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مقدمه
ارتقاء سطح كيفيت و بهره وري و حفظ سالمت جامعه بدون تدوين و رعايت استانداردها امكان پذير نيست .وظيفه توسعه و گسترش
استاندارد سازي و در نتيجه ايجاد تسهيالت الزم در زمينه تبادل بين المللي كاالها و خدمات و توسعه همكاري در زمينههاي فكري،
علمي ،فني و اقتصادي بر عهده سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد .لذا به نظر ميرسد در صورت فراهم نمودن
زمينههاي ارتباطي بين مراكز دانشگاهي و مراكز پژوهشي و صاحبان صنايع و عرضه كنندگان كاال و خدمات ،به منظور تهيه
استانداردهاي پژوهش محور بر اساس نيازهاي جامعه ،موجبات رشد و پيشرفت مضاعف كشور فراهم خواهد گرديد .بنابراين ميتوان
اذعان داشت كه استانداردها ،حلقه اتصال بين دانش توليد شده توسط متوليان توليد علم و محصوالت ارايه شده با كيفيت مطلوب
ميباشند.
با اين توصيف در صورتي كه استانداردسازي بر مبناي پژوهش شكل بگيرد و همچنين مراكز توليد علم نتايج پژوهشها و تحقيقات خود
را در استانداردها پياده سازي نمايند ،عرضه كنندگان محصوالت ،گرايش به ارائه محصول با كيفيت را پيدا خواهند كرد .از طرفي به دليل
عالقه مندي مراكز علمي و تحقيقاتي به رفع نيازهاي مشتريان در سطح جامعه ،پژوهشهاي علمي نيز در راستاي خواستههاي كشور
هدفمند خواهد شد و نهايتا ميتوان در تحقق اين هدف كالن يعني "تبديل علم به ثروت ملي"گامهاي موثرتري را برداشت .پژوهشگاه
استاندارد به عنوان مهمترين مرجع پژوهشي و تحقيقاتي نظام استانداردسازي در كشور و نيز پل ارتباطي بين مراكز توليد و به كارگيري
علم ،با هدف تكميل زنجيره علمي كشور و كسب اعتماد ملي از محصوالت و خدمات ،درصدد است با ايجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن
ساز وكارهاي الزم ،ضمن هدايت دانشگاهها و مراكز پژوهشي به رفع نيازهاي علمي استاندارد سازي ،مقدمات"تبديل يافتههاي
علميكشور به استاندارد"و"تدوين استانداردهاي پژوهش محور"را به منظور معرفي و انتقال پيشرفتهاي علمي به صنايع ،مراكز خدماتي
و نهايتا سطح جامعه فراهم سازد .وجود چهار پژوهشكده ،پانزده گروه پژوهشي و بيش از يكصد آزمايشگاه تخصصي در پژوهشگاه
استاندارد ،بستر الزم را براي تحقيق و پژوهش فراهم آورده است.

3

نحوه سازماندهي گزارش
به طور كلي نظام ارزيابي عملكرد ،فرايند سنجش ،اندازه گيري ،مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين
در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص هاي معين و در دوره زماني معين با هدف بازنگري ،اصالح و بهبود مستمر مي باشد.
ارزيابي ،يك فرصت قابل توجه براي توسعه فعاليتهاي در جريان ،مديريت كارآمد و تسريع در ايجاد تغيير و تحول در تمامي سازمان ها و
نهادها مي باشد .گزارش حاضر در چارچوب اين تعريف به جمع آوري ،بررسي ،تنظيم و ارائه آمار عملكرد بخش هاي مختلف پژوهشگاه در
سال 1390به ترتيب ساختار سازماني پرداخته است .آمار عملكرد يك ساله بر اساس اطالعات دريافت شده از واحدهاي مربوطه در جداول
شماره  1تا  13ارائه گرديده است.الزم به توضيح مي باشد كه در پيوست اطالعاتي(جداول  1الي  )18آمار تفصيلي به ذكر جزئيات
فعاليت هاي پژوهشي پرداخته است.
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مهم ترين فعاليت هاي پژوهشگاه استاندارد در سال 1390
فعالیت های هیات امناء پژوهشگاه استاندارد
 -1استقالل مالي و اداري پژوهشگاه از سازمان ملي استاندارد (بودجه جاري  90-و تملك دارايي )91-
 -2تشكيل كميسيون دائمي هيات امنا
 -3تصويب تشكيالت تفصيلي در كميسيون دائمي هيات امنا
 -4تهيه چارت سازماني و پست هاي مورد نياز پژوهشگاه جهت تصويب هيات امنا
فعالیت های حوزه پشتیباني و توسعه منابع انساني
-1دريافت ابالغيه مربوط به واگذاري وظايف پژوهشي سازمان به پژوهشگاه (پيوست شماره )19
 -2ايجاد فضا براي استقرار تدريجي ستاد پژوهشگاه
 -3تدوين برنامه راهبردي پژوهشگاه با مشاركت مديران و كارشناسان
 -4همكاري با طرح طاها و تجا در جذب اعتبارات پژوهشي  5درصد و تملك دارايي
 -5راه اندازي دفتر تهران در ونك در تعامل با شبكه شاعا
 -6انعقاد قراردادهاي پژوهشي و خدماتي ،تدوين
فعالیت های حوزه پژوهش
 -1تدوين آيين نامه گرنت
 -2تهيه روش اجرايي نحوه ارائه پروژه هاي پژوهشي
 -3تهيه دستورالعمل نحوه ارائه خدمات آزمايشگاهي
 -4تدوين و تصويب آيين نامه جشنواره پژوهش در سازمان و پژوهشگاه
 -5تدوين آيين نامه شركت در نشست هاي ملي و بين المللي
 -6دريافت مجوز از وزارت علوم براي به رسميت شناختن شركت اعضاي هيات علمي پژوهشگاه در اجالسيه هاي بين المللي
 -7عقد تفاهم نامه هاي علمي پژوهشي و خدماتي با دانشگاهها ،نهادها و سازمان هاي مختلف
 -8گسترش تعامالت با شبكه شاعا
فعالیت های آموزش و تحصیالت تكمیلي
 -1پيشنهاد جهت ايجاد رشته هاي مرتبط با استاندارد سازي در مقاطع تحصيالت تكميلي در دانشگاه ها
 -2مطالعه برگزاري آزمون هاي كفايت تخصصي1در سطوح بين المللي و بررسي مراكز مهم برگزاركننده اين طرح براي الگوي ساختار و
استراتژي
 -3هماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي براي متقاضيان بيرون سازماني و نيز همكاران درون سازماني
 -4برگزاري كارگاههاي آموزشي با حضور دانشمندان برتر كشور (دكتر صبوري (دوره مقاله نويسي) ،دكتر قراملكي (اخالق حرفه اي) ،دكتر
خداياري فرد (مثبت انديشي)
فعالیت های حوزه فناوری اطالعات و ارزیابي
 -1راه اندازي اتاق سرور ،سايت و شبكه مستقل پژوهشگاه و ايجاد شبكه بي سيم بين كليه ساختمان هاي پژوهشگاه
 -2توليد نرم افزار سامانه اطالعات علمي پژوهشگاه (ساعپ)
فعالیت های دفتر امور هیات علمي
 -1اخذ مجوز از وزارت علوم براي تربيت دانشجوي دكتري پژوهش محور
 -2تبديل وضعيت تعدادي ازكارشناسان ارشد پژوهشگاه به عضو هيات علمي
 -3اخذ مجوز از وزارت علوم براي جذب  35نفر هيات علمي
 -4جذب اعضاي هيات علمي وابسته
 -5اعطاي بورس تحصيلي به همه مربيان واجد شرايط مطابق ضوابط وزارت علوم
فعالیت های حوزه تدوین
انجام پروژه تدوين از محل اعتبارات طرح طاها و تجا
Proficiency Testing
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جدول شماره  -1خالصه عملكرد پژوهشگاه در سال 1390
ردیف

عملكرد سال 1390

نوع فعالیت
ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد

792

ارسال برای طرح در كمیته ملي

63

مصوب كمیته ملي

171

ارسال برای چاپ

92

1

* تدوین استانداردهای ملي

2

اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوین در كمیته برنامه ریزی

2689

3

اظهارنظر در مورد پیشنویس استانداردهای ملي ارائه شده به كمیته ملي

792

4

* ایجاد و اداره كمیته های فني  ،فرعي و گروه های كاری

ایجاد

6

متناظر()CODEX،IEC،ISO

اداره

76

با پیشنهاد

164

بدون پیشنهاد

292

5

بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نویس های ارسالي استانداردهای بین المللي

6

* تدوین استاندارد بین المللي ( پیشنهاد شده و مصوب)

7

* آموزش ( نفر ساعت )

8

* همایش ها و سمینارهای تخصصي

9

* برگزاری سخنراني علمي

10

* مقاالت علمي

11

* تالیف و ترجمه متون تخصصي

12

* ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني به واحدهای تولیدی

54

13

ارزیابي مقدماتي آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

49

14

بازدید فني از واحدهای تولیدی  ،خدماتي  ،آزمایشگاه همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

5

15

* تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي

16

تعداد آزمون های تحقیقاتي مرتبط با طرح های پژوهشي

17

پایش صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های همكار/تائید صالحیت شده آزمون

18

نمونه مورد آزمون

19

* انعقاد تفاهم نامه با مراكز علمي ،پژوهشي و آموزشي

20

شركت در جلسات

بازدید كنندگان

1639

مسئولین كنترل كیفیت

4190

كارشناسان ادارات كل

469

دانشجویان

8925

كارگاه آموزشي

1316

سایر

581

جمع

17120

برگزاری همایش /سمینار

8

همكاری در برپایي همایش /سمینار

11

ایراد سخنراني

32

ارائه پوستر

39

علمي و ترویجي

10

علمي و پژوهشي

14

ISI

18

كتاب

1

جزوه آموزشي

34

بروشور اطالع رساني (پمفلت)

11

101

پیشنهاد و پروپوزال

69

در دست انجام

19

خاتمه یافته

3
756

آزمایشگاه

16

آزمون

713

تولید

3620

عرضه ( بازار )

468

تعیین تعرفه

1072

صادراتي و وارداتي

4430

سایر

1304

جمع

10894

موارد آزمون

80327
6
1298

*عناوین و شرح جزئیات بندهای جدول فوق در پیوست های شماره  1تا ( 18آمار تفصیلي) درج گردیده است.
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جدول شماره  -2مصوبات هیات امناء پژوهشگاه استاندارد
ردیف

مصوبات

عناوین نشست عادی از دور دوم هیات امناء پژوهشگاه
بررسي و تصويب آئين نامه داخلي هيات امناء
تعيين اعضاء كميسيون داخلي هيأت امناء
بررسي و تصويب نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي پژوهشگاه
بررسي و تصويب بودجه تفصيلي
آئين نامه استخدامي كاركنان غير هيات علمي
بررسي و تصويب اعتبارات خارج از شمول پژوهشگاه در اختيار رئيس
پژوهشگاه
تصويب مجوز خريد  10دستگاه خودرو سواري از محل درآمد اختصاصي
تعيين حسابرس سال1390

1

مصوبات جلسه اول مورخ 90/5/25

بررسي و تصويب تعرفه خدمات آزمايشگاهي
اعطاي مجوز به پژوهشگاه براي انعقاد قرارداد اجراي طرحهايپژوهشي-
كاربردي و تدوين استانداردبادستگاههاياجرايي ،سازمانها و شركتها و
واگذاري به متخصصين و اعضاي هيات علمي پژوهشگاه و نحوه انجام
هزينههاي مربوطه
افزايش ضريب فوق العاده ويژه اعضاي هيات علمي
برقراري فوق العاده جذب هيات امناي كاركنان غير هيات علمي
تصويب حق مديريت مديران و عناوين مشابه
تصويب نصاب معامالت در سال 90
افتتاح حساب پشتيبان
استفاده از مجموعه آئين نامه هاي پژوهشي ،پژوهشگاه مواد و انرژي
تصويب دستورالعمل شركت در همايش هاي بين المللي خارج از كشور و
داخلي و نحوه پرداخت هزينه ها
اعطاي بورس تحصيلي به سه تن از اعضاء هيات علمي پژوهشگاه

2

مصوبات جلسه دوم مورخ 90/12/3

استخدام تعداد  35نفر عضو هيات علمي
تصويب تشكيالت تفضيلي پژوهشگاه
راه اندازي دكتري پژوهش محور در پژوهشگاه
نحوه پرداخت حق التحقيق و حق الزحمه پژوهشي
تبديل وضعيت كارمندان پژوهشگاه به هيات علمي
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جدول شماره  -3فعالیت های انجام شده در دفتر ریاست ،روابط عمومي و امور بین الملل
ردیف

حوزه

1

دفتر رياست ،روابط عمومي و
امور بين الملل پژوهشگاه

فعالیت ها
پيگيري ابالغيه مربوط به واگذاري وظايف پژوهشي سازمان به پژوهشگاه
كنترل ،باز بيني و ارجاع نامه هايي با عنوان رئيس پژوهشگاه اعم از وارده و
صادره و انجام ساير امور دفتري
تنظيم گزارش جلسات ،سفرها ،بازديدها و ابالغ مصوبات آن و همچنين اعالم و
ابالغ دستورات رييس پژوهشگاه به واحدهاي تابعه و پيگيري امور ارجاعي تا
حصول نتيجه
انجام هماهنگي هاي الزم جهت شركت مديران ،مسئوالن و كارشناسان
پژوهشگاه در اجالسيههاي ملي ،بين المللي و منطقهاي
گسترش تعامالت با شبكه شاعا
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جدول  -4فعالیت های انجام شده در دفتر فناوری اطالعات و ارزیابي عملكرد در سال 1390
ردیف

فعالیت های انجام شده

حوزه ها

ر اه اندازي اتاق سرور پژوهشگاه ( سيستم مكانيزه كنترل تردد ،سيستم خنك كننده و سنسورهاي دما ،رطوبت،آتش سوزي)..،
نصب رک و تجهيزات ،يو پي اس ،سيستم مانيتورينگ ،فايروال ،تجهيزات به روز
نصب يك عدد دكل و  5لينك بي سيم براي برقراري اينترنت
نصب و راه اندازي سايت پژوهشگاه شامل تجهيزات الكتريكي ،برق اضطراري و اتوماسيون اتاق سرور
نصب تجهيزات فعال شبكه شامل سوئيچ ها ،روتر و فايروال و ....

1

سخت

برقراري لينك ارتباطي بي سيم ما بين ساختمان بسته بندي و پژوهشگاه و نصب دكل جهت برقراري لينك اينترنت

افزار و

تكميل و تجهيز اتاق كنترل شبكه و برقراري ارتباط سوئيچ ها بطور مستقيم با سايت

شبكه

راه اندازي شبكه داخلي بي سيم(ساختمان پژوهشگاه)و ايجاد شبكه بي سيم بين كليه ساختمان هاي پژوهشگاه به جز ساختمان
پژوهشكده غذايي
برقراري ارتباط بي سيم بين ساختمان امور اداري و ساختمان بسته بندي
پشتيباني ،نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري پژوهشگاه ( 300مورد)
بررسي و آماده سازي بستر توسعه شبكه كابلي پژوهشگاه
راه اندازي سرويس اينترنت با پهناي باند متقارن شش مگا بايت
نصب سيستم عامل و نرم افزارهاي مورد نياز شبكه
آماده سازي بستر شبكه اي و نرم افزاري سامانه حضور و غياب پژوهشگاه
طراحي و تعيين محتواي پورتال مستقل پژوهشگاه http://www.standard.ac.ir
انجام پروژه سامانه علمي پژوهشگاه استاندارد (ساعپ) با امكان گزارش گيري در بازه هاي زماني مختلف و ثبت آمار عملكرد
پژوهشكده ها

2

نرم افزار

مديريت سامانه پيام كوتاه پژوهشگاه و راه اندازي سامانه پست الكترونيكي پژوهشگاه
ايجاد  180مورد آدرس ايميل براي كارشناسان پژوهشگاه
ايجاد  85مورد كد و شناسه كاربري جهت استفاده از  vpnدر خارج از سازمان
انجام پروژه آمار گيري و شناسنامه دار كردن كليه سيستم هاي پژوهشگاه
آماده سازي بستر شبكه اي و نرم افزاري سامانه امور مالي و اداري پژوهشگاه
به روز رساني اطالعات پورتال پژوهشگاه و آماده سازي صفحه انگليسي پورتال
تهيه منشور اخالقي پژوهشگاه
تهيه پيش نويس برنامه راهبردي ،ايجاد كميته تدوين برنامه راهبردي و ساماندهي برگزاري جلسات تدوين برنامه
ثبت دامنه پژوهشگاه استاندارد به آدرس http://www.standard.ac.ir

3

سایر
فعالیتها

تهيه فصلنامه خبري مستقل پژوهشگاه
برگزاري  8جلسه توجيهي در خصوص سامانه سيماوا و هماهنگي برگزاري  15جلسه آموزشي سيماوا
ايجاد بانك اطالعات ارزيابي عملكرد پژوهشكده ها
جمع آوري آمار و اطالعات گروه هاي پژوهشي ،پژوهشكده ها و معاونت هاي ستادي پژوهشگاه و تهيه گزارش عملكرد شش ماهه و
يك ساله
تدوين شاخص هاي ارزيابي پژوهشگاه جهت ارائه به نهاد رياست جمهوري

9

جدول  -5فعالیت های انجام شده در دفتر امور پژوهشهای كاربردی و فناوری در سال 1390
عنوان/تعداد

ردیف

نوع فعالیت

1

تدوين وتجديد نظر دستورالعمل ها و
روش هاي اجرايي

2

بررسي پروژه پيشنهادي و مكاتبه با
كارفرما

3

پيشنهاد پروژه

4

بررسي پروژه برون سازماني

5

صدور ابالغ پروژه

 7پروژه

6

پروژه مصوب

تصويب  44عنوان پروژه مصوب از محل اعتبارات طرح طاها

8

صدور موافقتنامه مجري پروژه

 7موافقتنامه

9

بررسي طرح هاي خدمات

برگزاري  30جلسه با عناوين  :تدوين ،آموزش ،صنعت ،انرژي ،تجهيزات
استانداردهاي كارخانه اي ،خدمات به ادارات كل استاني ،طاها ،بازرگاني

10

برگزاري جلسات هماهنگي پروژه

11

برگزاري جشنواره

12

شركت در جلسات برون سازماني

فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي درون سازماني و برون سازماني تا مرحله تصويب
پيش نويس شيوه نامه جشنواره پژوهش
مرحله امتيازدهي
پيش نويس روش اجرايي ارائه پيشنهادات پزوهشي
پيش نويس دستورالعمل ارائه خدمات آزمايشگاهي
شرح وظايف دفتر امور پژوهش
تكميل دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه وتخصيص اعتبار پژوهشي (گرنت) به محققين پژوهشگاه استاندارد
به شناسه /100-01پ
تكميل شيوه نامه جشنواره پژوهشي پژوهشگاه استاندارد به شناسه /100-02پ
تكميل شيوه نامه جشنواره پژوهش سازمان استاندارد/100-03پ
تكميل روش اجرايي نحوه ارائه پروژه هاي پژوهشي
تكميل دستورالعمل نحوه ارائه خدمات آزمايشگاهي
بررسي  381عنوان طرح پيشنهادي از محل اعتبارات طرح طاها با مشاركت حوزه معاونت نظارت بر اجراي
استاندارد به شرح ذيل :


