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 مقدمه

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

های زمینه خدمات و توسعه همکاری در المللي کاالها وگسترش استانداردسازی و در نتیجه ایجاد تسهیالت الزم درزمینه تبادل بین

های ارتباطي رسد در صورت فراهم نمودن زمینهباشد. به نظر مياستاندارد ایران مي ملي اقتصادی بر عهده سازمان علمي، فني و فکری،

و مراکز پژوهشي و صاحبان صنایع و عرضه کنندگان کاال و خدمات، به منظور تهیه استانداردهای پژوهش محور بر  يین مراکزدانشگاهب

توان اذعان داشت که استانداردها، بنابراین مي خواهد گردیدرشد و پیشرفت مضاعف کشور فراهم  هایزمینهاساس نیازهای جامعه، 

 باشد.ه شده با کیفیت مطلوب ميئید شده توسط متولیان تولید علم و محصوالت اراحلقه اتصال بین دانش تول

ها و تحقیقات خود با این توصیف در صورتي که استانداردسازی بر مبنای پژوهش شکل بگیرد و همچنین مراکز تولید علم نتایج پژوهش

از طرفي به دلیل  به ارائه محصول با کیفیت را پیدا خواهند کرد. سازی نمایند، عرضه کنندگان محصوالت، گرایشرا در استانداردها پیاده

های کشور نیز در راستای خواسته های علميو تحقیقاتي به رفع نیازهای مشتریان در سطح جامعه، پژوهش مندی مراکز علميعالقه

ثرتری ؤهای مگامباشد مي "لم به ثروت مليتبدیل ع" که هماناتحقق این هدف کالن راستای توان در مي هدفمند خواهد شد و نهایتاً

یره تکمیل زنج در راستای ،ر نظام استانداردسازی در کشوپژوهشي و تحقیقاتي مرجع  مهمترینبرداشت. پژوهشگاه استاندارد به عنوان 

نیز دانش و پژوهش و از یک سو  اتتولید صنایع وبین پل ارتباطي ایجاد و نیز ت محصوالت و خدما بهکشور و کسب اعتماد ملي علمي

ها و مراکز پژوهشي به رفع وکارهای الزم، ضمن هدایت دانشگاهگرفتن سازمناسب و در نظر است با ایجاد بستردرصدد از سویي دیگر، 

به منظور  را "تدوین استانداردهای پژوهش محور"و"کشور به استانداردهای علميتبدیل یافته"استانداردسازی، مقدمات نیازهای علمي

 گروه پژوهشي، 15پژوهشکده،  4وجود سطح جامعه فراهم سازد.  به صنایع، مراکز خدماتي و نهایتاً های علميمعرفي و انتقال پیشرفت

آزمایشگاه تخصصي در پژوهشگاه استاندارد، بستر الزم را  110گروه پژوهشي مجازی و بیش از  2 ای تقاضامحور،گروه پژوهشي منطقه 4

 .برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده است

اهداف و برنامه های خود، ستای تحقق چشم انداز، ماموریت ها، د نیز همانند بسیاری از نهادهای دانش محور، در راپژوهشگاه استاندار

 به دستیابي زمینه قرار داده است و این اصل حاصل نخواهد شد مگراینکه های خود فعالیت سرلوحه را در عملکرد مستمر اصل بهبود

 گردد. پذیرامکان عملکرد مدیریت بهبود با آن

 

 



 ج

 

 نحوه سازماندهی گزارش

دهد. را نشان مي هاحاصل از انجام آن جیو نتا يسازمان یهاتیو فعال فیوظا ها،تیانجام مأمور يبه طور کلي نظام ارزیابي عملکرد چگونگ

میزان و نحوه دستیابي به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و  مقایسه ،اندازه گیری ،یند سنجشآفرنظام ارزیابي عملکرد 

یک  ،ارزیابي .باشدر ميستمم های معین و در دوره زماني معین با هدف بازنگری، اصالح و بهبودپوشش معین با شاخص حتتحوزه 

ها و نهادها ميدر تمامي سازمانر ایجاد تغییر و تحول های در جریان، مدیریت کارآمد و تسریع دفعالیت فرصت قابل توجه برای توسعه

دسترسي  همکاران تمامي و نموده( ساعپ) پژوهشگاه علمي اطالعات سامانه اندازیراه به اقداماستاندارد  پژوهشگاه منظوربدین . باشد

های سامانه ساعپ با تعریف شاخصباشند. دارا ميمذکور  سامانه هفتگي و ماهیانه در به صورت روزانه، را خود عملکرد ثبت گزارشات

مانند  های اختصاصيشاخص گیرد به این ترتیب کهميقرار استفاده مورد پژوهشگاه پرسنل توسط ها و دفاتر ستادیاختصاصي پژوهشکده

 هایيفعالیت نوع براساسهای مورد آزمون و ... ها، نمونهبرگزاری همایش های درون و برون سازماني، تدوین استاندارد،طرح کتب، مقاالت،

ثبت گردیده و قابلیت اخذ گزارشات متنوع  درسامانه مجموعه، هر مدیران ییدتأ با گیرد،مي انجام ستادی ودفاتر هاپژوهشکده در که

 باشد.مدیریتي را دارا مي

به  1398سال در های مختلف پژوهشگاه عملکرد بخشمربوط به ارائه آمار نیز و  اطالعات تنظیمو  آوری، بررسيجمعنتیجه  گزارش حاضر

)ساعپ( در جداول  در سامانه اطالعات علمي پژوهشگاه ساالنهبر اساس اطالعات ثبت شده گزارش این  باشد.مي ترتیب ساختار سازماني

های پژوهشي در پیوست اطالعاتي درج عالیتارائه گردیده است. آمار تفصیلي و جزئیات مربوط به ف 23تا  1و نمودارهای  14تا  1شماره 

 .است شده

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

 شد. بابر عهده واحدهای مربوطه ميو تائید شده لذا مسئولیت صحّت اطالعات ثبت شده  اندنموده
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 1398سال  – امنا هیأت دفتر هاي فعالیت -3 شماره جدول

 ءرئوس فعالیت هاي دفتر هیات امنا ردیف

 مکاتبات ح دركميسيون دائمي و پاسخگویي به بررسي كارشناسي درخصوص موضوعات ارسالي ازحوزه های مختلف پژوهشگاه جهت طر 1

 دستور كار كميسيون دائمي پژوهشگاهتهيه گزارش كارشناسي مورد نياز در خصوص  2

    22/04/1398مورخ  -برگزاری جلسه كميسيون دائمي پژوهشگاه 3

 تهيه صورت جلسه كميسيون دائمي پژوهشگاه 4

 بررسي های كارشناسي درخصوص موضوعات مورد نياز جهت تصویب و مکاتبات الزم با حوزه های مرتبط 5

 هيات امناء تهيه دستور جلسه سيزدهمين جلسه  6

 15/05/1398 -برگزاری سيزدهمين جلسه هيات امناء مورخ 7

 مصوبه از سيزدهمين هيات امناء پژوهشگاه به شرح زیر: 24اخذ  8

 1398تعيين ضریب حقوق اعضاء هيات علمي در سال  8-1

 1398تعيين ضریب حقوق اعضاء غير هيات علمي در سال  8-2

 بر اساس گزارش حسابرس منتخب هيات امناء 1397تصویب صورت های مالي سال  8-3

 1397ی تفصيلي سال بررسي و تصویب اصالحيه بودجه 8-4

 1398ی تفصيلي سال بررسي و تصویب بودجه 8-5

 تصویب برنامه عملياتي پژوهشگاه استاندارد 8-6

 استانداردای تقاضا محور پژوهشگاه تصویب شيوه نامه اجرایي گروه های پژوهشي منطقه 8-7

 1398تعيين حسابرس برای سال  8-8

 1398در سال  پژوهشگاه تيو معامال ينامه مال نیيآ 42معامالت موضوع ماده  دیجد یهانصاب نييتع 8-9

 تعيين تعرفه كارآموزی دانشجویان 8-10

 استانداردهای آزمایشگاهي پژوهشگاه تصویب دستورالعمل تعيين تکليف باقيمانده نمونه 8-11

 نفر عضو غير هيات علمي در پژوهشگاه 30مجوز  استخدام  8-12

 آیين نامه استخدامي اعضای هيات علمي  87اصالح ماده  8-13

 های پژوهشي موجود در پژوهشگاهتصویب تغيير عناوین پژوهشکده ها وگروه 8-14

 انتصاب خانم نسرین عباسي به عنوان معاون مدیر امورمالي 8-15

 انتصاب آقایان مهرداد آقامحمدی و صادق نوروز به ترتيب به عنوان امين اموال و كارپرداز 8-16

 تمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعيت اعضای هيات علمي پژوهشگاه از رسمي آزمایشي به رسمي قطعي 8-17

 پيماني به رسمي آزمایشيتمدید مهلت یک ساله جهت تبدیل وضعيت اعضای هيات علمي پژوهشگاه از  8-18

 «زهره ساالروند»پذیرش مدرک تحصيلي خانم  8-19

 «بنفشه نصيری صحنه»و « منيژه عبدی»پذیرش مدرک تحصيلي خانم ها  8-20

 آیين نامه استخدامي اعضای هيات علمي درخصوص اهم وظایف عضو پژوهشي پژوهشگاه كه وظایف مدیریتي ندارد  24اصالح ماده  8-21

 بازبيني شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد 8-22

 بازخرید خدمت آقای مهدی دوچشمه عضو رسمي پژوهشگاه 8-23

 نفر عضو  هيات علمي در پژوهشگاه  15مجوز  استخدام  8-24
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 پژوهشکده -استان تفکیک به 1398 سال در آزمون هاي نمونه کل تعداد آمار -13 شماره جدول

 تعداد کل استان ردیف
پژوهشکده شیمي و 

 پتروشیمي

پژوهشکده صنایع غذایي 

 کشاورزيهاي فرآوردهو 

پژوهشکده فناوري 

 و مهندسي

 153 9 139 301 آذربايجان شرقي 1

 8 15 29 52 آذربايجان غربي 2

 8 35 9 52 اردبيل 3

 57 48 115 220 اصفهان 4

 1 4 1 6 ايالم 5

 13 1 16 30 بوشهر 6

 3 1 16 20 چهار محال و بختياري 7

 130 212 84 426 خراسان رضوي 8

 20 143 20 183 خوزستان 9

 60 86 30 176 زنجان 10

 33 6 44 83 سمنان 11

 3 4 4 11 سيستان و بلوچستان 12

 14 91 5 110 فارس 13

 71 121 105 297 قزوين 14

 41 31 82 154 قم 15

 31 7 15 53 کردستان 16

 3 2 33 38 کرمان 17

 70 112 77 259 کرمانشاه 18

 0 0 4 4 کهکيلويه و بوير احمد 19

 0 14 30 44 گلستان 20

 1 63 28 92 گيالن 21

 28 9 10 47 لرستان 22

 18 120 10 148 مازندران 23

 37 25 54 116 مرکزي 24

 342 417 1170 1929 هرمزگان 25

 56 19 21 96 همدان 26

 5 5 20 30 يزد 27

 0 0 9 9 خراسان جنوبي 28

 1 24 1 26 خراسان شمالي 29

 184 190 168 542 البرز 30

 449 268 378 1095 تهران 31

 2 7 0 9 سازمان ملي استاندارد )ستاد( 32

 141 256 588 985 ساير 33

 1981 2345 3317 7643 مجموع
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 پژوهشکده -صنعت تفکیک به 1398 سال در آزمون هاي نمونه کل تعداد آمار - 14 شماره جدول

 تعداد کل صنعت ردیف
پژوهشکده شیمي و 

 پتروشیمي

پژوهشکده صنایع غذایي 

 کشاورزيهاي فرآوردهو 

پژوهشکده فناوري 

 و مهندسي

 11 2183 45 2239 غذايي و کشاورزي 1

 0 5 446 451 نساجي و چرم 2

 6 21 1210 1237 صنايع بسته بندي وسلولزي 3

 2 15 1298 1315 شيميايي 4

 435 0 0 435 خودرو و نيرو محرکه 5

 333 0 0 333 الکترونيك برق و 6

 168 50 0 218 مهندسي پزشکي 7

 255 0 0 255 ساختماني ومعدني 8

 0 0 0 - هااوزان و مقياس 9

 0 0 0 - خدمات 10

 669 0 0 669 مکانيك فلز شناسي 11

 0 0 0 - بهاانگ فلزات گران 12

 102 71 317 490 ساير 13

 1981 2345 3316 7642 مجموع

 

 

آزمون شده، عودت شده و در دست  يهاشده توسط پژوهشگاه شامل نمونه افتيدر يها( جمع کل نمونه14 و13 )شماره ول فوقاجد *

 .لحاظ شده است ده،يرس انيها به پاکه آزمون آن ييهاتعداد نمونه 2و  1که در جداول شماره  يآزمون است در حال

 



 نمودارهاي مقايسه عملكرد
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 ستاد و هاپژوهشكده انسانی نیروي تعداد مقايسه – 1نمودار 

 

 

 

 همكاري قرارداد نوع اساس بر پژوهشگاه پرسنل تعداد مقايسه - 2نمودار 
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 ملی( کمیته ملی )مصوب استانداردهاي تدوين -3نمودار 

 

 

 

 سازمانی درون آموزشی هاي دوره برگزاري - 4نمودار 
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 سازمانی برون آموزشی هاي دوره برگزاري - 5نمودار 

 

 

 

 یآموزش هاي دوره/  کارگاه در پژوهشگاه همكاران شرکت - 6نمودار 
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 ISI یعلم مقاالت -7نمودار 

 

 

 

 مقاالت علمی پژوهشی - 8نمودار 
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 (افتهي خاتمه)یسازمان درون یقاتیتحق و یپژوهش هاي طرح - 9 نمودار

 

 

 

 (افتهي خاتمه) یسازمان برون یقاتیتحق و یپژوهش هاي طرح - 10نمودار 
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 (افتهي خاتمه) استاندارد یمل سازمان یابالغ اعتبارات  یقاتیتحق و یپژوهش هاي طرح - 11نمودار 

 

 

 

 شده آزمون هاينمونه کل - 12نمودار 
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 (ريسا  /یالملل نیب /یمل)یعلم یسخنران - 13نمودار 

 

 

 

 سال در کل درآمد - 14نمودار 
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 یآموزش هاي دوره از حاصل درآمد - 15نمودار 

 

 

 هاآزمون نمونه از حاصل درآمد - 16نمودار 
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 قراردادها از حاصل درآمد - 17نمودار 

 

 

 پژوهشگاه درآمدهاي و هانهيهز سهيمقا - 18نمودار 

  



  35 

 

 

 مقاالت منتشر شدهتعداد مقايسه ساالنه  – 19نمودار 

 

 

 

 )نفرساعت( آموزشی برگزار شده ساالنه دوره هاي سهيمقا - 20نمودار 
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 طرح هاي پژوهشی خاتمه يافته تعداد مقايسه ساالنه – 21نمودار 

 

 

 

 تدوين استاندارد ملیتعداد ساالنه  سهيمقا - 22نمودار 
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 نمونه هاي مورد آزمون تعداد مقايسه ساالنه – 23نمودار 
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 1398 سال تفصیلی آمار

 (اطالعاتی پیوست)
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 (مصوب کمیته ملی / ارسال براي چاپ) تدوين استانداردهاي ملی

 هاي مديريتپژوهشکده ارزيابی کیفیت و سامانه

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 آل عليهدی   1

-1تلسکوپي، قسمت  هایسامانه  امهنواژه -اپتيک و فوتونيک

اصطالحات عمومي و فهرست الفبايي اصطالحات استاندارد 
ISO 14132 

ISO 14132-1:2015 22320-1 1398/6/23 

 
 

 

 پژوهشکده فناوري و مهندسی

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

2  
 سيد وحيد

 وسيحسيني قاب

-30قسمت  - تشآ دهندهتشخيصهشدار و  هایسيستم

 هایدهندهتشخيص-چند سنسور تشآ هایدهندهتشخيص

با استفاده از سنسور مونوکسيد کربن به  اینقطهنوع  تشآ

 همراه سنسور حرارتي

BS EN 54-30:2015 18687-30 1398/3/19 

3  
 سيد وحيد

 حسيني قابوسي

:تجهيزات  21سمت ق- تشآهشدار و تشخيص  هایسيستم

 مسيرياب
BS EN 54-21:2006 18687-21 1398/3/19 

 طاهرخاني فاطمه  4
 هایويژگي:6قسمت -گرمايشي الکتريکي تأسيساتايمني 

 صنعتي ريزموجايمني تجهيزات گرمايش 
IEC 60519-6:2011 6-6444 1398/3/22 

 طاهرخاني فاطمه  5
-2قسمت  مقررات ايمني -ابزارهای الکتريکي دستي موتوردار 

 و برش دقيق کاریمنبت:الزامات عمومي 17
IEC 60745-2-17:2010 17-2-4549 1398/3/22 

 ISO 12046:2012 16645 1398/10/22 تعيين خواص فيزيکي-تسمه تايم خودرو اشراقي زهرا  6

 کنگي امير کافي رضا  7
 آزمونالزامات ويژه شامل ايمني و روش  -استخر شنا خانگي

 فته باالی سطح زميناستخر شنا قرارگر
BS EN 16582-3:2015 3-21663 1398/2/28 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 هاويژگي-سراميکي آنتي باکتريال)خودتميزشونده( هایکاشي سامانيان حميد  8

