاکید بر جنبه های تولید 313
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

314 
 کارگاه آموزشی تولید، نصب و کنترل کیفیت

 ژئوممبرين های پلیمری
13920224 

  - حسین نازکدست

 اکبر فرزامی -قدرت اله هاشمی مطلق
 کارگاه آموزشی --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 کارگاه آموزشی -- اطهری نیامعصومه  13920231 کارگاه آموزشی خمیر مايه 315
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 کارگاه آموزشی -- ملکی علی 13920328 گارگاه آموزش فیلتر روغن 316
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

317 
 برندسازيو ساختار نظام گواهی ملی محصوالت کشاورزی

 در کشور
 کارگاه آموزشی -- رويا نور بخش 13920620

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 کارگاه آموزشی -- حسین درايتی -میرصالحی احسان  13921203 3834بازآموزی ممیزين جوش براساس استاندارد  318
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 کارگاه آموزشی -- روحانیمهدی  -کردبهزاد  13921212 دوره آموزشی طراحی کسب و کار و تدوين طرح های تجارتی 319
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 کارگاه آموزشی -- -- 13921212 طراحی کسب و کار 320
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 کارگاه آموزشی -- -- 13921213 تابش سنکروترون اپتیک خط باريکه سنکروترون و کاربردهای 321
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 کارگاه آموزشی -- الدن رشیدی 13921204 کروماتوگرافی گازی 322
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 کارگاه آموزشی -- الدن رشیدی 13921206 با کارايی باال کروماتوگرافی مايع 323
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 کارگاه آموزشی -- شرع پسند محمد مهدی  13921213 مدارهای فرمان تابلو های برق 324
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 کارگاه آموزشی -- وحید حسینی  - حمیدرضا مکاری 13921214 آموزشی ديسک و صفحه کالچکارگاه  325
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 کارگاه آموزشی -- مهدی نگهدار 13921207 تائید نوع خودرو 326
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 نیرومحرکهخودرو و 

 کارگاه آموزشی -- حسین درايتی -میرصالحی احسان  13921203 3834بازآموزی ممیزين صنعت جوش براساس استاندارد  327
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 آموزشی کارگاه -- حمید سامانیان 13921108 آشنايی با استانداردهای کنترل کیفیت کاشی 328
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 کارگاه آموزشی -- حمید رضا مکاری 13921107 لنت ترمز 329
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 آموزشیکارگاه  -- محبوبه حاجی میرزايی 13921128 تیغه و بازوی برف پاک کن 330
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 کارگاه آموزشی -- محمدمهدی شرع پسند 13921130 برق کار گاه مدارهای فرمان تابلو 331
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 کارگاه آموزشی -- طیب زادهمجتبی  13921126 نمونه برداری 332
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 کارگاه آموزشی -- طیب زادهمجتبی  13921127 نقشه خوانی 333
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 کارگاه آموزشی -- مسروری حسن 13920526 کارگاه نانوتکنولوژی 334
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 کارگاه آموزشی -- شعبانیانمیثم  13921012 المللی استانداردهای بین 335
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 کارگاه آموزشی -- مرجان حیدرزاده 13921017 استخراج اسید نوکلئیک 336
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

 کارگاه آموزشی -- محمدمهدی شرع پسند 13921014 دوره مدارهای فرمان تابلو برق 337
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 کارگاه آموزشی -- ابراهیم زادهبهجت  13921129 17025آشنايی با الزامات و مستندسازی استاندارد 338
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 آموزشیکارگاه  -- ابراهیم زادهبهجت  13921115 17025آشنايی با الزامات و مستندسازی استاندارد 339
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 کارگاه آموزشی -- مهدی نگهدار 13920903 تائید نوع خودرو 340
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

 کارگاه آموزشی -- احمدیمجید  13910919 آشنايی با تعرفه گذاری گمرکی 341
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 کارگاه آموزشی -- احمدیمجید  13920920 آشنايی با تدوين استانداردهای ملی 342
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 کارگاه آموزشی -- احمدیمجید  13920920 آشنايی با تعرفه گذاری گمرکی 343
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 کارگاه آموزشی -- احمدیمجید  13920922 آشنايی با تدوين استانداردها 344
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 کارگاه آموزشی -- تیمور شکری -رضاسلطانی  13920916 اصول کار با حیوانات آزمايشگاهی )رت( 345
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

 کارگاه آموزشی -- انوشه رحمانی 13920904 اصول استاندارد سازی 346
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 کارگاه آموزشی -- جهانبانیامیر  13920911 مقدماتیآمار  347
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 کارگاه آموزشی -- موسویفائزه  13920912 9001آشنايی با استاندارد ايزو  348
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 کارگاه آموزشی -- جهانبانیامیر  13920918 تعیین مقدار تخصیص يافته 349
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

350 
الزامات سیستمهای مديريت کیفیت آزمايشگاه های همکار 

 استان تهران
 کارگاه آموزشی -- ابراهیم زادهبهجت  13920926

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 کارگاه آموزشی -- علی رزاقی فر 13920918 فنر تخت خودرو 351
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 کارگاه آموزشی -- شیرزاد حسن بگی 13920807 سیستم مديريت انرژی 352
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 کارگاه آموزشی -- حبیبی شهال 13920706 بصورت آنالينISI  نحوه داوری مقاالت علمی 353
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 کارگاه آموزشی -- حسن کريم 13920825 بازرسی ادواری-کارگاه آموزشی سیلندرهای گاز مايع 354
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 کارگاه آموزشی -- کامجوهادی  –حسن کريم  13920827 آتش خاموش کن پودری دستیکارگاه آموزشی سیلندرهای  355
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 کارگاه آموزشی -- طیب زادهمجتبی  13920828 بازرسی ادواری-کارگاه آموزشی سیلندرهای گاز مايع 356
پژوهشکده برق، مکانیک 

 ساختمانو 

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 کارگاه آموزشی -- امید نژاد کاظم 13920926 استاندارد های ملی 357
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 کارگاه آموزشی -- شکوفه شارخی رضايی 13920613 نوشیدنی ها آزمونروش های  358
و  پژوهشکده مواد غذايی

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 کارگاه آموزشی -- نخجیریپونه  13920530 طرح توانمندسازی صنايع 359
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 کارگاه آموزشی -- رحمانی انوشه 13920712 طرح توانمندسازی صنايع 360
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 کارگاه آموزشی -- رامین روشنک 13920515 ارزيابان 361
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 کارگاه آموزشی -- نیامعصومه اطهری  13920729 برنج –میکروبیولوژی دانه غالت  362
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 کارگاه آموزشی -- شهال حبیبی 13920706 به صورت آنالين ISIنحوه داوری مقاالت علمی  363
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 کوروش حاذق جعفری 13920210 کیسه ادرار آزموندوره آموزشی استاندارد و روشهای  364
 -نیما حضرت قلی ثمری

 اردالن بزرگی کیاسرايی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 13920214 میکروبیولوژی مواد غذايی 365

 -احمدیرامتین  -دوچشمهمهدی 

 -چراغیکاوه  -ابراهیمی امام غالمحسن

 -مظاهری لیدا -قبادی دانا مريم

 -مقدمی شهپر -معصومه اطهری نیا 

 نازدار مارونسی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشگاه آزاد قزوين
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 دستنازکحسین  13920224 بران های پلمیریمژئوم 366
همکاران گروه پژوهشی 

 پتروشیمی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( آزمايشگاه مهر نعیمی نیافرناز  13920327 3781استاندارد ملی ايران  367
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( حسنا مهربانی رحیم فرجی 13920301 دوره آموزشی استاندارد گاز وازلینه 368
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( حسین کسايی فرد کوروش حاذق 13920318 های آنیله دندانپزشکیاستاندارد موم باآشنايی  369
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( کارشناس آزمايشگاه همکار جمشیدیبابک  13921115 ست های تزريق 370
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( پور يیضیا بابک جمشیدی 13921112 آموزش لوازم يک بار مصرف پزشکی 371
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( بهساز و آروين ساتن مجتبی پور اصفهانی 13921203 نوار کش 372
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 نساجی و چرم 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( شرکت واريان گاز شکوفه شیخ حسینی 17025ISO/IEC  13921201   مستندسازی براساس الزامات  373
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 نخجیریپونه  13921112 آشنايی با اتوماسیون اداری 374
 کارشناسان پژوهشکده

 سیستم ها 
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشگاه علمی کاربردی سودا عاملی 13921113 آب آشامیدنی 375
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( میرزايی -آل علی هدی  -- 13921101 شرکت در کارگاه محاسبات سريع 376
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( میرزايی -آل علی هدی  -- 13921103 شرکت در دوره آموزشی تدوين 377
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های سیستم

 مديريت کیفیت 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( مدير فنی آز همکار ماهرو خالقی 13921007 8391بر اساس استاندارد دوره آموزشی تعیین ماهیت  378
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 زهرا رحمتیان 13921128 المپ های مورد مصرف روشنايی عمومی 379
 -مسئوالن کنترل کیفی

 کارشناسان -نادانشجوي
 همکار و ...(ساير)آزمايشگاه 

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( عصمت بیشه معینیانشهاب  13920904 استاندارد لوله های فوالدی زنگ نزن 380
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( مرتضی مسلمی معینیانشهاب  13920906 دندانپزشکیاستاندارد سوزنهای  381
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 

 جهانبانیامیر  13921018 مهارت آزمونتعیین تحلیل عملکرد در  382
 کارشناسان پژوهشکده 

 سیستم ها
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

 جهانبانیامیر  Pt 13921003تعیین پايداری و همگنی قلم  383
 کارشناسان 

 پژوهشگاه استاندارد
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

گروه پژوهشی 

 های  سیستم

 مديريت کیفیت

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( غالت قائم مريم محمدی 13921001 غالت 384
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 سمسارهامريم  13921126 چرم مصنوعی 385
آزمايشگاه همکار معیار گستر 

 شقايق راهنورد-سیراف
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( آزمايشگاه همکار مجتبی پوراصفهانی -رضا قاسمی 13920911 نخ و الیاف 386
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 ريکا جوانشیر -مینا علوی 13920919 های نمک آزمون 387
 آزمايشگاه همکار 

 پارس لیان اروند
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 مازيار تقوی 13920904 خوراک دام 388
 همکار  مايشگاهآز

 استان گلستان
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 معصومه محمودی 13920927 خشکبار و مايکوتوکسین 389
مرکز علمی کاربردی غالت 

 قائم تهران
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( عصمت بیشه فرجیرحیم  13920912 استاندارد نخ جراحی 390
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( سپیده کوهستانی طیب زادهمجتبی  13920927 استاندارد آمبوالنس 391
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( طاهرخانیفاطمه  زهرا رحمتیان 13920806 المپ و روشنايی 392
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( میرزا خانیايرج  زهرا رحمتیان 13920806 المپ و روشنايی 393
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی

 برق و الکترونیک 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( کارشناسان گروههای پژوهشی تجلی فرقاسم  13920811 مبانی گمرک و تعیین تعرفه 394
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

395 ICP 13920827  ساير)آزمايشگاه همکار و ...( گروههای پژوهشیکارشناسان  بنازادهعلیرضا 
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( کارشناسان گروههای پژوهشی -- 13920804 کار تیمی 396
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

397 
استیل شهر در بندر آموزش ظروف فلزی به آزمايشگاه همکار 

 عباس
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( آزمايشگاه همکار استیل شهر عبدیمنیژه  13920910

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشگاه شهید بهشتی و آزاد مهدی دوچشمه 13920619 میکروبیولوژی آب 398
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( ياندانشجو مجتبی پور اصفهانی 13920701 پايپوش ايمنی 399
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 مريم سمسارها 13920827 دروه کنترل کیفیت چرم مصنوعی 400
 -مهناز نادری  پديده رئیسی و

 آزمايشگاه همکار واوان آزما
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مخاطبین نام استاد تاریخ برگزاری عنوان دوره آموزشی ردیف

401 
محصوالت های دارويی در  راه های پیش گیری از باقیمانده

 دامی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشجويان وحید لسان 13920809

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

 عبدیمنیژه  13920808 ظروف فلزی 402
-علی ديبازر-پريسا ديبازر

 کاظم هادی-محمد پور عباسی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( محمدمهدی شرع پسند زهرا رحمتیان 13920806 المپ و روشنايی 403
پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

404 GLP 13920623 مريم قبادی دانا 

دانشگاه شهید بهشتی و 

دانشگاه آزاد شهر قدس، 

 هیدج، قزوين، 

 علوم کشاورزی گرگان

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 مريم قبادی دانا 13920623 روش های جداسازی و شناسايی میکرب های شاخص 405

دانشگاه شهید بهشتی و 

دانشگاه آزاد شهر قدس، 

 هیدج، قزوين، 

 علوم کشاورزی گرگان

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

406 
 های تايیدی بیوشیمیايی جهت تشخیص آزمونروش 

 میکرب های شاخص
 مريم قبادی دانا 13920623

آزاد علو م و  -بهشتیشهید 

 -[زاد شهر قدس -تحقیقات

 -گرگان -زنجان

 زاد علوم دارويیآ

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 همکار و ...(ساير)آزمايشگاه  دانشگاه شهید بهشتی و آزاد فخری سادات حسینی 13920619 میکروبیولوژی غالت و قنادی 407
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشگاه شهیدبهشتی و آزاد سودا عاملی 13920619 میکروبیولوژی گوشت و لبنیات 408
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشگاه شهید بهشتی و آزاد معصومه اطهری نیا 13920619 وقنادیمیکروبیولوژی غالت  409
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 کوروش حاذق 13920411 آموزش استاندارد پوشش محافظ بهداشتی 410
 -نیما حضرت قلی ثمری

 اردالن بزرگی کیاسرايی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مجتبی پور اصفهانی 13920424 نخ و الیاف 411
آزمايشگاه همکار پايش صنعت 

 آروين پارس
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 زهرا رحمتیان 13920422 تصويری و مانیتور -صوتی 412
 -رضا سعیدکندزی

 علیرضا جهانبخشی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

413 
سمینار آموزشی اهمیت استانداردهای تجهیزات پزشکی و 

 معرفی توانمندی های گروه پژو.هشی مهندسی پزشکی
13920527 

  -سعیدی رضویبهزاد 

 -شهاب معینیان -مجتبی طیب زاده

 رحیم فرجی

کارکنان و صنايع مرتبط با 

 بخش درمان و سالمت
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده برق، مکانیک 

 و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 13920601 دوره کارآموزی نساجی و چرم 414
-مجتبی پور اصفهانی -نعیمی نیافرناز 

 رضا قاسمی
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...( دانشجويان

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 شهال احمدی 13920604 پايپوش راحتی 415
آزمايشگاه همکار معیار گستر 

 شقايق راهنورد-سیراف
 ساير)آزمايشگاه همکار و ...(

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

  



 همایش ها و سمینارهای تخصصی

 عنوان همایش/سمینار ردیف
تاریخ 

 همایش/سمینار
 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت برگزارکننده

 پتروشیمیپژوهشکده شیمی و  برگزاری همايش/ سمینار گروه شیمی -پژوهشکده شیمی و پتروشیمی  13920417 ارتقای تعامل با صنعت شوينده 1
 گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی برگزاری همايش/ سمینار گروه پژوهشی نساجی و چرم 13920807 اولین همايش ملی نساجی و چرم 2
 گروه پژوهشی 

 نساجی و چرم

 پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی برگزاری همايش/ سمینار مهرناز امینی فر 13920229 سمینار آموزشی روشهای تولید نانو مواد با رويکرد غذايی 3
گروه پژوهشی 

 موادغذايی

4 
 اولین همايش ملی تحقیق وتوسعه صنايع تخمیری با 

 رويکرد استاندارد
 پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی برگزاری همايش/ سمینار پزوهشگاه استاندارد 13920230

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی برگزاری همايش/ سمینار پژوهشگاه استاندارد 13920230 تخمیرهمايش  5

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار شیرزاد حسن بگی 13920924 چالش های انرژی در صنعت سیمان 6
 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

7 
 نتايج پروژه پژوهشی اندازه گیری میزان موادارائه 

 روان کننده سرنگ
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار معینیانشهاب  13921015

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 مکانیک و ساختمانپژوهشکده برق،  برگزاری همايش/ سمینار مهدی نگهدار 3920406 آشنايی با استاندارد کاربری خودرو 8
 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار مجید نوری کمره ای 13921008 سمینار قطعات برقی 9
 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 

10 
هم انديشی در خصوص محافظ عای الکترونیکی ولتاژمورد 

 استفاده در جنوب کشور
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار وصل آزمايشگاه قطع و 13921021

 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

 ساختمانپژوهشکده برق، مکانیک و  برگزاری همايش/ سمینار الکترونیک و برق پژوهشی گروه –گروه پژوهشی انرژی  13921206 چالش های انرژی در صنايع نفت و گاز 11
 گروه پژوهشی 

 برق و الکترونیک

12 
ششمین جشنواره بین المللی برترين های پژوهش و نوآوری 

 مديريت شهری
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار دفتر برنامه ريزی شهرداری تهران 13920925

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

13 

استاندارد و راه کارهای همکاری در جهت ارتقاع کیفیت 

اولین همايش علمی تخصصی انجمن بتن سبک  -همايش 

 clsسلولی ايران 

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار بهزاد سعیدی رضوی 13920928
 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

