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پژوهشگاه استاندارد داراي مجموعا 231 نفر پرسنل م یباشد که از این تعداد 42 نفر عضو هیات علمی 
پژوهشگاه م یباشند.

پژوهشگاه استاندارد به عنوان مه مترین مرجع پژوهشـی و تحقیقاتی نظام استانداردسازي در کشـور و 
نیز پل ارتباطی بین مراکز تولید و ب هکارگیري علم، با هدف تکمیل زنجیره علم یکشور و کسب اعتماد 
ملی نسبت به محصوالت و خدمات، درصدد است با ایجاد بستر مناسب و در نظر گرفتن ساز وکارهاي 
الزم، ضمن هدایت دانشــگا هها و مراکز پژوهشـــی به رفع نیازهاي علمی استاندار دسازي، مقدمات 
“تبدیل یافت ههاي علم یکشـــــور به استاندارد” و “تدوین استانداردهاي پژوهش محور” را به منظور 
معرفی و انتقال پیشــــرف تهاي علمی به صنایع، مراکز خدماتی و نهایتا در سطح جامعه فراهم سازد. 
وجود 4 پژوهشکده، 15گروه پژوهشی، 2 گروه پژوهشی مجازي و بیش از 110 آزمایشگاه تخصصـی 

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

پژوهشگاه استاندارد
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هیات امناء

رئیس پژوهشگاه شوراي پژوهشی

اداره حراستدفتر فناوري اطالعات و ارزیابیدفتر ریاست روابط عمومی و امور بی نالملل

معاونت پژوهشی

دفتر امور پژوهشهاي کاربردي و فناوري

دفتر امور آموزش و تحصیالت تکمیلی

دفتر امور تدوین استاندارد

اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی

دفتر برنامه-بودجه و تشکیالت

دفتر امور اداري و خدمات کارکنان

اداره کل امور مالی

اداره حقوقی و قراردادها

اداره طر حهاي عمرانی

پژوهشکده منطق هاي

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

پژوهشکده
فناوري و مهندسی

پژوهشکده
شیمی و پتروشیمی

پژوهشکده صنایع غذایی
و فرآورده هاي کشاورزي

پژوهشکده
ارزیابی کیفیت و سامانه مدیریت
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اهم وظایف پژوهشگاه استاندارد

 اداره آزمایشــگاه هاي مرجع مطابق با سیاست هاي سازمان ملی استاندارد ایران جهت 

آزمون و تطبیق کاال هاي صادراتی وارداتی و تولید داخل با استانداردهاي مربوط و اعالم 

مشخصات به سازمان

 انجام فعالیتهاي ضروري در جهت به کارگیري نتایج پژوه شهاي به عمل آمده
 فراهم آوردن امکانات الزم و متناسب با برنامه ها و طرح هاي پژوهشی

 انجام طرح هاي پژوهشـی در ارتباط با سیســتم بین المللی یکاها و ترویج آن به عنوان 
سیستم رسمی اوزان و مقیا سها در کشور

 بررسی و شناسایی و رفع نیازهاي پژوهشی بخش هاي تولیدي خدماتی و اجرایی

 انجام خدمات مشاوره اي علمی و فنی در ارتباط با برنامه هاي پژوهشی سایر سازمان ها

 ایجاد ارتباط فعال و سازنده پژوهشـی با سایر موسسـات و جوامع علمی و پژوهشــی در 
داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط

 انتشار نتایج پژوهش ها و فعالیت هاي علمی و فنی از طریق کتب مجالت مقاالت و غیره

 برگزاري دوره هاي تخصصی کوتاه مدت سمینارها و کارگاه هاي تخصصی طبق ضوابط 
و مقررات مربوط

 انجام طرح هاي پژوهشی کاربردي و توسعه اي
انجام طرح هاي پژوهشــــی در ارتباط با استاندارد و کیفیت کنترل بهبود تضــــمین 

سیست مها طراحی توسعه تولید نصب و سرویس
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دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری

دفتر امور آموزش و تحصیالت تکمیلی

دفتر امور تدوین

اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی

معاونت پژوهشی

دفتر برنامه، بودجه وتشکیالت

دفتر امور اداری و خدمات کارکنان پژوهشگاه

مدیریت امور مالی

اداره حقوقی و قراردادها

اداره طرح های عمرانی

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

.

.

.