 ساير تجربيات و تحقيقات و

 25استانداردهای ملي 

و17010و3051و4289و

و  ISO 27447و12659

ISIRI13125  و
ISIRI13397:2017 

14499-1 1398/6/26 

 سامانيان حميد  9

های های پيشرفته، سراميکهای ظريف )سراميکسراميک

 تعيين چگالي مطلق پودرهای سراميکي با-صنعتي پيشرفته(

 پيکنومتر
ISO 18753:2017 12384 1398/6/4 

 سامانيان حميد  10
 -آناليز شيميايي  _سودااليم  و  بوروسيليکاتي  هایشيشه

 آزمون  هایروش
ASTM C 169:2016 22675 1398/6/3 

 سامانيان حميد  11
:تعيين افت حرارتي 1قسمت-سيمان ديرگداز آلومين سيليکاتي 

L.O.I-  آزمونروش 
IS 12107-1:1987 15971-1 1398/6/3 

 سامانيان حميد  12
: 3قسمت -آناليز شيميايي -يسيمان ديرگداز آلومين سيليکات

 آزمونروش  -تعيين  مقدار آلومينيم
IS 12107-3:1987 15971-3 1398/6/3 

 سامانيان حميد  13
: 5قسمت-آناليز شيميايي-سيمان ديرگذار آلومين سيليکاتي

 آزمونروش  -تعيين مقدار  تيتانيم
IS 12107-5:1987 15971-5 1398/6/3 

 سامانيان حميد  14
: 6قسمت -آناليز شيميايي-لومين سيليکاتيسيمان ديرگداز آ

 آزمونروش  -مقدار آهنتعيين  
IS 12107-6:1987 15971-6 1398/6/3 

 سامانيان حميد  15

قسمت  -های فيزيکيآزمون-سيمان ديرگداز آلومين سيليکات

روش  -: تعيين سطح مخصوص)نرمي( بلين به روش نفوذ هوا2

 آزمون
IS 4031-2:1999 15972 1398/6/3 

 سامانيان حميد  16
: 2قسمت-آناليز شيميايي -سيمان ديرگداز آلومين سيليکاتي

 آزمونروش -تعيين  مقدار سيليکا
IS 12107-2:1987 15971-2 1398/6/3 

 سامانيان حميد  17
 بر سراميکي تزئينات يياقلي مقاومت تعيين-ایظروف شيشه

 آزمون روش -بازيافت قابل ایشيشه ظروف روی
ASTM C 675-91:2016 22674 1398/6/4 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 عملکردی هایويژگي -فلورسنت دو کالهک  هایالمپ سماروک ليال  18

IEC 

60081:1997+AM1:2000

+AM2:2003+AM3:2005

+AM4:2010+AM5:2013

+AM6:2017 

687 1398/5/14 

 گونشيرازی مي مريم  19

 تونر کارتريج بازدهي تعيين برای روشي –فناوری اطالعات 

 کارههای چندافزاره و فامتک الکتروفتوگرافيک چاپگرهای برای

 چاپگر اجزای شامل
ISO/IEC 19752:2017 17423 1398/5/12 

 شيرازی ميگون مريم  20

 بازدهي تعيين جهت روشي –اداری تجهيزات –فناوری اطالعات

 چاپگرهای با رنگي چاپ برای جوهرافشان کارتريج عکس چاپ

 چاپگر اجزای شامل چندکاره هایافزاره و جوهرافشان

 جوهرافشان

ISO/IEC 29102:2015 17424 1398/7/8 

 قعری هما  21
: الزامات، ارزيابي و  1قسمت  -سراميکي هایکاشي هایچسب

 گذارینشانهو  بندیطبقهانطباق پايداری عملکرد، 
BS EN 12004-1:2017 1-12492 1398/5/6 

 BS EN 12004-2:2017 2-12492 1398/5/6 آزمون هایروش: 2قسمت  -سراميکي هایکاشي هایچسب قعری هما  22

 BS EN 13547:2013 22761 1398/8/1 شيرآالت توپي از جنس آلياژ مس -شيرآالت صنعتي کامجو یهاد  23

 معينيانب سيد شها  24
 -دنداني پروتزهایی مصنوعي برا هایدندان -دندانپزشکي

 آزمون هایروشو  هاويژگي
ISO 22112:2017 11791 1398/6/9 

 مهديخاني بهزاد  25
 شدهفشرده بهبوديافته ABSکواکسترود آکريليک/ هایورق

 هاويژگي-ها برای مصارف خانگي ها و زيردوشيبرای وان
BS EN 13559:2003 22696 1398/6/26 

 ASTM C 242:2018 17209 1398/7/6 نامهواژه -آن به وابسته هایدنه سفيد و فراوردههای بسراميک مهديخاني بهزاد  26

 ينگهدار جوزان مهدی  27

کيفيت مخازن فشار زياد  يباز سنجبازرسي نصب و -مخازن گاز

 عنوانبهذخيره گاز طبيعي  منظوربهبر روی خودروها  شدهنصب

 سوخت
ISO 19078:2013 9426 1398/5/15 

28  
  مريم

 رنيای رودسریحيد
 ISO 7139 : 2017 13214 1398/2/14 پذيریانعطاف هایويژگيتعيين  -اسکي صحرانوردی 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

29  
  مريم

 حيدرنيای رودسری
 ISO 7138 : 2017 13213 1398/2/14 تعيين جرم و موقعيت نقطه تعادل -اسکي صحرانوردی

 BS EN 913:2018 10203 1398/12/7 آزمون هایروشالزامات ايمني عمومي و -اسباب ژيمناستيک فرجي رحيم  30

 کنگي امير کافي رضا  31
ميز و صندلي مورد استفاده در فضای باز  -مبلمان فضای باز

 الزامات ايمني عمومي -و مراکز تجاری هاخانهاردوها، 
BS EN 581-1:2017 27532 -1 1398/11/7 

 کنگي امير کافي رضا  32

ميز و صندلي مورد استفاده در فضای باز  -مبلمان فضای باز

الزامات ايمني مکانيکي و روش  -و مراکز تجاری هاخانهاردوها، 

 نشيمنگاه آزمون
BS EN 581-2:2015 22753-2 1398/11/7 

 BS EN 1022:2018 9184 1398/11/7 تعيين پايداری -هانشيمنگاه -مبلمان کنگي امير کافي رضا  33

 طيب زاده يمجتب ديس  34
ثابت با چرخ  هایدوچرخه: 10قسمت  -تجهيزات تمريني ثابت

 آزمون هایروشالزامات ايمني ويژه و  -ثابت يا بدون چرخ آزاد
ISO 20957-10:2017 10-10423 1398/11/5 

35  
  مريم

 حيدرنيای رودسری

ها عيين مقدار استر فتاالت: ت6قسمت  - هابازیاسبابايمني 

 و وسايل کودکان بازیاسبابخاص در 
ISO 8124-6:2018 6-6204 1398/12/5 

 

 

 

 هاي کشاورزيپژوهشکده صنايع غذايی و فرآورده

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 آزمون هایروشو  هاويژگي -ماست  فدوی قاسم  36
ساير تحقيقات و 

 2008تجربيات:
695 1398/4/12 

 ISO 931:1980 22714 1398/2/11 راهنما -ونقلحملو  سازیذخيره -موز سبز  شارخي رضايي شکوفه  37

 فرجي محمد  38
به ايزوسيتريک در آبليمو با  اسيدسيتريکنسبت   گيریاندازه

 آزمونروش -کروماتوگرافي مايع با کارايي باال

قيقات و ساير تح

 2017تجربيات:
15851 1398/3/26 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 نصيری صحنه بنفشه  39
بر  هایفراوردهدر  آن هاینمکپروپيونيک اسيد و  گيریاندازه

 آزمونروش  -پايه غالت

ساير تحقيقات و 

 2016تجربيات:
15849 1398/2/14 

 نصيری صحنه بنفشه  40
 هایويژگيليست و  -های خوراکيرنگ -مواد افزودني خوراکي

 عمومي
 1398/2/14 740 2016ساير کدکس و ساير:

 EPA 2016 4403 1398/5/7 آزمون هایروشو  هاويژگي –طبيعي  معدنيآبميکروبيولوژی  مقدمي شهپر  41

 EPA 2016 1011 1398/5/7 ژیميکروبيولو هایويژگي -آب آشاميدني  مقدمي شهپر  42

 EPA 2016 6267 1398/5/7 هاويژگي - شدهبندیبستهميکروبيولوژی آب آشاميدني  مقدمي شهپر  43

 پوراعتدال زهره  44
 یهاو روش هاويژگي - آن یهاو فراوردهميکروبيولوژی شير 

 (1)اصالحيه شماره آزمون
 1398/8/26 2406 آزموننتايج  بر اساسساير 

 راوی ونکپي زهرا  45
 MCPD-2و  MCPD-2پايش  برای شناسايي    -مواد غذايي 

 راهنما -آنو استر اسيدهای چرب 
CAC/RCP 64:2008 22710 1398/4/12 

 CODEX  STAN (2) اصالحيه شماره  آزمون هایروشو  هاويژگي -شيرخشک اميني فر مهرناز  46

207:2016 
2012 1398/2/14 

 1398/8/28 22744 ساير تحقيقات آزمون هایروشو  هاويژگي-نوزاد  شيرخشک پايه اميني فر مهرناز  47

 اوالدغفاری عارف  48

تعيين اسيدهای -حيواني و گياهي )نباتي(  هایچربيو  هاروغن

 GC/MS و گليسيدول با استفاده  چرب کلروپروپان ديول

 گيریاندازه:روش ترانس استريفيکاسيون اسيدی و 3قسمت

 و گليسيدول MCPD-2و  MCPD-2مقادير 

ISO 18363-3:2017 15928-3 1398/5/22 

 اوالدغفاری عارف  49
-منگنز -آهن -مس -کبالت-ميزان بور گيریاندازه -هاکود

 موليبدن و روی با استفاده از پالسمای جفت شده القايي
(ICP-AES) 

BS EN 16963:2018 15884 1398/2/10 

 اوالدغفاری عارف  50
محلول در آب در  هایريزمغذی ریگياندازهاستخراج و  -کودها

 کود هایعصارهو حذف ترکيبات آلي از  کودها
BS EN 16962:2018 15885 1398/2/10 

 اوالدغفاری عارف  51

به روش    کودهاعوامل کالت کننده  در  گيریاندازه -کودها

به روش   EDDS – [S, S] :تعيين 3قسمت -کروماتوگرافي

 کروماتوگرافي جفت يوني
BS EN 13368-3:2017 19549-3 1398/2/10 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 اوالدغفاری عارف  52
ی اوره آلدئيد جامد با رهايش کودها -خاک بهسازهایو  کودها

 الزامات عمومي -آرام
ISO 19670:2017 15883 1398/2/10 

 اوالدغفاری عارف  53
ميزان اوره در کودهای اوره بر اساس کروماتوگرافي مايع  تعيين

 (HPLC)با کارايي باال 
ISO 19746:2017 15886 1398/2/10 

 1398/10/14 711 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي -بنباتآتافي و  بلقيسي سبا  54

 داورزني ساره  55
 -رمکليف هایباکتریشمارش اشريشياکلي و  -کيفيت آب

 : روش بيشترين تعداد احتمالي2قسمت  
ISO 9308-2:2012 3760-2 1398/6/30 

 داورزني ساره  56

روش افقي برای جستجو،  -ميکروبيولوژی زنجيره غذايي

 - 1قسمت  -شناسايي، شمارش و تعيين سروتيپ سالمونال

 سالمونال هایگونهجستجو و شناسايي 
ISO 6579-1:2017 1810-1 1398/7/23 

 داورزني هسار  57
 هایروشو  هاويژگي -غالت و حبوبات هایدانهميکروبيولوژی 

 آزمون
 1398/8/13 11602 ساير تحقيقات و تجربيات

 رشيدی الدن  58
متيل استرهای اسيدهای چرب  گيریاندازه -روغن زيتون

 آزمونروش -کروماتوگرافي گازی وسيلهبه
 COI/T.20/Doc. No ساير

33/Rev.1:2017 
18690 1398/6/24 

 رشيدی الدن  59
آسيل  تریواقعيتعيين اختالف ميزان تئوری و -روغن زيتون 

 ECN42ها با استفاده از روش گليسرول
 COI/T.20/Doc. No ساير

20 /Rev. 4:2017 
17379 1398/4/31 

 رشيدی الدن  60
گياهي  هایروغنها در مقدار استيرن گيریاندازه-روغن زيتون 

 آزمونروش - شدهتصفيه
 .COI/T.20/Doc يرسا

no.16/Rev.2:2017 
9710 1398/4/31 

 عطار فرنوش  61
های برون تن غير سلولي و استفاده و کاربرد آزمون -فناوری نانو

 نانو موادارزيابي پايداری زيستي  شناسيروش
ISO/TR 19057:2017 19156 1398/8/12 

 ISO 18457:2016 18999 1398/8/12 ها و اجزای بيوميمتيکمواد، سازه -بيوميمتيک عطار فرنوش  62

 1398/4/31 11603 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي -ميکروبيولوژی انواع اسنک فياضي اکرم سادات  63

 1398/5/1 4554 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي -گندم دوروم محمدی مريم  64

65  
  معصومه

 محمودی ميمند
 ISO 18794:2018 22743 1398/7/3 نامهواژه -ابي حسيارزي-قهوه

 1398/2/11 11088 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي -ميوه ترش )فرآوری (شده مظاهری منصوره  66
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 مختاری فهيم دخت  67

تغيير ژنتيکي يافته  هایارگانيسمرديابي  هایروش-ذايي مواد غ

کيفي مبتني بر اسيد  هایروش- هاآنو محصوالت حاصل از 

 نوکلئيک

ISO 21569:2005+Amd 

1:2013 
9617 1398/4/31 

 بردارینمونه-خوراک دام  مظاهری منصوره  68

EN II (Non-legislative  

acts) REGULATIONS 

COMMISSION  

REGULATION  (EU)  

No  691/2013 of  19  July 

 2013 amending  

Regulation  (EC)  No  

152/2009  as  regards  

methods  of  sampling  

and  analysis-:2013 

7570 1398/10/15 

 مقدمي شهپر  69
و  هاويژگي - هاآن هایفراوردهو  هاميوهآب- هانوشيدني

 ميکروبيولوژی آزمون هایروش

 Speek ساير

M.Compendium of 

methods for the 

Microbiological 

examination of foods, 

third edition, 

APHA,:2005 

3414 1398/2/31 

 مقدمي شهپر  70
 و اسپتيک هایبندیبسته در هاميوهآبافشرده) کنسانتره( 

 ميکروبيولوژی آزمون هایروش و هاويژگي - غيراسپتيک

 Speek ساير

M.Compendium of 

methods for the 

Microbiological 

examination of foods, 

third edition, 

APHA,:2005 

6332 1398/2/31 

 ميکروبيولوژی آزمون هایروشو  هاويژگي -ها شربت مقدمي شهپر  71

 Speek ساير

M.Compendium of 

methods for the 

Microbiological 

examination of foods, 

third edition, 

APHA,:2005 

6274 1398/2/31 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 مهرپور رامش  72

 سطح کمّي آزمون -شيميايي گندزداهای و هاکنندهضدعفوني

 يا کشي مايکوباکتريوم فعاليت ارزيابي برای منفذ بدون

 در استفاده مورد شيميايي هایکنندهضدعفوني توبرکلوزکشي

 2مرحله  ،2 فاز) ب الزامات و آزمون روش - پزشکي تجهيزات

BS EN 14563:2008 22673 1398/4/30 

 مهرپور رامش  73
 روش -ارزيابي فعاليت ضدباکتريايي  -آنپايپوش و اجزای 

 آزمون
ISO 16187:2013 22672 1398/4/30 

 نوربخش رويا  74

جيوه با  گيریاندازه - مقدارکماصر عن گيریاندازه -مواد غذايي 

جذب اتمي به روش بخار سرد پس از هضم  سنجطيفدستگاه 

 فشاری
BS EN 13806:2002 22707 1398/7/3 

 CAC/RCP 77:2017 15933 1398/4/12 آيين کار -برنج با آرسنيک  آلودگيپيشگيری و کاهش  نوربخش رويا  75

 نوربخش رويا  76
در مواد  هاکشآفتاليز باقيمانده آن هایروشاجرای  معيارهای

 راهنما -غذايي و خوراک دام 
CAC/GL 90:2017 22706 1398/5/1 

 مهرپور رامش  77

 سطح کمّي آزمون -شيميايي گندزداهای و هاکنندهضدعفوني

 هاکنندهضدعفوني مخمرکشي يا کشيقارچ فعاليت ارزيابي برای

 - دامپزشکي مکان در استفاده مورد  شيميايي گندزداهای و

 (1 مرحله ،2 فاز) الزامات و آزمون روش

BS EN 1657:2016 19080 1398/11/27 

 مهرپور رامش  78
دست  کنندهضدعفوني-و گندزدای شيميايي کنندهضدعفوني

 و الزامات آزمون شرو-برای جراحي
BS EN 12791:2016 + 

A1:2017 
19131 1398/11/27 

 داورزني ساره  79

شمارش  -کشتقابل هایارگانيسمشمارش ميکرو-کيفيت آب

روش -کلني با استفاده از تلقيح در محيط کشت آگار مغذی

 آزمون
ISO 6222:2015 5271 1398/11/29 

 1398/11/8 92 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي -عسل بلقيسي سبا  80

 تقوی مازيار  81
اصالحيه ) آزمون هایروشو  هاويژگي -خوراک آبزيان پرورشي

 (1شماره

 -ساير اصول تغذيه دام و طيور

 -:1368سال  2و  1جلد 
5661 1398/10/15 

 اطهری نيا معصومه  82
 هایگونهجستجو و شناسايي  -ميکروبيولوژی زنجيره غذايي 

 آزمونروش  -بروسال 
 OIE:2018 19153 1398/11/28 ساير
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 ملی شماره استاندارد شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

83  
  معصومه

 محمودی ميمند
 (1)اصالحيه شماره آزمون هایروشو  هاويژگي -چای معطر

-flavored tea ساير

specifications and test 

methode:2013 

17226 1398/12/4 

 آزمون هایروشو  هاويژگي -خامه پاستوريزه و خامه فرادما جيالنچي نگار  84
و ساير تحقيقات 

 2018تجربيات:
191 1398/8/28 

85  
  معصومه

 محمودی ميمند
 1398/12/4 5999 و تجربياتساير تحقيقات  آزمون هایروشو  هاويژگي -پودر سير

 

 
 

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 ابراهيم الهام  86
-و رانش گری )اکستروژن ( گيریقالب اتيلنپلي-هاکپالستي

 و تعيين خواص هاآزمونهتهيه  -2قسمت 
ISO 17855-2:2016 22732-2 1398/5/16 

 ابراهيم الهام  87
و رانش گری )اکستروژن  گيریقالب اتيلنپلي- هاپالستيک

 هاويژگيشناسه گذاری و مبنايي برای  -1(قسمت 
ISO 17855-1:2014 22732-1 1398/5/16 

 ابراهيم الهام  88
راهنمايي  - آنهای الستيکي و پالستيکي و مجموعه نگلشي

 جهت انتخاب ، انبار ، کاربرد و نگهداری
ISO 8331:2016 7916 1398/6/27 

 ابراهيم الهام  89
روش  -تعيين سختي نفوذی- انعطافقابلپليمرهای سلولي 

 آزمون
BS EN ISO 2439:2008 10735 1398/5/16 

 ابراهيم الهام  90
برای مکش و تخليه آب  هاآنالستيکي و ملحقات  هایشيلنگ

 هاويژگي-
ISO 4641:2016 7915 1398/6/27 

 ابراهيم الهام  91
الستيک - 2قسمت -الستيک  هایعدل پيچيلفاففيلم برای 

 طبيعي
ISO 20299-2:2017 10679-2 1398/5/16 

 JIS K 2231:1993 1218 1398/5/12 آزمون هایروشو  اهويژگي-پارافين مايع صنعتي  امينيان وحيد  92