بررسي  173عنوان پروژه هاي پيشنهاد شده از ادارات كل استاني



بررسي  193عنوان پروژه پيشنهاد شده از پژوهشكده ها



بررسي  15عنوان پروژه ارائه شده اعضاي هيات علمي پژوهشگاه

هماهنگي در ارائه پروپوزال برنامه راهبردي طرح طاها
هماهنگي و مشاركت در تهيه پروپوزال كنترل و توانمند سازي آزمايشگاه هاي همكار
هماهنگي تهيه پروپوزال آزمون كفايت تخصصي
هماهنگي و مشاركت درتهيه پروپوزال استانداردسازي آزمايشگاه هاي علمي كشور
هماهنگي تهيه پروپوزال استانداردسازي آزمايشگاه هاي صنايع
بررسي پيشنهادات پژوهشي مرتبط با كاليبراسيون كنتور هاي گاز خانگي وصنعتي و تهيه صورتجلسه
تير آهن سبك – ارتباط نماينده گروه صنعتي فوالد و ارسال فرم مصوب
بررسي موضوع اندازه گيري سرب در كره وارداتي

برگزاري جلسه با شركت كانال مثبت براي ارائه پروپوزال
پروژه نمونه برداري خودرو از محل اعتبارات طاها
پروژه شناسايي و تدوين نظام استاندارد سازي شبكه ازمايشگاه هاي علمي كشور
انتخاب پژوهشگران برتر پژوهشگاه و سازمان
شركت در كميته ملي خدمات ( يك جلسه )
موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي
بازديد از باغ گياه شناسي براي انعقاد تفاهم نامه همكاري
جلسه هماهنگي فعاليت هاي مشترک با دانشكده فني دانشگاه تهران

10

ادامه جدول  -5فعالیت های انجام شده در دفتر امور پژوهشهای كاربردی و فناوری در سال 1390
ردیف

عنوان/تعداد

نوع فعالیت
 30مورد

كميته راهبردي انتخاب واحد نمونه سال (1390معاونت نظارت بر اجراي استاندارد)
بررسي نحوه تدوين استانداردهاي موضوع طرح جامع استاندارد سازي(معاونت نظارت بر اجراي استاندارد)
طراحي سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد صنايع غذايي (گرايش استاندارد سازي)
بررسي سند راهبردي پژوهشگاه
13

شركت در جلسات درون سازماني

شوراي عمومي پژوهشگاه
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد پژوهشگاه
بررسي پروپوزال پيشنهادي تدوين برنامه پنجساله طرح طاها
بررسي دستورالعمل ها وآيين نامه ها
بررسي وتصميم گيري موضوع محاسبه نرخ كيفيت
هماهنگي چگونگي تشكيل گروه پژوهشي فرآورده هاي حالل

14
15

16

شركت در همايش  /سمينار /دوره
آموزشي
برگزاري همايش ،سمينار و نمايشگاه
فعاليت هاي مرتبط با تخصيص
اعتبارات پژوهشي

17

تفاهم نامه

18

ساير فعاليت ها

 12مورد
تشكيل كميته هماهنگي براي تهيه برنامه و محتواي مطالب قابل ارائه در غرفه پژوهشگاه
شركت در دوازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري  22-27اذر
بررسي و تطبيق مستندات ارسالي با اطالعات ثبت شده در سامانه
بررسي سامانه و ارائه گزارش اشكاالت موجود در نرم افزار
امتياز دهي نهايي اطالعات ثبت شده در سامانه
 6مورد
تهيه فهرست الويت هاي پژوهشي ستادي ،استاني وپژوهشگاه استاندارد
تهيه گزارش تدوين در خصوص پدافند غيرعامل
هماهنگي براي شكل گيري كميته پسماند

11

جدول  -6فعالیت های انجام شده در حوزه آموزش و تحصیالت تكمیلي در سال 1390
نوع فعالیت

ردیف

تعداد

1

هماهنگي برگزاري دورهاي مسئولين كنترل كيفي و كارشناسان مناطق توسط پژوهشكده ها

 239مورد

2

دانشجويان شركت كننده در دوره هاي آموزشي ويژه دانشجويان

 51مورد

3

دوره هاي آموزشي برگزار شده براي كارشناسان پژوهشگاه

 10مورد

4

دورهاي آموزشي برون سازماني (شركت ها)

 15مورد

5

كارگاه هاي آموزشي برگزار شده

 3مورد

6

گواهينامه هاي صادر شده

7

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تدوين شده

 5مورد

8

جلسات برگزار شده با رابطين آموزش

 8مورد

9

جلسات برگزار شده با اعضا كميته آموزشي

 9مورد

10

تدوين فرم ها ي مورد نياز

 35مورد

11

ميزان درآمد زايي دوره هاي آموزشي برگزار شده در پژوهشگاه(به ريال)

738/875/000

12

ميزان در آمد زايي دوره هاي برگزارشده برون سازماني(به ريال)

57/031/000

 718مورد

سایر فعالیت ها :
1

تهيه تقويم آموزشي برگزاري دوره ها وكارگاه هاي آموزشي جهت متقاضيان

2

تهيه تقويم آموزشي برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئولين كنترل كيفي و كارشناسان مناطق

3

تهيه و تدوين بسته آموزشي مربوط به پژوهشگاه استاندارد

4

تهيه پيش نياز هاي آموزشي مربوط به پژوهشگاه

5

تهيه جدول هزينه هاي آموزشي

6

تهيه قالب جزوه هاي آموزشي

7

اقدامات مربوط به طراحي و چاپ گواهينامه هاي آموزشي

8

نياز سنجي آموزشي كاركنان پژوهشگاه

9

تهيه شناسنامه آموزشي دوره هاي آموزشي جهت تدوين كتابچه آموزشي

10

تعيين رويه برگزاري كارگاه ها و اعالم به رابطين آموزش

11

دريافت اطالعات دوره هاي برگزار شده و تهيه جدول پرداخت مدرسين

12

بازديد از پارک علم و فناوري پرديس كشاورزي به منظور رايزني جهت همكاري هاي آموزشي فيمابين

13

بازديد از اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي و رايزني جهت عقد تفاهم نامه همكاري هاي آموزشي

14

بررسي و پيش بيني موارد مورد نياز جهت طراحي سايت آموزش و تحصيالت تكميلي

15

بررسي پيشنويس سرفصل هاي دروس دوره كارشناسي ارشد صنايع غذايي(گرايش استانداردسازي)در پنج جلسه برگزار شد.

16

بررسي پيشنويس تدوين آيين نامه دكتراي پژوهش محور در دو جلسه برگزار شد.

17

تعامل با مديريت آموزش دولتي در خصوص صدور مجوز صالحيت آموزش كاركنان موسسات و دستگاههاي اجرايي و
شركتهاي دولتي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در حيطه ملي براي كاركنان پژوهشگاه  :در دست اقدام

18

برگزاري مصاحبه علمي متقاضيان دوره دكتراي پژوهش محور

12

كارگاهها و دوره های برگزار شده برای همكاران
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زمان برگزاری

عنوان كارگاه
حقوق قراردادها

 90/4/4الي 90/5/8

مقاله نويسي ISI

90/4/21

كاربرد سامانه هاي بيني الكترونيك به زبان الكترونيك و بيوالكترونيك

90/5/5

نحو تهيه و تنظيم پروپوزال نويسي

90/4/13

مثبت انديشي

90/8/9

اخالق حرفه اي

90/10/6
90/11/12

آشنايي با پايگاههاي علمي كشور و جهان

 19و 90/11/18

آشنايي با الزامات 17020

 26و 90/11/25

مميزي 17020

 7و 90/12/6

سرمميزي 17020
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جدول  -7فعالیت های انجام شده در حوزه امور هیات علمي در سال 1390
ردیف

فعالیت

شاخص

1

تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي تدوين شده در حوزه امور هيات
علمي

 7مورد

2

مجوز به رسميت شناختن اجالسيه ها به عنوان مجمع علمي از وزارت
علوم

 1مورد

3

مجوز بورس مربيان كسب شده از وزارت علوم و تحقيقات

 3مورد

4

مجوز كسب شده دكتري پژوهش محور

 10مورد

5

مجوز كسب شده براي تبديل وضعيت به عضو هيات علمي جديد از
طريق فراخوان

 35نفر

6
7

درخواست احتساب سنوات از وزارت علوم

رشته هاي صنايع غذايي و مكانيك

 1مورد ( انجام شده )
 2مورد ( در حال انجام)
 8جلسه

تشكيل جلسات كميته منتخب

كارشناسان رسمي

8

فعاليت هاي مربوط به
تبديل وضعيت به عضو
هيات علمي

9

فعاليت هاي مربوط به
شركت در فراخوان شهريور
 90جهت جذب عضو
هيات علمي جديد در
مرتبه استاديار

بررسي اوليه پرونده ها

 176پرونده

اقدام جهت تبديل وضعيت به
عضو هيات علمي كارمندان
فوق ليسانس  81پرونده

 81پرونده

تبديل وضعيت كارشناس به
عضو هيات علمي داراي
دانشنامه دكتري
(در حال انجام)  5مورد
اقدام جهت تبديل وضعيت به
عضو هيات علمي( 14پرونده
ارسالي)

كارشناسان قراردادي  ،پيماني

10

توضیحات

به عضو هيات علمي رسمي -آزمايشي در
مرتبه استادياري

 3مورد

به عضو هيات علمي رسمي آزمايشي در
مرتبه مربي

 2مورد

بررسي  3262نفر رزومه هاي شركت
كنند گان در فراخوان

 14پرونده ارسالي
 9مورد مجوز كسب شده
 2مورد تبديل وضعيت انجام شده

 41نفر

دعوت به مصاحبه علمي

 41نفر

امتيازدهي به پرونده هاي متقاضيان

 25نفر

هماهنگي و برگزاري برنامه سخنراني علمي

 14پرونده

ارسال پرونده متقاضيان جهت انجام
صالحيت عمومي به وزارت علوم

 14مورد

درخواست شماره مستخدم از دفتر نظارت و
ارزيابي وزارت علوم
بررسي پرونده هاي اعضا هيات علمي و
روند اجرايي جذب از طريق فراخوان
شهريور 90

مميزي هيات مركزي جذب وزارت علوم از دفتر امور هيات علمي
پژوهشگاه

11

شركت در فراخوان بهمن  90براي تكميل كادر هيات علمي در رشته
هاي فني و مهندسي

12

پايه استحقاقي و تشويقي اعطا شده به اعضاء هيات علمي

13

شماره مستخدم كسب شده اعضا هيات علمي

 15نفر
 19پايه استحقاقي
 1مورد
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جدول  – 8فعاليت هاي انجام شده در دفتر امور تدوين پژوهشگاه در سال 1390

تعداد عناوین
ردیف

مصوب

جهت طرح در

ملي

كمیته ملي

پژوهشگاه

ستاد

استان

پژوهشگاه

ستاد

استان

پژوهشگاه

ستاد

استان

پژوهشگاه

ستاد

به چاپ

به سیماوا

استان

جهت ارسال

اطالعات

2

مصوبات طرح تجا ()1

3

قرارداد تدوین با كانون صنایع غذایي

جمع كل

147

165

30

19

23

0

12

10

0

22

55

147

42

20

3،212،860،000

آن به عهده پژوهشگاه بوده است

845،660،000

1

تدوین سازمان كه قرارداد و مدیریت

172

181

165

16

15

5

16

15

5

36

0

172

68

72

2،753،414،000

مصوبات كمیته برنامه ریزی دفتر

ستاد

كمیته ملي

ورود
استان

مصوبات

ركورد

پژوهشگاه

شرح فعالیت

تعداد عناوین

مصوبات كمیته

تعداد

تعداد

تعداد قرارداد

مبلغ ( ریال )

61

-

-

-

-

1

535،000،000

921

78

58

58

55

522

7،346،934،000

جدول  -9فعالیت های انجام شده توسط معاونت توسعه منابع انساني و پشتیباني پژوهشگاه در سال 1390
فعالیت ها

حوزه

 .1ايجاد رديف اعتبار هزينه اي از محل بودجه عمومي دولت به مبلغ 55،115ميليون ريال
براي سال 1390
 .2ايجاد رديف درآمد اختصاصي به مبلغ 70،000ميليون ريال در سالهاي  1390وپايدار
نمودن ان براي سال 1391
 .3ايجاد طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي به ميزان  2000ميليون ريال در قالب قانون بودجه
سال1391
 .4تهيه و تكميل فرم هاي بودجه تفصيلي و تصويب آن در كميسيون دايمي و هيات امناء
 .5پيگيري ابالغ اعتبارات به پژوهشگاه از طرف سازمان
 .6تعمير و بازسازي فضاي مورد نياز پژوهشگاه
معاونت توسعه
منابع انساني و پشتیباني
پژوهشگاه

 .7جذب نيرو هاي قراردادي و استقرار همكاران اداري
 .8خريد و تأمين كليه ملزومات اداري ( ميز ،صندلي ،كامپيوتر و )...براي كليه مديران و
همكاران ستادي ودر صورت نياز و درخواست همكاران پژوهشكده ها
 .9خريد و تأمين وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي براي پژوهشكده ها و ستاد
 .10ايجاد ساز و كار براي وصول مطالبات اختصاصي
 .11تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي براي تأمين تجهيزات آزمايشگاهها
 .12تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي براي تبديل يافته هاي علمي به استاندارد
 .13دريافت تخصيص هر مرحله از تخصيص اعالم شده از خزانه كل كشور.
 .14پرداخت كليه حقوق و مزايا و رفاهي ها در ماه (با توجه به عدم استقرار امور مالي در
پژوهشگاه )
 .15پرداخت كليه مطالبات در خصوص افزايش فوق العاده ويژه اعضاي هيات علمي
 .16پرداخت فوق العاده جذب هيات امناي كاركنان غير هيات علمي براي سال 90

با توجه به عدم وجود پست سازماني مصوب براي ستاد پژوهشگاه و به تبع ان عدم استقرار نيرو هاي ستادي در سال گذشته ،اين معاونت
عالوه بر خالصه اقدامات فوق ،در كليه فعاليت هاي پژوهشكده ها و دفاتر ستادي كه نياز به پشتيباني داشته اند ،خدمات ارايه نموده است.
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جدول  -10فعالیت های انجام شده در پژوهشكده شیمي و پتروشیمي در سال 1390
ردیف

نوع فعالیت

1

تدوین استانداردهای ملي

2

اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوین در كمیته برنامه ریزی

3

اظهارنظر در مورد پیشنویس استانداردهای ملي ارائه شده به كمیته ملي

4

عملكرد سال 1390
ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد

174

ارسال برای طرح در كمیته ملي

21

مصوب كمیته ملي

53

ارسال برای چاپ

67
723
95

ایجاد و اداره كمیته های فني  ،فرعي و گروه های كاری

ایجاد

3

متناظر()CODEX،IEC،ISO

اداره

18

با پیشنهاد

38

بدون پیشنهاد

163

5

بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نویس های ارسالي استانداردهای بین المللي

6

تدوین استاندارد بین المللي ( پیشنهاد شده و مصوب)

7

آموزش ( نفر ساعت )

8

همایش ها و سمینارهای تخصصي

9

برگزاری سخنراني علمي

10

مقاالت علمي

11

تالیف و ترجمه متون تخصصي

3
بازدید كنندگان

640

مسئولین كنترل كیفیت

1432

كارشناسان ادارات كل

16

دانشجویان

4116

كارگاه آموزشي

0

سایر

217

جمع

6165

برگزاری همایش /سمینار

0

همكاری در برپایي همایش/سمینار

0

ایراد سخنراني

3

ارائه پوستر

5

علمي و ترویجي

3

علمي و پژوهشي

4

ISI

2

كتاب

0

جزوه آموزشي

11

بروشور اطالع رساني (پمفلت)

0

12

ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني به واحدهای تولیدی

13

ارزیابي مقدماتي آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

6

16

14

بازدید فني از واحدهای تولیدی  ،خدماتي  ،آزمایشگاه همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

48

15

تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي

16

تعداد آزمون های تحقیقاتي مرتبط با طرح های پژوهشي

17

پایش صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های همكار/تائید صالحیت شده آزمون

18

نمونه مورد آزمون

پیشنهاد و پروپوزال

14

در دست انجام

0

خاتمه یافته

0
10

آزمایشگاه

2

آزمون

660

تولید

1762

عرضه ( بازار )

166

تعیین تعرفه

770

صادراتي و وارداتي

2512

سایر

782

جمع

5312

موارد آزمون

35179

19

انعقاد تفاهم نامه با مراكز علمي ،پژوهشي و آموزشي

2

20

شركت در جلسات

72

17

جدول -11فعالیت های انجام شده در پژوهشكده غذایي و كشاورزی در سال 1390
رديف

عملكرد سال 1390

نوع فعاليت
ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد

73

ارسال برای طرح در كمیته ملي

16

مصوب كمیته ملي

34

ارسال برای چاپ

10

1

تدوین استانداردهای ملي

2

اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوین در كمیته برنامه ریزی

681

3

اظهارنظر در مورد پیشنویس استانداردهای ملي ارائه شده به كمیته ملي

133

4

ایجاد و اداره كمیته های فني  ،فرعي و گروه های كاری

ایجاد

3

متناظر()CODEX،IEC،ISO

اداره

36

با پیشنهاد

82

بدون پیشنهاد

77

5

بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نویس های ارسالي استانداردهای بین المللي

6

تدوین استاندارد بین المللي ( پیشنهاد شده و مصوب)

7

آموزش ( نفر ساعت )

8

همایش ها و سمینارهای تخصصي

9

برگزاری سخنراني علمي

10

مقاالت علمي

11

تالیف و ترجمه متون تخصصي

12

ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني به واحدهای تولیدی

32

13

ارزیابي مقدماتي آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

14

14

بازدید فني از واحدهای تولیدی  ،خدماتي  ،آزمایشگاه همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

15

تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي

16

تعداد آزمون های تحقیقاتي مرتبط با طرح های پژوهشي

17

پایش صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های همكار/تائید صالحیت شده آزمون

18

نمونه مورد آزمون

19

انعقاد تفاهم نامه با مراكز علمي ،پژوهشي و آموزشي

20

شركت در جلسات

2
بازدید كنندگان

384

مسئولین كنترل كیفیت

1029

كارشناسان ادارات كل

24

دانشجویان

3942

كارگاه آموزشي

771

سایر

84

جمع

6167

برگزاری همایش /سمینار

3

همكاری در برپایي همایش/سمینار

7

ایراد سخنراني

20

ارائه پوستر

34

علمي و ترویجي

3

علمي و پژوهشي

7

ISI

4

كتاب

0

جزوه آموزشي

10

بروشور اطالع رساني (پمفلت)

1

29
پیشنهاد و پروپوزال

36

در دست انجام

6

خاتمه یافته

2
689

آزمایشگاه

0

آزمون

2

تولید

611

عرضه ( بازار )

44

تعیین تعرفه

185

صادراتي و وارداتي

771

سایر

242

جمع

1849

موارد آزمون

8147
0
1004

18

جدول  -12فعالیت های انجام شده در پژوهشكده برق ،مكانیك و ساختمان در سال 1390
رديف

عملكرد سال 1390

نوع فعاليت
ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد

485

ارسال برای طرح در كمیته ملي

13

مصوب كمیته ملي

81

ارسال برای چاپ

9

1

تدوین استانداردهای ملي

2

اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوین در كمیته برنامه ریزی

1112

3

اظهارنظر در مورد پیشنویس استانداردهای ملي ارائه شده به كمیته ملي

528

4

ایجاد و اداره كمیته های فني  ،فرعي و گروه های كاری

ایجاد

0

متناظر()CODEX،IEC،ISO

اداره

21

با پیشنهاد

44

بدون پیشنهاد

52

5

بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نویس های ارسالي استانداردهای بین المللي

6

تدوین استاندارد بین المللي ( پیشنهاد شده و مصوب)

7

آموزش ( نفر ساعت )