14 
و معرفی توانمندی  اهمیت استاندارد های تجهیزات پزشکی

 های گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
13920527 

پژوهشکده برق ، مکانیک و ساختمان و اداره کل 

 استاندارد استان همدان
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار

 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان برگزاری همايش/ سمینار فرجیرحیم  13921015 باند و گاز PHارائه نتايج پروژه پژوهشی اندازه گیری  15
 گروه پژوهشی 

 مهندسی پزشکی

 دانشگاه شريف 13920219 هشتمین جشنواره پايان نامه های برتر مهندسی شیمی 16
 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 شیمی و پلیمر 

 سوسن اسماعیل پور 13920603 کارگاه تدوين استانداردهای بین المللی 17
 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 شیمی و پلیمر

18 
-صنعت  -دولت-همکاری علمی در برپايی کنگره دانشگاه

 ارزيابی انطباق با استاندارد
 واحد کرجزاد اسالمی آدانشگاه  13920901

 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی



 عنوان همایش/سمینار ردیف
تاریخ 

 همایش/سمینار
 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت برگزارکننده

 واحد کرجزاد اسالمی آدانشگاه  13920920 دانشگاه -دولت -همکاری در برپايی همايش صنعت 19
 همکاری در برپايی همايش/
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 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی
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همايش تحقیق و توسعه در صنايع تخمیری با رويکرد 

 استانداردسازی
13920229 

  -رويا نوربخش -بلقیسی سبا -مهرناز امینی فر

 ناديا احمدی -شکوفه شارخی -مريم محمدی

 در برپايی همايش/ همکاری

 سمینار
 پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 موادغذايی

21 
 اولین همايش ملی تحقیق وتوسعه صنايع تخمیری با 

 رويکرد استاندارد
 فخری سادات حسینی 13920230

 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

22 
 اولین همايش ملی تحقیق وتوسعه صنايع تخمیری با

 رويکرد استاندارد
 پژوهشکده غذايی 13920230

 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

گروه پژوهشی 

 میکروبیولوژی

 حمید سامانیان -میکرو بیولوژی  13920312 سمینار تخمیر 23
 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 دانشگاه شهید بهشتی 13920917 کنگره ملی کنترل عفونت بیمارستانی 24
 همکاری در برپايی همايش/

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مهندسی پزشکی 
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 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مازيار تقوی ISO/TC34 13920115اجالسیه کمیته فنی مواد غذايی ايزو  1

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر منصوره مظاهری 13910119 کدکس آالينده ها 2

3 Microsowal enzymc Acthvhty and its impact in 
discasc state 

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر جمشید گودرزی 13920227

4 The protective effect of grape seed extract on 
sodium arsenit-induced oxidative stress in rats 

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر تیمور شکری 13920127

5 
The protective effect of hydroalcohlic extract of 
nasturtium officinale R.Br on arsenic-induced 
oxidative stress in rats 

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر تیمور شکری 13920127

 گروه پژوهشی بیولوژی مواد غذايی و کشاورزی پژوهشکده ايراد سخنرانی / ارائه پوستر جمشید گودرزی -تیمور شکری 13920127 کنگره بین المللی بیوشیمی 6

7 
بررسی مهندسی متابولیک باکتری اشرشیا کلی جهت تخمیر 

 گلوکزبرای تولید بیشتر اسید سوکسینیک
13920230 

 - مژگان حیدرپور - فرنوش عطار -مرجان حیدرزاده 

 فهیم دخت مختاری
 گروه پژوهشی بیولوژی کشاورزیپژوهشکده مواد غذايی و  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر پژوهشکده صنايع غذايی و کشاورزی 13920230 همايش تخمیر با رويکرد استاندارد سازی 8
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 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهپر مقدمی 13920230 گازدار هایبررسی عوامل فساد نوشابه 11

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهپر مقدمی 13920230 بررسی عوامل فساد چاشنی های اسیدی 12

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهپر مقدمی 13920230 پروبیوتیک ایژلهفرايند تولید دسر  13

14 
بررسی وضعیت پروبیوتیک ها در ايران و مقايسه با استاندارد 

 های ملی و بین المللی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920230

15 
 ارزيابی اثر دو نوع صمغ زانتان و گوار بر خصوصیات

 فیزيکو شیمیايی ماست پروبیوتیک 
13920230 

 -مسعود بهرامی  -فخری سادات حسینی 

 داريوش احمدی 
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر

16 
بهینه سازی تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از شبکه عصبی 

 مصنوعی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر داريوش احمدی -بهرامی مسعود -حسینیفخری سادات  13920230

17 
شیمیايی ماست پروبیوتیک با  ی فیزيکوويژگی ها بررسی 

 تغییرات دمايی انکوباسیون و زمان نگهداشت يخچالی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر داريوش احمدی -بهرامیمسعود  - فخری سادات حسینی 13920230
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 استارتر پروبیوتیکمقايسه ی تاثیرات استارتر سنتی ماست و 

 بر خواص حسی و کیفی ماست پروبیوتیک
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رامتین احمدی -بهرامیمسعود  -حسینی فخری سادات  13920231

19 
تولید و استخراج ترکیبات زيست فعال فنولی با استفاده از 

 فرايندهای تخمیری
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر عطار فرنوش -دی وشهرزاد مسع -حسینیفخری سادات  13920230

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر حسینی فخری سادات -احمديانرومینا  13920231 تولید حشره کش های میکروبی و لزوم استانداردسازی آنها 20

21 
کاربرد جلبک سبز در تولید خمیرمايه و مقايسه آن با 

 استانداردها
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر فخری سادات حسینی 13920230

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر فخری سادات حسینی 13920202 تهیه و ارزيابی امولژل گیاهی به منظور درمان هموروئید 22

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی پوسترايراد سخنرانی / ارائه  فخری سادات حسینی 13920202 مقايسه عصاره آرتیشوی ايرانی و هندی 23
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 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

25 
اهمیت استاندارد سازی فرآورده های لبنی تخمیری بومی، پنیر 

 -پنیر سنتی تهیه شده از شیر خام گوسفند -لیقوان 
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13920231

26 

میزان نمک بر سرم دهی دوغ پايدار شده با پکتین با  بررسی

متوکسیل باال و لزوم توجه به اين عوامل جهت کاربرد آنها در 

 استاندارد مربوطه

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13920231

27 
فراورده های تخمیری بومی،پنیر چالش های استانداردسازی 

 فراورده تخمیری تولید شده از شیر خام گوسفند -پوستی
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13920231

28 
اهمیت استانداردسازی فرآورده های لبنی بومی، پنیر لیقوان ، 

 تهیه شده از شیرخام گوسفندپنیر سنتی 
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920231

29 

بررسی میزان نمک بر سرم دهی دوغ پايدار شده با پکتین با 

متوکسیل باال و لزوم توجه به اين عوامل جهت کاربرد آنها در 

 مربوطهاستاندارد 

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920231
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31 The fibrillation study on bovine serum albumin 
upon the effect of lead ions 

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر منصوره مظاهری 13920226
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همايش تحقیق و توسعه در صنايع تخمیری با رويکرد 

 استانداردسازی
13920231 

 -شکوفه شارخی -جیالنچینگار  -سبا بلقیسی

 مهرناز امینی فر -ناديا احمدی 
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 معدنی
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چینه مطالعه بازو پايان و تفسیر محیط رسوبی نهشته های 

 کربونیفر بیشتین در شمال باختر دريا چه تار
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47 
همايش بین المللی الکترونیکی نوآوری در فرآوری مواد غذايی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ارائه پوسترايراد سخنرانی /  زهرا پیراوی ونک 13920425

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا پیراوی ونک 13920422 سمینار اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد 48

49 
 اولین همايش ملی تحقیق وتوسعه صنايع تخمیری با 

 رويکرد استاندارد
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر پژوهشکده غذايی 13920230

50 Investigation of enteric geram - bacili 
contamination in mazafati date 

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920406

51 
سخنارنی در کنگره پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد 

 غذايی
 میکروبیولوژی گروه پژوهشی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920405

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رامش مهرپور 13920417 گردهمايی بررسی راهکارهای ارتقا صنايع شوينده 52

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سعیدی رضویبهزاد  13920527 معرفی پژوهشگاه استاندارد 53

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مجتبی طیب زاده 13920527 استاندارد ها و استاندارد سازی 54

55 
 استاندارد های عملکردی اتو کالوها ، آمبوالنس ها و 

 تجهیزات توانبخشی
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مجتبی طیب زاده 13920527

 پزشکیگروه پژوهشی مهندسی  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهاب معینیان 13920527 طبقه بندی تجهیزات پزشکی 56

57 
 استاندارد های عملکردی گاز اکسیژن طبی ، سرنگ ها ،

 سوزنها و آنژيوکت ها 
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهاب معینیان 13920527

58 
 استاندارد های باند و گاز پزشکی ، نخ های جراحی ،

 دستکش های جراحی و معاينه 
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رحیم فرجی 13920527

59 Study on microbial contamination of packaged 
natural mineral and drinking waters 

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی سخنرانی / ارائه پوسترايراد  مهدی دوچشمه -داورزنیساره  13920606

60 
بررسی آلودگی خرمای مضافتی بسته بندی شده به باسیل های 

 گرم منفی روده ای
 میکروبیولوژیگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920606

61 
روز جهانی ازن و کارگاه اطالع رسانی استانداردها و سیاستهای 

 مرتبط با فناوری های جايگزين در بخشهای تبريد و مبردها
 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر دفتر اليه ازن -سازمان حفاظت محیط زيست 13920631

62 
روز جهانی ازن و کارگاه اطالع رسانی استانداردها و سیاستهای 

 مرتبط با فناوری های جايگزين در بخشهای تبريد و مبردها
 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهره ساالروند 13920631

 ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رحمانی انوشه 13920603 اعطای پروانه کارشناسی 63
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رحمانی انوشه 13920425 آشنايی با پژوهشکده سیستم های مديريت کیفیت و پروژه ها 64
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 رحمانی انوشه 13920601 سمینار تخمیر 65
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

66 
 کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد

 استريلیزاسیونحوزه کنترل عفونت و 
 رحمانی انوشه 13920120

شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مريم قبادی دانا 13920721 همايش غذا 67
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

 13920722 همايش رئز جهانی استاندارد 68
  -مظاهری لیدا -مريم قبادی دانا  -احمدیرامتین 

 چراغی کاوه -عاملیسودا 

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 مرجان حیدرزاده -فرنوش عطار 13920716 سخنرانی های هفته استاندارد 69
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 13920722 بزرگداشت روز جهانی استاندارد 70

 -مژگان حیدرپور -مرجان حیدرزاده -فهیمدخت مختاری

 -رضا سلطانی -سوسن خديوی -فرنوش عطار

 جمشید گودرزی 

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 فرنوش عطار -مرجان حیدرزاده 13920717 سخنرانی های هفته استاندارد 71
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 مرجان حیدرزاده 13920721 هفته استاندارد سخنرانی های 72
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 رضوی بهزاد سعیدی–رزق دوست غالمحسین  13920720 سخنران هفته استاندارد 73
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 مهندسی پزشکیگروه پژوهشی  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر غالمحسین رزق دوست 13920721 فوايداقتصادی استاندارد سازی 74

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر کورش حاذق جعفری 13920720 مبلمان شهری 75

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهاب معینیان 13920715 استاندارد، ايمنی و کودک 76

 پژوهشگاه استاندارد 13920720 استاندارد و پژوهش 77
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پتروشیمیپژوهشکده شیمی و 

 وزارت بهداشت و انجمن غذا 13920721 روز جهانی غذا 78
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی پتروشیمی پتروشیمیپژوهشکده شیمی و  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر انجمن لوله و اتصاالت pvc 13920717لوله و اتصاالت  79

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رويا نوربخش 13920721 ارائه سخنرانی با عنوان اگروتروريسم و امنیت غذايی 80

 مريم محمدی 13920725 سمپوزيوم تخصصی صنايع غذايی 81
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 کوروش دانشمند 13920708 سمینار مواد غذايی در بسته بندی های پلیمری 82
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 نوربخشرويا  13920721 همايش استاندارد و تجارت جهانی 83
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 معصومه محمودی -رويا نوربخش -احمدیناديا  13920722 مراسم روز جهانی استاندارد 84
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 پتروشیمی تبريز 13920715 استايرنظروف پلی  85
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا رحمتیان 13920717 تضمین توسعه پايدار -استانداردهای بین المللی انرژی های نو  86

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا رحمتیان 13920720 چالشهای استانداردهای حوزه برق و الکترونیک -شهر ايمن  87

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان سخنرانی / ارائه پوسترايراد  شیرزاد حسن يگی 13920721 استاندارد و اقتصاد انرژی 88

 سازمان ملی استاندارد 13920722 روز جهانی استاندارد 89
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی 

 های مديريت کیفیت سیستم
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 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر میالد ولی بیگی -رضا قاسمی 13920807 تشک های ماشینی 90

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پوسترايراد سخنرانی / ارائه  رضا قاسمی 13920807 چمن مصنوعی از آغاز تا کنون 91

 قاسم فدوی 13920807 بیست و يکمین کنگره ملی صنايع غذايی 92
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی سخنرانی / ارائه پوسترايراد  قاسم فدوی 13920808 بیست و يکمین کنگره صنايع غذايی شیراز 93

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920807 کاربردهای نوين کاتچین در صنعت غذا 94

95 
طی فرآيند  بررسی تغییرات ترکیبات سازنده چای کامبوجا

 تخمیر
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920808

96 
بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی نشاسته اصالح 

 شده بر پايه ذرت
 گروه پژوهشی موادغذايی غذايی و کشاورزیپژوهشکده مواد  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920807

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920807 اثر پکتین با متوکسیل باال در وضعیت مخلوط 97

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا پیراوی ونک 13920808 بررسی ويژگی های روغن تهیه شده به روش پرس سرد 98

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا پیراوی ونک 13920807 ارزيابی حسی روغن زيتون و ارتباط با ويژگی های کیفی آن 99

100 
 بررسی ويژگیهای فیزيکوشیمیايی و عملکردی نشاسته 

 اصالح شده بر پايه ذرت
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رضا سلطانی 13920807

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رضا سلطانی 13920808 کاربردهای نوين کاتچین در صنعت غذا 101

102 
 بررسی تغییرات ترکیبات سازنده چای کامبوجا طی 

 فرآيند تخمیر
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رضا سلطانی 13920809

 رضا سلطانی 13920707 بیست ويکمین گنگره ملی علوم و صنايع غذايی 103
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

104 
اولین همايش ملی تحقیقات کاربردی و استاندارد سازی در 

 صنايع نساجی و چرم
 فريده رشیدنجفی 13920707

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشی بیولوژیگروه  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر محمد فرجی 13920829 استفاده از فناوری نانو ذرات مغناطیسی 105

106 
نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت به عنوان جاذبی کارا برای حذف 

 فلزات سنگین و کاهش کدورت پساب
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر محمد فرجی 13920829

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر محمد فرجی 13920801 مروری بر روشهای اندازه گیری سديم گلوتامات 107

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر محمد فرجی 13920801 استويا در صنايع غذايی مروری بر روشهای 108

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر محمد فرجی 13920801 مروری بر روشهای اندازه گیری داکسی والنوران در غالت 109

110 
 دومین همايش ملی فناوری های نوين در کنترل

 آلودگی های محیط زيست
 محمد فرجی 13920729

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

111 
دومین همايش ملی فناوری های نوين در کنترل آلودگی های 

 محیط زيست
 محمد فرجی 13920729

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 زهرا پیراوی ونک 13920807 بیست و يکمین کنگره ملی صنايع غذايی 112
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر زهرا پیراوی ونک 13920717 سازمان ملی استاندارد آشنايی با وظايف 113

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

114 
تعیین خلوص روغن های تهیه شده به روش پرس سرد با 

 استفاده از مقدار اسیدهای چرب ترانس و استیرن
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سارا نانوازاده -الدن رشیدی -زهرا پیراوی ونک 13920807

115 
 اسیديته و -عدد پراکسید-بررسی مقدار ترکیبات فنولی

 زيتون بکر مورد استفاده ضريب خاموشی در انواع روغن
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سارا نانوازاده -الدن رشیدی -زهرا پیراوی ونک 13920808

 جهانگیری 13920805 سمینار بسته بندی ظروف يکبار مصرف پت در پتروشیمی تبريز 116
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 مظاهریلیدا  -چراغیکاوه  -مريم قبادی دانا  13920819 همايش جايزه ملی کیفیت استاندارد 117
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مقدمیشهپر  13920830 نوين نانو تکنولوژی در صنعت چوب و کاغذتحلیلی بر فناوری  118

119 
مديريت بسته بندی و حمل ونقل ايمن نانو مواد در صنعت 

 چوب وکاغذ
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مقدمیشهپر  13920830

120 
 بررسی آلودگی خرمای مضافتی بسته بندی شده به 

 کپک و مخمر
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920809

 گروه پژوهشی نساجی 13920807 همايش نساجی و استانداردسازی 121
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 حضور -رحمانی  انوشه 13920819 همايش جايزه ملی کیفیت 122
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی 

 مديريت کیفیتهای  سیستم

 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر انجمن لوله و اتصاالت pvc 13920817لوله و اتصاالت  123

 گروه پژوهشی نساجی 13920807 نساجی 124
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

125 
همايش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در توسعه 

 صنايع نساجی و چرم
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر فضه آريانسب 13920807