48 

 

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 ابراهيم الهام  93
برای ورودی  هاآنالستيکي و پالستيکي و ملحقات  هایشيلنگ

 هاويژگي –ماشين لباسشويي 
ISO 6804:2016 22733 1398/9/13 

 ابراهيم الهام  94
بر پليمری گرمانرم)  هایپوشکف-انعطاف پذير هایپوشکف

 هاويژگي - پليمرهای تروموپالست( پايه
ISO 19322:2018 22711 1398/6/6 

 DIN 51517-3:2018 2974 1398/5/12 هاويژگي: 3قسمت -روغن دنده صنعتي هایويژگي امينيان وحيد  95

 ISO 18890:2018 15848 1398/4/30 پوشاک گيریاندازهروش استاندارد برای  -پوشاک آفاقي بنفشه ورق جميله  96

 پاشای آهي ليال  97
خودکارهای نوک -وسايل ترسيمي و نوشتاری -افزارنوشت

 نامهواژه -ایساچمه هاینويسروانو  ایساچمه
ISO 12756:2016 15785 1398/3/21 

 ISO 14145-1:2017 11712-1 1398/3/21 آزمون هایروشو  هايويژگ -هامغزیو  هانويسروان پاشای آهي ليال  98

 پاشای آهي ليال  99
: 1قسمت  -هاآنو مغزی  ایژلهجوهر  ایساچمهخودکارهای 

 کاربرد عمومي
ISO 27668-1:2017 16604 1398/3/21 

 خالقي مقدم ماهرو  100

و و آب گير برای نواحي تردد وسايل نقليه  روآدم هایدريچه

از فوالد يا  شدهساختهو آب گير  روآدم هایدريچه-رو پياده

 آلياژهای آلومينيم
BS EN 124-3:2015 14976-3 1398/3/7 

 خالقي مقدم ماهرو  101

و و آب گير برای نواحي تردد وسايل نقليه  روآدم هایدريچه

از بتن مسلح با  شدهساختهو آب گير  روآدم هایدريچه-رو پياده

 فوالد
BS EN 124-4:2015 14976-4 1398/3/7 

 خالقي مقدم ماهرو  102

و و آب گير برای نواحي تردد وسايل نقليه  روآدم هایدريچه

از مواد  شدهساختهو آب گير  روآدم هایدريچه-رو پياده

 کامپوزيتي
BS EN 124-5:2015 14976-5 1398/3/7 

 ISO 20871:2018 8285 1398/2/18 آزمونروش  -مقاومت  سايشي -زيره -پايپوش  سمسارها مريم  103

 سمسارها مريم  104
و انجام  سازیآمادهمحيطي استاندارد برای  شرايط –پايپوش 

 آنپايپوش و اجزاء  آزمون
ISO 18454:2018 8224 1398/2/18 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 سمسارها مريم  105
 ، مواد در آبتعيين مواد قابل حل -يايي های شيمآزمون-چرم

 آلي قابل حل در آب معدني قابل حل در آب و مواد
ISO 4098:2018 643 1398/2/18 

 سمسارها مريم  106
 پايپوش: 1قسمت-الکتريکي محافظت برای پايپوش -–پايپوش 

 الکتريکي عايق کفشي رو و
BS EN 50321-1:2018 15695-1 1398/2/18 

 سمسارها مريم  107
قسمت  (CR2O3)تعيين شيميايي مقدار اکسيد کروم -م چر

 :تعيين کمي از طريق تيتراسيون1
ISO 5398-1:2018 1-11253 1398/2/18 

 سمسارها مريم  108
تعيين مواد قابل حل در دی -شيميايي  هایآزمون-چرم 

 آنکلرومتان و اسيد چرب آزاد موجود در 
ISO 4048:2018 10803 1398/2/18 

 سفيدی سنگ الله  109

گذاری برای کاربرد فاضالب و های لولهسامانه -ها پالستيک

ای دايره غير اتصال هایمحل و هالوله –زهکشي بدون فشار 

شده با الياف های ترموست تقويته از پالستيکشدساخته شکل

ابعاد،  – (UP)غيراشباعاستر رزين پلي بر پايه (GRP) شيشه

 هاالزامات و آزمون

ISO 16611:2017 15797 1398/3/1 

 BS EN 14810:2006 22657 1398/6/16 تعيين مقاومت در برابر ميخ-ورزشي هایپوشکف قاسمي رضا  110

 قاسمي رضا  111
شبيه سازی فرسايش مکانيکي چمن -ورزشي هایپوشکف

 مصنوعي
BS EN 15306:2014 22656 1398/6/16 

 زنجاني پورقلي نوشين  112
 اصالحيه)هاويژگي –جامد صنعتي پارافين  -نفتي هایفراورده

 (1 شماره

مرتبط با  هایکتابساير 

پارافين و  صنعت 
IS4654:1993 

2542 1398/5/12 

 BS EN 14878:2007 15857 1398/5/5 هاويژگي -کودکان خوابلباسرفتار سوختن   -نساجي ولي بيگي ميالد  113

 خالقي مقدم ماهرو  114

و تردد وسايل نقليه  و آب گير برای نواحي روآدم هایدريچه

از پلي  شدهساختهو آب گير  روآدم هایدريچه-رو پياده

 صلب سيویپي، يا اتيلنپلييروپيلن، 
BS EN 124-6:2015 14976-6 1398/3/7 

 ISO 12757-1 : 2017 16868-1 1398/3/21 : کاربرد عمومي1قسمت  -هاآنو مغزی  ایساچمهخودکار  پاشای آهي ليال  115
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين دبیر نام رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 سمسارها مريم  116
 -آزمون هایروشو  هاويژگي-چرم لباسي-چرم

 (2)اصالحيه شماره 
iso 14931:2015 78 1398/2/18 

 سنگ سفيدی الله  117
تکليس ه وسيلتعيين مقدار دوده به -الفينيها و اتصاالت پليلوله

 آزمونروش  -وليزو پير
ISO 6964:2019 19990 1398/11/19 

 سنگ سفيدی الله  118
-برای کاربردهای آبرساني گذاریلوله هایسامانه-هاپالستيک

 اتصاالت -3قسمت  اتيلنپلي- فشارتحتفاضالب و زهکشي 
ISO 4427-3:2007 3-14427 1398/4/22 

 سنگ سفيدی الله  119

-رای کاربردهای آبرسانيب گذاریلوله هایسامانه-هاپالستيک

کارايي  -5قسمت  اتيلنپلي- فشارتحتالب و زهکشي فاض

 سامانه
ISO 4427-5:2007 5-14427 1398/4/22 

 GSM Compressed gas هاويژگي-نيتروژن صنعتي عدل نسب الله  120

association:2015 
3012 1398/5/14 

 آفاقي بنفشه ورق جميله  121
 هایپارچهجذب آب تعيين زمان جذب و ظرفيت  -نساجي

 نساجي
ISO 20158:2018 19968 1398/11/8 

 ISO 10290:2018 19967 1398/11/8 هاويژگيمبنايي/اصولي برای  -ایپنبهنخ  -نساجي آفاقي بنفشه ورق جميله  122

 1398/11/8 1056 ساير تحقيقات و تجربيات آزمون هایروشو  هاويژگي-تشک خواب فنری آفاقي بنفشه ورق جميله  123

 سنگ سفيدی الله  124

های گذاری پالستيکي برای نوسازی شبکههای لولهسامانه

: 3قسمت  -زيرزميني فاضالب و زهکشي بدون فشار

 شوندههای جفتدهي داخلي با لولهپوشش
ISO 11296-3:2018 18098-3 1398/11/26 

 سنگ سفيدی الله  125

های گذاری پالستيکي برای نوسازی شبکههای لولهسامانه

: 7قسمت  -رزميني فاضالب و زهکشي بدون فشارزي

 روش مارپيچيبه پيچيده شدههای دهي داخلي با لولهپوشش
ISO 11296-7:2019 18098-7 1398/11/26 

 سنگ سفيدی الله  126

های گذاری پالستيکي برای نوسازی شبکههای لولهسامانه

: 4قسمت  -زيرزميني فاضالب و زهکشي بدون فشار

 شونده در محلهای پختبا لوله دهي داخليپوشش
ISO 11296-4:2018 18098-4 1398/11/26 



51 

 

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 پاشای آهي ليال  127
تعيين ميزان نيمه استری سولفور و سولفات در  -خميرکاغذ

 نانوکريستال سلولز
ISO 21400:2018 18406 9813 /11/26 

 خالقي مقدم ماهرو  128
 برای جوش دستگاه – گذاریلوله هایسامانه  –ها پالستيک

 الکتروفيوژن: 2 قسمت - اتيلنپلي هایسامانه دهياتصال
ISO 12176-2:2008 22565-2 1398/11/19 

 خالقي مقدم ماهرو  129
 برای جوش دستگاه –گذاری های لولهسامانه  –ها پالستيک

 لببهلب جوش: 1 قسمت - اتيلنپلي هایمانهسا دهياتصال
ISO 12176-1:2017 1-22565 1398/11/19 

 خالقي مقدم ماهرو  130

برای کاربردهای ثقلي  کشيلوله هایسيستم -هاپالستيک

اتصال دارای  هایمحلتعيين عدم نشتي  -مدفون در خاک 

 آزمونروش  -واشر درزگير الستيک 
ISO 13259:2018 12575 1398/ 11 /19 

131  
  مجتبي

 ابوالقاسم پوراصفهاني

تعيين طول  - انعطافقابل هایپوشکفنساجي و  هایپوشکف

- پوشکفضلع، راستي لبه و قائمه بودن قطعات چهارگوش 

 آزمونروش 
ISO 24342:2018 10959 1398/10/24 

132  
  مجتبي

 ابوالقاسم پوراصفهاني
 ISO 9405:2015 22748 1398/10/24 ارزيابي تغييرات ظاهری -نساجي هایپوشکف

 سمسارها مريم  133
فرسودگي  -تعيين شيميايي مقدار کروم در چرم  -چرم 

 حرارتي اوليه چرم و تعيين کروم شش ظرفيتي
ISO 10195:2018 22751 1398/9/26 

 GSM Compressed gas هاويژگي-نيتروژن صنعتي عدل نسب الله  134

association:2015 
3012 1398/5/14 

 پاشای آهي ليال  135
به  آزموناصول کلي برای -تعيين سفتي خمش - و مقواکاغذ 

 ایچهار نقطهو  اینقطهسه،  ایدونقطه هایروش
ISO 5628 : 2019 1118 1398/11/29 
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 ستاد پژوهشگاه

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 1398/5/14 650 ساير تحقيقات و تجربيات کالسور بايگاني پوريوسفيان مهدی  136

 1398/9/3 1486 ساير تحقيقات و تجربيات دفتر انديکس بايگاني پوريوسفيان مهدی  137

 BS EN الزامات-از چوب ماسيو شدهساختهتخته  کاشاني پيمان  138

13353:2008+A1:2011 
15938 1398/3/20 

 ASTM F 2575:2014 14292 1398/9/5 کيفيت در ترجمه راهنمای استاندارد تضمين مرادی مهتاب  139

 ISO 18841:2018 22661 1398/6/6 های عموميالزامات و  توصيه -خدمات ترجمه شفاهي مرادی مهتاب  140

 BS EN 15197:2007 - 1398/11/30 هاويژگي-فالکس برد-اوراق فشرده چوبي کاشاني پيمان  141

 کاشاني پيمان  142
 هایسازهر مشخصه برای طراحي مقادي-اوراق فشرده چوبي

 OSB چوبي با تخته خرده چوب و تخته فيبر و
BS EN 12369-1:2001 - 1398/11/30 

 کاشاني پيمان  143
 هایسازهمقادير مشخصه برای طراحي -اوراق فشرده چوبي

 تخته اليه-چوبي
BS EN 12369-2:2011 - 1398/11/30 

 کاشاني پيمان  144
 -چوبي هایسازهبرای  مقادير مشخصه-اوراق فشرده چوبي

 تخته رديفي از چوب ماسيو
BS EN 12369-3:2008 - 1398/11/30 

 BS EN 12775:2001 - 1398/11/30 نامهواژهو  بندیطبقه-تخته از چوب ماسيو کاشاني پيمان  145

 کاشاني پيمان  146
با استفاده از  بندیطبقه-تخته از چوب ماسيو)تخته رديفي(

 گبرسوزنيهای چوب-ظاهر سطح
BS EN 13017-1:2001 

 
1398/11/30 
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 ستاد سازمان

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 عقب هایبازتابندهانواع  -وسايل نقليه دوچرخ  خارج از سازمان  147
UNECE 

R88:1993+COR1:1993+

A1:2007 

15876 1398/4/29 

 خارج از سازمان  148
 و خيس سطوح بر چسبندگي غلتشي، صدای –بتاير راديال 

 آزمون هایروش و هاويژگي – غلتشي مقاومت

UNECE regulation 

no117:2016+Amd1 : 

2017 

15877 1398/2/18 

 خارج از سازمان  149
تعيين پشم موجود در پشم خام به روش -الياف پشم -نساجي

 آزمونروش -آزمايشگاهي 
ASTM D 584-10:2018 4219  1398/5/13 

 خارج از سازمان  150
 هایو روش هاويژگي -پروپيلنني نوشيدني پلي -بندی بسته

 آزمون
ISO 18188:2016 15962 1398/5/9 

 خارج از سازمان  151

برای تعيين نوفه  آزمونمقررات -وسايل برقي خانگي و مشابه 

 هایماشين:  الزامات ويژه 3-2قسمت  -هوابرد منتشره

 شوييظرف
IEC 60704-2-3:2017 3-2-5606 1398/5/22 

 خارج از سازمان  152
 -: الزامات سيستم1-1قسمت  -ورودی ساختمان هایسيستم

 کليات
IEC 62820-1-1:2016 15957-1-1 1398/6/2 

 خارج از سازمان  153
 گيریاندازهروش  -لباسشويي برای استفاده خانگي هایماشين

 ميکروبي آلودگي
IEC/PAS 62958:2015 15974 1398/6/2 

 IEC/TR 63061:2017 15975 1398/5/22 وسايل برودتي شدهتعديلمحاسبه حجم  خارج از سازمان  154

 خارج از سازمان  155
 هایروش -چرخشي برای استفاده تجاری هایکنخشک

 عملکرد گيریاندازه
IEC/PAS 63124:2017 15973 1398/6/2 

 خارج از سازمان  156
دماهای ترکيبي  -هازمونآ -39-2قسمت  -محيطي  هایآزمون

 فشار کم هوا هایآزمونيا دما و رطوبت با استفاده از 
IEC 60068-2-39:2015 39-2-1307 1398/5/22 

 خارج از سازمان  157
و  هاويژگي -راديال  کشيدکاتوبوسي، بارکش و  تايرهای

 آزمون هایروش

 119National ساير

Highway Traffic Safety 

Administration(NHTSA) 

49 CFR Part 571-Federal 

Motor Vehicle Safty 

Standard (FMVSS:2010) 

2169-2 1398/7/24 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 ISO 4630:2015 6236 1398/6/26 مقياس رنگ گاردنر وسيلهبهتخمين رنگ -مايعات شفاف خارج از سازمان  158

 خارج از سازمان  159
پروفيل پايه و   -ISOپيچ متريک  ایذوزنقه هایرزوه

 حداکثر مواد هایپروفيل
ISO 2901:2016 9919 1398/5/19 

 ISO 2902:2016 9918 1398/5/19 طرح کلي-ISO پيچ متريک  ایذوزنقه هایرزوه خارج از سازمان  160

 ISO 2903:2016 9917 1398/5/19 رواداری ها -ISO پيج متريک  ایذوزنقه هایرزوه خارج از سازمان  161

 خارج از سازمان  162
 آزمونبازرسي و  -های سيلندرمجموعه -سيلندرهای گاز

 ایدوره
ISO 20475:2018 22746 1398/6/30 

 خارج از سازمان  163
-ها:شناسايي و شمارش کپک21قسمت -مانهوای داخل ساخت

 از مواد بردارینمونه
ISO 16000-21:2013 10847-21 1398/6/21 

 خارج از سازمان  164
 با شب هایروشنايي – ويژه الزامات:  12-2 قسمت – هاچراغ

 برق شبکه به اتصال طريق از رسانيبرق
IEC 60598-2-12:2013 5920-2-12 1398/5/14 

 خارج از سازمان  165

: 10-0قسمت  -پيچيسيم هایسيمويژگي انواع خاصي از 

گرد با الک يا بدون الک با روکش سيم مسي  -الزامات عمومي

بدون وارنيش يا با  استرپلي ایشيشهاز الياف  ایشدهپيچيده 

 پوششي از رزين يا وارنيش

IEC 60317-0-10:2017 6998-0-10 1398/5/13 

 خارج از سازمان  166
: 1قسمت -نامهواژه-و کارهای مهندسي عمران هاساختمان

 اصطالحات عمومي
ISO 6707-1:2017 81553 -1 1398/7/14 

 ISO 6508-1:2016 7811-1 1398/5/27 آزمون: روش 1قسمت  -سختي راکول  آزمون -مواد فلزی  خارج از سازمان  167

 خارج از سازمان  168
: روش 1قسمت  -برينل  آزمون -سختي سنجي فلزات  آزمون

 آزمون
ISO 6506-1:2014 7809-1 1398/5/27 

 خارج از سازمان  169
ها ي وسايل کششي و صنعتي )ابعاد سلولسرب -اسيد  هایباتری

 گذاری قطبين(نشانه -ها ترمينال -
IEC 60254-2:2008 4282-2 1398/5/13 

 خارج از سازمان  170

 هاینمونه -ارزيابي چرخه حيات  -مديريت  محيط زيستي 

در  ISO 14044استاندارد  کارگيریبهگويا در مورد نحوه 

 ليل موجودیو تجزيه و تح هادامنتعريف هدف و 
ISO/TR 14049:2012 22654 1398/6/11 

 1398/4/23 2-15953 ساير پژوهش محور هاويژگي -: آلوميني 1قسمت  -شکلبي هایفراورده-ديرگدازها خارج از سازمان  171
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  172
حمل و نقل هوشمند برای  -جامعه هوشمند  هایتزيرساخ