8

همایش ها و سمینارهای تخصصي

9

برگزاری سخنراني علمي

10

مقاالت علمي

11

تالیف و ترجمه متون تخصصي

12

ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني به واحدهای تولیدی

6

13

ارزیابي مقدماتي آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

28

14

بازدید فني از واحدهای تولیدی  ،خدماتي  ،آزمایشگاه همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

15

تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي

16

تعداد آزمون های تحقیقاتي مرتبط با طرح های پژوهشي

17

پایش صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های همكار/تائید صالحیت شده آزمون

18

نمونه مورد آزمون

19

انعقاد تفاهم نامه با مراكز علمي ،پژوهشي و آموزشي

20

شركت در جلسات

0
بازدید كنندگان

615

مسئولین كنترل كیفیت

1729

كارشناسان ادارات كل

429

دانشجویان

867

كارگاه آموزشي

539

سایر

280

جمع

4130

برگزاری همایش /سمینار

4

همكاری در برپایي همایش/سمینار

4

ایراد سخنراني

6

ارائه پوستر

0

علمي و ترویجي

4

علمي و پژوهشي

2

ISI

9

كتاب

0

جزوه آموزشي

11

بروشور اطالع رساني (پمفلت)

10

24
پیشنهاد و پروپوزال

17

در دست انجام

13

خاتمه یافته

1
57

آزمایشگاه

14

آزمون

51

تولید

1247

عرضه ( بازار )

258

تعیین تعرفه

117

صادراتي و وارداتي

1147

سایر

280

جمع

3118

موارد آزمون

37001
1
201

19

جدول  -13فعالیت های انجام شده در پژوهشكده سیستم های مدیریت وكیفیت بازرسي در سال 1390
رديف

عملكرد سال 1390

نوع فعاليت
ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد

60

ارسال برای طرح در كمیته ملي

13

مصوب كمیته ملي

3

ارسال برای چاپ

6

1

تدوین استانداردهای ملي

2

اظهار نظر در مورد پیشنهادات تدوین در كمیته برنامه ریزی

173

3

اظهارنظر در مورد پیشنویس استانداردهای ملي ارائه شده به كمیته ملي

36

4

ایجاد و اداره كمیته های فني  ،فرعي و گروه های كاری

ایجاد

1

متناظر()CODEX،IEC،ISO

اداره

0

با پیشنهاد

0

بدون پیشنهاد

0

5

بررسي و اظهارنظر درمورد پیش نویس های ارسالي استانداردهای بین المللي

6

تدوین استاندارد بین المللي ( پیشنهاد شده و مصوب)

7

آموزش ( نفر ساعت )

8

همایش ها و سمینارهای تخصصي

9

برگزاری سخنراني علمي

10

مقاالت علمي

11

تالیف و ترجمه متون تخصصي

12

ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني به واحدهای تولیدی

0

13

ارزیابي مقدماتي آزمایشگاه های همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

1

14

بازدید فني از واحدهای تولیدی  ،خدماتي  ،آزمایشگاه همكار و شركت های بازرسي و مراكز آموزشي

15

تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي

16

تعداد آزمون های تحقیقاتي مرتبط با طرح های پژوهشي

17

پایش صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های همكار/تائید صالحیت شده آزمون

18

نمونه مورد آزمون

19

انعقاد تفاهم نامه با مراكز علمي ،پژوهشي و آموزشي

3

20

شركت در جلسات

21

0
بازدید كنندگان

0

مسئولین كنترل كیفیت

0

كارشناسان ادارات كل

0

دانشجویان

0

كارگاه آموزشي

6

سایر

0

جمع

2

برگزاری همایش /سمینار

1

همكاری در برپایي همایش/سمینار

0

ایراد سخنراني

3

ارائه پوستر

0

علمي و ترویجي

0

علمي و پژوهشي

1

ISI

3

كتاب

1

جزوه آموزشي

2

بروشور اطالع رساني (پمفلت)

0

0
پیشنهاد و پروپوزال

2

در دست انجام

0

خاتمه یافته

0
0

20

آزمایشگاه

0

آزمون

0

تولید

0

عرضه ( بازار )

0

تعیین تعرفه

0

صادراتي و وارداتي

0

سایر

0

جمع

0

موارد آزمون

0

پيوست اطالعاتي

21

چارت سازمانی پژوهشگاه استاندارد
هیات امناء
شورای پژوهشي

رئیس پژوهشگاه

دفتر ریاست,روابط عمومي و امور بین الملل

اداره حراست

دفتر فناوری اطالعات و ارزیابي

معاونت توسعه منابع انساني و پشتیباني

معاونت پژوهشي

دفتر امور پژوهشهای كاربردی و فناوری

دفتر برنامه – بودجه و تشكیالت

دفتر امور آموزش و تحصیالت تكمیلي

دفتر امور اداری و خدمات

دفتر امور تدوین استاندارد

كاركنان
اداره كل امور مالي
اداره حقوقي و قراردادها

اداره كتابخانه و مركز اسناد علمي

اداره طرح های عمراني

پژوهشكده شیمي و

پژوهشكده برق,مكانیك

پژوهشكده صنایع غذایي و

پتروشیمي

و ساختمان

كشاورزی

پژوهشكده های منطقه ای

22

پژوهشكده سیستم های
مدیریت كیفیت و بازرسي

پژوهشكده ها و گروه هاي پژوهشي
پژوهشگاه استاندارد داراي چهار پژوهشكده به شرح زير مي باشد كه در زمينه هاي مختلف مشغول به فعاليت و پژوهش مي باشند .هريك از
اين پژوهشكده ها در برگيرنده چندين گروه پژوهشي هستند كه در نمودار ذيل نشان داده شده است.
 -1پژوهشكده شيمي و پتروشيمي
 -2پژوهشكده غذايي و كشاورزي
 -3پژوهشكده برق ،مكانيك و ساختمان
 -4پژوهشكده سيستم هاي مديريت كيفيت و بازرسي

پژوهشگاه استاندارد

پژوهشكده شیمي و

پژوهشكده مواد

پژوهشكده برق،

پژوهشكده سیستم های

پتروشیمي

غذایي و كشاورزی

مكانیك و ساختمان

مدیریت كیفیت بازرسي

گروه پژوهشي سلولزي
و بسته بندي

گروه پژوهشي بيولوژي

گروه پژوهشي برق و
الكترونيك

گروه پژوهشي سيستم
هاي كيفيت

گروه پژوهشي نساجي و
چرم

گروه پژوهشي مواد
غذايي

گروه پژوهشي خودرو و
نيرو محركه

گروه پژوهشي اندازه
شناسي و اوزان

گروه پژوهشي
پتروشيمي

گروه پژوهشي
ميكروبيولوژي

گروه پژوهشي مكانيك
و فلز شناسي

گروه پژوهشي بازرسي
و ارزيابي انطباق

گروه پژوهشي
ساختماني و معدني

گروه پژوهشي شيمي و
پليمر

گروه پژوهشي مهندسي
پزشكي
23

آمار تفصيلي سال 1390
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پیوست شماره  -1تدوین استانداردهای ملي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي بسته بندی و سلولزی
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

1

انواع صافي از خمير كاغذ

كفپوش هاي چوبي بصورت مالتي

2

كاغذ دست ساز

انواع پاركت هاي چوبي

3

كاغذ كالك

تخته قالب بندي

4

ويژگي هاي كاغذ صافي براي مصارف شيميايي

تخته چند الئي ضد آب

5

قطر داخلي استوانه مياني رول كاغذ

مدادهاي شمعي و پاستل-ويژگي ها و روش هاي آزمون

6

تعيين مقدار دي اكسيد تيتانيوم

قلم هاي ترسيمي-ويژگي ها و روش هاي آزمون

7

كاغذ و مقواي در تماس با مواد غذائي-روش تعيين ثبات رنگ

قوطي فلزي واكس كفش

8

مدادهاي شمعي و پاستل-ويژگي ها و روش هاي آزمون

جعبه هاي مقوايي صابون

9

قلم هاي ترسيمي-ويژگيها و روش هاي آزمون

10

خود نويس-ويژگيها و روش آزمون

11

قوطي فلزي واكس كفش

12

مونو آمونيوم فسفات

13

كاغذهاي چسب داروگرافي

14

جعبه هاي مقوايي صابون

15

سبدهاي مقوايي

16

مواد فعال در سطح  -تعيين كمي اسيد چرب ازاد در الكيل اميدو پروپيل بتائين
ها -روش كروماتوگرافي گازي

رنگدانه هاي كرومات استرانسيوم براي رنگ

17

مواد فعال در سطح  -تعيين ميزان حاللهاي با نقطه جوش باال در پاک كننده هاي
مايع بوسيله GLC

رنگدانه و رنگدانه يارها-روشهاي ارزيابي خواص پراكندگي -قسمت سوم -ارزيابي
تغيير براقيت

18

مواد فعال در سطح  -تعيين ارزش هيدروكسيل  -روش  -pتولوئن سولفونيل
ايزوسيانات ( )TSIو تيتراسيون پتانسيومتري با تترا بوتيل آمونيوم هيدروكسيد

سديم هيدروكسيد مورد مصرف در عكاسي

19

مواد فعال در سطح  -تعيين پايداري فيزيكي در محلول هاي اسيدي و قليايي

پتاسيم هيدروكسيد

20

مواد فعال در سطح  -تعيين ميزان  ( -Nدي متيل امينو پروپيل)  -الكيل آميد در
الكيل آميدو پروپيل بتائين ها  -روش كروماتوگرافي گازي

كلرور سديم

21

مواد فعال در سطح  -تعيين ميزان ماده فعال الكيل آميدو پروپيل بتائين ها

پتاسيم هيدروكسيد صنعتي

22

مواد فعال در سطح  -تعيين ميزان سولفات معدني در مواد فعال سطحي انيوني -
روش تيتراسيون پتانسيومتري با الكترود گزينشي سرب

انيدريد مالئيك

23

مواد فعال در سطح  -تعيين مواد فعال سطحي آمين نوع چهارم در مواد اوليه و
فراورده هاي نهايي  -روش تيتراسيون پتانسيومتري دو فازي

اتيل استات2

24

مواد فعال در سطح -تعيين حاللهاي با نقطه جوش پايين در فرموالسيونهاي مايع-
روش كروماتوگرافي

اسيد اكريليك

25

مواد فعال در سطح  -تعيين نيتروژن قليايي كل -تيتراسيون پتانسيومتري

ويژگيهاي گليسيرين و روش هاي نمونه برداري-تجديد نظر

26

مواد فعال در سطح -تعيين ميزان امين آزاد در الكيل دي متيل بتائين ها

روشهاي آزمون و نمونه برداري رقيق كننده و حاللهاي رنگها و جالها-تجديد نظر

27

مواد فعال در سطح -تعيين ميزان مواد غير يوني در مواد فعال در سطح آنيوني به
وسيله HPLC

ويژگيهاي بوتيل استات -تجديد نظر

28

مواد فعال در سطح -تعيين ميزان ماده فعال در الكيل دي متيل بتائين ها

روشهاي آزمون رقيق كننده براي رنگهاي با پايه نيترو -تجديد نظر

29

مواد فعال سطحي  -تعيين اثر پخش شوندگي ماده فعال سطحي روي پودر

استات سديم  -ويژگيها و روشهاي آزمون

30

مواد فعال در سطح -تهيه آب با سختي كلسيم ومنيزيم معلوم

استات كلسيم -ويژگيها و روشهاي آزمون

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر

25

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

31

مواد فعال در سطح  -تعيين مقادير جزئي اتيلن اكسيد آزاد در اتوكسيالتها با
كروماتوگرافي گازي

استات روي  -ويژگيها و روشهاي آزمون

32

فراورده هاي بهداشتي و آرايشي – شامپو -تحليل توصيفي كارايي شامپو

كلرات پتاسيم صنعتي

33

مواد فعال در سطح – اندازه گيري مخلوط مواد فعال سطحي آنيوني توسط
تيتراسيون پتانسيومتري  -روش آزمون

گليسيرين دي استئارت  -ويژگيها و روشهاي آزمون

34

مواد فعال در سطح – اندازه گيري اجزاء فعال درسطح انيوني سنتزي در پاک كننده
ها با روش تيتراسيون كاتيوني – معرف ستيل تري متيل امونيوم بروميد(ستاولن) -
روش آزمون

پودر هاي شوينده  -اندازه گيري پنتوكسيد فسفر  -روش گراويمتري

35

انواع نفتناتهاي معدني

پرمنگنات پتاسيم

36

اسيد فلوريدريك

كربن دي اكسيد مايع

37

اكسيد موليبدن

درزگيرهاي سيليكوني

38

سرنج

درزگيرهاي سيليكوني 2

39

سولفات آلومينيوم

رنگ گواش

40

دي فسفات سديم

رنگدانه هاي فسفات روي -ويژگي ها و روش هاي آزمون

41

كربنات باريم

روش هاي آزمون رنگ آستري ضد زنگ حاوي پودر روي

42

كلرور مس

رنگدانه هاي اكسيد كروم سبز -ويژگي ها و روش هاي آزمون

43

تري كلرو اتيلن

پرمنگنات سديم

44

الكيل فنل اتوكسيله

45

متيل اتيل كتون

46

اتيلن آمين ها

47

لوريل دي متيل بتائين

48

نشاسته هاي اصالح شده

49

فوم حفاري

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي  -گروه پژوهشي پتروشیمي
پالستيك ها  -لوله ها و اتصاالت  -اتصاالت فشاري با محل اتصال مكانيكي براي لوله
هاي پلي¬اتيلن تحت فشار در سامانه¬هاي آبرساني

50
51

پالستيك ها – سامانه هاي لوله گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد-
پلي بوتيلن( -)PBقسمت  :1كليات

53

پالستيك ها – سامانه هاي لوله گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد-
پلي بوتيلن( -)PBقسمت  :2لوله ها

54

پالستيك ها – سامانه هاي لوله گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد-
پلي بوتيلن( -)PBقسمت  :3اتصاالت

55

پالستيك ها – سامانه هاي لوله گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد-
پلي بوتيلن( -)PBقسمت :7ارزيابي انطباق

56

پالستيك ها – سامانه هاي لوله گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد-
پلي بوتيلن( -)PBقسمت  :5كارايي سامانه

57

الستيك -شيرابه نيتريل -اندازه گيري مقدار اكريلونيتريل پيوندي.

58

پالستيك ها-رزينهاي اپوكسي-ويژگي ها

59

الستيك-روشهاي كلي براي آماده سازي و شرايط تثبيت آزمونه ها براي روش هاي
آزمون فيزيكي

26

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي  -گروه پژوهشي پتروشیمي
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

60

روغن دنده ساده معادل با  - GL1 APIويژگي ها

61

روغن هيپوئيد معادل با  -GL4 APIويژگي ها
روغن سوپرهيپوئيد معادل با  -GL5 APIويژگي ها

62

روغن ترانس  -ويژگي ها

63
64

مواد حفاري چاه نفت  -ويژگي ها

65

پالستيك ها  -لوله ها و اتصاالت و سيستم هاي مونتاژ شده براي انتقال سياالت -
تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي -قسمت  :2تهيه آزمون هاي لوله )

66

دستكش هاي الستيكي يكبارمصرف براي كاربردهاي عمومي

67

شيلنگ هاي الستيكي تقويت شده با منسوج براي مصارف عمومي آبرساني -
ويژگي¬ها

68

شيلنگهاي الستيكي و ملحقات-انواع شيلنگهاي هيدروليكي تقويت¬شده با
منسوج براي سياالت باپايه روغن يا پايه آب-ويژگيها
شيلنگهاي الستيكي و ملحقات-انواع شيلنگهاي هيدروليكي تقويت شده با سيم
حلزوني باپوشش الستيك براي سياالت باپايه¬روغن يا پايه آب-ويژگي ها

69

70

شيلنگهاي الستيكي و ملحقات-انواع شيلنگهاي هيدروليكي تقويت¬شده با
منسوج براي سياالت باپايه روغن يا پايه آب-ويژگي ها

71

شيلنگهاي پالستيكي-انواع شيلنگهاي تقويت شده با منسوج براي هواي فشرده-
ويژگيها
شيلنگهاي الستيكي و ملحقات -براي بخار اشباع-ويژگيها

72

شيلنگهاي الستيكي و پالستيكي و ملحقات آن¬ها براي ورودي ماشين¬ظرفشويي
ولباسشويي– ويژگيها

73

شيلنگهاي الستيكي و ملحقات -شيلنگهاي هيدروليكي تقويت شده با منسوج
براي سياالت باپايه روغن يا پايه آب-ويژگيها

74
75

شيلنگ هاي پالستيكي و ملحقات آن  -نوع هيدروليك گرما نرم تقويت شده با
منسوج -ويژگيها تجديد نظر استانداردملي 9123

76

شيلنگ هاي پالستيكي -گرمانرم تقويت شده با مارپيچ گرمانرم براي مصارف مكش
و تخليه مايعات ويژگي ها تجديد نظراستانداردملي 9121

77

شيلنگ هاي الستيكي براي مكش و تخليه آب-ويژگي ها تجديد نظراستانداردملي
7915

78

شيلنگهاي ترموپالستيكي تقويت¬شده با منسوج براي مصارف عمومي آبرساني-
ويژگيها تجديد نظراستانداردملي 4562

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
79

وسايل حفاظت شخصي-پايپوش هاي ايمني

تشك خواب فنري ماشيني -ويژگيها

80

وسايل حفاظت شخصي-روش هاي آزمون پايپوش

ثبات رنگ كاالهاي نساجي -اصول كلي براي روش هاي آزمون

81

نساجي-قابليت دفع مايعات آبي-آزمون مقاومت در برابر محلول آب/الكل

حوله و پارچه حوله با پرز حلقه اي

82

نساجي-آزمون هاي ثبات رنگ-محاسبه اختالف رنگ

روش تعيين يكنواختي كوتاه دامنه در چگالي خطي فتيله و نيمچه نخ
دام ماهيگيري براي صيد

83
84

چرم  -چرم مورد مصرف در رويه پوتين افراد نيروهاي مسلح

85

چرم-چرم هيدروليكي-ويژگي ها

27

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

86

چرم -چرم براق بزي -ويژگي ها

87

چرم -تعيين مقدار فسفر در چرم -روش آزمون

88

چرم -آزمون هاي شيميايي براي تعيين مواد رنگزاي معين در چرم هاي رنگ شده-
قسمت اول -تعيين آمين هاي آروماتيك مشتق شده از مواد رنگزاي آزو

89

نساجي-مراقبت حرفه اي-خشكشويي و ترشويي پارچه و پوشاک-قسمت اول :ارزيابي
تأثيرات تميز كردن و تكميل

90

نساجي-مراقبت حرفه اي-خشكشويي و ترشويي پارچه و پوشاک-قسمت دوم :تميز
كردن و تكميل با تتراكلرواتن

91

نساجي -آزمون هاي ثبات رنگ-ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي و تجاري

92

پوشاک محافظ در برابر ذرات جامد

93

پوشاک محافظ در برابر تماس با خون و مايعات بدن

94

پوشاک و تجهيزات مناسب در برابر اتش

95

نساجي-آزمون هاي ثبات رنگ-ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي و تجاري با
استفاده از ماده شوينده مرجع بدون فسفات همراه با فعال كننده سفيدگري دماي
پائين

96

البسه تريكوي بچگانه-ويژگي ها

28

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
ردیف
1

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب
روش تشخيص اجزا و باقيمانده هاي خوكي در فرآورده هاي غذايي