 گروه پژوهشی نساجی 13920807 نساجی 126
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشی پتروشیمیگروه  پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

127 
 استانداردسازی-سمپوزيوم بین المللی استاندارد ترکیه

 بحران اقتصادی و
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شهال حبیبی 13920827

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 حبیبیشهال  13920827 استانداردسازی وبحران اقتصادی 128
در همايش يا شرکت 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 بهزاد مهدی خانی 13920910 صنايع هوايی 129
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیرا اصالن زاده 13920109 پالستیکیمیکروارگانیسم های بالقوه در تخريب زيست  130

131 
 اثر آرايش ملکولی روی اکسايش نوری فیالمنت های 

 پلی پروپیلن
 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیرا اصالن زاده 13920108

132 
اثر افزايش نسبت کشش روی زمان شکل گیری ترک و سرعت 

 اکسايش نوری فیالمنت های پلی پیروپیلن
 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیرا اصالن زاده 13920108

133 
 گیری هیدروکربن هااولین همايش آموزش تخصصی اندازه 

 در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی
 میرزايی -آل علی  هدیشرکت در همايش: 13920920

شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی 

 های مديريت کیفیت سیستم



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

134 
 اولین همايش آموزش تخصصی اندازه گیری هیدروکربن ها 

 در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی
 میرزايی -آل علی  هدی شرکت در همايش: 13920921

شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی 

 های مديريت کیفیت سیستم

135 
 استاندارد سازی و مشارکت در تدوين استاندارد های ملی

 و بین المللی 
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر آهیلیال پاشا  13920830

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 رحمانی انوشهشرکت:  13920905 همايش بسیج 136
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی 

 های مديريت کیفیت سیستم

 رحمانی انوشهشرکت:  13920906 انجمن مديريت کیفیت 137
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 دانشگاه علم و صنعت 13920920 پتروشیمیهمايش میترينگ نفت و گاز و  138
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 دانشگاه علم و صنعت 13920921 همايش میترينگ نفت و گاز و پتروشیمی 139
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 معصومه اطهری نیا -ساره داورزنی  13920905 پژوهشگران ايمنی غذا 140
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی غذايی و کشاورزیپژوهشکده مواد  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر ساره داوزنی 13920905 بسته بندی هوشمند و کاربرد آن در صنايع غذايی 141

142 
کاربرد سیستم تجزيه و تحلیل خطر در غذاهای تهیه شده در 

 کیترينگ ها
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر ساره داورزنی 13920905

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر ساره داورزنی 13920905 غذايیاستاندارد و ايمنی آزمايشگاه مواد  143

144 
کاربرد سیستم تجزيه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 

(HACCPدر زنجیره تولید مواد غذايی ) 
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920904

145 
تضمین ايمنی و بهداشت مواد غذايی با اجرای استاندارد ايزو 

 در واحدهای تولید کننده مواد غذايی 22000
 میکروبیولوژیگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920905

146 
اهمیت استقرار سیستم های مديريت ايمنی مواد غذايی در 

 تولید مواد غذايی آماده خوردن
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر معصومه اطهری نیا 13920905

 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920905 استاندارد و بسته بندی مواد غذايی 147

148 
مقايسه روش های بررسی میزان باقیمانده مواد ضد میکربی در 

 شیر
 پژوهشی میکروبیولوژیگروه  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920905

149 
 خطرات ناشی از مصرف بی رويه مواد ضد میکربی 

 در دامداری ها
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920905

150 
 پايش میزان باقیمانده آفت کشها در موز های وارداتی 

 از بازار در شهر تهران خريداری شده
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920905

151 
پايش میزان باقیمانده آفت کشها در انگورهای وارداتی و تولید 

 داخل خريداری شده از بازار در شهر تهران
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر دانامريم قبادی  13920905

152 
پايش میزان باقیمانده آفت کشها در سیب ها ی وارداتی و تولید 

 داخل خريداری شده از بازار در شهر تهران
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی غذايی و کشاورزی پژوهشکده مواد ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13920905

 دانشگاه شهید بهشتی 13920917 کنگره ملی کنترل عفونت بیمارستانی 153
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

154 
اهمیت استانداردهای ايمنی در  -استاندارد و شهرسازی ايمن

  تجهیزات شهری
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر حبیبی شهال 13920720

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

155 
ششمین جشنواره بین المللی برترين های پژوهش و نوآوری 

 مديريت شهری
 دفتر برنامه ريزی شهرداری تهران 13920925

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

156 
همايش ملی پلی استايرن های در تماس با مواد غذايی در 

 پتروشیمی تبريز
 حافظیبهنام  13920920

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 و پتروشیمیپژوهشکده شیمی 

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 شکوفه شارخی رضايی 13920927 سمینار کنترل االينده ها 157
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920904 مزايا و هزينه های ناشی از تنظیم مقررات ايمنی مواد غذايی 158

159 
 اثر بسته بندی با اتمسفر اصالح شده و جاذب های رطوبتی

 بر کیفیت قارچ خوراکی
 موادغذايیگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13020904

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920904 مروری بر ايمنی پروبیوتیک ها 160

161 
بسته بندی های زيست تخريب پذير و ارتقاء زمان ماندگاری 

 گوشت و فرآورده های آن
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی / ارائه پوستر ايراد سخنرانی سبا بلقیسی 13920904

162 
بسته بندی زيست تخريب پذير و نقش آن در بهبود کیفیت 

 فرآورده های غذايی
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سبا بلقیسی 13920904

163 Applications and risks of nanotechnology in food 
products 

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13920905

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ارائه پوستر ايراد سخنرانی / مهرناز امینی فرد 13920807 مروری بر عوامل موثر در جداشدن فاز در مواد غذايی 164

165 
اثر پکتین با متوکسیل باال در وضعیت مخلوط با گاالکتومانانها 

 در توزيع اندازه ذرات کازئینی
 موادغذايیگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13920807

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13920807 کاربردهای نوين کاتچین در صنعت غذا 166

167 
بررسی ويژگی های فیزيکوشیمیايی و عملکردی نشاسته اصالح 

 شده بر پايه ذرت
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لزوم استفاده از روشهای پیشرفته آزمايشگاهی در تدوين 

استانداردها و قوانین تضمین کننده ايمنی غذا جهت نیل به 

 توسعه پايدار: فلوريمتری
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194 
انرژی و  اولین همايش ملی و نمايشگاه تخصصی محیط زيست،

 صنعت پاک
 فرنوش عطار 13920911

شرکت در همايش يا 
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 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی
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 شرکت در سمینار ارائه دستاوردهای تحقیقاتی 

 پژوهشگاه استاندارد
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شرکت در همايش يا 
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 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان
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 گروه پژوهشی بیولوژی غذايی و کشاورزیپژوهشکده مواد 
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بسته بندی زيست تخريب پذبر و نقش آن در بهبود کیفیت 
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 پروژه پژوهشی اندازه گیری میزانارائه نتايج 

 مواد روان کننده سرنگ
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شرکت در همايش يا 
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215 Safety of silver nanoparticles as antimicrobial 
food packaging materials 

 گروه پژوهشی بیولوژی غذايی و کشاورزیپژوهشکده مواد  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رضا سلطانی 13921130
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217 Perturbation in microtubules dynamic stability: a 
possible mechanism of AuNPs toxicity 

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر وحید لسان 13921129

218 Genotoxicity of mycotoxins: different DNA base 
modification 
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219 The Oxidative Damages Caused by Bacterial 
Growth in Foodstuffs 
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Implicating of gold nanoparticel for detection of 
urinary PSA: A new window toward home based 
screening of prostate cancer 
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222 Iran Nano Safty congress 13921130 رضا سلطانی 
شرکت در همايش يا 
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 سالمونال
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی کشاورزیپژوهشکده مواد غذايی و  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13921130
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بررسی فراورده های گوشتی استان خراسان جنوبی از نظر وجود 
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230 
يررسی آب معدنی های استان مازندران از نظر وجود کلیفرم 

 های گرماپای و اشريشیاکلی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13921130

231 
سبزيجات خشک استان خراسان جنوبی از نظر وجود  بررسی

 کلیفرم ها و اشريشیاکلی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13921130

232 
بررسی فراورده های لبنی استانخراسان جنوبی از نظر وجود 

 کلیفرم ها و اشريشیاکلی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم قبادی دانا 13921130

 شرکت نفت ايرانول 13921109 روغن فرايند سبز و صنايع الستیک سازی 233
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر ماهرو خالقی 13920807 استاندارد ژئو تکستايل ها آزمونروش های  234

 -- 13921107 جشنواره کیفیت و ايمنی غذا 235
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

 -- 13921120 جايگاه محیط زيست در توسعه کشور 236
شرکت در همايش يا 

 سمینار

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

237 
 سیمان منیزيتی حفاری مورد استفاده در چاه های نفت 

 ) پوستر (
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سعیدی رضویبهزاد  13921201

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921201 آمونیت های ترياس آق دربند ) پوستر ( 238
 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

239 
نتايج مطالعات سیستماتیک براکیوپودها و کنودونت های 

 پالئوزوئیک زيرين در ايران مرکزی ) پوستر (
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921201

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

240 
معرفی گونه هايی از خارپوستان سازند تیرگان جنوب خاور 

 برش ددانلو ) پوستر ( -قوچان 
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921201

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

241 
جديد در عمان و تحلیل معرفی يک گونه براکیوپود 

 پالئواکولوژيکی ) سخنرانی (
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921201

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پوسترايراد سخنرانی / ارائه  بهزاد سعیدی رضوی 13921201 ماکروفسیل های سازند کالت ) سخنرانی ( 242
 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر حمید سامانیان 13911108 کنترل کیفیت کاشی 243
 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

244 
 سیمان منیزيتی حفاری مورد استفاده در چاه های نفت 

 پوستر () 
 بهزاد سعیدی رضوی 13911201

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 بهزاد سعیدی رضوی 13911201 آمونیت های ترياس آق دربند ) پوستر ( 245
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

246 
نتايج مطالعات سیتماتیک براکیوپودها و کنودونت های 

 پالئوزوئیک زيرين در ايران مرکزی ) پوستر (
 بهزاد سعیدی رضوی 13911201

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

247 
در عمان و تحلیل معرفی يک کونه براکیوپود جديد 

 پالئواکولوژيکی ) سخنرانی (
 بهزاد سعیدی رضوی 13911201

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

248 
 معرفی گونه هايی از خارپوستان سازند تیرگان

 برش ددانلو ) پوستر ( -جنوب خاور قوچان 
 سعیدی رضویبهزاد  13911201

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 بهزاد سعیدی رضوی 13911201 ماکروفسیل های سازند کالت ) سخنرانی ( 249
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 حمید سامانیان 13911108 کنترل کیفیت کاشی 250
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 بهزاد سعیدی رضوی 13920720 باليايی طبیعی و چگونگی افزايش ايمنی از طريق استانداردها 251
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 و ساختمانپژوهشکده برق، مکانیک 

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

252 
میکروبیو استراتیگرافی نهشته های کرتاسه بااليی دامنه غربی 

 کوه پلوار ماهان ) جنوب شرقی کرمان (
 بهزاد سعیدی رضوی 13921127

شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

253 
میکروبیو استراتیگرافی نهشته های کرتاسه بااليی دامنه غربی 

 کوه پلوار ماهان ) جنوب شرقی کرمان (
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921127

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13920720 استانداردهاباليايی طبیعی و چگونگی افزايش ايمنی از طريق  254
 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 سمیه حسنی گنجی 13921206 شرکت در همايش ملی 255
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 سمیه حسنی گنجی 13921211 شرکت در همايش ملی به صورت مجازی 256
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 سمیه حسنی گنجی 13921215 شرکت در همايش ملی 257
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی

 ناديا احمدی 13921204 هجدهمین اجالسیه کمیته فنی کدکس میوه و سبزی تازه 258
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

259 Genotoxicity evaluation of nanomaterals 13921206 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 

260 Nanotechnological Advances for Delivery of 
Drugs Across the Blood–Brain Barrier 

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13921207

261 
 سیاست های انرژی تجديد پذير برای توسعه پايدار 

 در محیط زيست
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13921211

262 
 لزوم توجه به ارزيابی خطرات ناشی از نانو مواد 

 در محصوالت غذايی
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13921215

263 
 اثر فناوری های نوين بر جنبه های مختلف تکنولوژيک

 مواد غذايی: فناوری نانو 
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13921215

264 

بازدهی باالی سلولهای خورشیدی فیلم نازک 

Cu(In,Ga)Se2/CdS با استخراج پیش ماده از ،InSe, 

GaSe  وCu 

 گروه پژوهشی موادغذايی مواد غذايی و کشاورزی پژوهشکده ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیه حسنی گنجی 13921215

265 
اثر فناوری های نوين بر جنبه های مختلف تکنولوژيک مواد 

 غذايی:فناوری نانو
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم محمدی 13921215

266 
از نانو مواد در محصوالت  لزوم توجه به ارزيابی خطرات ناشی

 غذايی
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مريم محمدی 13921215

267 chemical properties of Poosti cheese during 
ripening 

 گروه پژوهشی موادغذايی غذايی و کشاورزی پژوهشکده مواد ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13921205

268 
اثر فناوريهای نوين بر جنبه های مختلف تکنولوژيک مواد 

 غذايی : فناوری نانو
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر مهرناز امینی فرد 13921215

269 universe creation and earth shape from Quran 
and Nahj aspeet 

 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ايراد سخنرانی / ارائه پوستر بهزاد سعیدی رضوی 13921216
 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک مکانیک و ساختمانپژوهشکده برق،  ايراد سخنرانی / ارائه پوستر شیرزاد حسن بگی 13921208 عنوان سخنرانی برچسب انرژی ساختمان 270

 های غیر مخرب ايران آزموننجمن جوشکاری و 13921204 های غیر مخرب آزمونهمايش ساالنه  271
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی 

 وزارت نیرو 13921207 ساختمانیهمايش ملی درب وپنجره دوجداره  272
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 مکانیک و فلزشناسی

273 
The Effect of Low Dose of Porous Material on 
Hydrate Based Gas Separation of Methane and 
Ethane 

 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی سخنرانی / ارائه پوسترايراد  نوشین قلی پور زنجانی 13921206

 امید نژاد کاظم 13921216 شرکت در همايش نحوه نوشتن طرح کسب و کار 274
شرکت در همايش يا 

 سمینار
 پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

275 
Preparation and characterization of nylon 6-clay 

hybrid/neat nylon 6 bicomponent 

nanocomposite fibers 

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر روح اله سمنانی رهبر 13920101

276 
مطالعه مرفولوژی، ساختار بلوری و پايداری حرارتی الیاف نانو 

 پروپیلن حاوی نانو صفحات گرافن کامپوزيتی پلی
 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر روح اله سمنانی رهبر 13920808

277 
COATING OF POLYESTER FABRIC WITH 
CARBON NANOTUBES USING PLASMA 
TECHNOLOGY 

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر رهبرروح اله سمنانی  13920108



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت سخنران تاریخ برگزاری عنوان سخنرانی ردیف

278 Polypropylene/Clay Nanocomposite by Solution 
Mixing 

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پوسترايراد سخنرانی / ارائه  ن زادهاصالسمیرا  13920108

 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ايراد سخنرانی / ارائه پوستر سمیرا اصالن زاده 13920109 راهکارهايی جهت افزايش زيست تخريب پذيری پلی اولفین ها 279

 

  



 مقاالت علمی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت محل ارائه/چاپ مقاله ارائه کننده ارائهتاریخ  عنوان مقاله ردیف

 13920230 ایکاربرد واکنش گرهای پلیمری در سنتزی های کتابخانه 1

  –علیرضا بنازاده 

  -سلیمی  حمید

 فضه آريانسب

 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی مجله بسپارش

2 
 ای و هوشمند برای کاربردهای تجزيهپلیمرهای 

 حسگرهای زيستی
 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی -- سمیرا اوسطی --

3 
 رنگ موهای دائمی، فرموالسیون، سازوکار عملکرد آن

 های جايگزين و واکنش
13920715 

 - فضه آريانسب

 -سید حمید سلیمی 

 علیرضا بنازاده

 ترويجی -مجله علمی

 مطالعات در دنیای رنگ 
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی

4 

 با فعال ذرات نانو دارای پلیمری  فلز هاینانوکامپوزيت

 کش زيست و کاتالیزوری خاصیت

 

 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی  پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی -- سمیرا اوسطی --

5 
  سی وی پی های لوله استاندارد آزمون روشهای

 (سی وی پی اتصاالت و لوله انجمن)يافته جهت
 ماهرو خالقی 13921115

 ماهنامه انجمن لوله و اتصاالت

 پی وی سی 
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی

 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی -- سمیرا اوسطی -- تغییر شکل نانو مواد در محیط زيست 6

 بهزاد سعیدی رضوی 13920319 بررسی سیمان های پرتلند پوزوالنی 7
 ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان

 استان قزوين 
 علمی و ترويجی

 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 معدنیساختمان و 

 بهزاد سعیدی رضوی 13920920 پتانسیل های معدنی استان گیالن 8

مجموعه مقاالت اولین همايش علوم 

 زمین شناسی و نقش معدن و 

 صنايع معدنی در توسعه اقتصادی

 استان گیالن

 علمی و ترويجی
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

9 
 در زيرين پرمین براکیوپودهای روی بر  سیستماتیک مطالعات

 طبس ناحیه در ونگ باغ زلدوو برشهای
 علمی و ترويجی گردهمايی علوم زمین بهزاد سعیدی رضوی 13911211