 شهرهای جمع و جور
ISO 37157:2018 22655 1398/5/8 

 خارج از سازمان  173
 -: آلوميني 2قسمت  -شکلبي هایفراورده-ديرگدازها

 هاويژگي -سيليسي
 1398/4/23 2-15953 ساير پژوهش  محور

 خارج از سازمان  174
 -: سيليس3قسمت  -راکمشکل دار مت هایفراورده-ديرگدازها

 هاويژگي
 1398/3/29 3-15952 ساير پژوهش محور

2018ساير پژوهش محور: هاويژگيفهرست و  - هااکسيدانآنتي -خوراکي  هایافزودني خارج از سازمان  175  3608 1398/6/24 

 ISO 18283:2006/Cor دستي بردارینمونه -سخت و کک سنگزغال خارج از سازمان  176

1:2009 
91199  1398/11/21 

 ASTM C 119:2016 8228 1398/11/16 نامهواژه -ساختماني هایسنگ خارج از سازمان  177

 خارج از سازمان  178
: الزامات 52-2قسمت -ايمني-وسايل برقي خانگي و مشابه 

 (1برقي )اصالحيه شماره  هایشويهدهانويژه 
IEC 60335-2-

52:2002/AMD2:2017 
1562-2-62 1398/5/22 

ج از سازمانخار  179  
 - ایضربهاز نوع چرخشي و   بریسنگمته  هایتيغه -ابزار 

 ابعاد  -چرخشي با نوک )سر( فلز سخت
ISO 5468:2017 11671 1398/6/25 

 خارج از سازمان  180
 -3 قسمت-پيچيده شده  هایبوش-ی ساده )لغزشي(هاآنياتاق

 روانکاری هایحفرهشيارها و  - هاسوراخ
ISO 3547-3:2017 8696 -3 1398/6/25 

 خارج از سازمان  181
 -2قسمت  -مفتول فوالدی غير آلياژی برای تبديل به سيم 

 با کاربرد عمومي هایمفتولالزامات ويژه برای 
ISO 16120-2:2017 1428-2 1398/8/25 

 ISO 494:2017 13091 1398/6/25 های بلندسری-پيچشي با ساق استوانه ای هایمته خارج از سازمان  182

 خارج از سازمان  183
-لوله مخروطي و موازی  هایرزوهقالويزهای دستي برای   -ابزار

 گذارینشانهابعاد عمومي و 
ISO 2284:2017 11643 1398/6/25 

 خارج از سازمان  184

تعيين توزيع اندازه ذرات برای  -زيستي جامد هایسوخت

: روش غربالگری ارتعاشي با 2قسمت  -غير فشرده هایسوخت

 ترپايينو  MM 3/15با منافذ  هاييالکاز استفاده 
ISO 17827-2:2016 22342-2 1398/7/9 

 خارج از سازمان  185
: 4قسمت  -مفتول فوالدی غير آلياژی برای تبديل به سيم 

 با کاربردهای خاص هایمفتولالزامات ويژه برای 
ISO 16120-4:2017 1428-4 1398/8/25 
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 شماره استاندارد ملی نبعشماره م عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  186
 -1قسمت  -مفتول فوالدی غير آلياژی برای تبديل به سيم 

 الزامات عمومي
ISO 16120-1:2017 1-14281 1398/8/25 

 خارج از سازمان  187

شيرهای  -انتقال قدرت توسط سيال پنوماتيک  هایسامانه

برای  انتقالتصاص پين اخ هایويژگي  -کنترل جهت

 مترميلي 12و  مترميلي 8الکتريکي با قطر  هایدهندهاتصال
ISO 20401:2017 9591 1398/6/25 

 خارج از سازمان  188
 -سامانه کمکي پارک  -حمل و نقل هوشمند  هایسامانه

 آزمون هایرويهالزامات عملکردی و 
ISO 16787:2016 22679 1398/6/6 

 خارج از سازمان  189
تشخيص خطر  هایسامانه -حمل و نقل هوشمند  هایمانهسا

 الزامات پايه -خارجي  و اخطار
ISO 18682:2016 22680 1398/6/6 

 خارج از سازمان  190
هشدار سرعت در  هایسامانه -حمل و نقل هوشمند  هایسامانه

 آزمون هایروشالزامات کاربردی و   -پيچ
ISO 11067:2015 22678 1398/6/6 

ز سازمانخارج ا  191  
روش  تعيين ضريب انتقال حرارت-شيشه در ساختمان

 محاسباتي
BS EN 673:2011 12594 1398/7/6 

 خارج از سازمان  192
: 1قسمت -شکل دار متراکم  هایفراورده بندیطبقه-ديرگدازها

 هاويژگي –آلوميني 
 1398/3/29 1-15952 ساير پژوهش محور

 خارج از سازمان  193
قسمت -شکل دار متراکم  هایراوردهف بندیطبقه-ديرگدازها

 هاويژگي –سيليسي-:آلومين2
 1398/3/29 2-15952 ساير پژوهش محور

 خارج از سازمان  194
: 3قسمت  - شکلبي هایفراورده بندیطبقه-ديرگدازها

 هاويژگي  -سيليسي 
اير پژوهش محورس  15953-3 1398/3/29 

 خارج از سازمان  195
الزامات ايمني ، عملکرد و -یادار هایصندلي -مبلمان اداری

 آزمون هایروش
ANSI/BIFMA X5. 

1:2017 
9699 1398/4/18 

 BS EN 1069-2:2017 14238-2 1398/4/11 هادستورالعمل: 2قسمت  -آبي  هایسرسره خارج از سازمان  196

 خارج از سازمان  197
راهنمای ايجاد يک مدل برای  -مدل مفهومي شهر هوشمند

 هادادهقابليت همکاری 
ISO/IEC 30182:2017 

 
1398/12/20 

 خارج از سازمان  198
موقعيت  هایچراغتجهيزات روشنايي   -موتورسيکلت 

 جلو،موقعيت عقب، ترمز،راهنما و چراغ پالک عقب
UNECE R 50:2013 + 

A1:2015 + A2:2016 
20440 1398/10/22 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تصويب تاريخ 

 کمیته ملی

 + UNECE R3:2013 تجهيزات شب نما - ایجادهخودروهای  خارج از سازمان  199

A1:2014 + A2:2015 
20439 1398/10/22 

 ISO 17034:2016 20450 1398/11/26 مواد مرجع توليدکنندگانالزامات عمومي جهت  صالحيت  خارج از سازمان  200

 (2)اصالحيه شماره   آزمون هایوشرو  هاويژگي -مغز فندق  خارج از سازمان  201
و ساير تحقيقات 

2016:تجربيات  
3338 1398/7/14 

 خارج از سازمان  202
 آزمون هایروشو  هاويژگي-مغز بادام درختي فرآيند شده 

 (1)اصالحيه شماره 
UNECE UNECE:2016 16031 1398/7/14 

 خارج از سازمان  203
 و هاويژگي – پرک - زمينيسيب – هاسبزیو  هاميوه

 (1)اصالحيه شماره  آزمون هایروش
 1398/7/14 6964 ساير تحقيقات و تجربيات

 خارج از سازمان  204
  آزمون هایروش و هاويژگي– هندیباداممغز 

 (1 شماره اصالحيه)
 1398/7/14 5200 ساير تحقيقات و تجربيات

 خارج از سازمان  205
 آزمون هایروشو  هاويژگي–روغن خام سويا 

 (1شماره  )اصالحيه
اير تحقيقات و تجربياتس  14348 1398/7/14 

 خارج از سازمان  206
و  هاويژگي-روغن خام ذرت  -گياهي هایچربيو  هاروغن

 (1)اصالحيه شماره  آزمون هایروش
 1398/7/14 8634 ساير تحقيقات و تجربيات

 خارج از سازمان  207

های زارهاف -غيرفعالر نوری و اجزای اتصال متقابل تا هایافزاره

: مشخصات 1قسمت  -تار نوری موجطولهمتافتگری تقسيم 

 عمومي
IEC 62074-1:2014 22697-1 1398/6/31 

 خارج از سازمان  208

پايه  آزمون- غيرفعالاتصال متقابل تار نوری و اجزای  هایافزاره

و  هاآزمايش:  1-3قسمت  -گيریاندازه هایرويهو 

 آزمايش چشمي -هاگيریاندازه
IEC 61300-3-1:2005 10817-3-1 1398/3/27 

 خارج از سازمان  209
قطع  موجطولبا  حالتهتککابل و تار نوری  هایمشخصه

 يافتهانتقال
ITU-T G.654:2016 10665 1398/3/27 

 خارج از سازمان  210
غيرحساس به اتالف  حالتهتککابل و تارنوری  هایمشخصه

 خمش
ITU-T G.657:2016 15910 1398/3/27 

ارج از سازمانخ  211  BS EN 1069-1:2017 14238-1 1398/4/11 آزمون هایروش: الزامات ايمني و 1قسمت  -آبي  هایسرسره 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  212
 -های غذاييهميزان قند در فرآورد -خوراکي هایافزودني

 د مجازحدو
 1398/8/27 2392 ساير تحقيقات و تجربيات

 خارج از سازمان  213
های هميزان چربي خوراکي در فرآورد -خوراکي هایافزودني

 حدود مجاز-غذايي
 1398/8/27 19995 ساير تحقيقات و تجربيات

 خارج از سازمان  214
 هایفراوردهميزان نمک خوراکي در -خوراکي هایافزودني

 حدود مجاز-غذايي 

اير مصوبات شورای عالي س

استانداردهای ملي  -سالمت

2016تجديدنظر شده مرتبط:  

19917 1398/8/27 

 خارج از سازمان  215
و  هاويژگي -پنير پيتزای پروسس -آن هایفراوردهشير و 

 آزمون هایروش
 1398/2/10 13526 تحقيقات و تجربيات

 1398/2/10 15696 تحقيقات و تجربيات مونآز هایروشو  هاويژگي -تاپينگ پيتزا  خارج از سازمان  216

 خارج از سازمان  217

: 3قسمت -جداسازی کمي به روش شيميايي-نساجي

الياف استات با ساير الياف مشخص )با استفاده از  هایمخلوط

 استن(
ISO 1833-3:2019 3-9666 1398/12/6 

 خارج از سازمان  218

: 16قسمت -جدا سازی کمي به روش شيميايي -نساجي

ط الياف پلي پروپيلن با بعضي الياف ديگر)با استفاده از مخلو

 زايلن(
ISO 1833-16:2019 16-9666 1398/12/6 

 خارج از سازمان  219

:  20قسمت -جداسازی کمي به روش شيميايي -نساجي

مخلوط الياف االستان و ساير الياف مشخص )با استفاده از دی 

 متيل استاميد(
ISO 1833-20:2018 20-9666 1398/12/6 

 EU 28:2013 9466 1398/10/22 الزامات -خودروهای فرسوده  خارج از سازمان  220

 آزمون هایروشو  هاويژگي-چراغ مه شکن عقب -خودرو خارج از سازمان  221
UNECE R 

38:2013+A1:2015+A2:2

017+A3:2018 

20155 1398/10/22 

 آزمون ایهروشو  هاويژگي-چراغ نشانگر جانبي -خودرو  خارج از سازمان  222
UNECE R 

91:2013+A1:2017+C1:2

015+A2:2018 

20160 1398/10/22 

 ASTM E 2510-07:2013 20070 1398/12/6 آزمونروش  -کاليبراسيون  يا انطباق گشتاور رئومترها خارج از سازمان  223
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

از سازمانخارج   224  
چرخ خودروهای  هایحفاظنوع برای  تائيدالزامات  -خودرو

 موتوری
EU 1009:2010 20161 1398/10/22 

 خارج از سازمان  225

الزامات  -71-2قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

برقي مورد استفاده در پرورش و تکثير  کنندهگرمويژه وسايل 

 حيوانات
IEC 60335-2-71:2018 1562-2-71 1398/10/30 

 خارج از سازمان  226
الزامات ويژه -75-2ايمني قسمت -وسايل برقي خانگي و مشابه 

 1اصالحيه شماره  -تجاری ایسکه هایماشينلوازم توزيع و 

IEC 60335-2-

75/AMD1:2015+AMD2:

2018 

1562-2-75 1398/11/26 

 خارج از سازمان  227
برای انتشار  شدهبندیآبجلو  هایچراغ - ایجادهخودروهای 

 هاويژگي - هاآنيا هر دوی  نوربااليا  نورپايينپرتوهای نامتقارن 
UNECE R5:2014 9468 1398/10/22 

 آزمون هایروشو  هاويژگي-چراغ مه شکن جلو -خودرو خارج از سازمان  228

UNECE R 

19:2013+A1:2014+A2:2

015+A3:2015+A4:2017+

A5:2018 

20174 1398/10/22 

ز سازمانخارج ا  229  آزمون هایروشو  هاويژگي-چراغ پالک عقب -خودرو 
UNECE R 

4:2013+A1:2015+A2:20

17+C1:2015+A3:2018 

20164 1398/10/22 

 آزمون روش و هاويژگي -توقف هایچراغ –خودرو  خارج از سازمان  230
UNECE R 

77:2013+A1:2017+A2:2

018 

7033 1398/10/22 

 ISO/TS 20477:2017 20477 1398/11/12 سلولزی نانو مواداصطالحات و تعاريف برای  -فناوری نانو خارج از سازمان  231

 خارج از سازمان  232

قدرت با عايق اکسترود شده قسمت چهارم:الزامات  هایکابل

 کيلوولت 6با ولتاژهای اسمي  هاکابلتجهيزات جانبي  آزمون

(Vm=7.2 kV) کيلوولت30تاو خود  (Vm=36 kV) 
IEC 60502-4:2010 3569-4 1398/10/15 

 خارج از سازمان  233

مميزی و  دهندهارائهالزامات برای نهادهای  -ارزيابي انطباق

: الزامات 10قسمت  -مديريت هایسيستمگواهي کننده 

مديريت  هایسيستمشايستگي برای مميزی و گواهي کردن 

 ایحرفهايمني و بهداشت 

ISO/IEC/TS 17021-

10:2018 
17021-10 1398/12/4 

 خارج از سازمان  234
فرکانس پايين با عايق پلي اولفين و غالف پلي اولفين  هایکابل

 مقاوم در برابر نفوذ رطوبت
IEC 60708:2005+COR1 

: 2016 
7738 1398/12/7 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  235

مميزی و گواهي  کنندهارائههای اق الزامات نهادارزيابي انطب

: الزامات شايستگي برای 11قسمت-مديريت هایسيستمکردن 

 تسهيالت مديريت هایسيستممميزی و گواهي کردن 

ISO/IEC/TS 17021-

11:2018 
17021-11 1398/12/4 

 خارج از سازمان  236

برای تعيين  آزمون هایروش: 3-2قسمت  -الکترواستاتيک

 از جلوگيری برای کاررفتهبهمت و مقاومت ويژه مواد جامد مقاو

 الکترواستاتيک بار تجمع
IEC 61340-2-3 : 2016 11216-2-3 1398/12/7 

 خارج از سازمان  237

و  هاپنجرهپلي وينيل کلرايد سخت برای توليد  هایپروفيل

 150تغييرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای -درها

 آزمونوش ر-درجه سلسيوس 
BS EN 478:2018 10786 1398/9/19 

 خارج از سازمان  238
و  هاپنجرهپلي وينيل کلرايد سخت برای توليد  هایپروفيل

 آزمونروش -تعيين برگشت حرارتي -درها
BS EN 479:2018 10787 1398/9/19 

 خارج از سازمان  239
پلي وينيل کلرايد سخت برای توليد درها و  هایپروفيل

 شکل Tو اتصاالت  هاگوشهين مقاومت جوش تعي-هاپنجره
BS EN 514:2018 10930 1398/9/19 

 خارج از سازمان  240
مني سودااليم مقاوم حرارتي )آبديده ايشيشه -شيشه ساختماني

 : تعاريف و شرح محصول1قسمت  -حرارتي(
BS EN 12150-

1:2015+A1:2019 
2385 1398/11/30 

 خارج از سازمان  241
 -قطار هایواگندستي  زغال ثايت از  داریبرنمونه -سنگزغال

 کار نييآ -انباشته هایتودهو  هاکاميون -هاقايق
ASTM D 6883:2017 14273 1398/11/21 

 خارج از سازمان  242
سنگ نمای بيروني ساختماني  هایسامانهعملکرد ساختاری 

 آزمون روش–توسط اختالف فشار هوای ثابت و يکنواخت 
ASTM C 1201 / 

C1201M:2015 
17191 1398/11/16 

 خارج از سازمان  243
نمونه ،  سازیآماده،  بردارینمونه- آهکسنگآهک و 

 آئين کار- گذارینشانهو  بندیبسته
ASTM C 50 / 

C50M:2013 
4734 1398/11/16 

 خارج از سازمان  244
الزامات -78-2قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

 1 هشمار هاصالحي -ی باز مخصوص فضا پزهایکبابويژه 
IEC 60335-2-

78:2002/AMD2:2019 
1562-2-78 1398/11/26 

 خارج از سازمان  245

الزامات  17-2قسمت -ايمني -سايل برقي خانگي و مشابه و

و وسايل  هاپوشتنموضعي ، هایکنندهگرمويژه پتوها ، 

 1اصالحيه شماره  -مشابه انعطافقابل کنندهگرم

IEC 60335-2-

17/AMD2:2019 
1562-2-17 1398/11/26 
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 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  246

: الزامات 45-2قسمت -ايمني -وسايل برقي خانگي و مشابه 

اصالحيه  -و وسايل مشابه حملقابل گرمازایويژه ابزارهای 

 1شماره  

IEC 60335-2-

45:2002/AMD2:2011 
1562-2-45 1398/11/26 

 خارج از سازمان  247
: الزامات ايمني 1قسمت  -آنو سطوح  بازیزمينتجهيزات 

 آزمون هایروشعمومي و 
BS EN 1176-1:2017 6436-1 1398/11/28 

 خارج از سازمان  248
الزامات   -هاتاب: 2قسمت  -آنو سطوح  بازیزمينتجهيزات 

 مونآز هایروشايمني خاص و 
BS EN 1176-2:2017 6436-2 1398/11/28 

 خارج از سازمان  249
 -هاسرسره: 3قسمت  - آنو سطوح  بازیزمينتجهيزات 

 آزمون هایروشالزامات ايمني خاص و 
BS EN 1176-3:2017 6436-3 1398/11/28 

 خارج از سازمان  250
 _نقاله هایکابل: 4قسمت  - آنو سطوح  بازیزمينتجهيزات 

 آزمون هایروشمني خاص و الزامات اي
BS EN 1176-4:2017 6436-4 1398/11/28 

 خارج از سازمان  251
 -: انواع االکلنگ6قسمت  -آنو سطوح  بازیزمينتجهيزات 

 آزمون هایروشالزامات ايمني خاص و 
BS EN 1176-6:2017 6436-6 1398/11/28 

 2شماره .اصالحيه آزمون هایروشو  هاويژگي -ويفر  خارج از سازمان  252
CODEX  STAN  تحقيقات