عمليات خوب كشاورزي -تعيين الزامات تضمين يكپارچگي مزرعه

گندم -ويژگي ها و روشهاي آزمون
مكمل هاي ويتاميني و معدني خوراک دام

2
3

نان هاي سنتي  -ويژگي ها و روشهاي آزمون

پنير و پنيرپروسس -اندازه گيري اسيد سيتريك به روش آنزيماتيك

4

نان هاي ماشيني غير سنتي -ويژگي ها و روشهاي آزمون

شير و فرآورده هاي آن -نوشيدني شير ميوه اي

5

روش تعيين ميزان آفت گندم

خمير مرغ -ويژگي ها و روشهاي آزمون

6

پوره ميوه و سبزيجات

اندازه گيري باقيمانده آفت كشها در مواد غذايي به روش  LC-MSو GC-MS

7

خوراک دام و طيور -اندازه گيري ازت محلول پس از تاثير پپسين در محلول اسيد
كلريدريك -روش آزمون

آرد گندم -ويژگي ها و روشهاي آزمون

8

آئين كار توليد تخم مرغ پاستوريزه

عمليات خوب كشاورزي -الزامات براي توليد محصوالت باغي و زراعي

9

آب معدني -ويژگي ها -تجديد نظر

روغن سبزه -ويژگي ها

10

تعيين ميزان پراكندگي آب در كره  -روش آزمون

آب معدني طبيعي -ويژگي ها و روشهاي آزمون

11

كتلت گوشت -ويژگي ها

دي كلسيم فسفات -ويژگي ها -اصالحيه

12

اندازه گيري فيبر محلول در شوينده اسيدي در خوراک دام

فرآورده حجيم شده بر پايه بلغور و آرد غالت -اصالحيه

13

اسانس پرتقال -ويژگي ها

شيرخشك -اصالحيه شماره ()1

14

كنسانتره ليمو ترش -ويژگي ها و روشهاي آزمون

پنير پيتزاي پروسس -اصالحيه شماره ()1

15

مخلوط دايس ميوه خشك -ويژگي ها

ميوه هاي خشك مخلوط ورقه اي-ويژگي ها و روشهاي آزمون

16

كمپوت قارچ خوراكي -ويژگي ها و روشهاي آزمون

آناليز ريسك مواد غذايي  -راهنما

17

آئين كار توليد قارچ خوراكي تازه

راهنماي توليد  ،فرآوري  ،برچسب گذاري  ،بازاريابي مواد غذايي ارگانيك

18

آفت كش ها -روش چند مانده اي براي اندازه گيري ميزان مانده آفت كش ها در
غذاهاي غيرچرب  -قسمت اول  -كليات

نانو فناوري -تعيين ويژگي هاي نانو لوله هاي كربن تك جداره با استفاده از
اسپكتروفتومتر جذبي

19

ميوه انگور -ويژگي ها و روشهاي آزمون

20

روغن سبوس برنج-ويژگي ها(تجديدنظر)

21

روغن زيتون -اندازه گيري مقدار استرول ها و تري ترپن دي الكل ها بوسيله
كروماتوگرافي گازي با ستون مويين

22

روغن زيتون -تعيين مقدار موم و متيل و اتيل استرهاي اسيد چرب

23

روغن زيتون -تعيين مقدار پلي فنل ها با كروماتوگرافي مايع با كارايي باال

24

روغن فرار نارنج -ويژگي ها و روشهاي آزمون

25

كنسانتره ليمو ترش -ويژگي ها و روشهاي آزمون

26

خامه طعم دار پاستوريزه و فرادما  -اصالحيه شماره ()1

27

اندازه گيري رنگ سان ست يلو در فرآورده حجم شده

28

گندم -ويژگي ها و روشهاي آزمون

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
29
30

مخمر آبجو

كود ميكروبيولوژيك مايع
عسل مخلوط با انواع ميوه ها -سبزيجات و گياهان

مكمل غذائي دام -مخمرهاي پروبيوتيك

31

تست پيروژن

مكمل غذاي دام -تعيين سروتايپ ساگارومايسس

32

قندخرما  ،شكرخرما

مكمل غذائي دام -شمارش پديوكوكوس

29

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
عناوين استانداردهاي مصوب

ردیف

عناوين استانداردهاي در دست تدوين

33

نمك خوراكي كم سديم جايگزين

ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراک دام -راهنماي آمادهسازي و توليد محيط كشت-
قسمت اول :راهنماي عمومي تضمين كيفيت در آزمايشگاه

34

پروتئين تك سلولي و مكمل غذايي دام

ميكروبيولوژي پزشكي -ارزيابي بيولوژيك وسايل پزشكي -قسمت  -11آزمونهاي
سميتزايي عمومي

35

انواع شير ميوهاي بدون الكتوز

36

مسقطي

37

پكتين از پوست ليمو

38

قند حبه غني شده

39

عصاره شيرين بيان

40

پروتئين دامي از مالس

41

كمپوت ميوههاي سخت پوست

42

كنسرو گردو

43

آرتميا

44

تجهيزات نگهداري حيوانات آزمايشگاهي

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
45

تجديد نظر استاندارد ملي ايران 2393اصالحيه استاندارد ميكروبي ويژگيهاي فرآورده
هاي قنادي و شيريني

46

آيين كار توليد بهداشتي عرقيات گياهي

47

روش آزمون شناسايي انگل سيكلوسپورا كايتاننس در تمشك تازه

48

باكتري¬هاي آب معدني طبيعي -ويژگي ها

49

بهره برداري از آب¬هاي معدني طبيعي  ،آشاميدني -آئين كار بهداشتي

50

ترشي و شور -آيين كار بهداشتي

51

ضدعفوني كننده ها و گندزداهاي شيميايي -ارزيابي فعاليت ويروس كشي

52

ضدعفوني كننده ها و گندزداهاي شيميايي -باكتري كشي ضد لژيونال

53

ضدعفوني كننده ها و گندزداهاي شيميايي -قارچ م مخمركشي

54

ويژگي¬هاي ميكروبي آب معدني

55

شير – تعريف وارزيابي درستي كل روش هاي جايگزين آناليز شيرقسمت اول :ويژگي
هاي تجزيه اي روش هاي جايگزين

56

شير – تعريف وارزيابي درستي كل روش هاي جايگزين آناليز شيرقسمت دوم:
كاليبراسيون و كنترل كيفيت در ازمايشگاه شير

57

آيين كار توليد آب معدني طبيعي

58

آيين كاربراي پيشگيري و كاهش ديوكسين و شبه ديوكسين  PCBدر مواد غذايي

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
ايمني پرتوزيستي المپ ها و سامانه هاي المپ  -قسمت دوم راهنماي الزامات توليد

1

وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ باال -قسمت  :101آزمون تركيبي

2

وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ باال -قسمت  :103كليدها براي ولتاژهاي باالي
 kV 1تا و خود kV 52

روش هاي اندازه گيري مقاومت مواد فلزي

3

وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ باال -قسمت  :203وسايل قطع و وصل داراي
عايق گازي و محفظه فلزي براي ولتاژهاي اسمي باالتر از kV 52

سيم هاي فوالدي با روكش اۀومينيوم براي اهداف الكتريكي

4

وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ باال -قسمت  :208روشهاي تعيين مقدار
ميدانهاي الكترومغناطيسي حالت پايدار فركانس قدرت توليدشده توسط ملحقات
وسايل قطع و وصل ولتاژ باال و پست هاي پيش ساخته HV/LV

سياالت عايقي -تعيين ولتاژ شكست در فركانس قدرت -روش آزمون

IEC/TR 62471-2 2009

30

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
عناوین استانداردهای مصوب

ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

5

نگهدارنده المپ هاي فلورسنت

مشخصات روغن هاي عايق معدني استفاده نشده براي كابل هاي داراي روكش عايق

6

دوشاخه و پريزها براي مصارف خانگي و مشابه استاندارد شده در كشورهاي عضو
IEC

كليدهاي الكترومكانيكي قابل استفاده در تجهيزات الكترونيكي  -قسمت اول :
مشخصات عام

7

برقگيرها – قسمت پنجم  :توصيه هايي براي انتخاب و كاربرد

ويژگي هاي سيم فوالدي بدون روكش

8

برقگيرها – قسمت هشتم :برق گيرها با فاصله هاي هوايي سري خارجي ()EGLA
براي خطوط هوايي انتقال و خطوط توزيع براي سيستم هاي  a.cباالتر از  1كيلو
ولت

ويژگي هاي سيم فوالدي با پوشش روي

9

سيستم مديريت انرژي  -الزامات با راهنماي استفاده

ويژگي هاي هادي هاي مس-كادميم براي سيستم هاي انتقال توان الكتريكي هوايي

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
10

مفتول پر كن

11

انواع پودر فلزات آهني

12

فرونيوم پوم

13

فروسيكليكيو منگنز

14

فروتنكستن

15

فرو واناديم

16

فروتيتانيوم

17

فروموليبدن

18

روش آزمون فرمان پذيري خودرو

19

مايعات كاليبراسيون تزريق سوخت

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
20

ورق استيل

21

لوله هاي فوالدي و آهني درزدار سياه

22

لوله هاي چدني

23

لوله هاي مسي

24

پروفيل آلومينيومي

25

پودر مس

26

پودر روي

27

پودر برنز

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
28

شيشه جام باديد يكطرفه

شيشه جام رنگي

29

آئينه شيشه اي قابدار

شيشه خم

30

انواع شيشه اي پرس و يا قالبگير ي شده

ضايعات شيشه و خرده شيشه

31

شيشه به شكل لوله

الياف شيشه

32

شيشه آالت منعكس كننده نورشيشه رفلكت

لوله سفالي

33

ظروف شيشه اي نسوز

پانل پوششي فايبر سمنت

34

شيشه ساعت مچي

لوله بتوني غير مسلح

35

تزئين و دكورزني ظروف چيني

تانك بتوني

31

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

36

گلدانهاي سفالي

پل بتوني

37

سراميك شيشه اي

قالب گچي

38

كاالهاي سراميكي مورد مصرف در صنعت

خمير بتون

39

دستشويي سراميكي

واتر پروف بتون

40

محصوالت سراميكي نسوز در متالورژي

ترميم كننده بتون

41

ساكارو قطعات نسوز

پوشش ديواره كف  -كاشي كاري و موزائيك كاري در شرايط خاص

42

محصوالت سراميكي نسوز آزمايشگاهي

پوشش ديواره كف  -طراحي و نصب سراميك و سنگ طبيعي

43

محصوالت سراميكي نسوز آزمايشگاهي

پوشش ديواره كف  -طراحي و نصب كاشي موزائيكي و صفحه اي

44

آجر ماسه سيماني

پوشش ديوار و كف  -طراحي و نصب كاشي در ديوارهاي بيروني

45

آجر قفلي

كاشي هاي سراميكي  -تعيين تغييرات جزئي رنگ

46

قطعات پيش ساخته سفالي مسطح

ظروف شيشه اي غذاخوري  -شوک حرارتي

47

قطعات ويژه كاشي و سراميك

ظروف شيشه اي غذاخوري  -مقاومت در برابر شرايط ماكروويو

48

خاک گچ بسته بندي شده

ظروف شيشه اي غذاخوري  -ظروف بلور

49

لوازم بهداشتي سيماني

ظروف شيشه اي غذاخوري  -ظروف كريستال

50

كانال ابرساني كشاورزي بتوني

ظروف شيشه اي غذاخوري  -تعيين مقاومت شيميايي

51

قالب بتوني

ظروف شيشه اي غذاخوري  -ظروف اوپال

52

قطعات تزئيني بتوني

ظروف شيشه اي غذاخوري  -ظروف شيشه اي مقاوم در برابر حرارت

53

انواع بتون و مالت از قبل مخلوط شده

روش ها و شيوه هاي به سازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي

54

پانل سنگ

55

سرويس بهداشتي سنگي

56

سنگ مصنوعي با فن آوري نانلو

57

ريسمان نسوز

58

انواع پوكه صنعتي و معدني

59

انواع پودرهاي صنعتي و معدني

60

تيوپ سيليكاتي كلسيم

61

كنسانتره ذغال سنگ

62

ويفر سيليكون پلي كريستال به ابعاد /2×125×125

63

ديوار پيش ساخته سنگ  -پوب و پلي استر

64

گروت نوعي مالت منسبط شونده

65

روغن قالب بتون

66

سيليكون كربنات

67

سيفون فايبر گالس

68

سقف فايبر گالس

69

پنجره فايبرگالس

70

ورق فايبر گالس

71

انواع لوله هاي كامپوزيت

32

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

72

انواع فيلم پالستيكي چند اليه

73

لگن دستشويي پالستيكي

74

انواع كفپوش پالستيكي

75

صفحات عايق پالستيكي

76

فوم پلي اتلين

77

شيشه ايمني ساختمان  -ويژگي ها

78

راهنماي كاربرد دستورالعمل بهسازي ساختمان هاي موجود  -ساختمانهاي بنايي

79

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود  -ساختمانهاي بتني

80

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي ساختمانهاي موجود  -ساختمانهاي فوالدي
موجود

81

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختمان

82

ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري

83

تعيين مقاومت در برابر اتوكالو ظرف لعابدار بدنه سفيد

84

تعيين ميزان نور گذري قطعات سراميكي  -روش آزمون

85

تعيين مقاومت دكور و لعاب ظروف سراميكي لعابدار در برابر شويندها  -روش
آزمون

86

تعيين جذب آب قطعات سراميكي  -روش آزمون -

87

مقاومت در برابر تغيير ناگهاني دما ( شوک حرارتي ) ظروف سراميكي  -روش
آزمون

88

ظروف چيني غذاخوري  -ويژگي ها

89

ظروف شيشه اي غذاخوري  -تعايف و طبقه بندي

90

تعيين ميزان نور گذري ظروف شيشه اي غذاخوري  -روش آزمون

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
91

ايستگاه بيهوشي

92

تجهيزات الكتريكي پزشكي -قسمت -29-2الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد
ضروري شبيه سازهاي راديوتراپي

93

اتصاالت انعطاف پذير فشار باال

94

لوله تراشه بدون كاف

95

لوله تراشه كاف دار

96

پلي كربنات ها 1

97

پلي كربنات ها 2

98

ماسك هاي صورت يكبار مصرف پزشكي -ويژگي ها و روش هاي آزمون

99

ماسك هاي صورت يكبار مصرف پزشكي -روش آزمون تعيين مقاومت نفوذ

100

دندانپزشكي – سوزن هاي سترون يكبار مصرف براي تزريق دندانپزشكي-ويژگيها و
روشهاي آزمون(تجديدنظر)

101

كاتترهاي داخل عروقي سترون شده يكبارمصرف-قسمت پنجم:كاتترهاي سوزن دار
براي عروق محيطي(تجديدنظر)

102

كيفيت سيال دياليز براي همودياليز و درمان هاي مرتبطه

103

آب مورد استفاده در دياليز درمانهاي مرتبطه

104

تغليظ كننده براي همودياليز و كاربردهاي مرتبطه

33

پژوهشكده برق،مكانیك و ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
ردیف

عناوین استانداردهای در دست تدوین

عناوین استانداردهای مصوب

105

ايمپلنت هاي قلبي عروقي و اندام مصنوعي – سيستم هاي مخزن رگي قلب – رگي
سخت پوسته(با و بدون فيلتر)

106

ايمپلنت هاي قلبي عروقي و اندام مصنوعي – سيستم هاي ابي پس قلبي ريوي –
فيلترهاي خطر خون سرخرگي

107

تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت  – 6-2الزامات خاص براي ايمني از تجهيزات
درمان كننده با ريز موج (مايكرو ويو)

108

كاندومهاي الستيكي از جنس التكس طبيعي -الزامات و روشهاي آزمون

109

وسايل حمايت تنفسي -اصطالحات ،تعاريف ،نمادهاي گرافيكي و واحدهاي اندازه
گيري

110

دندانپزشكي -پليمرهاي پايه ارتودنسي-
قسمت دوم :پليمرهاي پايه ارتودنسي

111

كيت كمكهاي اوليه تكي بيمار براي فجايع و بالياي عمده

112

وسايل پزشكي تشخيصي در شرايط آزمايشگاهي -اطالعات تهيه شده توسط توليد
كننده -برچسب گذاري

113

كيت كمكهاي اوليه تكي بيمار قابل حمل روي موتورسيكلت ها

114

پالستيكها -پالستيكهاي بازيافتي – ويژگيهاي پلي وينيل كلرايد بازيافت شده

115

تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت  – 17-2الزامات خاص براي ايمني از تجهيزات
كنترل كننده اتوماتيك براكيوتراپي تجهيزات پس از بارگذاري

116

تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت  – 32-2الزامات خاص براي تجهيزات مرتبط با
اشعه ايكس

117

دندانپزشكي -وسايل كمكي االستومري براي استفاده در ارتودنسي -ويژگيها و
روشهاي آزمون

118

دستگاه دياليز خون

119

اطالع رساني سالمت -مديريت ايمني اطالعات براي نگهداري از راه دور وسايل
پزشكي و سيستم هاي اطالعات پزشكي

120

وسايل پزشكي – راهنماي انتخاب استاندارد ها براي حمايت از اصول ضروري براي
ايمني و عملكرد وسايل پزشكي

121

وسايل پزشكي – سيستم هاي مديريت كيفيت – راهنماي كاربرد استاندارد ايران –
ايزو 13485

پژوهشكده سیستم های مدیریت و كیفیت بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های مدیریت
1

مديريت استمرار كسب وكار -ويژگيها

مديريت استمرار كسب وكار -ويژگيها

2

مديريت استمرار كسب وكار-كدهاي اجرايي

سيستم مديريت انرژي براساس en16000

3

چارچوب ارزيابي مواد در چرخه توليد

34

پیوست شماره  -2ایجاد و اداره كمیته های فني ،فرعي و گروه های كاری
متناظر
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي بسته بندی و سلولزی
ردیف

عناوین كمیته های فني اداره شده

عناوین كمیته های فني ایجاد شده

1

ISO TC 122

2

ISO/TC 122/SC3

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
مواد شيميايي)(TC47

3

كيفيت آب ( )TC147

4

TC 147/ SC 2

5

پوشش هاي فلزي و معدني ()TC 107

6

TC 107/SC 3

7

TC 107/ SC 4

8

مواد مرجع ()REMCO

9

رنگ ها و جالها ()TC 35

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
10

TC 219/ WG3

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
11

كميته فني نساجي TC 38

TC219-Floor coverings

12

TC 38/SC 2:Cleansing,finishing and water resistance
)دبير(tests

13

TC 38/SC1:Tests for coloured textiles and colorants
)رئيس(

14

TC 38/SC 24: Conditioning atmospheres and physical
)رئيس(tests for textile fabrics

15

كميته متناظر ISIRI/TC 120

16

کمیته فرعی ISIRI/TC120/SC 1

17

کمیته فرعی ISIRI/TC120/SC 2

18

مسوول گروه كاري  - WG3از كميته متناظر 219

19

TC94/SC3

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
1

قهوه

كدكس باقيمانده داروهاي دامي

2

كميته بين المللي خوراک دام

كدكس خوراک دام

3

كدكس شير و فراورده هاي آن

كميته متناظر خوراک دام

4

كدكس افزودني ها

5

كدكس باقيمانده آفت كش ها

6

كدكس تغذيه و غذاهاي رژيمي خاص

7

غالت و حبوبات

8

كدكس ميوه و سبزي هاي فرايند شده

9

كدكس روغن

35

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
ردیف

عناوین كمیته های فني اداره شده

عناوین كمیته های فني ایجاد شده

10

دانه هاي روغني

11

روغنها و چربيها

12

اصول كلي كدكس

13

ميوه و سبزي تازه و خشك

14

كدكس آالينده ها

15

گوشت  ،مرغ  ،ماهي  ،تخم مرغ و فرآو.رده هاي آن

16

چاي

17

نشاسته و فرآورده هاي آن

18

كدكس شير و فرآورده هاي آن

19

كدكس غالت و حبوبات

20

كميته اجرايي

21

كدكس آب معدني طبيعي

22

ميوه و سبزي فرايند شده

23

كاكائو و شكالت

24

قهوه

25

كميته بين المللي خوراک دام

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
26

ميكروبيولوژي موادغذايي TC 34-SC 9

27

بيولوژي آب TC 147/SC 5

28

غذاهاي حاصل از بيوتكنولوژي كدكس

29

مقاومت به مواد آنتي ميكروبيال كدكس

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
30

برچسب گذاري مواد غذايي

31

كيفيت آب

32

كميته فني كدكس نمونه برداري و روش آزمون

33

كميته فني كدكس بهداشت مواد غذايي

34

شير و فرآورده هاي شيري

35

سيستم مديريت ايمني مواد غذايير

36

آناليز بيوماركرهاي مولكولي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

ايمني تجهيزات فناوري اطالعات و صوتي و تصويري

2

عملكرد لوازم خانگي

3

المپ و تجهيزات مربوطه

4

كميته فني مديريت انرژي

5

كميته فني فناوري پيل سوختي

6

ماشين هاي الكتريكي دوار

7

قوانين فني عمومي براي تعيين انرژي صرفه جويي شده در پروژه هاي بهبود
بخش هاي صنعتي و ساير بخش ها