.
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.
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.
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پژوهشگاه
اســتاندارد

پژوهشکده
پتروشیمیشیمی و 

پژوهشکده صنایع غذایی
و فرآورده هاي کشاورزي

پژوهشکده
فناوري و مهندسی

پژوهشکده ارزیابی کیفیت
و سامانه مدیریت

گروه پژوهشی
سلولزی وبسته بندی

گروه پژوهشی
نساجی و چرم

گروه پژوهشی
پتروشیمی

گروه پژوهشی
شیمی و پلیمر

گروه پژوهشی
بیولوژی

گروه پژوهشی
میکروبیولوژی

گروه پژوهشی
مواد غذایی

گروه پژوهشی
برق و الکترونیک

گروه پژوهشی
خودرو و نیرو محرکه

گروه پژوهشی
مکانیک و فلزشناسی

گروه پژوهشی
ساختمانی و معدنی

گروه پژوهشی
مهندسی پزشکی

گروه پژوهشی
سیستم های مدیریت 

گروه پژوهشی
اندازه شناسی و اوزان

گروه پژوهشی
بازرسی و ارزیابی انطباق



انجام آزمونهاي پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تعیین دقیق مشخصات فنی و ویژگی هاي کاال و خدمات

برپایی کارگا ههاي آموزشی

انجام فعالیت هاي پژوهشـی و تحقیقاتی به منظور ارتقاي کیفیت کاالها خدمات و بهبود رو شهايتولید 

و کارایی صنایع

انتشار نتایج تحقیق و فعالیت هاي علمی از طریق نشر مجالت و مقاالت و ...

ارائه خدمات مشـاوره علمی و فنی به واحدهاي تولیدي به منظور دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

و حفظ و ارتقاي کیفیت

برپایی همایش ها نمایشگاه هاي تخصصی و سمینارهاي علمی

تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهاي ملی

تدوین استانداردهاي پژوهش محور

تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی

مشارکت در تدوین استاندارد ملی و بین المللی و پاسخگویی به پیش نویس استانداردهاي بین المللی

آموزش و بازآموزي مسئولین کنترل کیفیت در کشور

انجام آزمون بر روي کاالهاي مشمول استاندارد اجباري و تشویقی به عنوان آزمایشگاه مرجع

انجام پروژه هاي تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با برنام ههاي پژوهشی و آموزشی سایر سازما نها

پژوهشـــکده شیمی و پتروشیمی در زمینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با مباحث 

مختلف وظایف پژوهش کار در صنایع شیمی و پلیمر پتروشیمی نسـاجی و چرم و صنایع 

سلولزي و بسته بندي فعالیت م ینماید.

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
Institute of Chemistry and Petrochemicals

فضاي فیلم پژوهشکده به شرح ذیل م یباشد:

...

....

......
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پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

گروه پژوهشی
سلولزي و بست هبندي

گروه پژوهشی
پتروشیمی

گروه پژوهشی
شیمی

گروه پژوهشی
نساجی و چرم

آزمایشگا ههاي مرجعآزمایشگا ههاي مرجعآزمایشگا ههاي مرجعآزمایشگا ههاي مرجع

کاغذ و فرآورد ههاي سلولزي
بهداشتی-بست هبندي سلولزي

بسته بندي فلزي

شیشه و نوشت افزار

بسته بندي پالستکی و چند الیه

چوب و فرآورد ههاي چوبی

روا نکنند ههاي نفتی

بنزین

الستیک

تایر

پالستیک

رنگ، رزین و چسب

شوینده، آرایشی
و بهداشتی

تجزیه

فیزیک نساجی
(نخ و پارچه و پوشاك)

ثبات رنگ

کفپو شهاي نساجی

شناسایی الیاف

فرآورد ههاي سلولزي و
بهداشتی

تو پهاي ورزشی

پایپوش

مواد شیمیایی و رنگرزي

مواد پیشرفته در نساجی

فیزیک الیاف
(طبیعی و مصنوعی)

7
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تجهیزات آزمایشـــگاهی شاخص

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

کوره الکتریکی
کوره انداز هگیری درصد دوده

دستگاه تعیین موتور اکتان
دستگاه انداز هگیری نقطه ذوب تا ٢۵٠ درجه سلسیوس

 دستگاه تعیین پایداری اکسایشی بنزین

آون سیرکوله

 گاز کروماتوگراف جهت تعیین PIONA و ترکیبات اکسیژنه بنزین 
 دستگاه تعیین صمغ بنزین

 دستگاه تعیین فشار بخار بنزین

دستگاه اندازه گیری نقطه قطره گریس 
دستگاه اندازه گیری کف 

دستگاه خوردگی مس 
دستگاه تقطیر اتمسفر یک

( High Temp. High shear rate) THS دستگاه
 (TBN) تیتراتور

دستگاه آزمون مقاومت تایر 
دستگاه مقاومت در مقابل پنچری و خارج شدن طوقه از رینگ 

دستگاه تقطیر در خال 
دستگاه اندازه گیری رنگ

دستگاه پرس گرم
HDT  دستگاه ویکات و

دستگاه گرادیان دانسيته
MFI مارتنز

MFR دستگاه کشش
دستگاه اندازه گیری خستگی الستیک

دستگاه اندازه گیری ضخامت پالستیکهای اسفنجی و الستیک
دستگاه سختی سنج

STA
دستگاه اندازه گیری پایداری برشی

ICP
حمام ویسکوزیته در دمای ۴٠ و ١٠٠ درجه

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش اتوماتیک ودستی 
دستگاه اندازه گیری میزان تبخیر روغن 

UV و  XRFدستگاه اندازه گیری میزان گوگرد
دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال بار (کلیولند)

دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال بسته (پنسکی ‐ مارتنز) 
CCS Cold-Cranking Simulator

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گریس 

...................