2018و تجربيات آزمايشگاهي:  
592 1398/11/12 

 خارج از سازمان  253
واسط های نوری برای کاربردهای همتافتگری نامتراکم تقسيم 

 موجطول
ITU-T G.695:2018 8887 1398/8/20 

 خارج از سازمان  254
برای قرار گرفتن بدن انسان در معرض  هامحدوديترعايت 

 راهنما -مغناطيسي یهاميدان
ITU-T K.52 : 2018 + 

A1:2018 
22760 1398/11/27 
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 استان

 شماره استاندارد ملی شماره منبع عنوان تدوين نام دبیر رديف
تاريخ تصويب 

 کمیته ملی

 خارج از سازمان  255
   - افزارنرمو مهندسي  هاسامانه -فناوری اطالعات 

 ت پيکربندیابزار مديري هایقابليتراهنمای برای 
ISO/IEC TR 18018:2010 22716 1398/9/2 

 خارج از سازمان  256

چارچوب هم سنجي  - افزارنرمو  هاسامانهمهندسي 

راهنمايي  -4قسمت  -عملکرد پروژه فناوری اطالعات 

 هاداده آوریو جمعبرای نگهداری 
ISO/IEC 29155-4:2016 16346-4 1398/9/2 

 خارج از سازمان  257

حاکميت  -حاکميت فناوری اطالعات -عاتفناوری اطال

در  iso/iec 38500 : کاربرد استاندارد1قسمت -هاداده

 هادادهحاکميت 
ISO/IEC 38505-1:2017 15816-1 1398/3/21 

 خارج از سازمان  258
 هایالگوريتم -فنون امنيتي  -فناوری اطالعات 

 انطباق آزمون-امنيتي  هایمکانيسمرمزنگاری و 
ISO/IEC 18367:2016 15817 1398/3/19 

 خارج از سازمان  259
امضاهای رقمي  -فنون امنيتي  -فناوری اطالعات 

 : کليات1قسمت  -)ديجيتال( کور 
ISO/IEC 18370-1:2016 22238-1 1398/3/20 

 خارج از سازمان  260

سخت  هایديسکاز  استفاده -مواد تصويربرداری 

مراقبت و  -تصوير  سازیذخيرهمغناطيسي برای 

 گهدارین
ISO 18943:2014 15861 1398/2/24 

 خارج از سازمان  261
و  گيریاندازه -ورقه لنزهای عدسي  -مواد تصويربرداری 

 ابعادی هایويژگي
ISO TS 20328:2016 15862 1398/4/15 

 خارج از سازمان  262
تعيين رفتار سوختن  توسط شاخص  -هاپالستيک

 در دمای باال آزمون: 3قسمت -اکسيژن
ISO 4589-3:2017 15113-3 1398/1/21 
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 شدهچاپمقاالت علمی 

 ي مديريتهاسامانهپژوهشکده ارزيابی کیفیت و 

 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف

1  

Thermal-induced nonlinearity 

enhancement in Ag nanoparticles 

colloids by low thermal 

conductivity liquids 

مقاله علمي 

 پژوهشي
springer انگليسي j o optics 1398/2/12 نفر اول آل علي هدی 

 

 

 

 فناوري و مهندسیپژوهشکده 

 نوع مقاله عنوان مقاله رديف
نام 

 ناشر/نشريه
 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله

2  
Reliable control of discrete-time 

linear systems with actuator failure 

مقاله علمي 

 پژوهشي
Taylor & 

Francis 
 انگليسي

Journal of 

control and 

decision 

 نفر اول شرع پسند محمدمهدی 1398/1/1

3  
A numerical analysis of different 

generation prototypes of the 

ventricular assist device 

ISI 

International 

Journal of 

Modeling, 

Simulation, 

and 

Scientific 

Computing 

 انگليسي

International 

Journal of 

Modeling, 

Simulation, 

and 

Scientific 

Computing 

 نفر اول توکلي گلپايگاني علي 1398/9/2

4  
Development of a fluid-structure 

interaction model to simulate mitral 

valve malcoaptation 

ISI sage انگليسي Perfusion 1398/6/31 نفر چهارم توکلي گلپايگاني علي 

5  
Automated Analysis of Ultrasound 

Videos for Detection of Breast 

Lesions 

ISI 

Middle East 

Journal of 

Cancer 

 انگليسي
Middle East 

Journal of 

Cancer 

 نفر چهارم توکلي گلپايگاني يعل 1398/9/1

6  

Biomechanical role of posterior 

cruciate ligament in total knee 

arthroplasty: A finite element 

analysis 

ISI elsevier انگليسي 

Computer 

Methods 

and 

Programs in 

Biomedicine 

 نفر سوم توکلي گلپايگاني علي 1398/7/1
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 وع مقالهن عنوان مقاله رديف
نام 

 ناشر/نشريه
 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله

7  

Antibacterial Susceptibility Pattern 

of the Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus after 

Exposure to Electromagnetic 

Waves Emitted from Mobile Phone 

Simulator 

ISI 

Journal of 

Biomedical 

Physics and 

Engineering 

 انگليسي

Journal of 

Biomedical 

Physics and 

Engineering 

 نفر سوم توکلي گلپايگاني علي 1398/6/3

8  

Effects of Short-term Exposure to 

Electromagnetic Fields Emitted by 

3G and 4G Mobile Phones on 

Reaction Time and Short-term 

Memory 

مقاله علمي 

 پژوهشي

Iranian 

Journal of 

Medical 

Physics 

 انگليسي

Iranian 

Journal of 

Medical 

Physics 

 نفر دوم توکلي گلپايگاني علي 1398/2/1

9  Local Stability of Coexistence Point 

for Trophic Interaction Dynamics 

مقاله علمي 

 پژوهشي

L&H 

scientific 

publishing 

 انگليسي

Journal of 

Applied 

Nonlinear 

Dynamics 

 نفر اول شرع پسند محمدمهدی 1398/4/1

10  
On the number of communication 

sequences in networked systems 

with bandwidth limitation 

مقاله علمي 

 پژوهشي
Taylor and 

Francis 
 انگليسي

Journal of 

optimization 

and 

information 

sciences 

 نفر اول شرع پسند محمدمهدی 1398/7/1

11  

Relationship between Inter 

Vertebral Disc (IVD) Morphology 

and Adolescent Idiopathic Scoliosis 

(AIS) 

ISI 

Journal of 

Clinical 

Engineering 

 انگليسي
Journal of 

Clinical 

Engineering 

 ر دومنف توکلي گلپايگاني علي 1398/6/3

12  
Stabilization of a General Trophic 

Model via Nonlinear Feedback 

Harvesting 

مقاله علمي 

 پژوهشي

L&H 

Scientific 

publishing 

 انگليسي

Journal of 

Applied 

Nonlinear 

Dynamics 

 نفر اول شرع پسند محمدمهدی 1398/4/1

13  

Synergic effect of oxygen vacancy 

defect and shape on the 

photocatalytic performance of 

nanostructured TiO  2 coating 

ISI 
Elsevier 

ScinceDirect 
 نفر پنجم رسول نژاد حسين Polyhedron 1398/11/12 انگليسي

14  
Why Should We Have a Periodic 

Safety and Performance Program 

for Medical Devices 

ISI 

Journal of 

biomedical 

engineering 

 انگليسي

Journal of 

biomedical 

and physics 

engineering 

 نفر اول توکلي گلپايگاني علي 1398/1/25
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 نوع مقاله عنوان مقاله رديف
نام 

 ناشر/نشريه
 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله

15  

ايي و منشأ يهيدروشيم هایويژگيبررسي 

شير با ان ساحلي دشت عجبها در آبخويون

 های يوني و تحليل عاملينسبتاستفاده از 

مقاله علمي 

 پژوهشي
 نفر اول سعيدی رضوی بهزاد 1398/1/20 هيدروژئولوژی فارسي دانشگاه تبريز

16  

شکسته  هایماسهدرصد  ريتأثارزيابي 

بتن خود  هایويژگياستاندارد بر روی 

 متراکم

مقاله علمي 

 پژوهشي

مي فصلنامه عل

پژوهشي انجمن 

 شناسيزمين

 مهندسي ايران

 فارسي
 شناسيزمين

 مهندسي
 نفر دوم سعيدی رضوی بهزاد 1398/11/12

17  
بررسي مقاومت پيوستگي بين ميلگردهای 

 فوالدی خورده شده و بتن خود تراکم

مقاله علمي 

 پژوهشي

انجمن  علمي 

 بتن ايران
 فارسي

نشريه علمي 

مصالح و 

 بتني هایسازه

 نفر دوم سعيدی رضوی بهزاد 1398/11/14

18  

هيدروژئوشيميايي و  هایويژگيبررسي 

يوني و  هاینسبتبا استفاده از  هايون منشأ

 تحليل عاملي

مقاله علمي 

 پژوهشي
 نفر اول سعيدی رضوی بهزاد 1398/6/20 هيدروژءولوژی فارسي دانشگاه تبريز

 پرليت معادن و استانداردها  19
مقاله علمي 

 پژوهشي

ين و دومبيست 

همايش انجمن 

 شناسيزمين

 ايران

 فارسي

مجموعه 

مقاالت بيست 

و دوميين 

همايش انجمن 

 شناسيزمين

 ايران

 نفر اول مهديخاني بهزاد 1398/9/13

20  
 بردارینمونه هایسيستمخواص ساختاری 

 شده چند نرخي

مستخرج از 

 تز

دانشگاه صنعتي 

 نيرالدينصخواجه

 طوسي

 فارسي
مجله مهندسي 

 کنترل
 نفر اول شرع پسند محمدمهدی 1398/11/23
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 کشاورزي هايفرآورده پژوهشکده صنايع غذايی و

 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

21  

(4-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-

yl)methyl pyrrolidine-1-

carbodithioate as a novel, highly 

selective and sensitive ligand for 

determination of copper in water 

and food samples by dispersive 

liquid–liquid microextraction 

coupled with microvolume UV–Vis 

spectrophotometry 

ISI 
Springer Berlin 

Heidelberg 
 انگليسي

Journal of the 

Iranian 

Chemical 

Society 

1398/4/24 

 نفر اول فرجي محمد

 نفر چهارم شعبانيان ميثم

22  

Acute toxicity investigation 

regarding clinical and pathological 

aspects following repeated oral 

administration of iron oxide 

nanoparticles in rats 

مقاله علمي 

 پژوهشي
Nanomed Res J انگليسي Nanomed Res J 1398/8/3 نفر سوم زايرزاده احسان 

23  
Determination of bovine tallow in 

butter using a comprehensive 

method 

ISI 
GRASAS Y 

ACEITES 
 GRASAS Y انگليسي

ACEITES 
1398/10/25 

  زهرا

 پيراوی ونک
 نفر سوم

24  

Analysis of acrylamide from potato 

chips using an amino column 

followed by PDA as the detection 

system in HPLC 

ISI 

International 

Association for 

Cereal Science 

and Technology, 

Wageningen 

Academic 

Publishers 

 انگليسي

Quality 

Assurance and 

Safety of Crops 

& Foods 

 نفر دوم جليلي مريم 1398/1/14

25  

Both Tough and Soft Double 

Network Hydrogel Nanocomposite 

Based on O-Carboxymethyl 

Chitosan/Poly(vinyl alcohol) and 

Graphene Oxide: A Promising 

Alternative for Tissue Engineering 

ISI Wiley انگليسي 
Polymer 

Engineering & 

Science 

 زايرزاده احسان 1398/8/13
نفر ششم و 

 ترباال

26  

Comparison of the chemical 

composition and antibacterial 

activities of two Iranian mustard 

essential oils and use of these oils 

in turkey meat as preservatives 

ISI 
Applied food 

biotechnology 
 Applied food انگليسي

biotechnology 
1398/6/28 

  مريم

 ناقبادی دا
 نفر دوم
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 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

27  

 

Determination of Aflatoxin M1 in 

Pasteurized Liquid and Powdered 

Milk Products Imported to Iran 

مقاله علمي 

 پژوهشي

دانشگاه علوم پزشکي 

 اراک
 Iranian Journal انگليسي

of Toxicology 
1398/1/28 

 معصومه

محمودی 

 ميمند

 اولنفر 

منصوره 

 مظاهری
 دومنفر 

28  

Adsorption and in vitro release 

study of curcumin form 

polyethyleneglycol functionalized 

multi walled carbon nanotube: 

kinetic and isotherm study 

ISI Springer انگليسي 

DARU Journal 

of 

Pharmaceutical 

Sciences 

1398/2/1 
رشيدی  حميد

 نوده

نفر ششم و 

 باالتر

29  

Determination of some red dyes in 

food samples using a hydrophobic 

deep eutectic solvent-based vortex 

assisted dispersive liquid-liquid 

microextraction coupled with high 

performance liquid chromatography 

ISI Elsiver انگليسي 
Journal of 

Chromatograph

y A 

 نفر اول فرجي محمد 1398/2/7

30  

Effect of the spray and freeze 

dryers on the bioactive compounds 

of olive leaf aqueous extract by 

chemometrics of HCA and PCA 

ISI Elsevier انگليسي 

Journal of Food 

Measurement 

and 

Characterization 

 نفر سوم رشيدی الدن 1398/4/16

31  

Effects of dietary olive leaves on 

performance, carcass traits, meat 

stability and antioxidant status of 

fattening Mahabadi male kids 

ISI elsivier انگليسي meat science 1398/4/25 نفر سوم رشيدی الدن 

32  

Formulation and Characterization 

of Human Milk Fat Substitutes 

Made from Blends of Refined Palm 

Olein, and Soybean, Olive, Fish, 

and Virgin Coconut Oils 

ISI 
J Am Oil Chem 

Soc 
 J Am Oil Chem انگليسي

Soc 
1398/1/14 

  زهرا

 ونک پيراوی
 نفر سوم

33  

Extraction of chromium (VI) in 

water samples by dispersive liquid–

liquid microextraction based on 

deep eutectic solvent and 

determination by UV–Vis 

spectrophotometry 

ISI Taylor & Francis انگليسي 

International 

Journal of 

Environmental 

Analytical 

Chemistry 

 نفر دوم فرجي محمد 1398/5/27
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 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

34  

Equilibrium, kinetic and 

thermodynamic study of pesticides 

removal from water using novel 

glucamine-calix[4]arene 

functionalized magnetic graphene 

oxide 

ISI 
Royal Society of 

Chemistry 
 انگليسي

Environmental 

Science: 

Processes & 

Impacts 

1398/2/1 
  حميد

 رشيدی نوده
 نفر اول

35  
Gold nanomaterials as key suppliers 

in biological and chemical sensing, 

catalysis, and medicine 

ISI Elsevier انگليسي BBA - General 

Subjects 
 نفر دوم عطار فرنوش 1398/6/23

36  

 

 

Green, fast and simple dispersive 

liquid-liquid microextraction 

method by using hydrophobic deep 

eutectic solvent for analysis of folic 

acid in fortified flour samples 

before liquid chromatography 

determination 

ISI Elseveir انگليسي Food Chemistry 1398/12/6 

 نفر اول فرجي محمد

 معصومه

 محمودی

 ميمند

 نفر دوم

 فرناز

 دستمالچي
 نفر سوم

37  

Magnetically Recoverable 

Graphene-Based Nanoparticles for 

the One-Pot Synthesis of Acridine 

Derivatives under Solvent-Free 

Conditions 

ISI Taylor & Francis انگليسي 
Polycyclic 

Aromatic 

Compounds 

1398/5/13 
  حميد

 رشيدی نوده
 نفر دوم

38  

Nanozyme-based sensing platforms 

for detection of toxic mercury ions: 

An alternative approach to 

conventional methods 

ISI Elsevier انگليسي Talanta 1398/12/27 عطار فرنوش 
نفر ششم و 

 باالتر

39  

On-chip electromembrane 

extraction followed by sensitive 

digital image-based colorimetry for 

determination of trace amounts of 

Cr(vi) 

ISI 
Royal Society of 

Chemistry 
 Analytical انگليسي

methods 
 نفر پنجم فرجي محمد 1398/10/30

40  
Occurence of Histamine in Canned 

Fish Samples from Markets in 

Tehran 

ISI 

International 

Association for 

Food Protection 

 Journal of Food انگليسي

Protection 
1398/7/3 

 نفر دوم رحماني انوشه

 منصوره

 مظاهری
 نفر پنجم
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 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله وان مقالهعن رديف
رتبه 

 نويسنده

41  

Novel hydrophobic deep eutectic 

solvent for vortex assisted 

dispersive liquid-liquid micro-

extraction of two auxins in water 

and fruit juice samples and 

determination by high performance 

liquid chromatography 

ISI Elsiver انگليسي Microchemical 

Journal 
 نفر اول فرجي محمد 1398/6/17

42  

Optimization and development of 

insulin nanoparticles by new 

thiolated chitosan derivative with 

ionic gelation method using a 

model-based methodology 

مقاله علمي 

 پژوهشي
 انگليسي دانشگاه تهران

Journal of Food 

and Bioprocess 

Engineering 

1398/8/28 
مهديزاده  زهرا

 برزکي
 نفر اول

43  

Optimization of sunflower oil 

bleaching parameters: using 

Response Surface Methodology 

(RSM) 

مقاله علمي 

 پژوهشي
Food Science and 

Technology 
 Food Science انگليسي

and Technology 
1398/7/1 

 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر سوم

44  

Optimization oflextraction conditio

ns forlpolycyclic aromatic  hydroca

rbons determination inlsmoked rice 

using thelhigh  performance liquid 

chromatography-

fuorescence detection 

ISI 

ournal of Food 

Measurement and 

Characterization 

volume 

 انگليسي

ournal of Food 

Measurement 

and 

Characterization 

volume 14 

1398/11/19 
 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر سوم

45  

Recent Advances and Trends in 

Applications of Solid-Phase 

Extraction Techniques in Food and 

Environmental Analysis 

ISI 
Springer Berlin 

Heidelberg 
 نفر اول فرجي محمد Chromatographia 1398/4/10 انگليسي

46  

Removal of phosphate and nitrate 

ions aqueous using strontium 

magnetic graphene oxide 

nanocomposite: isotherms, kinetics, 

and thermodynamics studies 

ISI 
John Wiley & 

Sons 
 انگليسي

environmental 

progress & 

sustainable 

energy 

1398/5/16 
 حميد

 رشيدی نوده
 نفر چهارم

47  

Rye flour and cellulose reinforced 

starch biocomposite: A green 

approach to improve water vapor 

permeability and mechanical 

properties 

ISI wiley انگليسي Starch 1398/12/23 
مهديزاده  زهرا

 برزکي
 نفر دوم
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 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