36

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو نیرو محركه
ردیف

عناوین كمیته های فني اداره شده

عناوین كمیته های فني ایجاد شده

8

sc 1 (TC 22) ISIRI/TC 22/SC1

9

ISIRI/TC 22/SC 25

10

 ISIRI/TC 22كميته متناظر

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
11

تراكتورها و ماشين االت كشاورزي و جنگل داري

12

تجهيزات آبياري و زهكشي

13

بويلرها و ظروف تحت فشار

14

تسمه ها و پولي ها

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
15

آزمايشگاههاي تشخيص طبي و سيستمهاي آزمون در شرايط آزمايشگاهي

16

كنترل كيفيت در وسايل پزشكي و جنبه هاي مريوط به آن

17

ارزيابي بيولوژيك وسايل پزشكي

18

كاشتني هاي جراحي

19

وسايل و تجهيزات بيهوشي و تنفسي

20

وسايل تزريق براي فرآورده هاي دارويي و كاتترهاي داخل عروقي

21

وسايل انتقال و تزريق براي مصارف طبي ودارويي

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
22

پيشنهاد ايجاد كميته متناظر(232در شرف اقدام

پیوست شماره  -3تدوین استانداردهای بین المللي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
ردیف

عناوین استانداردهای بین المللي پیشنهاد شده

1

تعيين مقاومت الياف االستان در برابر آب كلردار (آب استخرهاي شنا)

2

تعيين ثبات رنگ كفپوش هاي نساجي در برابر شامپو كردن

عناوین استانداردهای بین المللي مصوب
تعيين مقاومت الياف االستان در برابر آب كلردار (آب استخرهاي شنا)

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
3

 Probiotic bacteria- Assessment of safety and efficacyIn Vitro test methods

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
4

روغن هاي تهيه شده به روش پرس سرد

37

پیوست شماره -4آموزش
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي بسته بندی و سلولزی
عناوین دوره های

ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان ادارات

دوره

نام مدرس

كل
1

قوطي فلزي پر90/1/3

90/01/03

منيژه عبدي

قوطي فلزي پر

90/01/03

منيژه عبدي

2

قوطي فلزي خالي و پوشش مورد مصرف آن

90/05/02

منيژه عبدي

قوطي فلزي خالي و
پوشش مورد مصرف آن

90/05/02

منيژه عبدي

3

مقواي بهداشتي

90/11/01-9

الله جاويد

دستمال كاغذي،حوله
كاغذي و كاغذ توالت

خرداد 90

فرحناز بهزادي-
معصومه دندانفرد

4

كبريت(آزمون بسته بندي و شيميايي)

90/ 08/ 08-09

الله جاويد

خمير كاغذ در مصارف
بهداشتي

مرداد90

""

5

پاكت بسته بندي سيمان

90/ 08/ 08-09

الله جاويد

كاغذ چاپ و تحرير

آبان 90

""

6

كاغذ روزنامه

بهمن 90

""

7

مقواي بهداشتي

90/9/11
90/11/10

الله جاويد

8

كبريت(آزمون بسته
بندي و شيميايي)

90/ 08/ 08-09

الله جاويد

9

پاكت بسته بندي سيمان

90/ 08/ 08-09

الله جاويد

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
10

آشنايي با استاتدارد ضد يخ

90/4/28

الله عدل نسب

شامپو

90/9/ 19-20

باقر احساني

11

آشنايي با استاندارد ضد يخ

90/11/17

الله عدل نسب

مايع ظرفشويي

90/9/ 19-20

باقر احساني

12

آشنايي با استاندارد هاي ضديخ و مايع ترمز

90/8/9-10

فرناز قاضي كياني

13

آشنايي با استاندارد پودرهاي آتش خاموش كن

90/4/27

سوسن اسماعيل پور

14

آشنايي با استاندارد پودرهاي آتش خاموش كن

90/7/25

15

آشنايي با استاندارد پودرهاي آتش خاموش كن

بهمن 1390

16

آشنايي با استانداردهاي رنگ هاي ساختماني

90/3/28-29

17

آشنايي با استانداردهاي رنگ هاي ساختماني

90/6/26-27

18

آشنايي با استانداردهاي رنگ هاي ساختماني

90/6/26-27

19

آشنايي با استانداردهاي رنگ هاي ساختماني

90/11/29-30

سوسن اسماعيل پور
حسن بيگلري
فاطمه غفارزاده
فاطمه غفارزاده
فاطمه غفارزاده
فاطمه غفارزاده

20

شامپو

90/4/6 -7

باقر احساني

21

صابون

90/4/4 -5

باقر احساني

22

مايع ظرفشويي

90/4/7

باقر احساني

23

سفيد كننده

90/4/7

باقر احساني

24

شيشه پاک كن

90/7/5 -6

باقر احساني

25

وازلين

90/8/30

باقر احساني

26

شامپو

90/8/28 -29

باقر احساني

38

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
عناوین دوره های

ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان

دوره

نام مدرس

ادارات كل
27

روغن موتور

تير 13و14

وحيد امينيان

28

روغن موتور

آبان  8و9

وحيد امينيان

29

روغن موتور

بهمن  17و 18

وحيد امينيان

30

گريس

تير 15

وحيد امينيان

31

گريس

آبان10

وحيد امينيان

32

گريس

بهمن19

وحيد امينيان

33

لوله هاي پليمري

مرداد 3و4

الله سنگ سفيدي

34

لوله هاي پليمري

دي  19و 20

الله سنگ سفيدي

35

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
دوره تشك خواب ماشيني

90/9/13 -14

آفاقي  -ولي بيگي

چرم طبيعي

 90/9/19الي
90/9/20

مريم سمسارها

37

چرم مصنوعي

90/9/9 -90/9/7

مريم سمسارها

38

چرم مصنوعي

 90/5/18الي
90/5/19

مريم سمسارها

39

دوره آموزشي پارچه (كارآموز از آزمايشگاه همكار)

90/9/1 -2

فرناز نعيمي نيا

40

نخ والياف

90/8/10 -11

مليحه نازي

41

نخ الياف

خرداد90

مجتبي پوراصفهاني

42

پايپوش

تير 90وبهمن 90

مجتبي پوراصفهاني

43

فرش ماشيني

شهريور 90

مجتبي پوراصفهاني

44

پتو

مهر 90

مجتبي پوراصفهاني

45

پايپوش

1خرداد الي 3
خرداد90

شهال احمدي

46

پايپوش (سه روز)

8بهمن الي 10

ميالد ولي بيگي

47

پنبه هيدروفيل(سه روز)

بهمن ماه

ميالد ولي بيگي

36

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
1

2
3
4
5
6

90/7/3 -4
90/3/28 -29

الدن رشيدي-
نوشين قلي پور-
شهرزاد اميرحسني

سركه

90/4/27
90/7/3 -4

ناديا احمدي

چاي

90/8/17 -18
90/4/21 -22

مژگان راد

روغن ها و چربيهاي خوراكي

نگهدارنده و رنگ

ريكا جواشير

90/4/7
بستني
قندو شكرو عسل

90/4/14

نگار جيالنچي

90/7/26 -27
90/6/14 -15

مژگان راد

39

كمپوت و كنسرو

90/11/23

رضا فرخي

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

عناوین دوره های
نام مدرس

كارشناسان ادارات كل

90/6/20 -22

بنفشه نصيري

90/9/26
90/11/29
90/6/26

كورش دانشمند-
رويا نوربخش

خوراک دام

90/10/12
90/6/13

مازيار تقوي

فرآورده هاي گوشتي

90/10/11
90/6/14

تقوي  -مجتبايي

11

فرآورده هاي لبني

90/10/11

12

نوشيدني ها

90/10/3

7

افزودني ها

8

آزمونهاي شيميايي آب

9
10

ناديا احمدي

نمك

90/7/5 -6
90/10/90/8/3

14

قهوه و پودر كاكائو

90/10/5 -4

مژگان راد

15

نوشيدني مالت

90/9/5

ناديا احمدي

آرد گندم

90/9/30

فرناز دستمالچي

16

برگزاری دوره

نام مدرس

نگار جيالنچي

علوي -نصيري-
جوانشير

13

آموزشي جهت

تاریخ

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
17

گوشت و فرآورده ها

90/9/5-6

ابراهيمي

تجهيزات پزشكي

90/2/7

ساره داورزني

18

مواد غذايي كنسرو شده

90/4/18

نازدار مارونسي

آب معدني

90/4/18

مهدي دوچشمه

19

آرايش بهداشتي

90/9/5 - 6

رامش مهرپور

آب معدني

90/4/18

مهدي دوچشمه

20

زعفران

90/4/18

اطهري نيا

21

مواد غذايي كنسرو شده

90/4/18

نازدار مارونسي

22

گوشت و فرآورده هاي آن

90/6/12- 13

ابراهيمي

23

ميكروبيوولژي آرايشي بهداشتي

90/6/12- 13

رامش مهرپور

24

تجهيزات پزشكي

90/6/26 - 27

ساره داورزني

25

آب معدني

90/6/12

مهدي دوچشمه

26

عرقيات

90/6/12

شهپر مقدمي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

المپ و روشنايي

2

الكترونيك (صوتي -تصويري و مانيتور

3

المپ و روشنايي

4

الكترونيك (صوتي -تصويري و مانيتور

5

المپ و روشنايي

6

الكترونيك (صوتي -تصويري و مانيتور

7

ايمني لوازم خانگي برقي

15و  16مرداد

8

ايمني لوازم خانگي برقي

21و  22آبان

فرشته زماني

9

باالست

21و  22آبان

فرشته زماني

28و  29تير

زهرا رحمتيان

27تير

زهرا رحمتيان

12و  13شهريور

زهرا رحمتيان

1آذر

زهرا رحمتيان

17و  18دي

زهرا رحمتيان

8بهمن

زهرا رحمتيان
فرشته زماني

40

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
عناوین دوره های

ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان ادارات

دوره

كل
8و  9بهمن

فرشته زماني
فخري نعيمي
"
"

10

ايمني لوازم خانگي برقي

11

محافظ و مجموعه بند رابط

8و 9و  10مرداد

12

پريز و دوشاخه

18و  19مرداد

13

محافظ و مجموعه بند رابط

14

كليد براي مصارف خانگي

15

محافظ و مجموعه بند رابط

16

كليد براي مصارف خانگي

17

پريز و دوشاخه

18و  19بهمن

18

سيم و كابل

1و 2و  3مرداد

شيرزاد حسن بگي

19

سيم و كابل

7و 8و  9آذر

شيرزاد حسن بگي

20

سيم و كابل

8و 9و  10بهمن

شيرزاد حسن بگي

21

الكتروموتور

22و  23مرداد

آفريده امينيان

22

الكتروموتور

3و  4آبان

آفريده امينيان

23

فيلتر هوا

24

فيلتر هوا

25

فيلتر هوا

26

فيلتر هوا

27

لنت ترمز

28

لنت ترمز

29

فيلتر هوا

90/4/27

30

فيلتر هوا

90/4/27

31

فيلتر هوا

90/4/27

32

فيلتر هوا

90/4/27

33

فيلتر روغن

90/4/28

34

فيلتر هوا

90/6/14

35

فيلتر هوا

90/6/14

36

فيلتر هوا

90/6/14

37

فيلتر هوا

90/6/14

38

كمك فنر

90/7/10

39

فنر تخت

90/7/26

40

فنر تخت

90/7/26

41

فيلتر روغن

90/7/26

42

فيلتر روغن

90/7/26

16و 17و  18مهر

"

25مهر

"

15و 16و 17بهمن

"

25بهمن

"

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
90/3/30

علي ملكي

90/3/30

علي ملكي

90/3/30

علي ملكي

90/3/30

علي ملكي

90/3/30

علي ملكي

90/3/30

علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي رزاقي فر
علي رزاقي فر
علي رزاقي فر
علي ملكي
علي ملكي

41

نام مدرس

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
عناوین دوره های

ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان

دوره

ادارات كل
43

فيلتر هوا

90/7/26

44

فيلتر هوا

90/7/26

45

لنت ترمز

90/7/26

46

لنت ترمز

90/7/26

47

لنت ترمز

90/7/26

48

فيلتر هوا

90/7/26

49

فيلتر روغن

90/8/29

50

فيلتر هوا

90/8/29

51

فيلتر هوا

90/8/28

52

لنت ترمز

90/8/28

53

لنت ترمز

90/8/28

54

فيلتر هوا

90/9/28

55

لنت ترمز

90/9/28

56

فيلتر هوا

90/9/28

57

فيلتر هوا

90/9/28

58

فيلتر روغن

90/9/28

59

كاله ايمني

90/9/29

60

كاله ايمني

90/9/29

61

فيلتر هوا

90/10/12

62

فيلتر هوا

90/10/12

63

فيلتر هوا

90/10/12

64

فيلتر هوا

90/10/12

فيلتر هوا

90/10/12

66

فيلتر روغن

90/10/13

67

لنت ترمز

90/11/29

68

فيلتر هوا

90/11/30

69

فيلتر هوا

90/11/30

70

لنت ترمز

90/11/29

71

لنت ترمز

90/11/29

72

فيلتر هوا

90/11/30

73

شمع خودرو

90/11/30

74

فيلتر روغن

90/11/29

75

فيلتر هوا

90/11/29

65

علي ملكي
علي ملكي
حميدرضا مكاري
حميدرضا مكاري
حميدرضا مكاري
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
حميدرضا مكاري
حميدرضا مكاري
علي ملكي
حميدرضا مكاري
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي رزاقي فر
علي رزاقي فر
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
علي ملكي
حميدرضا مكاري
علي ملكي
علي ملكي
حميدرضا مكاري
حميدرضا مكاري
علي ملكي
علي رزاقي فر
علي ملكي
علي ملكي

42

نام مدرس

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
عناوین دوره های
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان

دوره

ادارات كل
76

فيلتر روغن

90/11/29

علي ملكي

77

فيلتر هوا

90/11/30

علي ملكي

78

فيلتر روغن

90/11/29

علي ملكي

79

فيلتر هوا

90/11/30

علي ملكي

80

فيلتر روغن

90/11/30

علي ملكي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
81

شير سيلندر گاز مايع

90/4/7 -6

ناصر هاشمي وند

82

صندلي اداري گردان و ثابت

13/04/90

رضا اميركافي

83

انواع آبگرمكن مخزن دار

90/4/13 -12

ناصر هاشمي وند

84

انواع سيلندر گاز مايع

90/4/13 -14

ناصر هاشمي وند

85

انواع يخچال و فريزر

90/4/13 -12

زهرا اشراقي

86

ميلگردهاي ساختماني

90/4/19 -20

مرادي رحيم آبادي

87

آبگرمكن فوري

90/4/19 -21

رضا اميركافي

88

شير گاز توپي

90/6/13 -14

هادي كامجو

89

كنترلهاي چندكاره

90/6/27 -28

احمدپور

90

كولر آبي

90/7/5 -6

91

ايمني اسباب بازي

90/7/4 -5

هادي كامجو

92

لوله هاي گازرساني

90/7/5 -6

ناصر هاشمي وند

93

صندلي گردان اداري

90/7/11

ناصر هاشمي وند

94

سيلندر آتش خاموش كن

90/11/9 -10

ناصر هاشمي وند

95

شير سيلندر گاز مايع

رضا اميركافي

90/10/4 -5

هادي كامجو

96

شير گاز توپي (ربع گرد)

90/10/11 -12

اسماعيل احمدپور

97

كنترل هاي چندكاره

90/10/25 -26

هادي كامجو

98

ديگ زودپز خانگي

90/10/27 -28

رضا اميركافي

99
100
101
102

ميلگردهاي ساختماني
اسباب بازي
كولر آبي
يخچال و فريزر

زهرا اشراقي

90/11/9 -10
90/11/9 -10

محمد امين مرادي
زهرا اشراقي

90/11/11 -12
90/11/17 -19

كيهان مبصريان

103

انواع سيلندر گاز مايع

90/11/16 -17

هادي كامجو

104

آبگرمكن مخزن دار

90/11/16 -17

نادر مومني

105

آبگرمكن فوري

نادر مومني

90/11/25 -26

106

شير اجاق گازي ساده

90/12/1

ناصر هاشمي وند

107

قطعات فالش تانك

90/12/7

حسين درايتي

108

انواع سيلندر آتش خاموش كن

90/12/8 -9

هادي كامجو

43

نام مدرس

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
عناوین دوره های
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان

دوره

نام مدرس

ادارات كل
110
111
112
113
114

- 90/7/9 - 90/11/8
90/3/7

عبدالرضا مرشدي

شيشه و چيني

90/10/3 - 90/5/1

"

شيشه و چيني

- 90/7/90- 90/3/9
90/11/10

"

سيمان

90/10/4 - 90/5/2

شيشه و چيني

"

90/10/ 5 - 90/5/3

شيشه و چيني

"

مصالح غير سنگي

- 90/7/9 - 90/3/7
8/11/90

محمد زيني وند

مصالح سنگي

- 90/8/3 - 90/2/20
90/11/10

هما قعري

مصالح سنگي

-90/8/10 -90/2/25
90/11/ 17

"

مصالح سنگي

90/6/ 16 -90/2/24
90/11/15-90/8/9 -

"

مصالح سنگي

90 /8/ 7 -90/6/14
90/11/11

"

-90/6/12 -90/2/18
90/11/1-90/8/8/

"

121

كاشي و سراميك

-90/6/5 -90/3/28
90/8/7
90/11/ 23

حميد سامانيان

122

كاشي و سراميك

90/2/26

حميد سامانيان

123

آموزش استاندارد گاز وازلينه

124

سوزنهاي تزريق زيرجلدي يكبارمصرف

125

ايمني الكتريكي تجهيزات پزشكي

115
116
117
118
119

مصالح سنگي
120

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي

126
127
128
129
130
131
132
133

90/3/17 -18

رحيم فرجي

آموزش استاندارد گاز
وازلينه

90/3/17-18

رحيم فرجي

90/3/23

شهاب معينيان

آموزش استاندارد برانكار

90/7/12

سيد مجتبي
طيب زاده

90/4/4 -5

مجتبي طيب زاده

90/5/24

شهاب معينيان

90/5/11 -12

رحيم فرجي

سرنگ هاي تزريق براساس استاندارد770-1

90/5/25

شهاب معينيان

آزمون دوره اي سيلندرهاي گاز طبي

90/6/30

مجتبي طيب زاده

آموزش استاندارد برانكار

90/7/12

مجتبي طيب زاده

90/8/1 -2

مجتبي طيب زاده

باند و گاز زخم بندي

90/8/10 -11

رحيم فرجي

نخ جراحي

90/8/23 -24

رحيم فرجي

گاز اكسيژن طبي
باند و گاز زخم بندي

آموزش استاندارد انواع عصاي معلولين

44

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
عناوین دوره های
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