...................

تیتروپروسسور 
پتانسیومتر

سالت اسپری
دستگاه شستشوی رنگ

FTIR
جذب اتمی

گاز کروماتوگراف 
 uv-vis  اسپکتروفتومتر

دستگاه اندازه گیری نقطه انجماد ضديخ 
دستگاه اندازه گیری خوردگی ضديخ

دستگاه اندازه گیری کارایی مایع ترمز 
حمام دمای پایین 
دستگاه یون متر 

کوره ١٢٠٠ درجه سلسیوس قابل برنامه ریزی 
دستگاه هدایت سنج

دستگاه کارل فیشر

........

........

گروه پژوهشی شیمی و پلیمر

گروه پژوهشی پتروشیمی 

Laboratory Equipment Research

Institute of Chemistry and Petrochemicals
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گروه پژوهشی نساجی و چرم

دستگاه تعیین مقاومت سایشی و پرزدهی منسوجات 
دستگاه اسپری تست 

دستگاه تعیین مقاومت و ازدیاد طول نخ و پارچه 
دستگاه تعیین پرزدهی منسوجات حلقوی 

دستگاه اندازه گیری افت پارچه 
دستگاه تعیین چروک پذیری پارچه 

فافوگراف 

دستگاه تعیین مقاومت خمشی زیرین کفش 

دستگاهتعیین مقاومت سنجی منسوجات در برابر جذب وعبور آب (باران سنجی) 

دستگاه اندازه گیری ضخامت فرش پس از اعمال بار ثابت

ویبرومت 

میکروسکوپ پروژ کتینا 

دستگاه تعیین چسبندگی رویه به زیرین کفش 

دستگاه آهيباکالرمت 
اوستر 

دستگاه اندازه گیری فشار هیدرواستاتیک 

دستگاه اندازه گیری قدرت جذب نوار بهداشتی

دستگاه ثبات رنگ کاالهای نساجی در برابر شستشو 

دستگاه اندازه گیری ضخامت فرش پس از اعمال باردینامیکی 

دستگاه تعیین مقاومت به گسیختگی،جر خوردگی و در صد ازدیاد طول روبه و 
زیره و چسبندگی الیه های متشکله  بههمراه با پانچ تهيه آزمونه 

 Megasol دستگاه ثبات نوری زنوتست

دستگاه آهيباتوربومت 

.....................

.

دستگاه تعيين سايش زیرین کفش همراه با پانچ تهیه آزمونه 
دستگاه تعیین مقاومت پنجه های فوالدی به ضربه 

دستگاه تعبين عبور بخار آب در چرم رویه 

دستگاه سایش پارچه آستری (مارتیندل) 

دستگاه تعیین مقاومت خمشی چرم رویه 
دستگاه تعيين ميزان چسبندگی الیه تکمیل چرم 

 (Shore A) دستگاه سختی سنج

دستگاه تعیین میزان جذب آب کفی و زیرین کفش 

دستگاه تعیین نفوذپذیری چرم های قابل انعطاف در مقابل آب

دستگاه تعیین مقاومت به فشردگی پنجه های ایمنی 

دستگاه تعیین میزان ترک خوردگی الیه رخ چرم 

دستگاه سوکسله
دستگاه تعیین دوام تشک ماشینی

دستگاه تعیین میزان مقاومت رویه و زيره به حرارت

دستگاه تعیین میزان سایش کفی

دستگاه تعیین جذب بخار آب در چرم رویه 

دستگاه تعیین مقاومت لبه تشک ماشینی
دستگاه تعیین ثبات رنگ در برابر اتو

دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی منسوجات

دستگاه تعیین مقاومت تشک خواب ماشینی برابر ضربه

دستگاه  تعیین مقاومت منسوجات در برابر ترکیدگی بروش نفوذ مکانیکی

دستگاه تعیین میزان تشک ماشینی

......................