48  

Silymarin-albumin nanoplex: 

preparation and its potential 

application as an antioxidant in 

nervous system in vitro and in vivo 

ISI Elsevier انگليسي 
International 

Journal of 

Pharmaceutics 

 نفر سوم عطار فرنوش 1398/8/18

49  

Simultaneous extraction of acidic 

and basic drugs via on-chip 

electromembrane extraction using a 

single-compartment microfluidic 

device 

ISI 
Royal Society of 

Chemistry 
 نفر چهارم فرجي محمد Analyst 1398/1/1 انگليسي

50  

Toxicological Examinations 

Following Oral Administration of 

Bacillus thuringiensis var kurstaki 

Biological Insecticide in Wistar 

Rats 

 J Appl Biotechnol ساير

Rep 
 J Appl انگليسي

Biotechnol Rep 
 نفر دوم زايرزاده احسان 1398/1/12

51  Structural insights into the origin of 

phosphoinositide 3kinase inhibition 
ISI Springer انگليسي Structural 

Chemistry 
 نفر چهارم عطار فرنوش 1398/12/16

52  

survey on the antimicrobial activity 

of Lactobacillus strains isolated 

from traditional dairy products in 

the historical district of Ilam 

مقاله علمي 

 پژوهشي

Advanced 

Research in 

Microbial 

Metabolites & 

Technology 

 انگليسي

Advanced 

Research in 

Microbial 

Metabolites & 

Technology 

1398/6/13 
  مريم

 قبادی دانا
 نفر اول

53  

Synthesis, Characterization and 

Evaluation of Liponiosome 

Containing Ginger Extract as a 

New Strategy for Potent Antifungal 

Formulation 

ISI Springer انگليسي Journal of 

Cluster Science 
 رحماني انوشه 1398/8/22

نفر ششم و 

 باالتر

54  

Tannic acid-modified tin oxide 

nanoparticle and aromatic 

polyamide: from synthesis to their 

application for preparation of safe 

p-PVC 

ISI Springer انگليسي Polymer 

Bulletin 
 نفر چهارم فرنوش عطار 1398/12/22

55  

The Effect of Different 

Concentrations of Activated Carbon 

with Bleaching Earth During 

Bleaching Process on 

Physicochemical Properties of 

Soybean Oil 

مقاله علمي 

 پژوهشي

Journal of food 

bioscience and 

technology 

 انگليسي
Journal of food 

bioscience and 

technology 

1398/6/1 
 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر دوم
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 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله بان مقالهز نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

56  

Simultaneous magnetic solid phase 

extraction of acidic and basic 

pesticides using triazine-based 

polymeric network modified 

magnetic nanoparticles/graphene 

oxide nanocomposite in water and 

food samples 

ISI Elsiver انگليسي Microchemical 

Journal 
 نفر سوم فرجي محمد 1398/1/24

57  
ارزيابي پارامترهای شيميايي الزم برای 

 تجاری ليموآب يسنجاصالت

مقاله علمي 

 پژوهشي

 هایپژوهشنشريه 

 علوم و صنايع غذايي
 فارسي

 هایپژوهشنشريه 

 علوم و صنايع غذايي
1398/7/1 

عالئي  زهرا

 روزبهاني
 نفر اول

58  

ميکروبي در  هایريسکآئين کار کنترل 

های مراقبت بهداشتي محيط توليد فرآورده

 مبتني بر سلول

 1398/3/13 اخبار آزمايشگاهي فارسي اخبار آزمايشگاهي ساير
 مرجان

 حيدرزاده
 نفر اول

59  

 هایويژگيبررسي اثر صمغ زدو بر 

و  يحس يابيارزفيزيکوشيميايي ورئولوژيک، 

 گاری نان تستزمان ماند

مقاله علمي 

 پژوهشي

دانشکده تربيت 

 مدرس
 فارسي

علوم و صنايع غذايي 

 ايران
 نفر اول فدوی قاسم 1398/11/16

60  

بررسي پروفايل اسيدهای چرب، خواص 

و ترکيبات پلي فنلي برگ  اکسيدانيآنتي

 ازگيل ژاپني

مقاله علمي 

 پژوهشي
/1398/12 بيو.سيستم ايران فارسي دانشگاه تهران 02  نفر سوم رشيدی الدن 

61  
بررسي ترکيبات پلي فنولي و خواص 

 آب انار رقم پوست سياه ساوه اکسيدانيآنتي

مقاله علمي 

 پژوهشي
 فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

علوم تغذيه و صنايع 

 غذايي ايران
 نفر دوم رشيدی الدن 1398/3/4

62  

ای پايداری اکسيداتيو، عدد بررسي مقايسه

ا نوع، مقدار و فعاليت پراکسيد، عدد يدی ب

از  شدهاستخراجاکسيدان سنتزی آنتي

 های خوراکيروغن

مقاله علمي 

 پژوهشي

نوآوری در علوم و 

 فناوری غذايي
 فارسي

نوآوری در علوم و 

 فناوری غذايي
1398/10/1 

 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر سوم

63  
فيزيکوشيميايي روغن  هایويژگيبررسي 

 به روش پرس سرد توليدشدهکنجد 

مقاله علمي 

 پژوهشي
 1398/10/8 بيوسيستم فارسي دانشگاه تهران

 اولنفر  مريم جليلي

 دومنفر  الدن رشيدی

64  
پاششي بر خواص  کردنخشکفرايند  تأثير

 فلفلي فيزيکوشيميايي پودر نعناع

مقاله علمي 

 پژوهشي

انتشارات دانشگاه 

 تربيت مدرس
 فارسي

علوم و صنايع غذايي 

 ايران
1398/ 01 /25 

 عارف

 اوالدغفاری
 نفر سوم



72 

 

 نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف
رتبه 

 نويسنده

65  

حاوی  شيرکاکائوسازی فرموالسيون بهينه

صمغ تراگاکانتين با استفاده از روش سطح 

 پاسخ

مقاله علمي 

 پژوهشي

صنايع  هایپژوهش

 غذايي
 فارسي

صنايع  هایشپژوه

 غذايي
1398/8/1 

 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر دوم

66  

فرآيند سرخ کردن عميق بر ترکيب  تأثير

 دهندهتشکيل هایاسترولاسيدهای چرب و 

 روغن هسته انگور

مقاله علمي 

 پژوهشي

مجله علوم غذايي و 

 تغذيه
 فارسي

مجله علوم غذايي و 

 تغذيه
1398/10/1 

 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر دوم

67  
های ارقام تراريخته ذرت در نمونه رديابي

 وارداتي خوراک دام

مقاله علمي 

 پژوهشي

انجمن علمي ايمني 

 زيستي
 فارسي

 -فصلنامه علمي

ترويجي ايمني 

 زيستي

1398/6/24 
 فهيم دخت

 مختاری
 نفر دوم

68  

ررسي و مقايسه روغن هسته انگور سياه ب

حالل  وسيلهبه شدهاستخراجسردشت 

 امواج فراصوتهگزان، با و بدون کمک 

مقاله علمي 

 پژوهشي

مهندسي بيوسيستم 

 ايران
 فارسي

مهندسي بيوسيستم 

 ايران
1398/6/1 

 زهرا

 پيراوی ونک
 نفر چهارم

69  
معرفي تکنولوژی جديد ويرايش ژنومي با نام 

 کريسپر

مقاله 

 مروری
 1398/2/18 اخبار آزمايشگاهي فارسي اخبار آزمايشگاهي

 مرجان

 حيدرزاده
 نفر اول

70  

مختلف برای آناليز  هایستونسه کاربرد مقاي

با روش  زمينيسيبآکريالميد در چيپس 

 کروماتوگرافي مايع

مقاله علمي 

 پژوهشي
 فارسي دانشگاه تهران

مهندسي بيوسيستم 

 ايران
 نفر دوم جليلي مريم 1398/1/15

71 5
6
0
0
3 

 یهادراتيهمدرن در استخراج  هایروش

 کربن

علمي 

 ترويجي

شبکه آزمايشگاهي: 
www.nanolab.ir 

www.labsnet.ir 
 فارسي

فصلنامه تخصصي 

دانش آزمايشگاهي 

 ايران

 نفر اول انصاری فرزانه 1398/2/21

 

 



73 

 

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف

72  

Optimization of arsenic removal 

with Fe3O4@Al2O3@Zn-Fe LDH 

as a new magnetic nano adsorbent 

using Box-Behnken design 

ISI elsevier انگليسي 

Journal of 

Environmental 

Chemical 

Engineering 

1398/1/17 
 الله

 عدل نسب
 نفر اول

73  

A bulky aromatic functional 

polyimide composite as a sensitive 

layer for the detection of organic 

compound biomarkers 

ISI Springer انگليسي Iranian Polymer 

Journal 
1398/1/12 

 ميثم

 شعبانيان
 نفر دوم

74  

A complete description on effect of 

-cyclodextrin-ester as a bio-based 

additive for preparation of safe 

PVC: From synthesis to 

Computational study 

ISI Elsevier Ltd انگليسي Materials Today 

Communications 
1398/8/8 

 ماهرو

 خالقي مقدم
 نفر پنجم

75  

A Regioselective Approach to C3-

Aroylcoumarins via 

CobaltCatalyzed C(sp2)–H 

Activation Carbonylation of 

Coumarins 

ISI Theme انگليسي Synthesis 1398/2/16 
 ميثم

 شعبانيان

نفر ششم و 

 باالتر

76  

Development of air?assisted 

dispersive micro solid phase 

extraction based supramolecular 

solvent?mediated Fe3O4@Cu?Fe–

LDH for the determination of 

tramadol in biological samples 

ISI wiley انگليسي biomedical 

chromatography 
1398/2/1 

 الله

 عدل نسب
 نفر دوم

77  

Development of ferrofluid mediated 

CLDH@Fe 3 O @Tanic acid- 

based supramolecular solvent: 

Application in air-assisted 

dispersive micro solid phase 

extraction for preconcentration of 

diazinon and metalaxyl from 

various fruit juice samples 4 

ISI elsevier انگليسي microchemical 

journal 
1398/2/9 

 الله

 عدل نسب
 نفر اول

78  

Effect of Surface Functionalization 

of SiO2 Nanoparticles on the 

Dynamic Mechanical, Thermal and 

Fire Properties of Wheat 

Straw/LDPE Composites 

ISI Springer انگليسي 
Journal of 

Polymers and 

the Environment 

1398/10/30 

 اولنفر  بهزاد کرد

 دومنفر  موحدی فرناز



74 

 

 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف

79  

Functional materials generated by 

allying cyclodextrin-based 

supramolecular chemistry with 

living polymerization 

ISI RSC انگليسي Polymer 

Chemistry 
1398/5/14 

 ميثم

 شعبانيان
 نفر چهارم

80  

In-situ chemical deposition as a 

new method for the preparation of 

Fe3O4 nanopaeticles embedded on 

anodic aluminum oxide membrane 

(Fe3O4@AAO): Characterization 

and application for arsenic removal 

using response surface 

methodology 

ISI elsevier انگليسي 

Journal of 

Environmental 

Chemical 

Engineering 

1398/7/14 
 الله

 عدل نسب
 نفر اول

81  

Nanoclay’s Influence on 

Mechanical and Thermal Properties 

of a Polypropylene/Poplar Wood 

Flour Nanocomposite 

ISI bioresources انگليسي bioresources 1398/6/17 
 عليرضا

 خاکي فيروز
 نفر اول

82  

New Nanocomposites Based on 

Polyamide Containing Imine 

Groups Reinforced With 

Functionalized Polyethyleneimine-

Modi?ed ZnO Nanoparticles; 

Fabrication, Characterization and 

Lead Ion Adsorption Studies 

ISI willy انگليسي POLYMER 

COMPOSITES 
1398/7/14 

 ميثم

 شعبانيان
 نفر سوم

83  

Synthesis and Evaluation of 

Anionic Schiff Bases As Pitting 

Corrosion Inhibitor for Stainless 

Steel 304 in NaCl Solution 

چکيده 

 مقاله

the 

Electrochemical 

science (ECS 

meeting) 

 انگليسي

Advancing solid 

state and 

electrochemical 

science and 

technology 

 ساالروند زهره 1398/2/11
نفر ششم و 

 باالتر

84  

بررسي رفتار تبلور در الياف نانو کامپوزيت 

 -خش دومپروپيلن/نانو صفحات گرافن بپلي

 دماهم ريغسينتيک تبلور 

مقاله علمي 

 پژوهشي

انجمن علمي رنگ 

 ايران
 فارسي

مواد پيشرفته و 

نوين هایپوشش  
1398/6/4 

 روح اله

 سمناني رهبر
 نفر اول

85  
 وسيلهبه اصالح خميرکاغذجوهرزدايي شده

 پيوندزني با کربوکسي متيل سلولز

مقاله علمي 

 پژوهشي

موسسه تحقيقات 

راتع کشورو م هاجنگل  
 فارسي

نشريه تحقيقات 

علوم چوب و کاغذ 

 ايران

1398/11/1 
 مهدی

 روحاني
 نفر چهارم



75 

 

 رتبه نويسنده نام مؤلف تاريخ چاپ نام مجله زبان مقاله نام ناشر/نشريه نوع مقاله عنوان مقاله رديف

 1398/5/15 مجله صنعت کفش فارسي مجله صنعت کفش ترجمه نظامي هایپوتينآينده بهترين   86
 مريم

 سمسارها
 نفر اول

87  

بررسي خواص نوری و گرمايي نانوکامپوزيت

 وينيلپلي/  نشاسته پذيرتخريبزيست های

 متيلکربوکسي و رس نانو خاک/الکل

 رس نانو خاک/الکل وينيلپلي/سلولوز

مقاله علمي 

 پژوهشي

کاربردی  هایپژوهش

در شيمي   
 فارسي

 هایپژوهش

 کاربردی  در شيمي
1398/3/20 

 ماهرو

 خالقي مقدم
 نفر سوم

88  

بررسي رفتار تبلور در الياف نانو کامپوزيت 

 -پروپيلن/نانو صفحات گرافن بخش اولپلي

 دماهمسينتيک تبلور 

مقاله علمي 

 پژوهشي

انجمن علمي رنگ 

 ايران
 فارسي

مواد پيشرفته و 

نوين هایپوشش  
1398/3/8 

 روح اله

 سمناني رهبر
 نفر اول

 1398/2/15 مجله صنعت کفش فارسي مجله صنعت کفش ترجمه منابع گياهي پايپوش بر پايه  89
 مريم

 سمسارها
 نفر اول

 1398/4/15 مجله صنعت کفش فارسي مجله صنعت کفش ترجمه (هاهمکار )کوبوت هایرباتهمزيستي با   90
 مريم

 سمسارها
 نفر اول

 

  



76 

 

 شدهثبتاختراعات 

 يکشاورز هايفرآوردهپژوهشکده صنايع غذايی و 

 رديف
نام نام و 

 خانوادگی
 عنوان اختراع / اکتشاف/ ...

شاخص 

 پژوهشی
 رتبه فرد محل ثبت

تعداد 

 مخترعین

سازمان 

 کنندهثبت
 تاريخ ثبت شماره ثبت

1  
 مريم

 قبادی دانا

Brassica sp. B2-PSBAF trnH-

psbA intergenic spacer, partial 

sequence; chloroplast 

ثبت ژن و 

 هاميکروارگانيسم

در  شدهثبت

 خارج از کشور
 GenBank MK328473.1 1398/4/31 2 نفر اول

2  
 مريم

 قبادی دانا

Brassica sp. B1-PSBAF trnH-

psbA intergenic spacer, partial 

sequence; chloroplast 

ثبت ژن و 

 هاميکروارگانيسم

در  شدهثبت

 خارج از کشور
 GenBank MK328472.1 1398/5/31 2 نفر اول

 

 

  



77 

 

 کتاب

 پژوهشکده فناوري و مهندسی

 نوع اثر نام ناشر/نشريه شماره شابک زبان کتاب شاخص پژوهشی نام کتاب رديف
نام نام و 

 خانوادگی

رتبه 

 نويسنده
 تاريخ نشر

1  
عناصر نادر خاکي)کمياب 

 زمين(

 شدهچاپ تأليفي هایکتاب

توسط مراکز معتبر علمي 

 دانشگاهي

 فارسي
9-76-7605-

600-978 

نتشارات جهاد ا

دانشگاهي دانشگاه 

 خوارزمي

 تأليفي
  بهزاد

 سعيدی رضوی
 1398/7/10 نفر اول

 

 

 

 کشاورزي هايفرآوردهپژوهشکده صنايع غذايی و 

 نوع اثر نام ناشر/نشريه شماره شابک زبان کتاب شاخص پژوهشی نام کتاب رديف
نام نام و 

 خانوادگی

رتبه 

 نويسنده
 تاريخ نشر

2  
Amaranth Seed Oil 

Composition 

 شدهچاپ تأليفي هایکتاب

توسط ساير مراکز نشر 

 شرط داوریبه

 تأليفي Intechopen - انگليسي
  زهرا

 پيراوی ونک
 1398/12/1 نفر چهارم

3  

Olive Oil: 

Compounds, 

Production and 

Applications (chapter 

of Edible Oil: 

Compounds, 

Production and 

Applications) 

 شدهچاپ تأليفي هایتابک

توسط مراکز معتبر علمي 

 دانشگاهي

 انگليسي
978-1-53615-

579-2 
Nova Science 

Publishers, Inc. 
 تأليفي

  زهرا

 پيراوی ونک
 1398/2/1 نفر سوم

4  
محاسبات در مهندسي 

 صنايع غذايي

 شدهچاپ تأليفي هایکتاب

توسط ساير مراکز نشر 

چاپ  -شرط داوری به

 ديدنظرمجدد با تج

 فارسي
978-964-990-

73-5 
 تأليفي مرز دانش

 زهرا

مهديزاده 

 برزکي

 1398/5/28 نفر اول



78 

 