 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 بهزاد سعیدی رضوی 13920809 نخستین گزارش ظهور پلسی پود در البرز شرقی 10

هفدهمین همايش انجمن زمین شناسی 

 ايران و اولین نشست بین المللی 

 کوهزاد زاگرس

 علمی و ترويجی
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 ساختمان و معدنی 

 حسن بیگلری -- تاريخچه سازمان ملی استاندارد ايران و پژوهشگاه استاندارد 11
 1شماره  –فصل نامه افزون روان 

  92تابستان 
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی

 حسن بیگلری -- مواد مرجع آزمايشگاهی ) بخش اول ( 12
 2شماره  –فصل نامه افزون روان 

 92زمستان 
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی

13 
  –تولید فرآورده های تجاری پروبیوتیک در ايران 

 المللی بین و ملی های استاندارد
 علمی و ترويجی ايمنی زيستی مريم قبادی دانا 13920631

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

 علمی و ترويجی سنبله معصومه اطهری نیا 13920707 همه آنچه درباره آدامس بايد بدانید 14
 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

15 
 –خواص بازدارندگی نانو کامپوزيت های نانو کريستال سلولز 

 پلی وينیل الکل. 
-- 

  -مهدی روحانی

 -نازنین مطیع  -بهزاد کرد

 فرحناز بهزادی

مجله علمی پژوهشی جنگل و فرآورده 

 های چوب
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و پژوهشی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت محل ارائه/چاپ مقاله ارائه کننده تاریخ ارائه عنوان مقاله ردیف

 شهال حبیبی 13920911 اهمیت استانداردهای ايمنی و تجهیزات شهری 16

چکیده آثار ششمین جشنواره بین المللی 

 برترين های پژوهش و نوآوری 

 مديريت شهری

 علمی و ترويجی
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

 13920203 فیروزه يک جواهر قديمی 17
 -بهزاد سعیدی رضوی 

 بهزاد مهدی خانی
 علمی و ترويجی مجله رشد زمین شناسی

 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

 علمی و ترويجی فصلنامه آموزش تحلیلی بهزاد سعیدی رضوی 13920312 گچ و مزايا ، معايب و هشدارهای آموزش 18
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

19 
Crystallinity and orientation development upon 
hot multistage drawing of PET multifilament 
yarn 

 The Journal of the Textile سمنانی رهبرروح اله  13920101
Institute 

ISI گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 علمی و ترويجی سومین همايش ملی سموم طبیعی سبا بلقیسی 13921129 اثرات منفی مايکوتوکسین ها بر روی نشخوارکنندگان 20
 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

21 
در دانه های  1شرايط تولید و اثر سم قارچی داکسی نیوالنول 

 غالت
13921004 

 -مريم محمدی

 فرناز دستمالچی
 علمی و ترويجی همايش کارشناسان ايمنی مواد غذايی

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 علمی و ترويجی فناوری نوين غذا سبا بلقیسی 13921010 ويژگی ها و مزايای فیلم ها و پوشش های خوراکی 22
 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 علمی و ترويجی غذافناوری نوين  سبا بلقیسی 13921024 تست مهارت چیست؟ 23
 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

24 
از غالت و  1روشهای کاهش يا حذف سم قارچی زيرالنون

 فراورده های آن
13921004 

 -مريم محمدی

 فرناز دستمالچی
 علمی و ترويجی همايش کارشناسان ايمنی مواد غذايی

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 پژوهشی موادغذايی گروه

25 
مکانیکی و  -بررسی تاثیر زمان هوازدگی بر ويژگی های فیزيکی

 پلی اتیلن سنگین-ده مرکب ارد چوبتغییر رنگ ما
 بهزاد کرد 13920922

مجله انجمن علوم و صنايع چوب و کاغذ 

 دانشگاه تهران
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و پژوهشی

 گروه پژوهشی 

 سلولزیبسته بندی و 

26 
Investigation on the long-term water 
absorption behavour and cell morphology of 
foamed wood plastic nano composite 

 کردبهزاد  13921125
Journal of Thermoplastic 

composite 

materials,2014،27(3):379-394 
ISI پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 گروه پژوهشی 

 بندی و سلولزیبسته 

27 
جهت کنترل  ISOمخاطبان جهانی استفاده از استانداردهای 

 آب آشامیدنی ايمن
 علمی و پژوهشی ماهنامه استاندارد کورش دانشمند ايرانی 13910118

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

28 
پايداری بررسی تاثیر محتوای کلروفیل و کاراتنوئید تام بر 

 اکسیداتیو روغن های زيتون طبیعی فرابکر ايرانی
 زهرا پیراوی ونک 13920423

مجله علمی پژوهشی دانش زيستی واحد 

 ورامین
 علمی و پژوهشی

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

29 
نقش استانداردهای ملی و بین المللی در تعیین معیارهای 

 روغن زيتونکیفی و خلوص 
 علمی و پژوهشی فصلنامه علوم و صنايع غذايی زهرا پیراوی ونک 13920406

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

30 
تاثیر رنگدانه های کاروتنوئیدی بر پايداری اکسیداتیو روغن 

 ايرانی های زيتون فرابکر
 علمی و پژوهشی صنايع غذايیفصلنامه علوم و  زهرا پیراوی ونک 13920425

 پژوهشکده مواد 

 غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

31 
بررسی سیستم دوتايی عامل مقاومت تر بر ويژگیهای کاغذهای 

 بهداشتی از الیاف بکر
-- 

 -فرحناز بهزادی

 -محمد جواد سپیده دم  

 -احمد جهان لتیباری

 علیرضا خاکی فیروز

تحقیقات علوم چوب فصلنامه علمی پژوهشی 

-451. صفحه 28. جلد 3وکاغذ ايران. شماره 

462. 
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و پژوهشی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

32 
3- Implementation of NeuroFuzzyAnd Multi-

Layer Perceptron System Intelligent Techniques 
For Main Fault Diagnosis of Rotating Machinery 

 علمی و پژوهشی مجله تخصصی امیر کبیر مجید نوری 13921220
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی

 خودرو و نیرومحرکه 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت محل ارائه/چاپ مقاله ارائه کننده تاریخ ارائه عنوان مقاله ردیف

33 Face recognition using controurlet transform 
under varying illumination 

 الهام هاشمی شاد  20131201
 signal processingژورنال 

research 
 علمی و پژوهشی

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

34 

Hydrothermal synthesis of lead 
dioxide/multiwall carbon nanotube 
nanocomposite and its application in removal of 
some organic water pollutants 

-- 
 -شهرام قاسمی میر

 حسن خانه زر -حسن کامی

J Mater Sci (2014)49:1014-1024 

DOI 10,1007/s10853-013-7778-7 
ISI گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و ترويجی مجله بسپارش حمید سلیمی -- سنتز و کاربردها -هیدروژل های پايه پروتئینی 35

36 
A sensitive and fast electrochemical sensor 
based on copper nanostructures for nitrate 
determination in foodstuffs and mineral waters 

13920420 
 -بهنام حافظی

 میر رضا مجیدی

 RSC publishing-Analyticalمجله 

Methods-2013 
ISI پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

37 

Evaiuation of Deveioprnt and Changes in i, and 
use using Different SateIIite Image proeessing 
and Remote Sensing Teehniques (Case Study : 
Kermanshah , Iran) 

 بهزاد سعیدی رضوی 13920728

Research journal of 
Environmental and Earth 

Sciences 5 (10 ) : 567-576, 2013 

ISSN : 2041-0484,e-issn : 2041-

0492 

ISI 
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 ساختمان و معدنی

38 
predictinq the trend of land use changes using 
Artificial Neural Network and Markov Chain 
Model (case study: Kermanshah City) 

 Research journal of بهزاد سعیدی رضوی 13921110
environment and earth science 

ISI 
 پژوهشکده 

 ساختمانبرق، مکانیک و 

 گروه پژوهشی 

 ساختمانی و معدنی

39 

THE INFLUNCE OF GEOMETRIC PARAMETERS 
AND MECHANICAL PR[PERTIES OF ADHESIVE 
ON STRESS ANALYSIS IN ADHESIVELY 
BONDED ALUMINUM SINGLE LAP JONT 

 علمی و پژوهشی transactions of famena امیر افکار 20131122
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

 علمی و پژوهشی فناوری نوين غذا رضا سلطانی 13921001 ويژگیها و مزايای فیلمها و پوششهای خوراکی 40
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

41 
بررسی اثر دو قارچ بر ترکیب شیمیايی و تجزيه پذيری خاک 

 توسکا به عنوان خوراک دام.اره 
-- 

  -فرزاد میرزايی-مهناز بیات 

  -معراج شرری

  -جمال سیف دواتی 

 مهدی روحانی

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی علمی و پژوهشی مجله علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی
 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 

 علمی و پژوهشی سمپوزيوم بین المللی استانداردترکیه شهالحبیبی 13920827 استانداردسازی وبحران اقتصادی 42
 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

43 
فرآيندهای موثر بر لکه نفت پس از حادثه اتفاقی ريزش در 

 مهم در مدل های عددی ريزش نفت - دريا
 شهال حبیبی 13921126

مجله پژوهشهای علمی و فنی فنون 

 دريايی
 علمی و پژوهشی

 پژوهشکده برق، 

 مکانیک و ساختمان

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

44 Design and Analysis of a Spherical Pressure 
VesselUsing Finite Element Method 

13921211 
 امیر افکار

 مجید نوری کمری – 
World journal of modeling 

stimulation 
 پژوهشی و علمی

 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 

 گروه پژوهشی 

 خودرو و نیرومحرکه

45 Wavelength Sensitivity in Polypropylene/Clay 
Composite Photo-oxidation 

 Polymers and Polymer هسمیرا اصالن زاد 13920801
Composites 

ISI گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

46 
تاثیر اقلیم محل رشد میوه زيتون بر رنگدانه های روغن زيتون 

 فرابکر ايرانی
 علمی و پژوهشی فصلنامه علوم و صنايع غذايی زهرا پیراوی ونک 13920424

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

46 
و  اثر زانتان و پروتئین شیر تغلیظ شده بر سختی، ريز ساختار

 استرها از بافت پنیر آب نمکی کم چرب رهايش
 علمی و پژوهشی مجله علوم تغذيه و صنايع غذايی ايران مهرناز امینی فر 13920910

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 علمی و پژوهشی سازمان استاندارد مقدمی شهپر 13920230 گازدار های¬برسی عوامل فساد نوشابه 48
 پژوهشکده

 مواد غذايی و کشاورزی 
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت محل ارائه/چاپ مقاله ارائه کننده تاریخ ارائه عنوان مقاله ردیف

 علمی و پژوهشی سازمان استاندارد مقدمی شهپر 13920230 برسی عوامل فساد چاشنی های اسیدی 49
 پژوهشکده 

 کشاورزی مواد غذايی و
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

 علمی و پژوهشی سازمان استاندارد مقدمی شهپر 13920231 فرايند تولید دسر ژله ای پروبیوتیک 50
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

51 Investigation of Enteric Gram-Negative Bacilli 
Contamination in Mazafati Date 

 Journal of genes,microbes and معصومه اطهری نیا 13921016
immunity 

 علمی و پژوهشی
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

 علمی و پژوهشی فصلنامه علوم و صنايع غذايی زهرا پیراوی ونک 13920423 اثر پارامترهای محیطی دما روی روغن زيتون ايرانی 52
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

53 
 ايمنی نانوذرات نقره به عنوان ترکیبات ضد میکروبی در 

 بسته بندی مواد غذايی
 علمی و پژوهشی همايش بین المللی ايمنی نانو سبا بلقیسی 13921130

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

54 
رسیدن تسريع شده با پروتئاز کپسوله و لیپاز بر بافت پنیر اثر 

 آب نمکی
 مهرناز امینی فرد 13921101

مجله علمی پژوهشی مهندسی 

 بیوسیستم
 علمی و پژوهشی

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

55 
های  بررسی توانايی سويه های الکتوباسیل جدا شده از فرآورده

 لبنی
 علمی و پژوهشی فصلنامه علوم و صنايع غذايی منصوره مظاهری 13921014

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 علمی و پژوهشی Annals of biological research سبا بلقیسی 13921012 مطالعه مورفولوژی انجیرهای غرب ايران 56
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 پژوهشی موادغذايی گروه

57 
خواص فیزيکوشیمیايی و شاخص های تغذيه ای ارقام زيتون 

 طی فرايند کنسرو کردن
 علمی و پژوهشی فصلنامه علوم و صنايع غذايی زهرا پیراوی ونک 13920424

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

58 

Transition metal-free addition of 
dithiocarbamates to alkynes, one-pot 
regioselective synthesis of S-vinyl 
dithiocarbamates under solvent-free condition 

13920704 
  -فضه آريانسب

 محمد رضا سعیدی
Monatshefte für Chemie - 

Chemical Monthly 
ISI گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

59 
A simple approach to the synthesis of 3-

substituted rhodanines and thiazolidine-2،4-

diones 

 فضه آريانسب --
Scientia Iranica C (2013) 20(6), 

1833-1838 
ISI گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

60 

Silica Nanoparticles Immobilized 
Benzoylthiourea Ferrous Complex as an 
Efficient and Reusable Catalyst for One-pot 
Synthesis of Benzopyranopyrimidines 

13920125 
 - حسن مسروری

 فرناز موحدی
Journal of Molecular Catalysis 

A: Chemical 
ISI گروه پژوهشی شیمی و پلیمر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

61 

The use of D-optimal design to model and 
analysis of the effect of draw ratio on some 
physical properties of hot multistage drawn 
nylon 6 fibers 

 Journal of Applied Polymer روح اله سمنانی رهبر 13920701
Science 

ISI گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

62 

Synthesis of palladium nanoparticles on 
organically modified silica : Application to 
design of a solid-state 
electrochemiluminescence sensor for highly 
sensitive determination of imipramine 

 علیرضا بنازاده --
Anal. Chim.Acta, 2013, V.796, 

P.115-121 
ISI گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

63 

Synthesis, Characterization and Properties of 
novel aliphatic – aromatic polyamide/functional 
carbon nanotube nanocomposite via in situ 
polymerization. 

 میثم شعبانیان --
RSC Advances, 3 (2013) 20738-

20745    
ISI پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

 گروه پژوهشی

 بسته بندی و سلولزی 
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64 

Antibacterial effects of polymers impregnated 
by nanosilver manufactured as computer parts 

13920830 

 -مژگان حیدرپور

 -فهیمدخت مختاری

 مرجان حیدرزاده

Journal of pure and Applied 
Microbiology 

ISI 
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

65 

Safety and Properties of Bifidobacteria Isolated 
from Traditional Dairy Products from Iran 

20131001 

  -حیدرپورمژگان 

-فهیم دخت مختاری

 مرجان حیدرزاده

Journal of Pure and Applied 
Microbiology 

ISI 
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

66 

Three dimensional numerical simulation for 
prediction of oil trajectory due to extraction 
activity in region between Khark Island and 
Busher Port in winter, Persian Gulf, Iran 

-INDIAN JOURNAL OF GEO شهال حبیبی 13920512
MARINE SCIENCES 

ISI 
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 

گروه پژوهشی مکانیک و 

 فلزشناسی

67 
علوم تغذيه و صنايع غذايی ايرانمجله  محمد فرجی -- کاربرد نانوذرات مغناطیسی در صنايع غذايی  پژوهشکده  علمی پژوهشی 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

68 

Changes of Texture, Microstructure and Free 
Fatty Acid Contents of Lighvan Cheese during 
Accelerated Ripening with Lipase 

 Journal of Agricultural science مهرناز امینی فرد 13921010
and technology 

ISI 
 پژوهشکده

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

69 

effect of the proccessing steps on compositions 
of table olive since harvesting time to 
pasteurization 

 زهرا پیراوی ونک 13920426
 recent patents onژورنال 

foodTnutrition & agriculture 
ISI 

 پژوهشکده

 مواد غذايی و کشاورزی 
 گروه پژوهشی موادغذايی

70 
production of probiotic soy yogurt contaning 
conjugated linoleic acid 

 زهرا پیراوی ونک 13920424
 scholars research libraryژورنال 

annals of biological research 
ISI 

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

71 
Antibacterial effect of polymers impregnated by 
nano silver manufactured as computer parts 

 Journal of pure and applied مهرپوررامش  13920715
microbiology 

ISI 
 پژوهشکده

 مواد غذايی و کشاورزی
 میکروبیولوژیگروه پژوهشی 

72 
Antibacterial effects of polymers impregnated 
by Nano Silver manufactured as computer parts 

 Journal of Pure and Applied فهیمدخت مختاری 13920707
Microbiology 

ISI 
 پژوهشکده

 مواد غذايی و کشاورزی 
 گروه پژوهشی بیولوژی

73 

Safety and properties of Bifidobacteria isolated 
from traditional dairy products from Iran 

13920830 

 -مژگان حیدرپور

 -فهیمدخت مختاری

 مرجان حیدرزاده

Journal of pure and Applied 
Microbiology 

ISI 
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی بیولوژی

74 
New poly(etherimide)/MWCNT nanocomposite - 
Flammability, thermal and electrical properties 

 شعبانیانمیثم  --
Journal of Thermal Analysis 

and Calorimetry 
  PP. 1 - 7 (2014) 

ISI پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 
 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