مسئولین كنترل كیفیت

دوره

نام مدرس

آموزشي جهت

تاریخ برگزاری

كارشناسان ادارات

دوره

نام مدرس

كل
134

90/8/29

شهاب معينيان

90/8/29 -30

كوروش حاذق
جعفري

136

سرنگهاي تزريق انسولين بر مبناي استاندارد
3591

90/9/27

سيد شهاب معينيان

137

سرنگ هاي يكبارمصرف پزشكي بر مبناي استاندارد
770-1

90/9/28

138

سوزنهاي تزريق زيرجلدي بر مبناي استاندارد
3979

90/9/29

شهاب معينيان

139

گاز اكسيژن طبي

90/10/6

شهاب معينيان

140

آزمون دوره اي سيلندرهاي گاز طبي

90/10/7

مجتبي طيب زاده

141

باند و گاز زخم بندي

90/11/10 -11

رحيم فرجي

142

نخ بخيه جراحي

90/11/24 -25

رحيم فرجي

143

پوشش محافظ بهداشتي (كاندوم)

90/11/27 -28

حاذق جعفري

135

گاز اكسيژن طبي
پوشش محافظ بهداشتي (كاندوم)

شهاب معينيان

پیوست شماره  -6آموزش
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
عناوین كارگاه های
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت
دانشجویان

تاریخ برگزاری دوره

نام مدرس

90/5/ 1-5

فرناز قاضي كياني

آموزشي برگزار

تاریخ برگزاری

شده و مخاطبین

دوره

دوره
1

ضديخ و مايع ترمز

2

پودر آتش خاموش كن

3

رنگ هاي پايه حالل و پايه آب

90/5/ 8-10

4

پودرهاي شوينده

90/5/ 1-5

5

شامپو

90/5/ 1-5

6

صابون

90/5/ 1-5

7

مايع ظرفشويي

90/5/ 1-5

8

سفيد كننده

90/5/ 1-5

9

خمير دندان

90/5/ 1-5

مرداد 90

سوسن اسماعيل پور
فاطمه غفارزاده
باقر احساني
باقر احساني
باقر احساني
باقر احساني
باقر احساني
باقر احساني

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
10

آشنايي با روان كننده ها

طي سال

وحيد امينيان

11

آشنايي با پالستيكها

طي سال

الهام ابراهيم-
الله سنگ سفيدي

45

نام مدرس

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
عناوین كارگاه های
عناوین دوره های آموزشي جهت

ردیف

دانشجویان

آموزشي برگزار

تاریخ برگزاری

شده و مخاطبین

دوره

تاریخ برگزاری دوره

نام مدرس

90/7/20
90/2/12

بنفشه نصيري-
ريكاجوانشير-
مينا علوي

آشنايي با آالينده هاي
پايدار زيست محيطي-
منابع و اثرات آن

90/7/18 90/3/28

كورش دانشمند-
رويا نوربخش

مايكوتوكسين ها

نام مدرس

دوره

1

افزودني ها

2

آب آشاميدني

3

آزمايشگاههاي كمپوت و كنسرو -لبنيات-
گوشت و خوراک دام -غالت -نوشيدني ها-
روغن  -افزودني ها -خشكبار -آب آشاميدني و
فلزات سنگين -قند

4

آبميوه

5

قند وشكر

90/5/26 90/5/1

كليه همكاران
آزمايشگاههاي گروه
پژوهشي غذايي و
كشاورزي

90/6/15 90/8/15

ناديا احمدي

90/10/6 -7
90/6/7 -8

مژگان راد

6

غالت و فرآورده هاي آن

90/6/14

فرناز دستمالچي

7

فرآورده هاي لبني

90/7/11

نگار جيالنچي

8

مايكوتوكسين ها

90/7/12

منصوره مظاهري-
كاظمي

9

كمپوت و كنسرو

90/8/12

قاسم فدوي

10

استخراج اسيد نوكلئيك

90/4/28 -27

11

رديابي غذاهاي تراريخته

90/7/9 90/7/13

مختاري  -حيدرزاده
 -حيدرپور

12

استخراج DNA

90/8/22-23-25

مرجان حيدرزاده

13

استخراج  DNAاز كلزاPCR

90/11/ 8-9-25

مرجان حيدرزاده

14

كليه آزمايشگاه هاي گروه ميكروبيولوژي

90/8/21

خانم فردين
اوليايي و با
همكاري خانمها
رويا نوربخش و
احمدي

90/7/12 -11

منصوره مظاهري

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
مرجان حيدر زاده

RFLP
ارزيابي ايمني محصوالت
پروبيوتيك

90/6/27 -26
90/2/29

مرجان حيدر زاده
مژگان حيدرپور

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
90/5/31 - 90/5/9

كارشناسان گروه

ارزيابي ايمني پروبيوتيك

15

ارزيابي پروبيوتيك

16

ميكروبيولوژي فرآورده
هاي ادويه و زعفران

90/2/29

مژگان حيدرپور

90/2/ 14-15

مژگان حيدرپور

90/8/2

اكرم فياضي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

المپ و روشنايي

3ارديبهشت

زهرا رحمتيان

2

المپ و روشنايي

28و  29تير

زهرا رحمتيان

3

الكترونيك (صوتي -تصويري و مانيتور )

27تير

زهرا رحمتيان

12و  13شهريور

زهرا رحمتيان

15و  16مرداد

فرشته زماني

"

فرشته زماني

ارديبهشت،خرداد،تير 90

فخري نعيمي
"
"

1و  3مرداد

شيرزاد حسن بگي

4

المپ و روشنايي

5

ايمني لوازم خانگي برقي

6

باالست

7

قطع و وصل

8

سرپيچ و محافظ

مرداد

9

"

شهريور

10

سيم و كابل
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كابل قدرت

90/7/9 -10

شيرزاد
حسن بگي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
عناوین كارگاه های
ردیف

عناوین دوره های آموزشي جهت
دانشجویان

تاریخ برگزاری دوره

نام مدرس

 45روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

 30روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

 17روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

 30روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

 17روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

 30روزه

علي ملكي  -رزاقي -
حميدرضا مكاري

آموزشي برگزار

تاریخ برگزاری

شده و مخاطبین

دوره

نام مدرس

دوره
11
12
13
14
15
16

قطعات خودرو
قطعات خودرو
قطعات خودرو
قطعات خودرو
قطعات خودرو
قطعات خودرو

كارگاه آموزشي كمك
فنر خودرو

90/8/4

علي رزاقي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
17

شير كنترل شناور

18

اسباب بازي و روروک

فروردين ماه

زهرا اشراقي

90/1/20تا90/1/21

امير كافي

19

كولر آبي

 90/4/20تا 90/4/31

زهرا اشراقي

20

متالورژي

 90/4/20تا 90/4/31

ايرج آقاياري

21

كولر آبي

 90/5/1تا 90/5/31

زهرا اشراقي

22

متالورژي

 90/5/1تا 90/5/31

هادي كامجو

23

متالورژي

 90/5/1تا 90/5/20

هادي كامجو

24

كولر آبي

90/6/01تا 90/6/20

زهرا اشراقي

كاهش مصرف انرژي در
لوازم برودتي خانگي

90/10/5

پیوست شماره -7همایش ها و سمینارها
پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
ردیف

عناوین همایش/سمینار برگزار

افراد برگزار كننده

تاریخ برگزاری

شده

همایش/سمینار

همایش/سمینار

عناوین همایش/سمینار كه گروه
پژوهشي در برپایي آن همكاری
داشته است

تاریخ برگزاری
همایش/سمینار

1

ارائه اطالعات براي اجالس كشورهاي عضو
 D8در وزارت جهاد كشاورزي

2

نمايشگاه هفته پژوهش

يك هفته  90/9/21تا
90/9/27

3

همايش روغن زيتون (داوري مقاالت)

90/10/6 90/10/20

4

همايش ملي زيتون

فتانه شكرالهي-عضو
كميسيون سياستگذاري،
زهرا پيراوي ونك -عضو
كميته علمي براي داوري
مقاالت

دهم بهمن ماه
1390

شيمي روغن زيتون -ايمني روغن زيتون

همايش روغن زيتون و سالمت

5
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90/2/26

دهم بهمن ماه 1390

90/11/10

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
ردیف

6

عناوین همایش/سمینار برگزار

افراد برگزار كننده

تاریخ برگزاری

شده

همایش/سمینار

همایش/سمینار

همايشآشنايي مديران و كارشناسان
پژوهشگاهباطرح صنعت

فهيمدخت مختاري

90/7/16

عناوین همایش/سمینار كه گروه
پژوهشي در برپایي آن همكاری
داشته است
امنيت مواد غذايي

همایش/سمینار
90/2/28 -29

سومين همايش ملي ايمني زيستي و
مهندسي ژنتيك

7

تاریخ برگزاری

90/3/23 -24-25

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
قبادی دانا  -مهدي

8

استانداردايمني سالمت

1

هفتميننشست عمومي كميته فني المپ
و تجهيزات مربوطه INEC/TC34

دوچشمه  -چراغي  -نازدار
نازدار مارونسي

90/7/17

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
زهرا رحمتيان

90/2/25

2

استاندارد و انرژي

شيرزاد حسن بگي/گروه
پژوهشي برق و الكترونيك

90/8/29 -30

3

مديريت انرژي

شيرزادشيرزاد حسن بگي

90/2/26

1

كارگاه آموزشي كمك فنر خودرو

اصول و مباني مديريت و صرفه جويي انرژي

استانداري ايالم -
8/5/1390

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو و نیرو محركه
شركت فرآوري و ساخت -
رزاقي فر  -حميدرضا
حميدرضا مكاري

90/8/4

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
آشنايي با سيستم هاي بهره وري انرژي

2

90/8/26

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
3

4

خانم فرانك فائقي
/هماهنگ كننده كليه امور
اجرايي سمينار

همايش علمي –تخصصي هفته استاندارد

90/7/20

سيد مجتبي طيب زاده/
عضويت در كميته علمي
سمينار

همايش تخصصي استانداردهاي تجهيزات
پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و
استريليزاسيون

90/11/19 -20

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

پژوهشكده سيستم ها و
برق و مكانيك و ساختمان

همايش استاندارد و اطمينان بخشي

90/7/19

پیوست شماره  -8سخنراني های علمي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
ردیف
1

تاریخ سخنراني ایراد شده

عناوین سخنراني های ایراد شده

ارديبهشت 1390

اندازه گيري شيميايي و كاربرد مواد مرجع

نام سخنران
زهره ساالروند

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
2
3

Producing a new fluffy textured polyamide 6 yarn
Design of a pilotplant texturing machine for continous dyeing and false twist
texturing
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90/11/112

مليحه نازي

90/11/12

مليحه نازي

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
ردیف

تاریخ سخنراني

عناوین سخنراني های ایراد شده

ایراد شده

نام سخنران

1

بررسي مدل پايش باقيمانده آفت كشها در اتحاديه اروپا  -قوانين و مقررات و استاندارد ها در كشاورزي كدكس غذايي
ايران و ساختارها

90/7/5 -6- 7

رويا نوربخش

2

بررسي  ECN42روغن زيتون تصفيه شده شيراز ،همايش منطقه اي علوم و صنايع غذايي

شهريور 1390

سمانه آهنگر-
زهرا پيراوي

3

مقايسه اسيدهاي چرب روغن زيتون تصفيه شده شيراز و گيالن ،همايش منطقه اي علوم و صنايع غذايي

شهريور 1390

سمانه آهنگر-
زهرا پيراوي

4

تاثير رنگدانه هاي كاروتنوييدي بر پايداري اكسيداتيو روغن هاي زيتون فرابكر ايراني ،همايش ملي زيتون ،سالن همايش
هاي بين المللي هتل المپيك

90/11/10

ساناز سلماني زاده-
زهرا پيراوي ونك

5

اثر پارامتر محيطي دما بر روي فاكتور  ECN42روغن زيتون ايراني ،همايش ملي زيتون سالن همايش هاي بين المللي
هتل المپيك

90/11/10

سمانه آهنگر-
زهرا پيراوي

6

بررسي تركيب اسيدهاي چرب و اسيد چرب اشباع در موقعيت  2تري اسيل كليسرول روغن زيتون فرابكر ايراني ،همايش
ملي زيتون سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيك

90/11/10

راحله علويان-
زهرا پيراوي

7

تغييرات ايجاد شده در تركيبات (روغن ،اسيدهاي چرب ،توكوفرول و پلي فنل تام) رقم كنسرو اليا در طول فرايند كنسرو
كردن ،همايش ملي زيتون سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيك

90/11/10

نسيم نيكزاد-
زهرا پيراوي -
محمد علي سحري

8

نقش استانداردهاي ملي و بين المللي در تعيين معيار هاي كيفي و خلوص روغن زيتون  ،سالن همايش هاي بين المللي
هتل المپيك

90/11/10

فتانه شكراللهي-
زهرا پيراوي

9

بررسي وضعيت باقيمانده آفت كشها در كشور

90/7/19

رويا نوربخش

10

روش ساده تشخيص مالمين در شيرخشك

90/2/10-11

منصوره مظاهري-
انصاري

11

اثر تخريب اشعه  UVبر آفالتوكسين  B1در پسته

90/6/21

منصوره مظاهري

12

Review to Mycotoxin controlling Rules in Iran

90/6/19

منصوره مظاهري

13

Review to Iran codex committee on Food contaminents peonats

90/6/20

منصوره مظاهري

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
90/2/28

مرجان حيدر زاده

14

ارزيابي بيشترين تعداد احتمالي اشرشياكلي در همبرگرهاي صنعتي ايران

فهيمدخت مختاري
جمشيد گودرزي

15

برچسبگذاري محصوالت تراريخته

90/3/24

16

گستره كاربرد تحقيقات بيولوژي در استانداردسازي

90/7/19

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
17

ارزيابي روشهاي ميكروبيولوژي در جداسازي كپكها ومخمرها با استفاده از محيط كشتهاي YGC ،DCRBCA ،DG18

18

ارزيابي بيشترين تعداد احتمالي اشرشيا كلي در همبرگرهاي صنعتي ايران

90/2/28

شهپر مقدمي

ارديبهشت 1390

زهره پوراعتدال

19

ارزيابي ايمني پروبيوتيك

90/2/29

مژگان حيدرپور

20

لزوم برچسب زني در موادغذايي تراريخته

90/3/24

رامش مهرپور

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

اصول مديريت انرژي

2

لزوم و اهميت استقرار سيستم مديريت انرژي

90/8/29 - 30

شيرزاد حسن بگي

90/2/11

شيرزاد حسن بگي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
3

عوامل تأثيرگذار بر اعتماد مصرف كننده به فروشنده و توليد كننده – هفته استاندارد

90/7/20

شهال حبيبي

4

برچسب مصرف انرژي كولر آبي و يخچال و فريزر

90/8/26

زهرا اشراقي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
5

اعتماد به آزمايشگاه هاي كنترل كيفي از طريق ارزيابي آزمايشگاه

90/7/20

سيد شهاب معينيان

6

استاندارد و مسئوليت هاي اجتماعي

90/7/20

كوروش حاذق جعفري

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

خلق اطمينان جهاني با رعايت استانداردها

3

ارزش اعتماد

2

90/10/27
Financial management and budget practices
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علي رضا خاكي فيروز

24-Nov-11

علي رضا خاكي فيروز

90/7/19

شكوفه شيخ حسيني

پیوست شماره -9پوسترهای علمي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
تاریخ ارائه پوستر

نام ارائه كننده پوستر

عناوین پوسترهای ارائه شده

1

A novel three phase dispersive liquid-liquid microextraction technique
based on aliquat 336 for extraction of antibiotics in milk; Optimization
based on screening design and response surface methodology

Malaysia
1390/7/6

الله عدل نسب

2

Optimization of Cu(II)-ion imprinted polymeric beads for ultra-trace
monitoring of copper in different real samples using a Box-Behnken design

 Malaysia1390/7/5

الله عدل نسب

Iran-1390/10/22

الله عدل نسب

مهرماه 1390

سوسن اسماعيل پور

ردیف

3
4

Development of a sensitive method for determination of methadone in
biological samples using nano-structured α-carboxy polypyrrol as a sorbent
of solid-phase microextraction
A Novel Ionic Imprinted Polymer as the selective solid phase for extraction
of ultra trace Lead(II) combined with flame atomic absorbtion
spectrometry:synthesis,characterization,and analytical applications

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
5

90/12/3

اصالح نانوكپسولهاي بتاسايكلودكسترين جهت اتصال بر روي سطح الياف سلولزي

مليحه نازي

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
1

Gas purification using hydrate technology and porous media

90/2/28-29

2

The role of step-heating hydrate dissociation on gass hydrate equilibrium
point mesurment

90/2/28-29

نوشين قلي پور

3

Inspection of oflatoxin in Imported to Iran

90/6/19

منصوره منصوره مظاهري

4

سيستم رديابي الزامي جديد در صنايع شيالتي

90/9/30

ناديا احمدي

5

ضرورت سيستمهاي گواهي بهداشتي تضميني براي رعايت استانداردهاي بهداشتي آبزيان

90/9/30

ناديا احمدي

6

اثر دماي مناطق گرمسيري بر روي اسيدهاي چرب روغن زيتون شيراز ،نخستين همايش فراملي بهينه
سازي زنجيره توليد ،توزيع و مصرف در صنايع غذايي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

ارديبهشت 90

سمانه اهنگر -زهرا پيراوي ونك

7

تاثير اقليم محل رشد درخت زيتون بر رنگدانه اي روغن زيتون فرابكر ايراني ،همايش ملي زيتون سالن
همايش هاي بين المللي هتل المپيك

90/11/10

ساناز سلماني زاده -زهرا پيراوي ونك

8

تغييرات ايجاد شده در تركيبات كنسرو زيتون  -بيستمين كنگره صنايع غذايي دانشگاه صنعتي شريف

اذر ماه 1390

نسيم نيكزاد -محمد علي سحري -زهرا
پيراوي ونك

9

آبزي پروري ارگانيك شيوه اي نوين در تجارت آبزيان

90/9/30

ناديا احمدي -رويا نوربخش

نوشين قلي پور

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
90/2/29-30

10

ارزيابي خواص پروبيوتيكي بيفيدوباكتريوم هاي جدا شده از استان هاي غربي كشور

11

بيوتروريسم

90/3/23

12

عوامل مؤثر بر زندهماني بيفيدوباكتريوم روي سويه B94

90/9/2

13

ارزيابي ايمني پروبيوتيكها

مژگان حيدر پور ،مرجان حيدر زاده
مرجان حيدر زاده
مژگان حيدر پور

ارديبهشت 1390

مژگان حيدر پور

14

Assessment of probiotic properties of bifidobacterium isolated from
western provinces of Iran