 نوع اثر نام ناشر/نشريه شماره شابک زبان کتاب شاخص پژوهشی نام کتاب رديف
نام نام و 

 خانوادگی

رتبه 

 نويسنده
 تاريخ نشر

5  
 
 
 
 

تجزيه و تحليل ريسک 

ايمني مواد غذايي: 

ی راهنمای اجرا برا

 نهادهای مسئول ايمني غذا

 شدهچاپ تأليفي هایکتاب

توسط مراکز معتبر علمي 

  -دانشگاهي 

 شدهترجمه

 فارسي
978-600-

5208-30-6 

انستيتو تحقيقات 

و صنايع  ایتغذيه

 غذايي کشور

 ترجمه

 معصومه

محمودی 

 ميمند

 1398/10/20 اولنفر 

منصوره 

 مظاهری
 1398/10/20 دومنفر 

 1398/10/20 سومنفر  فرزانه انصاری

 1398/10/20 نفر چهارم عطار فرنوش

زهره 

 پوراعتدال
 1398/10/20 پنجمنفر 

 

  



79 

 

 برگزارشدههاي آموزشی دوره

 فناوري و مهندسیپژوهشکده 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف
آموزش  زمانمدت

 )ساعت(

 16 1398/3/18 1398/3/18 سازمانيبرون و کابل فشار ضعيف سيم  1

 16 1398/3/26 1398/3/25 سازمانيبرون محافظ هادی هایلوله  2

 16 1398/3/29 1398/3/28 سازمانيبرون آننخ بخيه و مواد   3

 16 1398/3/20 1398/3/19 سازمانيبرون بازیاسبابايمني   4

 8 1398/3/20 1398/3/20 ازمانيسبرون شيرهای دستي وسايل گازسوز  5

 8 1398/3/27 1398/3/27 سازمانيبرون ميلگردهای گرم نورديده  6

 8 1398/4/17 1398/4/17 سازمانيبرون موتورسيکلتکاله ايمني   7

 16 1398/4/16 1398/4/15 سازمانيبرون قطع و وصل پريز و دوشاخه  8

 16 1398/5/6 1398/5/5 سازمانيبرون ايمني لوازم برقي خانگي  9

 16 1398/5/8 1398/5/7 سازمانيبرون الکتروموتور  10

 16 1398/4/11 1398/4/10 سازمانيبرون 7325-1و  7325)آنژيوکت( استاندارد  بارمصرفکيکاتترهای درون عروقي سترون و   11

 8 1398/4/19 1398/4/19 سازمانيبرون دندانپزشکي شدهسترون بارمصرفيکتزريقي  هایسوزن  12

 16 1398/4/23 1398/4/22 سازمانيبرون پزشکي شدهسترون بارمصرفيکانسولين  هایرنگس  13

 16 1398/4/24 1398/4/23 سازمانيبرون فوالدی زنگ نزن برای ساخت وسايل پزشکي هایلولهو  زير جلدیتزريق  هایسوزن  14

 16 1398/4/26 1398/4/25 زمانيسابرون 770-1استاندارد  بارمصرفيک شدهسترون زير جلدی هایرنگس  15

 8 1398/3/26 1398/3/26 سازمانيبرون ميلگردهای گرم نورديده  16

 8 1398/3/26 1398/3/26 سازمانيبرون شيرهای دستي وسايل گازسوز  17

 8 1398/4/12 1398/4/12 سازمانيبرون 4841بر اساس استاندارد ملي  ایپروانهشيرهای   18

 8 1398/4/15 1398/4/15 سازمانيبرون زودپز خانگي انواع ديگ فشارتحتظروف   19

 8 1398/4/29 1398/4/29 سازمانيبرون یرو گازمتالوژی سماور و کتری   20

 8 1398/5/7 1398/5/7 سازمانيبرون 11350گاز مايع بر اساس استاندارد  لندريس ريش  21

 16 1398/5/8 1398/5/7 سازمانيبرون بازیاسبابايمني   22
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع ن دوره/کارگاه آموزشیعنوا رديف
زمان آموزش مدت

 )ساعت(

 8 1398/5/9 1398/5/9 سازمانيبرون آتش نوع آئروسل کنندهخاموش  23

 16 1398/4/26 1398/4/25 سازمانيبرون انواع پارچه  24

 16 1398/5/16 1398/5/15 سازمانيبرون نخ و الياف  25

 320 1398/3/13 1398/1/20 سازمانيبرون (1398اول  اههمسهکارآموزی دانشجويي )  26

 240 1398/6/12 1398/4/30 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  27

 240 1398/6/13 1398/4/31 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  28

3981 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  29 /4/11 1398/5/22 240 

 240 1398/5/30 1398/4/18 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  30

 240 1398/6/12 1398/4/29 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  31

 240 1398/6/11 1398/4/29 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  32

 16 1398/4/23 1398/4/22 سازمانيبرون ار مصرف انرژیمعي  33

 16 1398/6/4 1398/6/3 سازمانيبرون لنت ترمز  34

 8 1398/6/11 1398/6/11 سازمانيبرون فيلتر هوا  35

 16 1398/6/25 1398/6/24 سازمانيبرون فيلتر روغن  36

 16 1398/6/24 1398/6/23 سازمانيبرون گازاجاقهود -ايمني لوازم برقي خانگي  37

 16 1398/6/10 1398/6/9 سازمانيبرون انواع عصای معلولين و واکر بخشيتوان  38

 8 1398/5/14 1398/5/14 سازمانيبرون 3641و  10202بر اساس استانداردهای ملي  فشارقویرگالتور گاز مايع فشار ضعيف و   39

3981 1398/6/4 سازمانيبرون 4512استاندارد ملي -چندکاره هایکنترل  40 /6/4 8 

 8 1398/9/3 1398/9/3 سازمانيبرون فيلتر هوا  41

 16 1398/7/9 1398/7/8 سازمانيبرون قطع و وصل محافظ الکترونيکي و مجموعه بند رابط برای توسعه  42

 16 1398/8/12 1398/8/11 سازمانيبرون سيم و کابل فشار ضعيف  43

 16 1398/9/26 1398/9/25 سازمانيبرون الکتروموتور  44

 16 1398/10/4 1398/10/3 سازمانيبرون سيم و کابل فشار ضعيف  45

 16 1398/9/4 1398/9/3 سازمانيبرون پزشکي ست تزريق سرم و ميکروست بارمصرفيکلوازم   46

 16 1398/7/16 1398/7/15 سازمانيبرون بازیاسبابايمني   47
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف
زمان آموزش تمد

 )ساعت(

 8 1398/8/22 1398/8/22 سازمانيبرون متالوژی شيرآالت بهداشتي  48

 16 1398/9/20 1398/9/19 سازمانيبرون بخاری گازی دودکش دار  49

 8 1398/10/30 1398/10/30 سازمانيبرون شيرهای دستي وسايل گازسوز  50

 16 1398/11/2 1398/11/1 سازمانيبرون ايمني لوازم برقي خانگي  51

 16 1398/11/15 1398/11/14 سازمانيبرون بازیاسبابايمني   52

 

 

 کشاورزي هايفرآوردهپژوهشکده صنايع غذايی و 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف
آموزش  زمانمدت

 )ساعت(

سازمانيدرون سخنراني علمي مباني ارزيابي ريسک در مواد غذايي  53  8139 /2/30 1398/2/30 2 

سازمانيبرون اصول و مباني جذب اتمي  54  1398/6/6 1398/6/6 8 

سازمانيبرون فيزيکي و شيميايي زعفران هایآزمون  55  1398/5/14 1398/5/14 8 

سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  56  1398/4/10 1398/6/6 320 

سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  57  1398/4/10 1398/4/30 120 

سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  58  1398/4/10 1398/5/20 240 

سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  59  1398/4/15 1398/5/16 200 

سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  60  1398/4/26 1398/5/23 153 

سازمانيبرون (1398اول  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  61  1398/3/18 1398/7/30 352 

سازمانيبرون برنج آزمونروش   62  1398/10/3 1398/10/4 16 

سازمانيبرون الکتوز در شير و پرولين در عسل گيریاندازه  63  1398/7/15 1398/7/15 8 

انيسازمبرون ميکروبيولوژی قند و شکر  64  1398/7/21 1398/7/22 16 

سازمانيبرون (1398سوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  65  1398/8/14 1398/8/30 97 

سازمانيبرون کنترل کيفي محيط های کشت  66  1398/10/22 1398/10/23 16 

سازمانيبرون عسل آزمون هایروشو  هاويژگي  67  1398/10/24 1398/10/25 16 
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 شیمیشیمی و پتروپژوهشکده 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف
آموزش  زمانمدت

 )ساعت(

 16 1398/2/15 1398/2/14 سازمانيبرون پودرهای شوينده  68

 16 1398/4/23 1398/4/22 سازمانيبرون پودرهای شوينده  69

 16 1398/5/6 1398/5/5 سازمانيبرون 612استاندارد -ظروف غذاخوری مالمين  70

 8 1398/5/5 1398/5/5 سازمانيبرون مايع ترمز  71

 8 1398/5/6 1398/5/6 سازمانيبرون ضديخ  72

 16 1398/5/14 1398/5/13 سازمانيبرون 3434بر اساس استاندارد ملي  کنخاموشآتشپودرهای   73

 16 1398/3/29 1398/3/28 سازمانيبرون قوطي فلزی پر بندیبسته  74

 8 1398/4/15 1398/4/15 سازمانيبرون پاک کن-افزارنوشت  75

 8 1398/4/24 1398/4/24 سازمانيبرون برچسب پتو  76

 240 1398/4/19 1398/3/5 سازمانيبرون (1398اول  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  77

 240 1398/6/12 1398/4/30 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  78

 8 1398/8/25 1398/8/25 سازمانيبرون لتحريرالوازماستانداردهای   79

 240 1398/5/13 1398/4/1 سازمانيبرون (1398دوم  ماههسهکارآموزی دانشجويي )  80

 8 1398/7/6 1398/7/6 سازمانيبرون مايع ترمز  81

 8 1398/7/7 1398/7/7 سازمانيبرون ضديخ  82

 8 1398/10/17 1398/10/17 سازمانيبرون سفيدکننده  83

 8 1398/10/21 1398/10/21 سازمانيبرون ع دستشوييماي  84

 16 1398/10/28 1398/10/28 سازمانيبرون شوييظرفمايع   85

 8 1398/10/29 1398/10/29 سازمانيبرون پودرهای شوينده  86

 8 1398/10/30 1398/10/30 سازمانيدرون بهداشتي هایسرويس کنندهپاکمايع   87

 8 1398/7/20 1398/7/20 سازمانيبرون و مداد معمولي رنگي و مشکي، انواع مغز مداد افزارنوشت  88

 16 1398/9/5 1398/9/4 سازمانيبرون کاغذ روزنامه و کاغذ الينر و ورق و کارتن مقوايي  89

 8 1398/10/22 1398/10/22 سازمانيبرون خودکار-افزارنوشت  90

 16 1398/7/24 1398/7/23 سازمانيبرون پايپوش ايمني و محافظتي  91
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف
زمان آموزش مدت

 )ساعت(

 16 1398/8/22 1398/8/21 سازمانيبرون سالبزرگپوشک کامل بچه و   92

 8 1398/10/23 1398/10/23 سازمانيبرون 1056تشک خواب فنری بر اساس استاندارد   93

 16 1398/10/23 1398/10/22 مانيسازبرون کنخاموشآتشپودرهای   94

 

 

 

 دفاتر ستادي

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

 زمانمدت

آموزش 

 )ساعت(

دوره  برگزارکننده

 )واحد مربوطه(

 (1398کارآموزی دانشجويي )سه ماهه دوم   95
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
 ماليدفتر امور  240 1398/5/13 1398/4/1

 مصاحبه و فن مذاکره حراستي  96
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/11 1398/8/18 34 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ريزی پروژهمديريت و برنامه  97
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/12/12 1398/12/12 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 )بيمه اشخاص( 1حقوق بيمه   98
 -ي دوره آموزش

 درون سازماني
1398/8/27 1398/8/27 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيری آن  99
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/11 1398/9/11 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 الزامات عمومي برای نهادهای گواهي دهنده بر اساس استاندارد-ارزيابي انطباق  100
INSO-ISO-IEC 17024 

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/18 1398/8/19 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 روش اجرايي فرآيند تدوين استانداردهای ملي ايران  101
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/4/4 1398/4/4 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تار و شيوه نگارش استانداردهای ملي ايران()ساخ 5استاندارد ملي ايران شماره   102
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/4/5 1398/4/5 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

103  
زی سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه مبتني بر مباني،تشريح الزامات،مستندسا

 ISO/IEC 17025استاندارد 

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/1 1398/7/2 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های آزمونصحه گذاری روش  104
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/25 1398/9/25 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

105  
شريح الزامات،مستندسازی سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه مبتني بر مباني،ت

 ISO/IEC 17025استاندارد 

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/11/28 1398/11/29 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  106
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/14 1398/11/15 16 

و  دفتر آموزش

 تحصيالت تکميلي

 گزارش نويسي در امور اداری  107
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/28 1398/7/28 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  108
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/5/15 1398/5/16 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 NEW SIيکاهای جديد  آشنايي با سيستم بين المللي  109
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/4/24 1398/4/24 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با تکنيک های حل مسأله  110
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/6/26 1398/6/27 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISO14001تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت   111
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/13 1398/7/15 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 روش های ارتقاء بهره وری و بهبود کيفيت  112
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/1 1398/8/1 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 اصول و فنون مذاکره و تشريفات بين المللي  113
 -دوره آموزشي 

 زمانيبرون سا
1398/8/11 1398/8/11 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با نهادهای استانداردسازی  114
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/21 1398/8/21 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

ده دوره برگزارکنن

 )واحد مربوطه(

 مراحل تدوين استانداردهای بين المللي در ايزو  115
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/22 1398/8/22 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مباني، تشريح الزامات و مميزی داخلي بر اساس استاندارد   116
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/2/10 1398/2/ 11  16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 معيار مصرف انرژی  117
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/2/12 1398/2/13 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 پيوست ب-7598آشنايي با استاندارد ملي   118
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/2/26 1398/2/26 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017شريح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد مباني، ت  119
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/3/27 1398/3/28 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ميکروبيولوژی مواد غذايي  120
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/3/21 1398/3/21 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 20000-3و  3596-1و  607ای ملي سری الزامات استاندارده  121
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/2/17 1398/2/19 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

122  
و  9747و  9426بر اساس استانداردهای  CNGبازرسي چشمي خودروهای 

 6792سيلندرهای گاز فوالدی بدون درز بر اساس استاندارد 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
9813 /3/28 1398/3/30 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 EN13060اتوکالوهای پزشکي بر اساس استاندارد   123
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/3/30 1398/3/30 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 EN13060اتوکالوهای پزشکي بر اساس استاندارد   124
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/3/30 8139 /3/30 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISO/IEC17020 مباني، تشريح الزامات و مميزی داخلي بر اساس استاندارد  125
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/10 1398/4/12 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 نمونه برداری و بازرسي مواد غذايي و محصوالت کشاورزی  126
 -دوره آموزشي 

 ازمانيبرون س
1398/4/12 1398/4/13 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 Minitabتجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری با استفاده از نرم افزار   127
 -دوره آموزشي 

 ن سازمانيبرو
1398/4/25 1398/4/27 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 کنترل عملکرد محيط های کشت  128
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/1 1398/5/2 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تخمين عدم قطعيت در اندازه گيری  129
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/26 1398/4/27 16 

زش و دفتر آمو

 تحصيالت تکميلي

 17025مميزی داخلي آزايشگاهها بر اساس استاندارد   130
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/29 1398/4/30 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های آزمونصحه گذاری روش  131
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/31 1398/4/31 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ي موتورسيکلتبازرس  132
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/2 1398/5/3 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تخمين عدم قطعيت در اندازه گيری  133
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/16 1398/4/17 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISO/IEC 17020مباني، تشريح الزامات و مميزی داخلي بر اساس استاندارد   134
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/8 1398/5/10 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  135
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/15 1398/5/16 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 مباني اندازه شناسي  136
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/8 1398/5/9 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 باسکول ها و وسايط نقليه جاده ای-وسايل توزين سنگين  137
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/15 1398/5/16 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 وسايل توزين و سنجش سبک  138
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/12 1398/5/13 16 

دفتر آموزش و 

 يالت تکميليتحص
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 اصول و فنون بازرسي کاال  139
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/1 1398/5/2 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017داخلي بر اساس استاندارد مباني، تشريح الزامات و مميزی   140
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/22 1398/5/24 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 روش اجرايي فرآيند تدوين استانداردهای ملي ايران  141
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/4 1398/4/4 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 5ن شماره استانداد ملي ايرا  142
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/5 1398/4/5 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مباني، تشريح الزامات و مميزی داخلي بر اساس استاندارد   143
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/29 1398/4/31 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017يزی داخلي بر اساس استاندارد مباني، تشريح الزامات و مم  144
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/12 1398/6/13 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

145  
-14655-8763آزمون دوره ای و ايمني سيلندرهای بر اساس استاندارد های 

13130 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/8 1398/5/9 16 

دفتر آموزش و 

 ت تکميليتحصيال

146  
-14654-14653بازرسي و آزمون دوره ای شير سيلندرها بر اساس استانداردهای 

18366 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/24 1398/5/24 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي آسانسورهای هيدروليکي   147
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/4/31 1398/5/1 16 

 دفتر آموزش و

 تحصيالت تکميلي

  9747و  9426بر اساس استانداردهای  CNGبازرسي چشمي خودروهای   148
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/26 1398/6/27 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

149  
بازرسي و آزمون دوره ای سيلندرهای گاز فوالدی بدون درز بر اساس استاندارد 

6792 

 -دوره آموزشي 

 انيبرون سازم
1398/6/28 1398/6/28 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 اصول و فنون بازرسي کاال  150
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/26 1398/5/27 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 واحد مربوطه()

 اصول و فنون بازرسي کاال  151
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/30 1398/6/31 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي پله برقي  152
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/3 1398/5/4 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 نمونه برداری کاال از گمرکات  153
 -دوره آموزشي 

 رون سازمانيب
1398/6/12 1398/6/13 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 نمونه برداری کاال از گمرکات  154
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/6/12 1398/6/13 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های بازرسي و نمونه برداری از محصوالتروش  155
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/6/25 1398/6/25 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 22000راهنمای کاربرد استاندارد ايزو -های مديريت ايمني مواد غذاييسيستم  156
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/6/30 1398/6/31 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 2018ويرايش  31000استاندارد ايزو   157
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/6/23 1398/6/24 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