75 
Novel nano composite consisting of a semi-
crystalline and My-All La sensitivDH 

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ISI اپلید کلی ساينس شعبانیانمیثم  13921122
 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

76 

Effects of fangal decay on the hygroscopic 
thickness swelling rate of lignocellulosic filler-
polyolefin biocomposites- mechanics of 
composite materials1029-1040(49)6 

 Mechanics of Composite بهزاد کرد 13920923
Materials Bulletin 

ISI پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 
 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

77 

Changes of Texture, Microstructure and Free 
Fatty Acid Contents of Lighvan Cheese -
Traditional Raw Sheep Cheese- During the 
Accelerated Ripening with Lipase 

 Journal of agricultural science مهرناز امینی فر 13920230
and technology 

ISI 
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

78 Organic food –reality & myth 13921106 رويا نوربخش New Idea in Agriculture ISI 
 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی
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79 The effect of nano paricle on packaging… 13921130 
 -امینی فردمهرناز 

 سبا بلقیسی
Nano safety ISI 

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

80 Accelerating role of clay in photo-oxidation of 
polypropylene/clay multifilament yarns 

 Chinese Journal of Polymer روح اله سمنانی رهبر 13920108
Science 

ISI گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

81 

Effect of graphene nanoplatelets presence on 
the morphology, structure and thermal 
properties of polypropylene in fiber melt-
spinning process 

 گروه پژوهشی نساجی و چرم شیمی و پتروشیمیپژوهشکده  Polymer Composites ISI روح اله سمنانی رهبر 13920808

82 
Finite Element Analysis of Mono- and Bi-
Adhesively Bonded Functionally Graded 
Adherend 

 Journal of Failure Analysis and امیر افکار --
Prevention 

ISI 
برق،پژوهشکده   

 مکانیک و ساختمان
 خودرو نیرومحرکهگروه پژوهشی 

83 
Optical spectroscopy of sodium silicate glasses 

prepared with 

nano- and micro-sized iron oxide particles 

 Processing and Application of بهزاد مهدی خانی --
Ceramics 

 علمی پژوهشی
برق،پژوهشکده   

ساختمانمکانیک و   

ساختمانی و گروه پژوهشی 

 معدنی

84 
Crystallization behavior and microstructure of 

bio glass-ceramic system 13920410 بهزاد مهدی خانی 
 International Letters of 
Chemistry, Physics and 

Astronomy 

 برق،پژوهشکده  علمی پژوهشی

 مکانیک و ساختمان

ساختمانی و گروه پژوهشی 

 معدنی

85 
Numerical investigation of laminar and 

turbulent mixed convection in a shallow water-

filled enclosure by various turbulence methods   

 ISI -- بهزاد سعیدی رضوی --

 برق،پژوهشکده 

 مکانیک و ساختمان

ساختمانی و گروه پژوهشی 

 معدنی

86 CFD Studies of Hydrodynamic Parameters in a 

Two-Dimensional Conical Spouted Bed  
 -- بهزاد سعیدی رضوی --

 برق،پژوهشکده  علمی پژوهشی

 مکانیک و ساختمان

ساختمانی و گروه پژوهشی 

 معدنی

87 
 بررسی توانايی سويه های الکتو باسیل جدا شده از 

 فرآورده های لبنی 
 علمی پژوهشی فصل نامه علوم و صنايع غذايی ه مظاهریرمنصو 13921014

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

88 
و کاربرد آن برای پیش  Fe3o4سنتز نانوذرات مغناطیسی 

 تغلیظ دارو از نمونه های محیطی 
 علمی پژوهشی مجله علمی پژوهشی شیمی کاربردی محمد فرجی --

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 پژوهشکده  علمی پژوهشی نشريه شیمی و مهندسی شیمی ايران محمد فرجی -- استخراج و اندازه گیری فولیک اسید در نان غنی شده  89

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

90 
برای هضم بعنوان جاذب کارا  SDSنانوذرات اصالح شده با 

 رنگ از پساب های نساجی
 علمی پژوهشی -- محمد فرجی --

 پژوهشکده 

 مواد غذايی و کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

  

http://link.springer.com/journal/11668
http://link.springer.com/journal/11668
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 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 

 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی

3 
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 از ديدگاه کالن
 کتاب زهرا اشراقی

 پژوهشکده ب
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 گروه پژوهشی 

 مکانیک و فلزشناسی
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 مکانیک و فلزشناسی
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 گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشکده شیمی و پتروشیمی جزوه آموزشی مريم سمسارها چرم مصنوعی 9

 جزوه آموزشی سبا بلقیسی استاندارد سازی 10
 پژوهشکده 

 کشاورزیمواد غذايی و 
 گروه پژوهشی موادغذايی

 جزوه آموزشی رحیم فرجی گان ها و پوشش های جراحی 11
 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 جزوه آموزشی رحمانی انوشه دانه های روغنی 12
 های پژوهشکده سیستم

 بازرسی و مديريت کیفیت 

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

 جزوه آموزشی رحمانی انوشه ماشین آالت روغن 13
 های پژوهشکده سیستم

 بازرسیو مديريت کیفیت  

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

 جزوه آموزشی رحمانی انوشه استانداردسازی 14
 های پژوهشکده سیستم

 بازرسی و مديريت کیفیت 

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

 جزوه آموزشی رحمانی انوشه اصول سرپرستی 15
 های پژوهشکده سیستم

 بازرسی و مديريت کیفیت 

 گروه پژوهشی 

 های مديريت کیفیت سیستم

 جزوه آموزشی سامانیان حمید مصالح ساختمانی 16
 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان  "شیشه ساختمانی  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 17
 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان  "ظروف چینی غذاخوری  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 18
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان  "های ساختمانی ـ ايمنی آبديده حرارتی  شیشه "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 19
 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

20 
های آبديده مسطح مورد  شیشه آزمونويژگیها و روشهای  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی

 "مصرف در وسايل گرمايی خانگی 
 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان 

 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت مترجم/مولف عنوان ترجمه / تالیف ردیف

 جزوه آموزشی حمید سامانیان و بهزاد مهدی خانی "سیمان پرتلند  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 21
 پژوهشکده 

 برق، مکانیک و ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 جزوه آموزشی معصومه اطهری نیا برنج –میکروبیولوژی دانه غالت  22
 پژوهشکده 

 و کشاورزی مواد غذايی
 گروه پژوهشی میکروبیولوژی

 جزوه آموزشی زهرا رحمتیان المپ و روشنايی)جزوه مربوط به دوره آموزشی مسئوالن کنترل کیفی( 23
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

 جزوه آموزشی محمد مهدی شرع پسند جزوه آموزشی مدارهای فرمان 24
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان  "شیشه های ايمنی خودرو "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 25
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان  "چینی بهداشتی  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 26
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

سیمان سفید، آهکی، بنايی، پوزوالنی و آنالیز شیمیايی  "تهیه جزوه آموزشی کار آموزی 27
" 

 جزوه آموزشی بهزاد مهدی خانی -حمید سامانیان 
 پژوهشکده 

 ساختمان برق، مکانیک و
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 الله سنگ سفیدی PVCو  PEلوله های  28
بروشور اطالع رسانی 

 )پمفلت(
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 الهام ابراهیم ظروف مالمین 29
بروشور اطالع رسانی 

 )پمفلت(
 گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 آهیلیال پاشا  معرفی گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی 30
بروشور اطالع رسانی 

 )پمفلت(
 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 گروه پژوهشی 

 بسته بندی و سلولزی

 رحیم فرجی گان ها و پوشش ها ی جراحی 31
بروشور اطالع رسانی 

 )پمفلت(

 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 پزشکیگروه پژوهشی مهندسی 

 رحمانی انوشه استاندارد کلینیک 32
بروشور اطالع رسانی 

 )پمفلت(

 های  پژوهشکده سیستم

 بازرسی و مديريت کیفیت

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

 جزوه آموزشی علی اکبر آژيده کلینیک ها 33
 های پژوهشکده سیستم

 بازرسی و مديريت کیفیت 

 گروه پژوهشی

 های مديريت کیفیت سیستم 

34 
تکنولوژی کاربردی سنسور و ابزار دقیق در صنعت به انضمام دستور کار و راهنمای 

 آزمايشگاه
 کتاب گلپايگانی علی توکلی

 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی
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 معدنی

 استانداردهای و دستگاهها 13910808 استاندارد خراسان رضوی 173
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 در خصوص پلمپ 13910808 آب و فاضالب 174
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 مرکز بهداشتی 13920605 تالیف کتاب 175
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 شیشه دو جداره 13920620 استاندارد مرکزی 176
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 پروژه يابی 13920702 آزمايشگاه آزمون سرام 177
برق، مکانیک و پژوهشکده 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 بررسی نرم افزار نتايج آزمون 13920706 آزمايشگاه آزمون سرام 178
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 جلسه در پژوهشکده برق ، مکانیک و ساختمان 13920707 روسا 179
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 جلسه با رياست پژوهشگاه 13920709 رياست پژوهشگاه استاندارد 180
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمونهای آگوستیک 13920618 دانشگاه کاشان 181
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 ارتباط کاری با کمیته های ساختمانی استاندارد 13920618 استاندارد ايالم 182
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 ضد يخ بتن 13920620 شرکت شیمی ساختمان 183
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 تجهیزات آزمايشگاه شیشه دو جداره 13920630 پارس شیشه 184
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 تدوين استاندارد شیمی ساختمان 13920609 ضد يخ بتن 185
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 شهرداری تهران 13920627 استاندارد سمباده 186
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد سنگ 13920610 شرکت سنگ اصفهان 187
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 استاندارد ضد يخ بتن 13920612 شرکت شیمی ساختمان 188
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد ها 13920616 مکانیک خاک 189
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 چسب کاشی 13920617 شرکت تولیدی چسب کاشی 190
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استانداردهای رنگ کاشی 13920617 شرکت بازرسی 191
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 درجه بندی سنگ ها 13920617 آزمايشگاه سنگ اصفهان 192
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 2385استاندارد ملی  13920526 جهاد دانشگاه شريف 193
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد سنگ 13920605 انجمن سنگ کرمان مهدوی 194
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 برگزاری سمینار ics 13920605موسسه  195
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون ضربه چینی 13920605 چینی پرديسان کاشان 196
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 تدوين استانداردهای سرامیک 13920609 شرکت آزمون سرام 197
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 تدوين استانداردهای سرامیک 13920609 انجمن کنترل کیفیت يزد 198
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون شیشه های دوجداره 13920526 شرکت ونوس شیشه 199
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 قوانین و مقررات استانداردهای ساختمانی 13920526 مصرف کننده 200
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون آجر و پانل ها 13920526 مصرف کننده 201
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد ظروف اوپال 13920529 شرکت چینی مقصود 202
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد ظروف اوپال 13920529 شرکت چینی کاشان 203
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 خدمات آزمون شیشه اليه دار 13920526 فراسازه امین 204
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد شیشه های ساختمانی 13920502 شرکت کاوه فلوت 205
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 دستگاه مورد آزمون آينه 13920502 آزمايشگاه همکار بوشهر 206
 پژوهشکده برق، مکانیک و

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 دستگاه مورد آزمون آينه 13920502 آزمايشگاه همکار بوشهر 207
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 سنگ آهننمونه  13920502 حراسات سازمان 208
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 نمونه سنگ آهن 13920502 آزمايشگاه کانپژوه 209
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون قیر معدنی 13920505 صاحب کاال آقای احمدی 210
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 شیشه های اليه دار 13920501 شرکت نوين سازه خراسان شمالی 211
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 نمونه توری الیاف شیشه ای 13920501 اجرای استاندارد 212
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 نمونه توری الیاف شیشه ای 13920501 مجتبوی 213
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 سايش کاشی 13920501 استاندارد کرمانشاه 214
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 کارآموزی 13920502 آموزش خانم قاسمی 215
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آهک 13920502 خراسان شمالی 216
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون عايق 13920327 شرکت چتروگام 217
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 دانشجوی طراحی صنعتی 13920423 سلیمانی فاطمه 218
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 طرح پژوهشی 13920411 شرکت زمین شناسی 219
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 پروژه يابی 13920412 شیمی ساختمان -مهندس عیابی 220
برق، مکانیک و  پژوهشکده

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 ینمظرات و فوائد ظروف شیشه ای و چی 13920419 کازرون 221
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 نمونه توری الیاف شیشه ای 13920501 صاحب کاالی گمرکی 222
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

پژوهشی ساختمان و  گروه

 معدنی

 آزمون های چینی غذاخوری 13920322 شرکت چینی زرين 223
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون تغییرات جزئی رنگ کاشی 13920327 کاشی البرز 224
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 مواد مربوطه به شن و ماسه و بتن ريزی مسک مهر سازمان 13920327 شرکت تعاونی مسکن سازمان 225
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون های قیر 13920327 شرکت پتروگام 226
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون های ظروف چینی 13920327 شرکت چینی زرين 227
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 آزمون سنگ مصنوعی 13920327 شرکت آزمون سرام 228
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

ساختمان و  گروه پژوهشی

 معدنی

 قرارداد تدوين استاندارد 13920319 شرکت کاوه فلوت 229
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 استاندارد ظروف شیشه ای 13920319 شرکت بهنام جام 230
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 ظروف استاندارد 13920319 همکارآزمايشگاه  231
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 پشم شیشه 13920325 آزمايشگاه همکار 232
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 ظروف شیشه ای 13920322 حسینی 233
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

پژوهشی ساختمان و گروه 

 معدنی

 تجهیزات آزمايشگاه 13920322 شرکت کاوه فلوت 234
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی ساختمان و 

 معدنی

 مشاوره ارتقای کیفیت صافی ديالیز 13920213 شرکت سها 235
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 آشنايی با استاندارد و تجهیز آزمايشگاه 13920404 پلیمرشرکت طب  236
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 آشنايی با استاندارد و بررسی مشکالت موجود در استاندارد و تجهیز آزمايشگاه 13920416 شرکت صانع طب 237
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 مهندسی پزشکیگروه پژوهشی 

 آشنايی با استاندارد و بررسی مشکالت موجود در استاندارد و تجهیز آزمايشگاه 13920416 شرکت تايان 238
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 آزمايشگاهآشنايی با استاندارد و بررسی مشکالت موجود در استاندارد و تجهیز  13920416 شرکت مادران 239
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 آشنايی با استاندارد و بررسی مشکالت موجود در استاندارد و تجهیز آزمايشگاه 13920416 شرکت طب پلیمر 240
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 تدوين توسط کارشناس رابط تدوين و مدير کل تدوين استاندارد مشاوره 13920911 شرکتهای ذيربط 241
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 نحوه تدوين استاندارد پژوهش محور 13921016 بخش خصوصی 242
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 راهنمايی شرکت داروسازی ابوريحان در خصوص کالیبراسیون خط تولید 13921018 شرکت داروسازی ابوريحان 243
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 موجود در استاندارد و تجهیز آزمايشگاهآشنايی با استاندارد و بررسی مشکالت  13920416 شرکت الهام طب 244
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 کتبی 13920605 تولید کننده اتوکالو 245
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

246 
 مديريت بازرسی کاال و واردات و صادرات 

 سازمان استاندارد
 پاسخ استعالم شفاهی آزمون وسايل بدنسازی داخل سالنی 13920805

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 ارائه بسته خدماتی به شرکت پیشرفت مستند دندانپزشکی 13920812 صنعت مهندسی پزشکی 247
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 در خصوص رشته تحصیلی مسئولین فنی -کتبی  13920813 کل استاندارد استانها ادارات 248
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 مشاوره مديريتی در خصوص عملیاتی کردن تفاهم نامه با دانشکده توانبخشی 13920826 مسئولین مربوطه 249
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 حضوری 13920127 شرکت پاکساز فیلتر 250
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 ارتقاء کنترل کیفی فیلتر هوا ی شرکت پیشرو شتاب صنعت هومان 13920527 پیشرو شتاب صنعت هومان 251
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

پژوهشی خودرو و گروه 

 نیرومحرکه

 ارتقاء کنترل کیفی فیلتر هوا ی شرکت اترک فیلتر شرق آسیا 13920606 اترک فیلتر شرق آسیا 252
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 شرکت پیشرو صنعت هومان 13920613 شرکت پیشرو صنعت هومان 253
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 خدمات مشاوره و آزمون 13920826 شرکت پیشرو صنعت هومان 254
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 خدمات مشاوره و آزمون 13920829 شرکت پیشرو صنعت هومان 255
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

خودرو و گروه پژوهشی 

 نیرومحرکه

 خدمات فنی و مشاوره ای 13920703 شرکت سمن فیلتر قم 256
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 خدمات فنی و مشاوره ای 13920913 شرکت صافی سازان ژرمانیا 257
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان

گروه پژوهشی خودرو و 

 نیرومحرکه

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 258
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحدتولیدی استان آذربايجان شرقی 259
مديريت های  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 260
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 261
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 262
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 13921201 استان همدان واحدهای تولیدی 263
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 264
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 265
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 266
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 267
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 268
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 269
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 270
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 271
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 272
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 273
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان همدان 274
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان همدان

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 275
 صنايع مشمول طرح تجا مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی

 واحدهای تولیدی استان مرکزی 

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 276
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 مرکزیواحدهای تولیدی استان 

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 277
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 278
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 279
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان مرکزی 280
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان مرکزی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 281
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 13921201 استان خراسان جنوبی واحدهای تولیدی 282
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی 283
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی 284
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی 285
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان قزوين 286
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان قزوين