خرداد 1390

مژگان حيدر پور ،فهيمدخت مختاري

15

Enumeration of probiotic organisms in Iranian commercial yogurts

خرداد 1390

مژگان حيدر پور ،فهيمدخت مختاري

ارديبهشت 1390

مژگان حيدر پور ،فهيمدخت مختاري

خرداد 1390

مژگان حيدر پور ،فهيمدخت مختاري

16

بررسي وجود و شمارش باكتريهاي پروبيوتيك

17

ارزيابي خطر سويههاي تغيير ژنتيك يافته پروبيوتيكها

50

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
تاریخ ارائه پوستر

نام ارائه كننده پوستر

ردیف
18

كليدهاي  5گانه در سالمت غذا

ارديبهشت 1390

رامش مهرپور ،حيدر پور

19

بررسي خواص پروبيوتيكي بيفيدوباكتريومها

ارديبهشت 1390

مژگان حيدر پور

20

بررسي زندهمان بيفيدوباكتريوم الكتيس در طي رسيدن پنير ليقوان

ارديبهشت 1390

عليرضا لواساني ،مژگان حيدر پور

خرداد 1390

عليرضا لواساني ،مژگان حيدر پور

21

عناوین پوسترهای ارائه شده

Study of viability of Bifidobacterium lactis in Liqvan cheese

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
22

كليدهاي پنجگانه براي راهنمايي غذاي سالمتر

90/2/28

رامش مهرپور
مژگان حيدرپور

23

بررسي كيفيت بهداشتي عرقيات بسته بندي شده در سراسر ايران بين سالهاي 1388 -1389

90/2/28

شهپرمقدمي

90/2/10-11

شهپر مقدمي

90/2/29

مژگان حيدرپور

90/3/23-25

اطهري نيا  -داورزني -مهدي دوچشمه
مژگان حيدرپور

25

Isolation of Vibrio parahaemlyticus Garnelen ( shrimp ) By multiplex
)polymeras chain reaction (m-PCR
ارزيابي خصوصيات پروبيوتيكي بيفيديو باكتريهاي جدا شده از استان هاي غرب كشور

26

استاندارد و ايمني در آزمايشگاه ميكروبيولوزي مواد غذايي

27

ارزيابي ايمني بيفيديوباكتريوم هاي جدا شده از استان هاي غربي كشور

90/3/2

28

شمارش و بررسي وجود باكتري هاي پروبيوتيك در ماست هاي تجاري

90/3/2

مژگان حيدرپور

29

ارزيابي ايمني پروبيوتيك هاي تراريخته

90/3/24

مژگان حيدرپور

30

كاربرد سيسستم تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني در بادام زميني

90/9/3 -1

ساره داورزني -مهدي دوچشمه

31

بررسي ميزان آلودگي آب هاي بسته بندي شده

90/9/3 -1

ساره داورزني-مهدي دوچشمه

90/9/3 -1

ساره داورزني -مهدي دوچشمه

90/9/3-1

رامش مهرپور

90/12/10-9

ساره داورزني-مهدي دوچشمه

24

32

Management of drinking water under crisis condition

33

برچسب گذاري مواد غذايي حاصل از مهندسي ژنتيك

34

كاهش آكريل آميد در سيب زميني

پیوست شماره  -10مقاالت علمي و ترویجي در سال 90
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
ردیف

ارائه كننده مقاله

عناوین مقاالت

محل ارائه  /چاپ مقاله

تاریخ

1

مديريت ريسك ISO 13000

مجتبي پوراصفهاني

ماهنامه استاندارد

ارديبهشت 90

2

تكميل پايدار ضد بو براي منسوجات پنبه اي

مجتبي پوراصفهاني

مجله نساجي امروز

خرداد90

3

زنده كردن خاطرات از طريق منسوجات هوشمند

فرناز نعيمي نيا

ماهنامه صنعت نساجي

تيرماه 90

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
1

بررسي وضعيت باقيمانده آفت كشها در كشور

رويا نوربخش -برازندگان

روزنامه دنياي اقتصاد

90/7/23

2

نقش استانداردهاي ايمني مواد غذايي در اعتمادسازي تجارت بين الملل

ناديا احمدي

روزنامه دنياي اقتصاد

90/7/23

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
3

درباره ليستريا مونوسايتوژنز بيشتر بدانيم

اطهري نيا –داورزني

سنبله

مرداد 90

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

استاندارد عامل توسعه پيل هاي سوختي

شيرزاد حسن بگي

مجله هيدروژن و پيل سوختي

فروردين 1390

2

نقش استاندارد در مديريت انرژي

شيرزاد حسن بگي

روزنامه دنياي اقتصاد /مقاله برتر
روز جهاني استاندارد

90/7/20

3

ارزيابي عملكرد سيستم ريز توليد پيل سوختي

شيرزاد حسن بگي

مجله مهندسي شيمي

پذيرش

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
4

رحيم فرجي

باندهاي زخم بندي داراي كربن فعال

51

مقاله برتر هفته استاندارد/روزنامه
دنياي اقتصاد

90/7/20

پیوست شماره  -11تالیف و ترجمه متون تخصصي در سال 90
پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
ردیف
1

تاریخ نشر كتاب

عناوین كتب تالیف/ترجمه شده
چوب هاي صنعتي جنگل هاي ايران

مترجم/مولف/تدوین كننده كتاب
احمد ثمريها  -علي رضا خاكي فيروز

1390

پیوست شماره  -12مقاالت علمي و پژوهشي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
ردیف

عناوین مقاالت

3

Optimized conditions for liquid-phase microextraction based
on solidiﬁcation
of ﬂoating organic droplet for extraction of nitrotoluene
compounds by using
response surface methodology
Optimization of surfactant-assisted three phase hollow fiber
microextraction combined with HPLC–UV for the
determination of methimazole in biological samples and
animal feed
بررسي فلزات سنگين در نمك معادن گرمسار

4

بررسي فلزات سنگين در نمك معادن گرمسار

1

2

محل ارائه  /چاپ

ارائه كننده مقاله

مقاله

تاریخ

الله عدل نسب

Analitical methods

2011

الله عدل نسب

Journal of separation
science

)2012(revised

سوسن اسماعيل پور

فصل نامه تخصصي نمك

بهار 1390

زهره ساالروند

فصل نامه تخصصي نمك

بهار 1390

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
ارزيابي خواص پروبيوتيكي بيفيدوباكتريوم هاي جدا شده از استان هاي غربي كشور

مرجان حيدرزاده

كنگره پروبيوتيك دانشگاه
شهيد بهشتي

ارديبهشت ماه 90

2

ارزيابي بيشترين تعداد احتمالي اشرشياكلي در همبرگرهاي صنعتي ايران

مرجان حيدرزاده

همايش امنيت مواد غذايي
دانشگاه آزاد سوادكوه

ارديبهشت ماه 90

1

3

چالش هاي اخالقي و حقوقي پيش رو در رشد فارماكوژنتيك

جمشيد گودرزي

مجله اخالق پزشكي

90/7/19

4

مطالعه ميزان سميت نانونقره بر روي سلولهاي بنيادي مزانشيمي

مژگان حيدرپور

مجله تحقيقات دامپزشكي
دوره 66

دي 1390

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
5

ارزيابي پايداري حرارتي ،خصوصيات انتي اكسيدان تركيبات فنلي و پوفيل
اسيدهاي چرب در روغن حاصل از مغزهاي خوراكي(پسته ،گردو ،و بادام) نمايهISC

سميه مزيناني -زهرا پيراوي

مجله علمي پژوهشي علوم و
فناوري غذايي

سال سوم شماره دوم
تابستان 90

6

تركيب اسيدهاي چرب و اسيد چرب اشباع در موقعيت  2تري اسيل گليسرول
روغن زيتون فرابكر ايراني(علمي پژوهشي وزارت بهداشت) ISC

راحله علويان -زهرا پيراوي

مجله علمي پژوهشي علوم
غذايي و تغذيه

مقاله پژوهشي
پذيرفته شده

7

مقايسه تركيب اسيد هاي چرب روغن زيتون در مناطق مختلف ايران  ،مجله علمي
پژوهشي علوم و فناوري غذايي علوم و فناوري غذايي نمايه ISC

سمانه اهنگر -زهرا پيراوي

مجله علمي پژوهشي علوم و
فناوري غذايي

مقاله پژوهشي
پذيرفته شده

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
1

اعتماد ،پل ارتباطي مصرف كننده و توليد كننده

شهال حبيبي

2

ارزيابي سودحاصل از سرمايه گذاري ،مشاركت در استانداردسازي را افزايش مي
دهد

شهال حبيبي

دنياي اقتصاد

90/7/23

هفته نامه خبر تحليلي
استاندارد

تير 1390

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

ابراهيم پور كاسماني -
علي رضا خاكي فيروز

اثر قارچ  P.chrysosporiumبر ويژگي هاي نوري خمير كاغذ ممرز

52

فصلنامه تخصصي علوم و
فنون منابع طبيعي

ISI  مقاالت-13 پیوست شماره
 گروه پژوهشي شیمي و پلیمر-پژوهشكده شیمي و پتروشیمي
تاریخ

 چاپ مقاله/ محل ارائه

ارائه كننده مقاله

90/10/20

Journal of Fluorescence
/ springer

حسن بيگلري

عناوین مقاالت
Development of Flow Injection Spectrofluorimetric Detection
System for the Determination of Homocysteine

ردیف
1

 گروه پژوهشي نساجي و چرم-پژوهشكده شیمي و پتروشیمي
1390/11

Carbohydrate polymers

مليحه نازي

Modiﬁcation of b-cyclodextrin with itaconic acid and
application of the new derivative to cotton fabrics

2

 گروه پژوهشي مواد غذایي-پژوهشكده غذایي و كشاورزی
May 2011volum46pages:951-955

International نشریه
journal of Food science
technology &

(2012) 89:371–
378

Am Oil Chem Soc J

رضا فرخي
زهرا پيراوي ونك

Identification of pork genome in commercial meat extracts for
Halal authentication by SYBR green I real-time PCR

1

The influence of growing region on fatty acids and sterol
composition of Iranian olive oils by unsupervised clustering
methods

2

 گروه پژوهشي بیولوژی-پژوهشكده غذایي و كشاورزی
Jan-12

مژگان حيدرپور

Toxicon 59 مجله

Histopathological changes induced by Hemiscorpius lepturus
scorpion venom in mice

3

 گروه پژوهشي میكروبیولوژی-پژوهشكده غذایي و كشاورزی
9 November,
2011

african journal of
microbiology research

مريم قبادي دانا

High-level acetaldehyde production by an indigenous
Lactobacillus strain obtained from traditional dairy products of
Iran

4

 گروه پژوهشي ساختماني و معدني- مكانیك و ساختمان،پژوهشكده برق
2011

2011

2011

2011

2011

journal of noncrystalline solids
JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS
AND ADVANCED
MATERIALS
JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS
AND ADVANCED
MATERIALS
ADVANCES IN
MATERIALS
SCIENCE
Processing and
Application of
Ceramics

2011

Solid State Sciences

2012

New Journal of Glass
and Ceramics
Journal of the Korean
Ceramic Society
JOURNAL OF
OPTOELECTRONICS
AND ADVANCED
MATERIALS

2012

2011

بهزاد مهدي خاني

Crystallization behavior and microstructure of
(CaO.ZrO2.SiO2)-Cr2O3 based glasses

1

Investigation of optical absorbance and crystallization of
vanadium oxide in glasses

2

Effect of manganese oxide on redox iron in sodium silicate
glasses

3

THE EFFECT OF COMPOSITIONAL CHANGES ON THE
CRYSTALLISATION BEHAVIOUR AND MECHNICAL
PROPERTIES OF Li2O–CaO–SiO2–Al2O3

4

Synthesis of nano-sized β-tricalcium phosphate via wet
precipitation

5

بهزاد مهدي خاني

بهزاد مهدي خاني
بهزاد مهدي خاني
بهزاد مهدي خاني
بهزاد مهدي خاني
بهزاد مهدي خاني
بهزاد مهدي خاني

Effect of zinc oxide on microhardness and sintering behavior of
MgO-Al2O3-SiO2 glass ceramic system
Investigation of Crystallization and Microstructure of Na2OCaO-P2O5-SiO2-Al2O3 Bio Glass Ceramic System
Effect of Al2O3 on crystallization behavior and microstructure
of Na2O-CaO-P2O5-SiO2 glass-ceramic system

7

The effect of chromium oxide on optical spectroscopy of
sodium silicate glasses

9

6

8

بهزاد مهدي خاني

 گروه پژوهشي سیستم های كیفیت-پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي
Neutral sulfite semi-chemical pulping of Bagasse

2011

World Applied Science
Journal, 2011

علي رضا خاكي فيروز

2011

BioResources 6(3),
3313-3323, 2011

- احمد ثمريها
علي رضا خاكي فيروز

Application of NSSC Pulping to Sugarcane Bagasse

2

American-Eurasian
J.Agric. & Environ.
Sci.,11(1):15-18,2011

- محمد نعمتي
- احمد ثمريها
علي رضا خاكي فيروز

Studying the Effects of Refining Intensity on Fiber Properties of
NSSC Pulp

3

2011

53

1

پیوست شماره  -14عناوین جزوه های آموزشي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
عناوین جزوه آموزشي

ردیف
1

آشنايي با پليمرها

تاریخ نشر جزوه

مترجم/مولف/تدوین كننده

آموزشي

جزوه آموزشي

تير ماه 90

الله سنگ سفيدي

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
2

شناخت مايعات ترمز

سال 90

فرناز قاضي كياني

3

آشنايي با ضد يخ

سال 90

الله عدل نسب

4

تشك خواب ماشيني

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
دي ماه 1390

جميله آفاقي

5

جزوه آموزشي چرم طبيعي

آذر 1390

مريم سمسارها

6

جزوه آموزشي چرم مصنوعي

آذر 1390

مريم سمسارها

7

جزوه آموزشي پارچه

8

آشنايي با پايپوش

آذر 90

فرنازنعيمي نيا

تير ماه 90

مجتبي پوراصفهاني

9

جزوه پتو

مهر ماه 90

مجتبي پوراصفهاني

10

جزوه فرش ماشيني

شهريور90

مجتبي پوراصفهاني

11

جزوه نخ و الياف

مهر ماه 90

مجتبي پوراصفهاني

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
1

جزوه سركه

سال90

ناديا احمدي

2

جزوه آبميوه

سال 90

ناديا احمدي

3

جزوه مايكوتوكسين ها

سال 90

منصوره مظاهري

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
4

ستروني وسايل پزشكي -روش صافي غشايي

1390

ساره داورزني

5

ستروني وسايل پزشكي -روش كشت مستقيم

1390

ساره داورزني

6

ميكروبيولوژي فراورده هاي سلولزي

1390

رامش مهرپور

7

ميكروبيولوژي فراورده هاي قنادي

1390

رامش مهرپور

8

ميكروبيولوژي فراورده هاي آرايشي بهداشتي

1390

معصومه اطهري نيا

9

ميكروارگانيسم هاي هاگزا

1390

اكرم فياضي

10

راهنماي تضمين كيفيت براي آماده سازي و ساخت محيط هاي كشت در آزمايشگاه ميكروبيولوژي

1390

ناديا احمدي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
1

آشنايي با اصول و مباني مميزي انرژي

1390

شيرزاد حسن بگي

2

آشنايي با اصول و مباني سيستم مديريت انرژي

1390

شيرزاد حسن بگي

3

آشنايي با استانداردهاي تعيين معيار مصرف انرژي

1390

شيرزاد حسن بگي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
4

كنترل كيفيت باند و گاز زخم بندي

خرداد 1390

رحيم فرجي

5

كنترل كيفيت انواع نخ جراحي

خرداد1390

رحيم فرجي

6

تجهيزات الكتريكي پزشكي -الزامات عمومي براي ايمني پايه و عملكرد ضروري

خرداد1390

سيد مجتبي طيب زاده

7

كنترل كيفيت سرنگهاي يكبارمصرف پزشكي

خرداد1390

سيد شهاب معينيان

8

سوزنهاي زيرجلدي يكبارمصرف پزشكي براساس استاندارد3979

خرداد1390

سيد شهاب معينيان

9

گاز اكسيژن طبي

خرداد1390

سيد شهاب معينيان

10

كنترل كيفيت ست هاي يكبارمصرف تزريق (عملكرد با سيستم جاذبه)

خرداد1390

غالمحسين رزق دوست

11

كنترل كيفيت ست هاي يكبار مصرف تزريق از نوع بورت دارعملكرد با سيستم جاذبه(ميكروست)

خرداد1390

غالمحسين رزق دوست

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

سيستم مديريت انرژي

2

راهنماي سيستم مديريت انرژي
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ارديبهشت 90

علي اكبر آژيده

تيرماه 90

علي اكبر آژيده

پیوست شماره  -15عناوین بروشور های اطالع رساني
پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
ردیف

عناوین بروشور اطالع رساني

مترجم/مولف/تدوین كننده

تاریخ نشر بروشور

1

درباره انرژي هاي تجديد پذير بيشتر بدانيم

1390

شيرزاد حسن بگي

2

درباره كابل كواكسيال بيشتر بدانيم

1390

شيرزاد حسن بگي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
1390

3

در باره ست سرم يشتر بدانيم

4

در باره ميكروست بيشتر بدانيم

5

در باره گاز زخم بندي بيشتر بدانيم

6

نخ جراحي ،استاندارد و مصرف كننده

7

آشنايي با استرياليزرهاي پزشكي و آزمايشگاهي

8

در باره دستكش جراحي بيشتر بدانيم

9

در باره دستكش معاينه بيشتر بدانيم

10

در باره پوشش محافظ بهداشتي(كاندوم) بيشتر بدانيم

1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390

غالمحسين رزق دوست
غالمحسين رزق دوست
رحيم فرجي
رحيم فرجي
سيد مجتبي طيب زاده
كوروش حاذق جعفري
كوروش حاذق جعفري
كوروش حاذق جعفري

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
1

1390

خدمات حمايتي صنعت

55

فهيم دخت مختاري

پیوست شماره  -16ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشي و فني
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي بسته بندی و سلولزی
ردیف

مخاطبین مشاوره

نوع مشاوره

تاریخ

1

فني

نيك كاال(جهت كارتن هاي بسته بندي)

1390

2

فني

شركت توليدي خطيب زاده(جهت انواع تيشو بهداشتي)

1390

3

حضوري و تلفني

4

مشاوره فني در زمينه تجهيز آزمايشگاه لوله هاي پليمري

اداره كل استاندارد آذربايجان غربي

5

مشاوره فني در زمينه لوله هاي پليمري

اداره كل استاندارد شهر كرد-كردستان-خراسان رضوي

6

مشاوره فني در زمينه استفاده از رنگ هاي پودري در ورق پلي كربنات

اداره كل استاندارد هرمزگان

1390

7

مشاوره در زمينه مواد اوليه پليمري

اداره كل استاندارد گلستان

1390

8

مشاوره فني در زمينه لوله هاي پليمري

شركت سوگستر ماماهان

1390

9

مشاوره فني در زمينه روغن موتور

اداره كل استاندارد هرمزگان

1390

10

مشاوره فني در زمينه تدوين

شركت نياشيمي

1390

11

مشاوره فني در زمينه تدوين

شركت نو آوران آيدا پالستيك

1390

12

مشاوره فني در زمينه مسواک

شركت راسن درمان

1390

13

مشاوره فني درزمينه تدوين

شركت سام فيدارپارسيان

1390

14

مشاوره فني در زمينه تدوين

شركت پارس ليان اروند

1390

15

مشاوره فني درزمينه كفپوش

شركت ايران كفپوش

1390

16

روش آزمون ونحوه آزمون -نوع استاندارد (شماره استاندارد-اجياري-تشويقي)

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
صاحبان صنعت و بازرگانان

از ابتدا تا پايان سال
1390

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
1390
طي سال حداقل 20
مشاوره

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
آزمايشگاه هاي همكار-ادارات استاني