158  
بر  22000راهنمای کاربرد استاندارد ايزو -سيستمهای مديريت ايمني مواد غذايي

 ISIRI 14123اساس 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/30 1398/6/31 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های بازرسي و نمونه برداری از محصوالتروش  159
 -آموزشي  دوره

 برون سازماني
1398/6/25 1398/6/25 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 2018ويرايش  31000استاندارد ايزو   160
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/23 1398/6/24 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با تکنيک های حل مسأله  161
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/26 3981 /6/27 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

162  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the 

council 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/6 1398/6/8 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي



89 

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 گانه خودرو 85 استانداردهای  163
 -وره آموزشي د

 برون سازماني
1398/9/24 1398/9/27 32 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 گانه خودرو 85آشنايي با استانداردهای   164
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/24 1398/9/27 24 

دفتر آموزش و 

 صيالت تکميليتح

 آزمون صحه گذاری روش های  165
 -وره آموزشي د

 برون سازماني
1398/9/25 1398/9/25 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017تربيت ارزياب   166
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/23 1398/9/24 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 مديريت ريسک  167
 -دوره آموزشي 

 زمانيبرون سا
1398/8/1 1398/8/1 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISIRIو  ISIRI 13246و   ISIRI 13245اصول و رهنمودها  -مديريت ريسک  168

19476 

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/1 1398/8/1 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISO/IECستاندارد تشريح الزامات و مستندسازی داخلي آزمايشگاهها بر اساس ا  169

2017:17025 

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/1 1398/7/2 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ISO/IEC 2012:17020مباني و مميزی بر اساس استاندارد   170
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/14 1398/7/16 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 اندازه گيریتخمين عدم قطعيت در   171
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/29 1398/7/30 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تخمين عدم قطعيت در اندازه گيری  172
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/29 1398/7/30 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مباني و مميزی   173
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
3981 /8/20 1398/8/22 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  174
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/13 1398/8/14 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 مربوطه( )واحد

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  175
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/13 1398/8/14 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017ها بر اساس استاندارد مميزی داخلي آزمايشگاه  176
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/11 1398/8/12 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 16927ها با شماره استاندارد ملي ويژگي-مسي بدون درز لوله های  177
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/23 1398/7/25 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي کاالهای وارداتي و صادراتي و نمونه برداری  178
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/27 1398/8/29 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ايمني الکتريکي لوازم برقي الکتريکي  179
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/6 1398/8/7 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

180  
نمونه برداری از محصوالت بسته بندی شده و فله خوراک دام و طيور در واحد 

 توليدی و صادرات و واردات

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/25 1398/7/26 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 اصول و فنون بازرسي کاال و نمونه برداری پيشرفته از گمرکات  181
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/17 1398/7/19 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 هادر آزمايشگاه HSEمباني، الزامات و مستندسازی   182
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/9 8139 /7/9 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با روش های آزمون دوره ای وسايل توزين  183
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/3 1398/7/3 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با روش های آزمون دوره ای وسايل توزين  184
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/3 1398/7/3 8 

موزش و دفتر آ

 تحصيالت تکميلي

 تضمين کيفيت نتايج آزمون  185
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/6 1398/7/7 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 HSسيستم طبقه بندی کاال در نظام   186
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/9 1398/7/10 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي



91 

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع اه آموزشیعنوان دوره/کارگ رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 HSسيستم طبقه بندی کاال در نظام   187
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/9 1398/7/10 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با اندازه شناسي در پزشکي  188
 -دوره آموزشي 

 زمانيبرون سا
1398/7/20 1398/7/20 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های آزمونصحه گذاری روش  189
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/24 1398/7/24 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 گزارش نويسي در امور اداری  190
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/28 1398/7/28 12 

دفتر آموزش و 

 تکميلي تحصيالت

 مقدماتي SPSSآشنايي با نرم افزار   191
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/29 1398/7/30 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 روش های ارتقاء بهره وری و بهبود کيفيت  192
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/1 1398/8/1 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 حراستي مصاحبه و فن مذاکره  193
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/11 1398/8/18 34 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ارزيابي سازه های بتني از طريق آزمون های غيرمخرب  194
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/14 1398/8/14 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

195  SQLپيشرفته 
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
9813 /8/18 1398/8/20 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

196  SQLپيشرفته 
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/18 1398/8/20 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با نهادهای استانداردسازی  197
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/21 1398/8/21 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 وت مدرک، مقررات، راهنما، دايرکتيو، استانداردتفا  198
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/25 1398/8/25 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي



92 

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 اهنما، دايرکتيو، استانداردتفاوت مدرک، مقررات، ر  199
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/8/25 1398/8/25 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 )بيمه اشخاص( 1حقوق بيمه   200
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/27 1398/8/27 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های ثبت و نگارش در گزينشمهارت   201
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/28 1398/8/29 20 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آزمون نوشيدني ها  202
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/3 1398/9/3 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 CNGآشنايي با روش های آزمون دوره ای نازل های  203
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/2 1398/9/4 20 

آموزش و  دفتر

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با نهادهای بازرسي کننده  204
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/6 1398/9/6 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 6303-2آشنايي با مباني بازرسي فني آسانسورهای هيدروليک   205
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/9 1398/9/10 16 

دفتر آموزش و 

 ت تکميليتحصيال

 6303-2آشنايي با مباني بازرسي فني آسانسورهای هيدروليک   206
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/9 1398/9/10 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 سيستم تضمين حالل  207
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/12 1398/9/13 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آن درآمدها و انواع  208
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/16 1398/9/17 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيری آن  209
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/11 1398/9/11 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 الگوی جامع توانمندسازی منابع انساني در دستگاه اجرايي  210
 -آموزشي  دوره

 برون سازماني
1398/9/19 1398/9/20 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 برنامه نويسي اندرويد  211
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/17 1398/10/30 40 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

212  
های تاييد صالحيت و ارزيابي انطباق و تحليل آشنايي با مقررات و ضوابط فعاليت

 هاآن

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/23 1398/9/23 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

213  
تحليل  های تاييد صالحيت و ارزيابي انطباق وآشنايي با مقررات و ضوابط فعاليت

 هاآن

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/23 1398/9/23 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های بازرسي پله برقيآشنايي با الزامات استاندارد و روش  214
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/24 1398/9/25 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های بازرسي پله برقيشآشنايي با الزامات استاندارد و رو  215
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/24 1398/9/25 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

216  
های های شناخت تقلبات، نگهدارنده ها و افزودنيآشنايي با تقلبات مواد غذايي و راه

 غيرمجاز

 -وره آموزشي د

 برون سازماني
1398/9/26 1398/9/27 12 

دفتر آموزش و 

 ت تکميليتحصيال

217  
های تقلبات، نگهدارنده ها و افزودني های شناختآشنايي با تقلبات مواد غذايي و راه

 غيرمجاز

 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/9/26 1398/9/27 12 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آزمايشگاه کاليبراسيون کميت های الکتريکي  218
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/30 9813 /10/1 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 های آزمونصحه گذاری روش  219
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/11/16 1398/11/16 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آشنايي با استانداردهای ملي کاشي های سراميک  220
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/30 1398/11/30 8 

دفتر آموزش و 

 الت تکميليتحصي

 17020تربيت ارزياب   221
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/22 1398/10/24 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 فوم های آتش نشاني  222
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/19 1398/10/20 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان عتاريخ شرو نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 ها در روغن های خوراکياندازه گيری آنتي اکسيدان  223
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/11 1398/10/12 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 نمونه برداری کاال  224
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/1 1398/10/8 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مباني و مميزی   225
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/24 1398/10/25 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017آشنايي با الزامات استاندارد   226
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/5/8 1397/5/9 16 

دفتر آموزش و 

 ميليتحصيالت تک

 17025:2017ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيری مطابق با الزامات استاندارد   227
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/4 1398/7/4 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

228  
 گذاری در ارزيابي و صحه GMPو  14644الزامات و ضوابط استاندارد ايزو 

 محيط های تميز

 -وره آموزشي د

 نيبرون سازما
1398/7/16 1398/7/18 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مميزی داخلي بر اساس استاندارد   229
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/8/21 1398/8/24 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 ويژگي ها و روش آزمون فلزات سنگين در خاک و کود  230
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/ 11 /10 1398/11/11 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 تئوری تراريخته ها  231
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/22 1398/10/23 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025:2017مباني و مميزی داخلي آزمايشگاهها بر اساس استاندارد   232
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/28 1398/11/29 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 مديريت ريسک  233
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/30 1398/11/30 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 صحه گذاری روش های آزمون  234
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/16 1398/11/16 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع آموزشیعنوان دوره/کارگاه  رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 17025:2017آشنايي با الزامات و مميزی داخلي بر اساس استاندارد   235
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/11/28 1398/11/30 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 نازل های سوخت  236
 -ي دوره آموزش

 برون سازماني
1398/7/6 1398/7/7 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 مباني اندازه شناسي  237
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/13 1398/7/14 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

238  
پيوست -7598نصب قطعات روی خودروهای دوگانه سوز بر اساس استاندارد  ملي 

 ISO 15500و  ISO 2016:15501 ب و استانداردهای

 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/3 1398/10/4 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي و نمونه بر داری از خوراک دام، فله و بسته بندی شده  239
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/27 1398/9/28 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 17025ريسک با نرم افزار بر مبنای استاندارد الزامات ارزيابي   240
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/6/28 1398/6/29 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 MSAتجزيه و تحليل سيستم های اندازه گيری  241
 -دوره آموزشي 

 درون سازماني
1398/7/8 1398/7/10 24 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي کاال  242
 -ه آموزشي دور

 برون سازماني
1398/10/17 1398/10/18 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 بازرسي و نمونه بر داری از خوراک دام، فله و بسته بندی شده  243
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/10/29 1398/10/30 9 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 هااني و نحوه صحيح آزمون کيفيت آنآشنايي با انواع فوم ها و پودرهای آتش نش  244
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/7/2 1398/7/2 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 آزمون پراکسيد  245
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/20 1398/9/20 8 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي

 اصول و فنون بازرسي کاال  246
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
9813 /10/25 1398/10/26 16 

دفتر آموزش و 

 تحصيالت تکميلي
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 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع عنوان دوره/کارگاه آموزشی رديف

زمان مدت

آموزش 

 )ساعت(

برگزارکننده دوره 

 )واحد مربوطه(

 سيستم مديريت آراستگي  247
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/9/25 1398/9/25 8 

دفتر آموزش و 

 کميليتحصيالت ت

 (1398کارآموزی دانشجويي )سه ماهه اول   248
 -دوره آموزشي 

 برون سازماني
1398/3/19 1398/7/25 720 

دفتر فناوری اطالعات 

 و ارزيابي
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 خاتمه يافته – سازمانیبرونپژوهشی  هايطرح

 هاي مديريتپژوهشکده ارزيابی کیفیت و سامانه

 تاريخ خاتمه قطعی ابالغتاريخ  شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

1  
و  هاويژگي -با عنوان شيرهای توپي فوالدی برای مصارف صنعتي  ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

  آزمون هایروش
711841 1397/7/1 1398/4/22 

2  
 -انواع گوشت  بندیبستهبا عنوان پد جاذب خونابه مورد استفاده در  ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

  آزمون هایروشو  هاويژگي
709485 1397/8/6 1398/5/30 

3  
 هایروشو  هاويژگي -پالستيکي سقف غير ماندگار  هایقالببا عنوان  ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

  آزمون
685589 1397/7/7 1398/4/9 

4  
مس با  هایآلياژبا عنوان  انواع سيم جوش برای جوشکاری ذوبي  ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

 آزمون هایروشو  هاويژگي -درصدهای مختلف نقره 
710309 1397/8/7 1398/4/17 

 1398/4/9 1397/8/6 709947 آزمون هایروشو  هاويژگي -با عنوان محفظه فيلتر آب خانگي  ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه  5

6  
و  هاويژگي -بي حمام و سرويس بهداشتيبا عنوان  مجموعه لوازم جان ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

 آزمون هایروش
715393 1397/8/14 1398/4/17 

7  
 هایروشو  هاويژگي -با عنوان  عايق رطوبتي قيری  با اليي مقوايي ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه

 آزمون
711526 1397/8/9 1398/4/9 

 1398/4/17 1397/8/6 709486 آزمون هایروشو  هاويژگي -بکس آسانسور با عنوان  الکتروگير ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه  8

 1398/4/17 1397/12/26 829376 آزمون هایروشو  هاويژگي-با عنوان کيت جوشکاری ترميت ایکارخانهاستاندارد  گذاریصحه  9

 
 

 

 پژوهشکده فناوري و مهندسی

 ريخ خاتمه قطعیتا تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

10  
مصارف بارز انرژی در تمام سايت صنعتي طبق  هایسيستمانجام مميزی انرژی تجهيزات فرآيندها و 

 بهبود مصرف انرژی   هایپروژهشناسايي  منظوربهاستاندارد ايزو 
448534 1393/9/19 1398/12/19 

11  
کاهش مصرف آب، برق و  نظرطهنقآبي  از  کولرهایبررسي عملکرد فيلتر صاف دم مورد استفاده در  

 افزايش راندمان کولر آبي
1001636-1001181 1398/7/24 1398/11/30 
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 کشاورزي هايفرآوردهپژوهشکده صنايع غذايی و 

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

/1396 539062-531862 فيزيکي و شيميايي نوقا هایويژگيبررسي   12 21 /16 1398/9/6 

 1398/9/6 1396/12/23 545469-544480  آزمون هایروشو  هاويژگي -ريس   13

 1398/5/10 1396/10/27 503731 آنشيميايي  هایويژگيسميت تحت مزمن روغن کاملينا در موش صحرايي و تعيين  مطالعه  14

 1398/3/21 1396/12/8 532012-532968 نعناقرص  -فيزيکي و شيميايي و ميکروبي خوشبوکننده دهان  هایويژگيتعيين   15

 1398/6/27 1398/6/13 964103 های گوشتيشناسايي گوشت بوفالو در فرآورده آزموناعتبارسنجي   16

 1398/6/27 1398/6/13 964273 های گوشتيشناسايي گوشت اسب در فرآورده آزموناعتبارسنجي   17

 1398/6/27 1398/6/16 965921 های گوشتيشناسايي گوشت خوک در فرآورده آزموناعتبارسنجي   18

 1398/6/27 1398/6/16 965696 های گوشتيشناسايي گوشت مرغ در فرآورده آزموناعتبارسنجي   19

 1398/6/27 1398/6/16 965882 های گوشتيشناسايي گوشت گاو در فرآورده آزموناعتبارسنجي   20

 
 

 

 کاربردي و فناوري هايپژوهشدفتر 

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ ح پژوهشیعنوان طر رديف

 1398/2/31 1397/11/9 709872 با استفاده از ساليسيليک اسيد هاسبزیبرای تعيين نيترات در  شدهاصالحمعتبرسازی روش رنگ سنجي   21

 1398/2/31 1397/8/9 711839 در واحدهای صنفي شدهعرضهکنجد استخراجي به روش کلدپرس  هایروغنبررسي کيفي   22
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 خاتمه يافته – سازمانیدرونطرح پژوهشی 

 هاي مديريتپژوهشکده ارزيابی کیفیت و سامانه

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

 1398/4/17 1397/11/16 - ندمآرد گ هایويژگي -غالت درزمينهصالحيت شده  تائيد هایآزمايشگاهمقايسه و بررسي عملکرد و مهارت   1

 

 

 

 پژوهشکده فناوري و مهندسی

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

 1398/9/27 1398/6/24 970760 طراحي و ساخت کاليبراتور فشارسنج پزشکي اتوماتيک   2

 

 

 

 هاي کشاورزيپژوهشکده صنايع غذايی و فرآورده

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ طرح پژوهشیعنوان  رديف

 1398/10/30 1398/7/13 991357 خوراکي به روش اسپکترومتری  هایرنگآروماتيک نوع اول سولفونه نشده در  هایآمين گيریاندازه  3

 

 

 

 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

 مه قطعیتاريخ خات تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

 1398/11/13 1398/6/16 966047-966050 ایشيشهبررسي ميزان تمايل به کف کردن فرآورده ضد يخ در ظروف   4
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 خاتمه يافته –استاندارد  ملی سازمان ابالغی اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی طرح

 هاي مديريتپژوهشکده ارزيابی کیفیت و سامانه

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ غشماره ابال عنوان طرح پژوهشی رديف

 1398/7/30 1394/5/5 468644 قانون مؤسسه 4ها و ارائه گزارش نهايي در اجرای ماده بررسي ايمني تجهيزات مهدکودک  1

 

 

 پژوهشکده فناوري و مهندسی

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

2  
به  هاپارک( مستقر در سازیبدنانداردهای ملي ايران در تجهيزات ورزشي )بررسي رعايت الزامات است

 قانون مؤسسه 4استناد ماده 
- 1394/5/5 1398/7/30 

3  
در فرآيندهای توليدی و  (SEC) شاخص معيار مصرف انرژی ويژه گذاریصحه، ارزيابي و گيریاندازه

 انرژی بر طبق استانداردهای ملي ايران هایسامانه
1394 1395/4/2 1398/8/20 

 

 

 پژوهشکده صنايع غذايی و کشاورزي

 تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

 1398/6/30 1394/8/27 480806 در پسته هاآنهای استامي پرايد، اسپيروتترامات )موونتو( و ايميداکلوپرايد و متابوليت گيریاندازه  4

 1398/12/25 1391/10/26 371676 طاها طرح ايران توليد هایو فراورده ميوهآبز باکتری آليسايکلوباسيلوس در تعيين حد مجا  5

 

 

 پژوهشگاه ستاد

 واحد پژوهشی مرتبط تاريخ خاتمه قطعی تاريخ ابالغ شماره ابالغ عنوان طرح پژوهشی رديف

6  
يران و ادارات کل مديران آموزشي کارکنان سازمان ملي استاندارد ا هایاولويتتعيين 

 کنترل کيفيت و کارشناسان استاندارد
194014 1395/6/6 1398/6/11 

دفتر آموزش و تحصيالت 

 تکميلي

7  
محصوالت ) کاال و  درزمينهکارآموزی  هایدورهتدوين روند فرآيند و تهيه محتوای 

 خدمات ( مشمول استاندارد اجباری ) فاز دوم (
132166 1395/1/21 1398/12/12 

دفتر آموزش و تحصيالت 

 تکميلي
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