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 287
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 288
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 289
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 290
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 291
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 292
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 293
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 294
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 295
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 296
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 297
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 298
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 299
صنايع مشمول طرح تجا واحدهای  مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی

 تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 300
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 تهرانواحدهای تولیدی استان 

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 13921201 واحد های تولیدی استان تهران 301
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 302
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 303
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 304
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استاندارد سازی 13921101 شهرک صنعتی خرمدشت 305
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921201 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 306
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 استان آذربايجان غربیواحدهای تولیدی  307
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 308
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13921201 واحدهای تولیدی استان تهران 309
 مشاوره به واحدهای تولیدی در خصوص توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 

 واحدهای تولیدی استان تهران

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استاندارد کارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی عباس آباد 310
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استانداردکارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی خرمدشت 311
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استانداردکارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی خاوران 312
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استانداردکارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی شمس آباد 313
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استاندارد سازی 13921101 شهرک صنعتی خرمدشت 314
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استاندارد سازی 13921101 شهرک صنعتی شمس آباد 315
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشمول طرح تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع  13921101 واحدهای تولیدی استان قزوين 316
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان قزوين 317
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 کیفیتمديريت 

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان قزوين 318
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشمول طرح تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع  13921101 واحدهای تولیدی استان مرکزی 319
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 استانداردکارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی شمس آباد 320
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  پژوهشی سیستم گروه

 مديريت کیفیت

 استاندارد کارخانه ای 13921101 شهرک صنعتی خاوران 321
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 322
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 323
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 324
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح  13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 325
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 326
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان قزوين 327
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح  13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 328
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 329
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 330
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح  13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 331
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 332
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 333
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح  13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 334
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 335
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 336
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح  13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 337
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 338
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 339
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهرانواحدهای تولیدی  340
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 341
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 342
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهران واحدهای تولیدی 343
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 344
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 345
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهران واحدهای تولیدی 346
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 347
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 348
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهران واحدهای تولیدی 349
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 350
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 351
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهران واحدهای تولیدی 352
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 353
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 354
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 استان تهران واحدهای تولیدی 355
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 356
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 357
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مشاورهمخاطبین  ردیف

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان ايالم 358
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 359
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 360
مديريت های  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 361
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 تهرانواحدهای تولیدی استان  362
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان تهران 363
مديريت  های سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 364
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 تولیدی استان آذربايجان شرقیواحدهای  365
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشمول طرح تجامشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع  13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 366
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 367
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 368
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره در  13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 369
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 370
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 371
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 شرقی واحدهای تولیدی استان آذربايجان 372
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 373
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 374
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 375
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره به واحدهای تولیدی تحت  13921022 واحد تولیدی استان آذربايجان غربی 376
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره به واحدهای  13921022 واحد تولیدی استان آذربايجان غربی 377
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921022 واحد تولیدی استان آذربايجان غربی 378
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921022 واحد تولیدی استن آذربايجان غربی 379
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 NACI P13مشاوره  13921001 آزمايشگاه واريان گاز 380
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13921101 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 381
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921022 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 382
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921022 واحد تولیدی استان آذربايجان غربی 383
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجا 13921022 غربیواحد تولیدی استان آذربايجان  384
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 توانمند سازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره به واحدهای تولیدی تحت مشاوره در طرح  13921022 واحد تولیدی استان آذربايجان غربی 385
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

386 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

387 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

388 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

389 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

390 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

391 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

 های مديريت سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

392 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920930

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

393 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920927

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

394 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

395 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

396 
 شهرکهای صنعتی شمس آباد وواحدهای تولیدی 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

397 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و 

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920917

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 13920901 آزمايشگاه میزان گستر دقیق 398
مشاوره به آزمايشگاه میزان گستر دقیق در خصوص رفع نواقص آزمايشگاه مطابق با الزامات 

NACI P13 

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 9000مشاوره در خصوص استاندارد ايزو  13920901 شرکت بتن 399
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

400 
  -پژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی 

 ابراهیم زادهبهجت 
 NACI P13مشاوره در خصوص الزامات  13920901

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

401 
واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و عباس 

 آباد
 استاندارد سازی 13920927

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

402 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920928

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

403 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و

 عباس آباد 
 استاندارد سازی 13920930

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 404
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 405
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 406
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 407
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 استاندارد سازی 13920905 شهرک صنعتی شمس آباد 408
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

409 
 واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و

 عباس آباد
 استاندارد سازی 13920927

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره در راستای طرح  13920901 واحدهای تولیدی استان تهران 410
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان تهران 411
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 412
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره در راستای  13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 413
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 414
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  پژوهشی سیستمگروه 

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان گلستان 415
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 416
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجامشاوره در  13920901 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 417
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 418
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان آذربايجان غربی 419
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 غربی واحدهای تولیدی استان آذربايجان 420
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان تهران 421
مديريت  های سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 واحدهای تولیدی استان آذربايجان شرقی 422
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 مشاوره در راستای طرح توانمندسازی صنايع مشمول طرح تجا 13920901 استان آذربايجان شرقی واحدهای تولیدی 423
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 424
مديريت  های سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 425
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -راستای طرح توانمند سازی صنايع در  13920801 واحد تولیدی استان تهران 426
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 427
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

428 
واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی شمس آباد و عباس 

 آباد
 کلینیک های استاندارد 13920829

های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 429
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 430
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 تهرانواحد تولیدی استان  431
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 432
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  پژوهشی سیستمگروه 

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 433
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 434
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 435
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 و بازرسی کیفیت

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 436
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -توانمند سازی صنايع در راستای طرح  13920801 واحد تولیدی استان تهران 437
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 438
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 439
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 440
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 441
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -توانمند سازی صنايع در راستای طرح  13920801 واحد تولیدی استان تهران 442
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 443
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 444
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 445
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 446
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -توانمند سازی صنايع در راستای طرح  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 447
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان مرکزی 448
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 449
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 450
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان تهران 451
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -توانمند سازی صنايع در راستای طرح  13920801 واحد تولیدی استان تهران 452
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 453
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 454
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 455
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 456
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 457
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان گلستان 458
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان اصفهان 459
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 ايالمواحد تولیدی استان  460
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 461
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان سمنان 462
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان قم 463
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان قم 464
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 آذربايجان شرقیواحد تولیدی استان  465
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 466
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 و بازرسی کیفیت

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 467
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -راستای طرح توانمند سازی صنايع  در 13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 468
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 469
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 تجا -در راستای طرح توانمند سازی صنايع  13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 470
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 471
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 در راستای طرح توانمند سازی صنايع 13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 472
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 و بازرسیکیفیت 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 در راستای طرح توانمند سازی صنايع 13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 473
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا -طرح توانمند سازی صنايع  در راستای 13920801 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 474
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 475
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 476
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 477
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 478
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-صنايعقرارداد طرح توانمندسازی  13920701 واحد تولیدی استان فارس 479
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 480
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 فارسواحد تولیدی استان  481
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 482
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  سیستمگروه پژوهشی 

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 483
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 484
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 485
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان فارس 486
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان کرمان 487
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 کیفیتمديريت 

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان گیالن 488
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان مرکزی 489
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان مرکزی 490
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان مرکزی 491
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان مرکزی 492
مديريت های  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان کرمان 493
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-توانمندسازی صنايعقرارداد طرح  13920701 واحد تولیدی استان کرمان 494
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان کرمان 495
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 تولیدی استان کرمان واحد 496
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان کرمان 497
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  پژوهشی سیستم گروه

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان کرمان 498
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 499
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 500
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 501
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 502
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 503
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 504
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 505
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-صنايع قرارداد طرح توانمندسازی 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 506
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 507
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 تولیدی استان خراسان رضویواحد  508
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 509
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیکیفیت و 

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 گروه پژوهشی پژوهشکده نوع مشاوره تاریخ مشاوره مخاطبین مشاوره ردیف

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان قم 510
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 511
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 512
 های مديريت سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 513
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-طرح توانمندسازی صنايع قرارداد 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 514
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 515
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 516
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان تهران 517
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان تهران 518
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-توانمندسازی صنايعقرارداد طرح  13920701 واحد تولیدی استان تهران 519
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان تهران 520
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 تولیدی استان خراسان رضوی واحد 521
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان خراسان رضوی 522
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 بازرسی کیفیت و

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 523
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-طرح توانمندسازی صنايعقرارداد  13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 524
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 525
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 کیفیتمديريت 

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 526
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 527
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت

 تجا-قرارداد طرح توانمندسازی صنايع 13920701 واحد تولیدی استان آذربايجان شرقی 528
های مديريت  سیستمپژوهشکده 

 کیفیت و بازرسی

های  گروه پژوهشی سیستم

 مديريت کیفیت



 طرح های پژوهشی درون سازمانی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت تاریخ عنوان طرح ردیف

1 
بررسی میزان رهايش دارو از الیاف نانو بدست آمده از پلیمرهای 

 پذير بعنوان زخم پوش زيست تخريب
 نساجی و چرمگروه پژوهشی  پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پیشنهاد پروژه --

 نساجی و چرمگروه پژوهشی  پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پیشنهاد پروژه -- )آب استخر(تعیین مقاومت نخ االستان در مجاورت آب کلردار  2

3 
 بررسی ارتباط مابین ساختار سطحی و خواص آلومینیوم بکار رفته

 در مواد بسته بندی 
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پیشنهاد پروژه 13920415

 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی پیشنهاد پروژه 13920815 ويژگیهای صمغ زدو 4

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13920415 بررسی ويژگی های فیزيکی و شیمیايی پودر سنگ 5

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920501 17025استقرار  6

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی خاتمه يافته 13920121 ها در غذای کودکGMOرديابی  7

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم کیفیت و بازرسیهای مديريت  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920801 امکان سنجی آنتن پالسمايی نیمه رسانا 8

9 
 بررسی تئوريک خواص گرمايی گرافن و چگونگی بستگی

 ظرفیت گرمايی آن به دما
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920801

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920801 تحت تابش نور لیزرمطالعه خواص سیستم های نانومتری  10

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921011 تدوين استاندارد پژوهش آينه آرايشی 11

12 
و روش های آزمون کاغذهای مورد استفاده در بسته تعیین ويژگی ها 

 بندی اولیه لوازم پزشکی سترون
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13920706

13  gmp مهندسی پزشکیگروه پژوهشی  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921112 اکسیژن در واحدهای تولید 

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921116 تحقیق همه جانبه در نحوه مشارکت در تدوين استانداردهای ملی 14

15  rankingهای مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم بازرسیهای مديريت کیفیت و  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920201 رتبه بندی آزمايشگاه های همکار 

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان خاتمه يافته 13920505 تاثیر میکروسیلیس بر استحکام 16

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم بازرسیهای مديريت کیفیت و  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه 13920306 برای مرکز ملی تايید صالحیت 17025ارزيابی  17

18 
بروز رسانی استاندارد هواساز با استفاده از بررسی تولیدات داخلی در 

 ظرفیت های محدود اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف انرژی
 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921023

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13920728 تاسیس آزمايشگاه آزمون دربهای ضد حريق 19

 مديريت کیفیتهای  گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  خاتمه يافته 13920301 بررسی وضعیت فرآورده های گوشتی استان تهران 20

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13920618 میکرو سیلیس 21

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921010 ايمنی و استاندارد سازی راه ها 22

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921026 آينه آرايشیتدوين استاندارد پژوهش  23

24 

استاندارد جديد سیلندرهای آتش خاموش  امکان سنجی پیاده سازی

جايگزينی با  ابطال يا برای تولیدات داخل کشور و 13100کن

 شده اندوکه منابع آن نیز حتی باطل  869استاندارد قديمی 

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921109

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921109 بروز رسانی استاندارد شیر شناور کولر آبی  بررسی و 25

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت تاریخ عنوان طرح ردیف

26 

بروز رسانی استاندارد هواساز با استفاده از بررسی تولیدات داخلی در 

ظرفیت های محدود اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف انرژی که 

 درسطح کشور نیز فاقد آزمايشگاه همکار است

 پژوهشی مکانیک و فلزشناسیگروه  پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921109

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13920828 بررسی طرح استخراج طال 27

28 

امکان سنجی پیاده سازی استاندارد جديد سیلندرهای آتش خاموش 

برای تولیدات داخل کشور وابطال يا جايگزينی با  13100کن

 869استاندارد قديمی 

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921023

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921023 بررسی وبروز رسانی استاندارد شیر شناور کولر آبی 29

30 
استانداردهای ملی وتهیه متون ذيربط با  تخصصی طرح دسته بندی

 قابلیت جستجو وتکثیربه صورت لوح فشرده
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921113

 گروه پژوهشی برق و الکترونیک پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921113 طرح پیشنهادی مدل ارتباط با صنعت 31

32 

استخراج ضريب تصحیح کشش میلگردهای ساختمانی )مطابق 

استاندارد ملی میلگرد ساختمانی برای آزمون کشش میلگردهای سايز 

باال به سايز های پائین تراعمال ضرائب تصحیح ضروری است که 

 (مسنلزم انجام يک پروسه تحقیقی است

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921109

33 

امکان سنجی پیاده سازی استاندارد جديد ديگ زودپز وابطال يا 

که دردنیا منابع آن سالهاست باطل  145جايگزينی استاندارد قديمی 

 شده است

 مکانیک و فلزشناسی گروه پژوهشی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921109

34 
 تعیین ضريب تصحیح کشش میلگردهای ساختمانی 

 )مطابق استاندارد ملی میلگرد ساختمان(
 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پیشنهاد پروژه 13921023

 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان پروژهپیشنهاد  13921023 امکان سنجی پیاده سازی استاندارد جديد ديگ زودپز 35

36 
تعیین میزان فلورايد در چای سیاه و کیسه ای با استفاده از روش 

 اسپکتروفتومتری و فلوريمتری
 گروه پژوهشی موادغذايی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ابالغ شده 13920728

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  خاتمه يافته 13920201 تهرانبررسی وضعیت آب استان  37

 گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی خاتمه يافته 13920123 کنترل استاترهای وارداتی با روش مولکولی 38

39 
خواص آلومینیوم به کار رفته بررسی ارتباط مابین ساختار سطحی و 

 در مواد بسته بندی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی ابالغ شده --

 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم های مديريت کیفیت و بازرسی سیستمپژوهشکده  ابالغ شده 13920118 ارزيابی آزمايشگاه ها 40

 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان خاتمه يافته 13920515 بتن استحکام بر میکروسیلیس تاثیر پژوهشی طرح 41

42 
تعیین و طراحی يک يا چند روش استاندارد برای اندازه گیری کمیت 

 ماده روان کننده پلی دی متیل سیلوکسان در سرنگ های

 يکبار مصرف پزشکی

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان خاتمه يافته 13921102

 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان خاتمه يافته 13921027   بندی زخم گاز و باند pH گیری اندازه برای روشی تعیین 43

 -- پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان يافتهخاتمه  -- سبک نیمه تیرآهن استاندارد گذاری صحه و تدوين طرح 44
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45 
صحه گذاری روش آزمون سريع با کیت مقايسه با روش مرجع میزان 

 باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر پاستوريزه وفرادما 
 بیولوژیمیکروگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ابالغ شده --

بیولوژیمیکروگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ابالغ شده -- باکتريالیسايکلوباسیلوس درفرآورده های آب میوه مجاز تعیین حد 46  

47 
بررسی وضعیت میکروبی مقوای موردمصرف درصنايع غذايی وتعیین 

 شاخصهای بهداشتی آن
مواد غذايی و کشاورزی پژوهشکده ابالغ شده -- بیولوژیمیکروگروه پژوهشی    

بیولوژیمیکروگروه پژوهشی  پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزی ابالغ شده -- تعیین میزان فعالیت آبی درانواع محصوالت غذايی ايران 48  

  



 طرح های پژوهشی برون سازمانی

 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 پیشنهاد پروژه -- 13921120 -- ارائه پیشنهاد دفاعی  1
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920728 تجاری TiNايجاد پوششهای غیر اپتیکی سخت   2
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 تجاری سینتر معمولی-به روش پرس Si3N4ساخت قطعات سرامیکی پايه   3
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920807 تجاری TiNايجاد پوششهای غیر اپتیکی سخت   4
مکانیک و پژوهشکده برق، 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه صندوق حمايت از نخبگان 13920420 خدماتی آفت کش های ايمیداکلوپرايد و استامی پرايد MRLاندازه گیری   5
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
 گروه پژوهشی موادغذايی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920807 تجاری سینتر معمولی-به روش پرس Si3N4ساخت قطعات سرامیکی پايه   6
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

7  
ها با خواص استحکامی باال و خواص اپتیکی قابل  سرامیک تولید شیشه

 قبول
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920728 تجاری

برق، مکانیک و پژوهشکده 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

8  
تولید و تدوين دانش فنی ساخت قطعات کامپوزيتی سرامیکی دما باال 

 جهت گلوگاه نازل
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920807 تجاری

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 تجاری سرامیک ها -يکپارچه از شیشه ساخت قطعات سرامیکی   9
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 تجاری سینتر معمولی-به روش پرس B4Cساخت قطعات سرامیکی پايه   10
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920801 تجاری جايگزينی پارچه آزبست با پارچه سرامیک  11
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921111 خدماتی اجرای رتبه بندی آزمايشگاه های همکار  12
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