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
1

بررسي حساسيتزايي كرم پاک كننده دست

شركت شايان شيمي

آذر 1390

2

ارزيابي ايمني و تعيين كارايي استارترهاي تخميري

شركت زيست فرايند پارس

آبان 1390

3

كنترل كيفي كيتهاي تشخيصي مولكولي

شركت زيست كاوش ايرانيان

مهر 1390

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
4

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي آرايشي بهداشتي

شركت پارسيان خرمشهر

1390

5

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي آرايشي بهداشتي

آزميشگاه مرجع شيمي تجزيه

1390

6

مشاوره فني در زمينه كيسه چاي

زعفران سحر خيز

1390

7

مشاوره فني در زمينه ظروف يكبار مصرف

ظروف يكبار مصرف استاندارد قزوين

1390

8

مشاوره فني در زمينه دستكش غير سترون

پارسيان اروند خرمشهر

1390

9

مشاوره فني در زمينه گوش پاک كن

استاندارد بوشهر

1390

10

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي آرايشي بهداشتي

آزمايشگاه نوبل

1390

11

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي آرايشي بهداشتي

كيميا آزماي تبريز

1390

12

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي آرايشي بهداشتي

مهد تابان

1390

13

مشاوره و پژوهش در زمينه ضدعفوني كننده ها

دانشگاه تهران

1390

14

مشاوره فني در زمينه پالستيك آنتي باكتريال

سازه گستر سايپا
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1390

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكروبیولوژی
ردیف
15

مخاطبین مشاوره

نوع مشاوره
آزمايشگاه همكار

مشاوره فني در زمينه وازلين مايع

تاریخ
1390

16

مشاوره فني در زمينه استقرار 17025

انرژي اتمي

1390

17

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي غالت و قنادي

آزمايشگاه نوبل

1390

18

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي غالت و قنادي

استاندارد خراسان جنوبي

1390

19

مشاوره فني در زمينه نبات

قند اصفهان

1390

20

مشاوره فني در زمينه فراورده هاي غالت و قنادي

پگاه فارس

1390

21

مشاوره فني در زمينه استقرار 17025

زعفران ادمان

1390
1390

22

مشاوره فني در زمينه استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي همكار

سپاه

23

مشاوره فني در زمينه استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي همكار

دانشگاه آزاد

1390

24

مشاوره فني

شركت اليي ساز

1390

25

مشاوره فني در زمينه منسوجات آنتي باكتريال مورد استفاده در كفش

دانشگاه

1390

26

مشاوره در زمينه ساخت محيط هاي كشت

آزمايشگاه همكار و ادارات كل

1390

27

مشاوره فني در زمينه استقرار 17025

آزمايشگاه همكار و ادارات كل

1390

28

مشاوره در زمينه فراورده هاي گوشتي و لبني

آزمايشگاه همكار و ادارات كل

1390

29

مشاوره فني در زمينه آزمون هاي آب معدني

آزمايشگاه هاي همكار

1390

30

مشاوره فني در زمينه آزمون هاي آب معدني

استاندارد گلستان

1390

31

مشاوره فني در زمينه آزمون هاي آب معدني

استاندارد لرستان

1390

32

مشاوره فني در زمينه آزمون هاي آب معدني

استاندارد كردستان

1390

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
1

ارتقاي كيفيت محصوالت و رفع تنگناهاي تكنولوژيكي

شركت تجهيزات پزشكي هالل ايران

1390

2

ارتقاي كيفيت محصوالت و رفع تنگناهاي تكنولوژيكي

شركت يزد سرنگ

1390

3

تدوين استاندارد بر مبناي تحقيق به منظور ارتقاي كيفيت (آمبوالنس هوايي)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

1390

4

تدوين استاندارد بر مبناي تحقيق به منظور ارتقاي كيفيت(آمبوالنس اتوبوسي)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

1390

5

ارتقاي كيفيت محصوالت و رفع تنگناهاي تكنولوژيكي

شركت صانع طب

1390

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
6

شركت شيشه كاوه فلوت

مشاوره و پژوهش در خصوص تدوين  7عنوان استاندارد شيشه
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1390

پیوست شماره  -17تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
ردیف

عناوین پروژه های پیشنهادی

تاریخ

عناوین پروژه های

تاریخ تصویب

پیشنهاد

مصوب

پروژه

1

ساخت مايع ظرفشويي مرجع

90/1/20

2

پاک كننده انژكتور – ويژگي ها

90/1/20

3

پاک كننده انژكتور – روش هاي آزمون

90/1/20

4

اماده سازي نمونه در فراورده هاي شامپو ،مايع ظرف
شويي و خمير دندان براي اندازگيري فلزات سنگين

90/1/20

5

ساخت پودر شوينده مرجع بر اساس استاندارد ملي 141

6

تعيين شاخص هاي كيفي مايع دستشويي به منظور
تدوين استاندارد ملي

90/1/20

7

ساخت پودر شوينده مرجع بر اساس استاندارد ملي
2040

90/1/20

8

پاک كننده كاربوراتور – ويژگي ها

90/1/20

9

پاک كننده كاربوراتور – روش هاي آزمون

90/1/20

10

تعيين ويژگي هاي كيفي رنگ هاي آكريليك براي
مصارف داخل ساختمان

بهمن ماه
1390

عناوین طرح

عناوین طرح

های در دست

های خاتمه

انجام

یافته

90/1/20

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي پتروشیمي
11

بررسي تاثير نوع رزين مورد استفاده در لوله هاي GRP
بر آب آشاميدني

بهمن 90

12

بررسي سرشيشه ها و پستانك هاي الستيكي و
االستومري موجود در بازار از نظر ميزان آزادسازي -N
نيتروزآمينها

بهمن 90

13

بررسي ميزان استحصال
فرآورده هاي سبك

14

درطي فرآيند روغن پايه از
روغن كاركرده

90/8/1

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
15

شناسايي الياف مويي حيوانات خاص (شامل خوک ،بز،
اسب و گاو) به روشهاي ميكروسكوپي و اسپكتروسكوپي

1390/8

16

بررسي روش مولكولي به منظور شناسايي الياف مويي
حيوانات خاص در مقايسه به روش متداول ميكروسكوپي

1390/8

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي مواد غذایي
بررسي ميزان سزب در كره هاي وارداتي
90/2/24

1

2

بررسي وضعيت فعلي و طرح ساماندهي استاندارد هاي
ملي در حوزه غذايي و كشاورزي

3

طرح كنترل آزمايشگاههاي همكار

4

بررسي ميزان رنگ سان ست يلو در فرآورده حجيم شده
آرد و بلغور غالت

بررسي ميزان رنگ سان
ست يلو در فرآورده حجيم
شده آرد و بلغورغالت

90/2/25
شهريور ماه 90
89/7/18
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89/10/15

بررسي ميزان
رنگ سان ست
يلو در فرآورده
حجيم شده آرد و
بلغور غالت

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي بیولوژی
تاریخ

تاریخ

عناوین پروژه های

پیشنهاد

مصوب

5

افتراق زعفران از گلرنگ با روش مولكولي

دي 90

رديابي GMOها در غذاي
كودک

ارديبهشت 89

6

بررسي حساسيتزايي پوشك كامل كودكان و بزرگساالن

دي 90

بررسي ژنوميك پسته و
باقال در مواد غذائي

ارديبهشت 89

7

بررسي حساسيت زايي پوستي ناشي از مصرف كرم¬هاي
آرايشي و بهداشتي

دي 90

كنترل استاترهاي وارداتي
با روش مولكولي

اسفند 88

8

ارائه روش مناسب جهت تشخيص باكتريوفاژ در كارخانه
هاي لبني

دي 90

9

شناسايي ماهي تن در كنسرو ماهي تن به روش مولكولي

دي 90

10

بررسي دانههاي كلزاي مورد استفاده در صنايع روغن از
نظر وجود ارقام تراريخته به روش ملكولي

دي 90

11

رديابي اقالم تراريخته برنج در برنجهاي وارداتي

دي 90

12

جستجوي مواد تبزا در وسايل پزشكي

دي 90

13

ارزيابي ايمني و كارايي باكتريهاي پروبيوتيك به روش
آزمايشگاهي

دي 90

ردیف

عناوین پروژه های پیشنهادی

تصویب
پروژه

عناوین طرح های

عناوین طرح های

در دست انجام

خاتمه یافته

رديابي GMOها در
غذاي كودک

كنترل استاترهاي
وارداتي با روش
مولكولي

بررسي ژنوميك پسته
و باقال در مواد غذائي

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكرو بیولوژی
بررسي باقيمانده آفت
كش ها در ميوه هاي
داخلي و وارداتي
خريداري شده از بازار
تهران در سال 1390

14

ويژگي هاي ميكروبيولوژي فرآورده هاي غذايي به روش
تخمير

90/10/12

بررسي وتعيين ميزان
بنزوات سديم وسوربات
پتاسيم در انواع خيارشور

88/10/16

15

ويژگي هاي زيتون فرآوري شده به روش تخمير

90/10/15

بررسي آلودگي قارچي ،
جستجو وتعيين ميزان
آفالتوكسين ها
واكراتوكسين  Aدر چاي
سياه داخلي ووارداتي

88/10/8

بررسي وتعيين ميزان
بنزوات سديم
وسوربات پتاسيم در
انواع خيارشور16

16

بررسي چگونگي تأثير محصول اپي مكس اكوا براي
گندزداي آب

90/10/20

بررسي وجود وتشخيص نوع
رنگ مصنوعي در چاي
سياه داخلي و وارداتي

88/10/16

بررسي آلودگي قارچي
 ،جستجو وتعيين
ميزان آفالتوكسين ها
واكراتوكسين  Aدر
چاي سياه داخلي و
وارداتي

17

بررسي چگونگي تأثير محلول  one Drupبر ايمني
سازي آب آشاميدني

90/10/20

18

بررسي باقيمانده سموم درميوه هاي داخلي و وارداتي
بازار شهر تهران

90/10/20

19

تعيين ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي انواع چاشنيهاي مايع
( سركه ميوهاي و سركه الكلي  ،آبغوره  ،آب نارنج )

90/11/16

20

پايش و كنترل كاربرد نگهدارنده¬هاي شيميايي در
انواع آب ميوه وفراوردههاي آن  ،كنسانتره ،
نوشيدني¬هاي ميوه¬اي

90/11/16

21

پايش آب ميوه وفراوردههاي توليد ايران از نظر الودگي
به باكتري  Alicyclobacillus acidoterrestrisو
تعيين حدمجاز باكتري در فرآوردههاي آب ميوهها

90/11/16

بررسي وجود
وتشخيص نوع رنگ
مصنوعي در چاي
سياه داخلي ووارداتي

59

پژوهشكده غذایي و كشاورزی -گروه پژوهشي میكرو بیولوژی
تاریخ

عناوین پروژه های

پیشنهاد

مصوب

ردیف

عناوین پروژه های پیشنهادی

22

بررسي كيفيت بهداشتي آب معدني طبيعي بسته بندي
شده توليد شده در واحدهاي توليدي سراسر كشور

90/11/16

23

بررسي چگونگي حذف ميكروارگانيسم ها از آب معدني
طبيعي در منابع مورد استفاده قبل ار بسته بندي به
صورت فيزيكي با استفاده از غشاء  ( UFبدون استفاده از
هر روش گندزدايي)

90/11/16

24

تعيين ويژگي هاي ميكروبيولوژي و شيميايي رب و سس
انار

90/11/16

25

پايش ميزان نگهدارنده در آب ميوه و نوشابه هاي بدون
گاز توليد داخل و وارداتي خريداري شده از بازار در شهر
تهران در سال 1391

90/11/16

26

بررسي ميزان آلودگي و تعيين ويژگي هاي
ميكروبيولوژي در انواع آجيل و خشكبار

90/11/16

27

بررسي و تعيين ويژگي هاي ميكروبي در مقوا مورد
مصرف در بسته بندي مواد غذايي

90/11/16

28

تعيين ميزان فعاليت آبي در انواع مختلف مواد غذايي
موجود در سطح كشور

90/11/16

29

پايش ميزان باقيمانده نگهدارنده در شامپوهاي توليد
داخل و وارداتي خريداري شده از بازار در شهر تهران در
سال 1391

90/11/16

30
31

بررسي اثر آنتاگونيستي باكتريوسين الكتوباسيل هاي
بومي بر سالمونال  ،استافيلوكوكوس اورئوس  ..به روش
stop in lown
بررسي حساسيت آنتي بيوتيكي الكتوباسيل هاي بومي
جداسازي شده به روش انتشار در ژل

90/11/16
90/11/16

32

بررسي ماندگاري استارترهاي بومي در فرآورده هاي لبني

90/11/16

33

بررسي باقيمانده آنتي ميكروبيال در شير پاستوريزه و
فرادما خريداري شده از بازار تهران در سال 1391

90/11/16

34

بررسي كيفيت بهداشتي آب آشاميدني بسته بندي شده
توليد شده در واحد هاي توليدي سراسر كشور

90/11/16

35

ارائه روش مولكولي براي تشخيص گوشت گربه در نمونه
هاي الشه گوشت و فراورده هاي گوشتي

90/11/16

36

ارائه روش مولكولي براي تشخيص گوشت كالغ در نمونه
هاي الشه گوشت و فراورده هاي گوشتي

90/11/16

60

تاریخ
تصویب
پروژه

عناوین طرح های

عناوین طرح های

در دست انجام

خاتمه یافته

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
ردیف

عناوین پروژه های پیشنهادی

1

پايلوت نيروگاه تركيبي فتوولتاييك و پيل
سوختي در محل پژوهشگاه(ارائه پروپوزال )

2

پروپوزال طرح راه اندازي مركز كفايت
تخصصي

تاریخ

عناوین پروژه های

تاریخ تصویب

عناوین طرح های

عناوین طرح های

پیشنهاد

مصوب

پروژه

در دست انجام

خاتمه یافته

90/11/26
90/8/2

3

تهيه پيش نويس استاندارد-
مصرف انرژي وبرچسب ماشين
هاي ظرفشويي

شهريور 90

4

تهيه پيش نويس استاندارد
دستگاه هاي شربت خنك كن

اسفند 90

5

برچسبانرژي تلويزيون

اسفند 90

تهيه پيش نويس
استاندارد مصرف
انرژي و برچسب
ماشين هاي ظرفشويي

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مكانیك و فلز شناسي
6

طراحي،ساخت و جانمايي پل
ها ي عابر پياده

90/12/22

پروژه برچسب مصرف
انرژي يخچال

7

طراحي،ساخت و جانمايي
ايستگاههاي اتوبوس

90/12/22

تيرآهن نيمه سبك
گروه ملي فوالد ايران

8

بررسي فلزات سنگين در
اسباب بازيها

90/12/22

9

طرح ارتقاء  2گريد در مصرف
انرژي كولر و يخچال و
فريزرهاي خانگي

90/10/1

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي خودرو نیرو محركه
10

ارتقا و كنترل كيفيت محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا شركت آريانا فيلتر آذران

90/5/19

ارتقا و كنترل كيفيت
محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا
شركت تكساز فيلتر

11

ارتقا و كنترل كيفيت محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا شركت خزل فيلتر

90/6/1

ارتقا و كنترل كيفيت
محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا
شركت سيوان فيلتر

12

ارتقا و كنترل كيفيت محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا شركت سوشيانت فيلتر

90/5/19

ارتقا و كنترل كيفيت
محصول توليدي
آزمايشي فيلتر هوا
شركت بارز فيلتر غرب

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي

13

14

طراحي و تعيين يك يا چند روش استاندارد
براي اندازه گيري كميت ماده روان كننده دي
متيل سيلوكسان در سرنگ هاي يكبار مصرفي
پزشكي
بررسي اثربخشي اجراي استاندارد بر روي
روي فشار و حجم تركيدن كاندومها قبل و
بعد از كهنگي تسريع يافته و مقايسه كيفي
اين ويژگي در توليدات داخل و خارج از كشور

مشاوره،آزمونو ارتقاي
كيفيتسوزنهايتزريق
و لوله هاي فوالد مورد
مصرف در ساخت
سوزنها

90/11/25

تعيينويژگيهاي
آمبوالنس هواييبه-
منظورتدوين استاندارد
فراورده

90/11/25

61

ارتقا كيفيت پره
توربينهاي گازي از
جنس سوپر آلياژ

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي مهندسي پزشكي
ردیف

عناوین پروژه های پیشنهادی

تاریخ

عناوین پروژه های

تاریخ تصویب

عناوین طرح های

عناوین طرح های

پیشنهاد

مصوب

پروژه

در دست انجام

خاتمه یافته

15

تعيين روش استاندارد اندازه گيري pH
درباند و گاز زخم بندي

90/11/25

16

بررسي اثربخشي اجراي استاندارد بر روي
نشتي كاندوم ها قبل و بعد از كهنگي تسريع
يافته و مقايسه كيفي اين ويژگي در توليدات
داخل و خارج از كشور

90/11/25

17

توليد دانش فني براي تدوين استاندارد چسب
هاي مورد مصرف در پزشكي بر مبناي
تحقيقات  ،تجربيات و ساير منابع و مراجع
معتبر

90/11/25

تعيينويژگيهاي
آمبوالنس اتوبوسي به
منظور تدوين
استاندارد فراورده
مشاوره ،آزمون و
ارتقاي كيفيت
باندهاي كشي و گاز
وازلينه
مشاوره ،آزمون و
ارتقاي كيفيت
محصوالت يكبار
مصرف

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي ساختماني و معدني
18

پروژه تحقيقاتي جايگزيني الياف آزبست در
صنايع ورق و لوله هاي آزبست سيماني

19

پروژه تحقيقاتي ساماندهي استانداردهاي ملي
ظروف شيشه اي اوپال  ،پيركس  ،كريستال و
بلور  -تعيين معيارها و استانداردها

"

20

پروژه تحقيقاتي ساماندهي استانداردهاي ملي
مصالح شيشه اي ( شيشه هاي خودرو –
شيشه هاي ساختماني – شيشه هاي نوري و
شيشه هاي ايمني مراكز پزشكي و )...

"

21

پروژه تحقيقاتي در زمينه استاندارد سازي
فضاها و مبلمان شهري – سرويس هاي
بهداشتي ثابت و متحرک

"

22

طرح مطالعاتي و تحقيقاتي ارائه دانش فني
براي تدوين استانداردهاي كاشي هاي سنتي و
بومي در ايران

"

23

طرح مطالعاتي و تحقيقاتي تجهيزات و راه
اندازي آزمايشگاه عايق هاي حرارتي

"

24

طرح مطالعاتي و تحقيقاتي تجهيز و راه اندازي
آزمايشگاه شيشه دوجداره

"

تدويناستانداردملي
محصوالتشيشهبا
شركت كاوه فلوت

شش ماه اول
سال 90

طراحي و جانمايي
بيلبوردهاي تبليغاتي
در سطح شهر

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

تدوين برنامه پنجساله طرح طاها

خرداد 1390

مصوب

2

بررسي وضعيت كيفيت خودروهاي توليد
داخل براساس استانداردهاي ملي

آبان ماه 90

بررسي وتدوين برنامه  5ساله
طرح طاها
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پیوست شماره  -18انعقاد تفاهم نامه
پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي شیمي و پلیمر
عنوان تفاهم نامه

ردیف
1

تأسيس دفتر همكاري هاي مشترک

2

همكاري

1

همكاري

طرف تفاهم نامه

وضعیت تفاهم نامه

پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ

تاریخ عقد تفاهم
نامه
آذر ماه 1390

پژوهشكده شیمي و پتروشیمي -گروه پژوهشي نساجي و چرم
پژوهشگاه صنايع رنگ

پژوهشكده برق ،مكانیك ساختمان -گروه پژوهشي برق و الكترونیك
در حال اجرا و عقد قرارداد

دانشگاه تهران

شهريور 1390

پژوهشكده سیستم های مدیریت كیفیت و بازرسي -گروه پژوهشي سیستم های كیفیت
1

تفاهم نامه همكاري با سازمان زيبا سازي شهر تهران

سازمان زيبا سازي شهر تهران

در حال اجرا و عقد قرارداد

ارديبهشت 1390

2

تفاهم نامه همكاري با پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران

در حال اجرا و عقد قرارداد

ارديبهشت 1390

3

تفاهم نامه همكاري با مركز ملي تاييد صالحيت ايران

مركز ملي تاييد صالحيت ايران
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مشخص نيست

پیوست شماره  -19ابالغیه مربوط به واگذاری وظایف پژوهشي سازمان به پژوهشگاه
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