13  
 ممیزی تفصیلی انرژی ساختمان های اداری و خوابگاهی مرکز 

 فنی حرفه ايی تربیت مربی کرج
 پیشنهاد پروژه مرکز فنی حرفه ايی تربیت مربی 13921017 خدماتی

 پژوهشکده 

 ساختمان برق، مکانیک و
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

14  

پايش کیفیت هوای غنی از اکسیژ تولیدی بوسیله تغلیظ کننده اکسیژن 

در برخی از بیمارستانهای شهر تهران و استان های البرز، مرکزی، 

 همدان، قزوين ، آذربايجان غربی و گلستان

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران 13920513 خدماتی
 پژوهشکده

 برق، مکانیک و ساختمان 
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

15  
طراحی بانک اطالعاتی پويا برای ارزشیابی، رتبه بندی و آموزش مديران 

 کنترل کیفیت
 پیشنهاد پروژه -- -- --

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 -- -- -- استانداردسازی بر رشد اقتصاد ملیارزيابی اثر   16
های  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

17  
های شناسايی و اولويت بندی شاخص های رتبه بندی آزمايشگاه

 همکار
-- -- -- 

های  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه

 بازرسیمديريت کیفیت و 
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم
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18  

انجام بازرسی و آزمون دوره ای و بررسی نگهداری سیلندر های گاز طبی 

در مراکز بازرسی و آزمون دوره ای دارای پروانه استاندارد در استان های 

 بلوچستان ، سمنان ، يزد ، کرمان وسیستان و 

 آذربايجان غربی و مقايسه نتايج با وضعیت استاندارد

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران 13920513 خدماتی
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

 پیشنهاد پروژه شرکت خصوصی 13920515 خدماتی سرشلنگی چرخان  19
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی برگردان استانداردهای ملی موردنیاز صادرات و واردات به انگلیسی  20
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی دسته بندی تخصصی استانداردهای ملی و ارائه لوح فشرده  21
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی شناسايی و قابلیت کشور در جهت تدوين استاداردهای بین المللی  22
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

23  

به روش آلیاژسازی مکانیکی به جهت  Al-Tiخن نانو پودر فوق اشباع 

کاهش نقطه ذوب اکسید شونده و بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار بر 

 تشکیل دهنده با هدف کاهش آنروی نقطه ذوب اکسید 

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 خدماتی
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920807 تجاری پوششهای جاذب حرارت و عبور دهنده نور  24
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 پژوهشی ساختمان و معدنیگروه 

 پیشنهاد پروژه پژوهشگاه استاندارد 13920412 خدماتی cngتدوين استاندارد کارخانه دستگاه کوچک سوخت گیری   25
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه

 پیشنهاد پروژه استانداردسازمان ملی  13921001 خدماتی بررسی ساختار سازمان ملی استاندارد  26
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

27  
 مقايسه فرآيند استانداردسازی در ايران با کشورهای هم تراز و 

 توسعه يافته
 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی

های  سیستمپژوهشکده 

 و بازرسیمديريت کیفیت 
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه شرکت رامین گستر شرق -- -- تعین شاخص های کیفی مايعات تمیز کننده پوست  28
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه استانداردسازمان ملی  13920901 خدماتی استاندارد ملی و صحه گذاری آن 23000بازنگری   29
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی بررسی تکالیف قانونی سازمان استاندارد و احصاء استانداردهای مرتبط  30
های  سیستمپژوهشکده 

 بازرسیمديريت کیفیت و 
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13920901 خدماتی آسیب شناسی تدوين استانداردهای ملی  31
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921111 خدماتی تعیین شاخص ها برای تعیین ارزيابی آزمايشگاه ها  32
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

33  
ممیزی تفصیلی انرژی ساختمان های اداری و خوابگاهی مرکز فنی 

 حرفه ايی تربیت مربی کرج
 پیشنهاد پروژه مرکز فنی حرفه ايی تربیت مربی 13921017 خدماتی

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

 پیشنهاد پروژه شرکت پاکسان -- -- تعیین ويژگیهای روغن پالم صنعتی و پالم کرنل  34
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

35  

انجام بازرسی و آزمون دوره ای و بررسی نگهداری سیلندر های گاز طبی 

در مراکز بازرسی و آزمون دوره ای دارای پروانه استاندارد در استان های 

 سیستان و بلوچستان ، سمنان ، يزد ، کرمان و

 آذربايجان غربی و مقايسه نتايج با وضعیت استاندارد

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران 13920513 خدماتی
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

36  -Statistical Evaluationپیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی طاها 
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی سارزيابی کیفی محور  37
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921001 خدماتی تعیین شاخص های ارزيابی آزمايشگاه های همکار  38
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

39  
 معرفی و تعیین معیارهای امنیت اطالعات درسامانه ها و 

 شبکه های صنعتی
 13921113 خدماتی

ستاد فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
 پیشنهاد پروژه

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی ارزش اقتصادی استانداردسازی  40
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پروژهپیشنهاد  سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی ثبت اطالعات ، ارزيابی و آموزش مسئولین کنترل کیفی  41
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

42  
بررسی نحوه صدور، بازبینی و گواهی محصول در کشور های عضو 

 سازمان ايزو
 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت سیستمگروه پژوهشی 

43  
 مطالعه تطبیقی استانداردسازی و ارزيابی انطباق در کشورهای 

 در حال توسعه
 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی

های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921111 خدماتی عالمت استانداردرتبه بندی پروانه های کاربرد   44
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه شرکت پاالز موکت 13920118 محصول بررسی اثر ضد آتش بودن موکت های تولیدی شرکت پاالز موکت  45
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی نساجی و چرم

 پیشنهاد پروژه شرکت سرمايه گذاری هموطن 13920326 محصول CNGتدوين استاندارد کارخانه ای دستگاه کوچک سوخت گیری   46
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه

47  
آتش خاموش کن بررسی فرآيند جوشکاری در سیلندرها و کپسول های 

 و تاثیر آن در بهبود خواص مکانیکی
 پیشنهاد پروژه اداره نظارت براجرا استاندارد 13921023 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

48  -Statistical Evaluationپیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی طاها 
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی سارزيابی کیفی محور  49
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921001 خدماتی همکارتعیین شاخص های ارزيابی آزمايشگاه های   50
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

51  
 معرفی و تعیین معیارهای امنیت اطالعات درسامانه ها و 

 شبکه های صنعتی
 13921113 خدماتی

ستاد فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
 پروژه پیشنهاد

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی برق و الکترونیک

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی ارزش اقتصادی استانداردسازی  52
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد 13921101 خدماتی ثبت اطالعات ، ارزيابی و آموزش مسئولین کنترل کیفی  53
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

 پیشنهاد پروژه مشکات ريحانشرکت  13921023 محصول کودهای آلی غنی شده  54
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی شیمی و پلیمر

55  
تولید و تدوين دانش فنی ساخت قطعات کامپوزيتی سرامیکی دما باال 

 جهت گلوگاه نازل
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921015 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 معدنیگروه پژوهشی ساختمان و 

56  
بررسی اثر تغییرات ويسکوزيته دوغاب اليه اول در کیفیت قطعه نهايی 

 )صافی سطح ، خروج گاز و استحکام پوسته سرامیکی (
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921015 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه شرکت پترو پويا پرشین 13920530 محصول هیدروکربنی حاصل از پیرولیز تايرتعیین ويژگی های ترکیبات   57
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی پتروشیمی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 محصول تدوين استاندارد شرکتی عملکردی ملخ  58
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 ساختمان و معدنیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 محصول TiNايجاد پوششهای غیر اپتیکی سخت   59
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 محصول پوششهای جاذب حرارت و عبور دهنده نور  60
مکانیک و پژوهشکده برق، 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

61  
ها با خواص استحکامی باال و خواص اپتیکی قابل  سرامیک  تولید شیشه

 قبول
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

62  
دريافت داده های فیزيکی طراحی و گسترش تجهیزات و سامانه های 

 …دريا، اقیانوس و
 13920825 محصول

 سازمان جغرافیای 

 نیروهای مسلح
 پیشنهاد پروژه

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

63  

به روش آلیاژسازی مکانیکی به جهت  Al-Tiاخن نانو پودر فوق اشباع 

کاهش نقطه ذوب اکسید شونده و بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار بر 

 روی نقطه ذوب اکسید تشکیل دهنده با هدف کاهش آن

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920801 محصول
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 13920910 محصول اکسید آلومینیوم نانو متخلخلساخت   64
صندوق حمايت از پژوهشگران و 

 فناوران کشور
 پیشنهاد پروژه

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران -- -- ارزيابی استاندارد های ملی مرتبط با صنايع شیمیايی  65
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

66  
تولید و تدوين دانش فنی ساخت قطعات کامپوزيتی سرامیکی دما باال 

 جهت گلوگاه نازل
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

67  
ويسکوزيته دوغاب اليه اول در کیفیت قطعه نهايی بررسی اثر تغییرات 

 )صافی سطح ، خروج گاز و استحکام پوسته سرامیکی (
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 محصول

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 محصول دستیابی به فناوری تولید عايق های حرارتی نانو کامپوزيت  68
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 محصول دستیابی به دانش فنی تولید الیاف کوالر در مقیاس نیمه صنعتی  69
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 ساختمان و معدنیگروه پژوهشی 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921017 محصول سینتر معمولی-به روش پرس Si3N4ساخت قطعات سرامیکی پايه   70
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921015 محصول TiNايجاد پوششهای غیر اپتیکی سخت   71
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921025 محصول پوششهای جاذب حرارت و عبور دهنده نور  72
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 پژوهشی ساختمان و معدنیگروه 

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921010 محصول تدوين استاندارد شرکتی عملکردی ملخ  73
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

74  

به روش آلیاژسازی مکانیکی به جهت  Al-Ti ساخن نانو پودر فوق اشباع

کاهش نقطه ذوب اکسید شونده و بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار بر 

 روی نقطه ذوب اکسید تشکیل دهنده با هدف کاهش آن

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921026 محصول
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921025 محصول سرامیک ها -قطعات سرامیکی يکپارچه از شیشه ساخت   75
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921017 محصول جايگزينی پارچه آزبست با پارچه سرامیک  76
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921011 محصول دستیابی به فناوری تولید عايق های حرارتی نانو کامپوزيت  77
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921011 محصول دستیابی به دانش فنی تولید الیاف کوالر در مقیاس نیمه صنعتی  78
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921026 محصول سینتر معمولی-به روش پرس B4Cساخت قطعات سرامیکی پايه   79
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 معدنیگروه پژوهشی ساختمان و 

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13921026 محصول Reaction bondingبه روش  SiCساخت قطعات سرامیکی پايه   80
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پروژهپیشنهاد  شرکت بهران فیلتر 13920912 تجاری پیشنهاد طراحی و ساخت نانوفیلتر در فیلترهای صنعتی  81
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه

 پیشنهاد پروژه شرکت پاريزان صنعت 13920906 تجاری پیشنهاد تدوين استاندارد دستگاه الستیک درآر  82
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه

 پیشنهاد پروژه اداره استاندارد کرج 13920910 تجاری لیگنوسلولزیتهیه نانو مواد سلولزی از ضايعات   83
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

 پیشنهاد پروژه شرکت هموطن 13920905 تجاری پیشنهاد طراحی و ساخت نانوفیلتر در خودرو  84
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 نیرومحرکهگروه پژوهشی خودرو و 

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920910 تجاری سینتر معمولی-به روش پرس B4Cساخت قطعات سرامیکی پايه   85
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920912 تجاری Reaction bondingبه روش  SiCساخت قطعات سرامیکی پايه   86
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

87  
بررسی اثر تغییرات ويسکوزيته دوغاب اليه اول در کیفیت قطعه نهايی 

 )صافی سطح ، خروج گاز و استحکام پوسته سرامیکی (
 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920801 تجاری

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920805 تجاری سرامیک ها -ساخت قطعات سرامیکی يکپارچه از شیشه   88
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920805 تجاری سینتر معمولی-به روش پرس B4Cساخت قطعات سرامیکی پايه   89
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920805 تجاری Reaction bondingبه روش  SiCساخت قطعات سرامیکی پايه   90
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920728 تجاری دستیابی به فناوری تولید عايق های حرارتی نانو کامپوزيت  91
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه بهزاد مهدی خانی 13920807 تجاری تدوين استاندارد شرکتی عملکردی ملخ  92
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
 گروه پژوهشی ساختمان و معدنی

 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران -- -- های پلی استايرنپذيری فومتعیین رابطه دانسیته وآتش  93
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت رامین گستر -- -- های الک ناخنويژگی  94
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

95  
تعیین ساختار شیمیايی رزين پايه به کار برده شده در چسب مورد 

 مصرف در برچسب چای کیسه ای
 پیشنهاد پروژه فومن شیمی -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

96  
سنتز و شناسايی تانوکاتالیستهای هیبريدی جديد مورد استفاده در 

 تصفیه آب
 پیشنهاد پروژه صندوق حمايت از پژوهشگران -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت رامین گستر -- -- های ريملويژگی  97
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت مشکات ريحان -- -- کود گوگرد آلی  98
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت مشکات ريحان -- -- کود گوگرد بنتونیتی  99
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

100  
دی  /سنتز و شناسايی نانوکامپوزيتهای سه جزئی پلیايمید

 اکسید آهن به منظور کاربردهای تصفیه ای آب /اکسیدتیتانیوم 
 پیشنهاد پروژه صندوق حمايت از پژوهشگران -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت پديده شیمی پايدار -- -- آرايشی و بهداشتیمنوپروپیلن گلیکول مورد استفاده در فرآورده های   101
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

102  
تعیین شاخصهای کیفی رنگ آکريلیک آب پايه مورد مصرف در داخل 

 ساختمان به منظور تدويناستاندارد ملی
 پیشنهاد پروژه سازمان ملی استاندارد ايران -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

103  
بررسی اثر نانومکمل رادياتور بر کارايی و عملکرد ضديخ مورد استفاده در 

 رادياتور خودروها
 پیشنهاد پروژه شرکت نانو پوشش قلز -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت سدر صحت -- -- شامپوبررسی اثر اسانس بر روی غلظت   104
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت سدر صحت -- -- های گیاهی در شامپو اندازه گیری و استخراج عصاره  105
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 شیمی و پلیمرگروه پژوهشی 

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

106  
 آزمونهای تکمیلی و مورد نیاز باک های پلیمری خودرو 

 )در حال مذاکره(
 پیشنهاد پروژه اورند پالستیک -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه ژاله نور -- -- بررسی ويژگیهای چسب مو  107
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

108  

دار شده با دی سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با نشاسته عامل

تیوکاربامات و بررسی کاربرد آنها در حذف رنگ و فلزات سنگین از 

 های آبیمحلول

-- -- 
صندوق حمايت از پژوهشگران و 

 فناوران کشور
 پیشنهاد پروژه

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

109  

ارائه روشی نوين جهت سنتز نانو ذرات پاالديم بر روی سطح نانو ذرات 

مغناطیسی اکسید آهن اصالح شده با سیلیکا و بررسی تاثیر کاتالیزوری 

 .اين نانو ذرات در تخريب برخی از رنگهای آلی آالينده محیط زيست

 پیشنهاد پروژه صندوق حمايت از پژوهشگران -- --
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه وزارت نیرو -- -- شناسايی و تعیین مقدار فلزات سنگین در آب های زير زمینی  110
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

111  
بررسی و امکان سنجی استفاده از نانوفناوری در تصفیه پساب های 

 نیروگاهی
 پیشنهاد پروژه وزارت نیرو -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

112  
اندازه گیری میزان رهايش فلزات سنگین در تاير و بررسی مشکالت 

 زيست محیطی حاصل آز آن
 پیشنهاد پروژه سازمان محیط زيست -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه استاندارد هرمزگان -- -- PE تمايز مستربچ دوده از مستربچ  خودرنگ   113
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه ژاله نور -- -- رنگ مو ويژگی ها و روش های آزمون  114
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه ژاله نور -- -- و روش های آزمونپودر دکلره ويژگی ها   115
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه کیمیافروز -- -- پلی آمید های تقويت شده  116
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه کیمیافروز -- -- NACIمشاوره جهت استقرار سیستم    117
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه استاندارد البرز -- -- بررسی عناصر سنگین در پستانک بچه  118
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 

 پیشنهاد پروژه شرکت بانی نو -- -- بطری های پلی اتیلنی مصارف شوينده  119
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

120  

آماده سازی و هضم روغن های روان کننده توسط دستگاه  مايکروويو و 

اندازه گیری غلظت  عناصر تشکیل دهنده، بصورت مستقیم در محیط 

 آبی، به روش پالسمای جفت شده القايی

 پیشنهاد پروژه شرکت نفت ايرانول -- --
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمیگروه پژوهشی 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 پیشنهاد پروژه شرکت پوشش اکسیر پارسه -- -- بررسی اثر افزودنی جهت کاهش دودزايی موتور ديزلی  121
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 پتروشیمی گروه پژوهشی 

122  
بسته بندی پلی اتیلنی مواد  از اندازه گیری رهايش نانو ذرات نقره

 روش آزمون )در حال بررسی و برگزاری جلسات( –غذايی
-- -- 

زير کمیته استاندارد کمیته 

فناوری نانو  وزارت جهاد 

 کشاورزی

 پیشنهاد پروژه
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

123  
کاغذهای قديمی )در بررسی راههای بهبود مرمت و نگهداری اسناد و 

 حال بررسی و برگزاری جلسات(
-- -- 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ايران  با همکاری پژوهشکده 

 شیمی و پتروشیمی

 پیشنهاد پروژه
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

124  
ذرات)در تهیه تقويت کننده عايقهای حرارتی دمای باال با استفاده از نانو 

 حال بررسی و برگزاری جلسات(
 پیشنهاد پروژه سازمان هوا و فضا -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

 -- -- تهیه پلی آمید نانو کامپوزيت بر پايه نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده  125
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 فراهان
 پیشنهاد پروژه

شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی
 گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

126  
کانال نجات)شبیه سازی شده پله های فرار توسط منسوجات  متراکم( 

 )در مرحله مذاکره(
 پیشنهاد پروژه دانشگاه صنعتی اصفهان -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 نساجی و چرمگروه پژوهشی 

127  
ديوارپوشهای تقويت شده با الیاف بررسی خواص شیمیايی و فیزيکی 

 شیشه
 پیشنهاد پروژه شرکت پلیمر مش ايرانیان -- --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 نساجی و چرمگروه پژوهشی 

 -- -- ساخت تجهیزات ، طراحی و مشاوره جهت راه اندازی آزمايشگاه  128
شرکت توسعه و نگهداری اماکن 

 وزارت ورزش و جوانان -ورزشی
 پروژهپیشنهاد 

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
 نساجی و چرمگروه پژوهشی 

129  
طراحی شاخص های رتبه بندی پروانه های کاربرد عالمت استاندارد و 

 ارائه نرم افزار رتبه بندی با مدل رياضی
-- -- -- 

های  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

130  
رويکرد برنامه ريزی رياضی برای محاسبه شاخص نرخ کیفیت 

 واحدهای صنعتی، صنعت و کشور
-- -- -- 

های  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

131  
ارزيابی تحلیلی طرح طاها در سازمان ملی استاندارد و طرح ريزی 

 برای آيندهراهبردی موثر 
های  سیستمپژوهشکده  پیشنهاد پروژه -- -- --

 مديريت کیفیت و بازرسی
 های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم

132  
های مختلف سازه  بررسی و ارزيابی روانی بتن مورد استفاده در قسمت

 های ساختمانی
-- 13920118 

اداره کل استاندارد آذربايجان 

 غربی
 خاتمه يافته

برق، مکانیک و پژوهشکده 

 ساختمان
-- 

 CNG -- 13920526تدوين استاندارد کارخانه ای دستگاه کوچک سوخت گیری   133
شرکت سرمايه گذاری و تجارت 

 بین الملل هموطن
 خاتمه يافته

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 13920613 -- انجام آزمون های کامل بر روی نمونه فیلتر هوای سبک  134
شتاب صنعت شرکت پیشرو 

 هومان
 جاری

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت اترک فیلتر شرق آريا 13920613 -- انجام آزمون های کامل بر روی نمونه فیلتر هوای سبک  135
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

فیلتر کرمانشاهشرکت خزل  13921007 -- انجام آزمون های کامل بر روی نمونه فیلتر هوای سبک  136  جاری 
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

 جاری شرکت صافی سازان ژرمانیا 13920927 -- انجام آزمون های کامل بر روی نمونه فیلتر هوای سبک  137
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت پیشتاز الکترونیک 13920723 -- تجهیز آزمايشگاه )دوشاخه غیرقابل تعويض(مشاوره و   138
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت کوشان پارس 13920927 -- انجام آزمون اندازه گیری ضخامت نخ جراحی  139
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری گروه صنعتی ديزل ساز 13921015 -- انجام آزمون الکتروموتور  140
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت هیات 13920730 -- ای سیستم اطفاء حريق اتوماتیک گازی صحه گذاری استاندارد کارخانه  141
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 خاتمه يافته شرکت عیوض تکنیک 13920730 -- صحه گذاری استاندارد کارخانه ای سطح سنج مغناطیسی  142
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت میالن تک مهر 13921021 -- انجام آزمون بر روی نمونه های تولیدی شرکت  143
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شرکت آرياشکوه نور 13921003 -- و مشاوره جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی  انجام آزمون  144
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 جاری شخص حقیقی 13921203 -- انجام آزمون بر روی صندلی اداری گردان چرخدار  145
پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

146  
بررسی کاربری کیفی ناحیه های معدنی استان، مصالح سنگی مورد 

 مصرف در بتن و آسفالت
استاندارد استان همداناداره کل  13920901 --  جاری 

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

147  
بررسی و مطالعه پیرامون نحوه شناسايی و تمايز مستربچ دوده از گرانول 

 های پلی الفینی )آمیزه( صادراتی و وارداتی
 جاری اداره کل استاندارد هرمزگان 13920307 --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت روغن موتور دماوند 13920312 -- های پايداری برشی روغن، گرانروی ظاهری، فراريت روغنانجام آزمون   148
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

149  
میزان مقاومت در برابر آتش پذيری موکت های تولیدی شرکت پاالز 

 موکت
 خاتمه يافته شرکت پاالز موکت 13920222 --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 خاتمه يافته شرکت روغن موتور قطران کاوه 13921009 -- انجام آزمون های فرآورده ضد يخ  150
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

151  
های کیفی روغن پالم صنعتی و روغن پالم کرنل صنعتی به  تعین شاخص

 منظور تدوين استانداردهای ملی
 جاری شرکت پاکسان 13920521 --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت رامین گستر شرق 13920422 -- های کیفی مايعات تمیز کننده پوست تعیین شاخص  152
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

کفششرکت تولیدی شیما  13920730 -- مشاوره و ارائه خدمات آزمايشگاهی به واحد تولیدی  153  جاری 
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت صنعتی کالر 13920904 -- مشاوره و ارائه خدمات آزمايشگاهی به واحد تولیدی  154
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

155  
بررسی اثر نانو مکمل رادياتور بر کارآيی و عملکرد ضد يخ مورد استفاده 

 در رادياتور خودروها
نانو پوشش فلزشرکت  13920714 --  جاری 

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 خاتمه يافته شرکت کیمیا فروز NACI P13 -- 13920909مشاوره جهت استقرار سیستم آزمايشگاه مطابق با  156
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت تکتاز توان بی نظیر 13920918 -- انجام آزمون های کنترل کیفی روغن های روان کننده  157
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت ژاله نور 13921009 -- ويژگیها و روشهای آزمون-چسب مو-افشانه حالت دهنده موی سر  158
پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری شرکت کیان پالست سپاهان 13921116 -- و ارائه پیش نويس به کمیته ملی pvcديوار پوش های دوجداره   159
شیمی و پژوهشکده 

 پتروشیمی
-- 

160  
تعیین میزان عصاره گیاهی در شامپو وبررسی اثرات اسانس يرروی 

 غلظت شامپو
 جاری شرکت شامپو سدر صحت 13921226 --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

161  
بررسی میزان انطباق محصوالت استاندارد استان همدان با استانداردهای 

 کشورهای اروپايی به منظور صادرات
 جاری اداره کل استاندارد همدان 13920901 --

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 13921201 -- مشاوره و ارائه خدمات آزمايشگاهی به شرکت تولیدی   162
شرکت تولیدی کفش شهپر 

 ممتاز
 جاری

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 13921205 -- مشاوره و ارائه خدمات آزمايشگاهی   163
آروين شرکت مهندسین مشاور 

 ساتن
 جاری

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 13921101 -- صحه گذاری استاندارد کارخانه ای تحت عنوان چمدان مسافرتی  164
شرکت جهان نمای برادران 

 صادقی
 جاری

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 13921112 -- ارائه خدمات آزمايشگاهی  165
شرکت صنعت آزمايشگاهی، 

 بازرسی و پژوهشی بهساز
 جاری

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 13921107 -- ارائه مشاوره فنی به آزمايشگاه  166
آزمايشگاه همکار پیشگامان 

 کیفیت
 جاری

پژوهشکده شیمی و 

 پتروشیمی
-- 

 جاری اداره کل استاندارد هرمزگان 13920307 -- بررسی ماندگاری سويه پروبیوتیک در آب گوجه فرنگی و آب هندوانه  167
مواد غذايی و پژوهشکده 

 کشاورزی
-- 

 جاری واحد روغن کشی خضرنژاد 13920505 -- بررسی سمیت روغن کلزا حاصل از روش پرس سرد  168
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

169  
روش طیف انجام آزمون های فلزات جیوه، سرب و کاديوم براساس 

 سنجی جذب اتمی در نمونه های مقوای بهداشتی
 جاری شرکت معیار گستر صدر 13920619 --

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

170  
انجام امور خدماتی و پژوهشی جهت تضمین کیفیت نتايج آزمون 

 های مورد درخواست آزمايشگاه پارس لیان میکروبیولوژی فرآورده
پارس لیان اروندآزمايشگاه  13920701 --  خاتمه يافته 

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 خاتمه يافته شرکت کیا بهداشت PANA -- 13920714انجام امور خدماتی آزمون میکروبیولوژی کرم آنتی باکتريال   171
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 جاری شرکت پاژن 13920826 -- انجام آزمون  شمارش باکتريهای پروبیوتیک زنده  172
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 جاری شرکت زيست کاوش ايرانیان 13920804 -- انجام آزمون بر روی سه نمونه کشت  173
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 جاری انجمن فرآورده های لبنی کشور uf -- 13921018بررسی عوامل موثر در آب اندازی پنیر   174
غذايی و پژوهشکده مواد 

 کشاورزی
-- 

 جاری سازمان ملی استاندارد 13920321 -- پیاده سازی و اجرای پروژه توانمندسازی واحدهای تولیدی  175
های  سیستمپژوهشکده 

 مديريت کیفیت و بازرسی
-- 

 جاری شرکت ژن پژوهان پويا 13921116 -- تأيید کیت برای تشخیص تقلب در زعفران  176
پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 13921105 -- اندازه گیری آهن در سرم موش های صحرايی  177
مرکز تحقیقات مکمل های 

 غذايی و پروبیوتیک
 خاتمه يافته

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

178  
های دامی و گوشت قرمز و مرغ در  اندازه گیری مقدار افت وزنی نهاده

 حین انبارش
دام کشورشرکت پشتیبانی امور  13921126 --  جاری 

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

 13920228 -- بررسی ويژگی های  شیمیايی و میکروبی شیر خام شتر   179
مرکز تحقیقات بیوشیمی و 

 بیوفیزيک دانشگاه تهران
 جاری

پژوهشکده مواد غذايی و 

 کشاورزی
-- 

180  
ارائه مشاوره فنی درخصوص استقرارالزامات سیستم کیفیت آزمايشگاه 

 NACI P13مطابق الزامات 
 جاری شرکت واريان گاز 13921113 --

های  پژوهشکده سیستم

 مديريت کیفیت و بازرسی
-- 

181  
ارائه مشاوره فنی درخصوص رفع نواقص آزمايشگاه مطابق با الزامات 

NACI P13 
دقیقمیزان گستر  13920908 --  جاری 

های  پژوهشکده سیستم

 مديريت کیفیت و بازرسی
-- 

 جاری شرکت تابان گستر خاوران 13921226 -- مشاوره فنی اجرای فازاول تجهیز آزمايشگاه فیلتر هوا  182
های  پژوهشکده سیستم

 مديريت کیفیت و بازرسی
-- 

 جاری سازمان ملی استاندارد 13920405 -- ( در پژوهشگاه استانداردPTراه اندازی مرکز آزمون کفايت تخصصی )  183
های  پژوهشکده سیستم

 مديريت کیفیت و بازرسی
-- 

184  
شناسايی و اندازه گیری پودر مالمین در شیر خشک به روش 

 کروماتوگرافی يونی
-- 13920901 

 ستاد پژوهشگاه جاری اداره کل استاندارد استان همدان
-- 

  



 گروه پژوهشی پژوهشکده وضعیت کارفرما تاریخ نوع طرح عنوان طرح ردیف

185  
برگردان استانداردهای ملی از فارسی به انگلیسی برای استانداردهای 

 فاقد منابع بین المللی يا ملی ساير کشورها يا چند منبعی
 سازمان ملی استاندارد 13921227 --

 جاری
 -- ستاد پژوهشگاه

186  
يا اعتبار  بازنگری استانداردهای ملی موجود و تعیین لزوم تجديد نظر

 بخشی استانداردها
 سازمان ملی استاندارد 13921227 --

 جاری
 -- ستاد پژوهشگاه

 -- ستاد پژوهشگاه جاری سازمان ملی استاندارد 13921228 -- بررسی تکالیف قانونی و احصاء استانداردهای مرتبط  187

 -- ستاد پژوهشگاه جاری سازمان ملی استاندارد 13921217 -- آسیب شناسی تدوين استانداردهای ملی  188

189  
دسته بندی تخصصی استانداردهای ملی و تهیه متون ذيربط با قابلیت 

 جستجو و تکثیر به صورت لوح فشرده
 -- ستاد پژوهشگاه جاری سازمان ملی استاندارد 13921213 --

190  
 بررسی همه جانبه چگونگی مشارکت در تدوين استانداردهای

 ساير کشورهابین المللی و ملی در مقايسه با 
 جاری سازمان ملی استاندارد 13921207 --

پژوهشکده برق، مکانیک و 

 ساختمان
-- 

 -- پژوهشکده شمال غرب جاری PVCشرکت آراز  13920423 -- تحقیق و تعیین ويژگی های مطلوب برای کابینت های زير روشويی  191

 -- پژوهشکده شمال غرب جاری شرکت شیر پگاه آذربايجان غربی 13920528 -- تحقیق و تعیین ويژگی های مطلوب برای شیر کم الکتوز  192

 -- پژوهشکده شمال غرب خاتمه يافته شرکت گوهر آسايش 13920603 -- طراحی تنور گازی خانگی  193

 

  



 انعقاد تفاهم نامه های همکاری

 وضعیت تاریخ عنوان تفاهم نامه ردیف

 در حال اجرا 13921101 پژوهشکده شیمی و پتروشیمیها بین اداره کل استاندارد هرمزگان و گذاری ها و اجرای فعالیتتفاهم نامه همکاری مشترک جهت سیاست  1

 در حال اجرا 13920425 (گروه پژوهشی موادغذايی) پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزیو  پژوهشکده ذخائر ژنتیکیبین  تفاهم نامه همکاری 2

 در حال اجرا 13921101 (گروه پژوهشی موادغذايی) پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزیو  شرکت باريج اسانس بین تفاهم نامه همکاری 3

 در حال اجرا 13920426 (گروه پژوهشی میکروبیولوژی) پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزیو  زيست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بین تفاهم نامه همکاری 4

 در حال اجرا 13920215 (گروه پژوهشی میکروبیولوژی) پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزیو  پرديس علوم دانشگاه تهران بین همکاریتفاهم نامه  5

 در حال اجرا 13921014 (گروه پژوهشی میکروبیولوژی) پژوهشکده مواد غذايی و کشاورزیو  دانشگاه آزاد واحد علوم دارويی بین تفاهم نامه همکاری 6

 در حال اجرا 13920528 (گروه پژوهشی برق و الکترونیک) پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمانانجمن مهندسی گاز ايران و  بین تفاهم نامه همکاری 7

 حال اجرادر  13920526 (گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی) پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمانو  متالورژی رازی پژوهش مرکز بین تفاهم نامه همکاری 8

 در حال اجرا 13920828 (های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم) بازرسی و مديريت کیفیتهای  سیستمپژوهشکده و  انجمن دارندگان نشان استاندارد بین تفاهم نامه همکاری 9

 در حال اجرا 13920501 مديريت آموزش و تحصیالت تکمیلیو شرکت شهرک های صنعتی تهران بین  تفاهم نامه همکاری 10

 در حال اجرا 13920913 کشاورزی و غذايی صنايع پژوهشکده و پارسیان تغذيه و غذايی علوم بین همکاری نامه تفاهم 11

 در حال اجرا 13921227 کشاورزی و غذايی صنايع پژوهشکده و رادکان غذايی صنايع پژوهشی گروه بین همکاری نامه تفاهم 12

13 
  بازرسی  وکیفیت  های مديريت سیستمپژوهشکده ارزيابی آزمايشگاه بین اداره کل استاندارد استان تهران و  بین همکاریتفاهم نامه 

 (های مديريت کیفیت گروه پژوهشی سیستم)
 در حال اجرا 1392

 در حال اجرا 13920625  مکانیک و ساختمان پژوهشکده برق،دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و  بین تفاهم نامه همکاری 14

 در حال اجرا 13920325 و ستاد پژوهشگاه استاندارد ای حرفه و فنی های پژوهش و مربی تربیت مرکز بین تفاهم نامه همکاری 15

 اجرادر حال  13921017 و ستاد پژوهشگاه استاندارد شريف صنعتی دانشگاهی جهاد بین سازمان تفاهم نامه همکاری 16

 در حال اجرا 13920410 بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشگاه استاندارد تفاهم نامه همکاری 17

18 
 بازرسیو  کیفیت مديريتهای  سیستمپژوهشکده اداره کل استاندارد تهران و  مشاوره استانداردسازی در شهرک های صنعتی بین تفاهم نامه همکاری

 (های مديريت کیفیت سیستمگروه پژوهشی )
 در حال اجرا 1392

 

 