دستگاه تعین مقاومت به ترکیدن کاغذ و مقوا 
دستگاه تعيين مقاومت پارگی کاغذومقوا 

ضخامت سنج کاغذ و مقوا 
دستگاه اندازه گیری یو وی کاغذ و مقوا

دستگاه سقوط آزاد کارتن

اتاقک مشروط سازی 

دستگاه تعيين سرعت عبور گازها 

روشنی سنج کاغذ 

دستگاه تعيين طول نگارش 
دستگاه تعیین میزان انحراف از محور قائم بطر یهای شیش های 

هدایت سنج 

اسپکتروفتومتر 

نرمی سنج کاغذ 

دستگاه تعيين لهیدگی کارتن
آون خالء

دستگاه تعیین انعطاف نا پذیری تیشو (زبری)

دستگاه تعیین مقاومت مغز مداد در زاویه ٤٥ درجه

پتانسيو گالوانومتر
ویسکومتر آبلهود 

اسپکتروفتومتر 

دستگاه اندازه گیری جذب آب کاغذ و مقوا 

دستگاه تعیین درجه روانی خمیر کاغذ

دستگاه تعيين ضريب اصطحکاک پالستیک
براقیت سنج

دستگاه نفوذ پذیری به بخار آب

دستگاه تعیین مقاومت مغز مداد در طول محور مداد

دستگاه تعيين طول نگارش نوشت افزار

دستگاه تعیین مقاومت در برابر لهیدگی کارتن

پروژکتور دوخت قوطی فلزی

دستگاه تعیین نفوذ پذیری به هوا

دوخت حرارتی پالستیک 

دستگاه تعیین شقی مقوا 

برش شیشه 

دستگاه تعیین میزان انحراف از محور قائم بطریهای شیشه ای 

دستگاه تعیین میزان فشار داخلی بطری های شیشه ای  
نوشاب ههای گازدار

دستگاه تعیین مقاومت خمشی چوب

پالريسکوپ

سل و پانچ مهاجرت
حمام التراسونیک

دستگاه کشش کاغذ مقوا ‐ چوب – پالستیک – چند الیه
دستگاه شوک حرارتی

گروه پژوهشی بست هبندي و سلولزي

.....................

.....................
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پارچه پرده ایی، مبلمان، چادرمشــــکی، تشــــک، پوشاک، انواع نخ برای بافندگی تاری و پودی و حلقوی بافت پارچه، کفپوش، پوشک بچه، بزرگســـــال و نوار 
بهداشتی، انواع الیاف طبیعی و مصـــنوعی انواع پشــــم و قلم مو، ثبات رنگ کاالهای نســــاجی از قبیل الیاف، نخ و پارچه، فرش و موکت، انواع چرم و پوست، 

کفش، دمپایی و پوتین، توپ فوتبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال و والیبال

گروه پژوهشی نساجی و چرم

فرآورده های مورد آزمون
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
Institute of Chemistry and petrochemistry

products tested

مایع ترمز، ضدیخ، دی اکتیل فتاالت، گلیســـــیرین، بوتیل استات، فورفورال، واکس، الكل صنعتی ، پودر آتش خاموش کن، اسید باتری، آب باتری، سولفات 
سدیم، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، کلریدفریک، هیپوکلریت کلســیم، هیدروکســید سدیم، کربنات کلســـیم، آب آزمایشـــگاهی، کربنات سدیم، 
تینرفوری، پودر های شوینده دستی و ماشینی، شامپو، مایع ظرفشویی، خمیر دندان، مایع سفید کننده، پودر بچه، انواع صابون های بهداشتی، شیشـه پاک 
کن، پودر مو بر، شامپوی فرش و موکت، پودر کف شوی، پودر فشــرده قالبی، اسید سولفونیک، مایع اسیدی پاک کننده کاسه توالت، اکســـیدان مو، گاز پاک 
کن، رنگ موی پودری، مواد اولیه مورد مصــرف در تهیه فرآورده های شوینده، آرایشـــی و بهداشتی، پاک کننده اسیدی و قلیایی صنایع لبنی، رنگ و پوشش 

های ساختمانی، رنگ و پوشش های صنعتی، انواع رزین ها، پیگمنت ها، چسب ها، انواع حاللها، اسیدها، بازها و نمکهای آلی و معدنی

گروه پژوهشی شیمی

دستمال کاغذی، حوله کاغذی، کاغذ توالت، منســـوج نبافته، کاغذچاپ وتحریر، کاغذروزنامه، کاغذفتوکپی، کاغذسیلیکون، كاغذرنگی، کاغذکشــــی، خمیر 
کاغذبهداشتی، دستمال مرطوب، كاغذ روکش چوب، کاغذ گالسه، كاغذ حرارتی، کاغذفاکس، کاغذ واترمارک، پاکت پســـتی، کارت پســـتال، دفتر مدارس، 
دفتر یادداشت، دستمال سفره، منسوج نبافته کوزیشن، ورق داغ زنی، کاغذکادو، کاغذسولفیت، کاغذ تزئینی خمیر لینتر، کاغذ فیلتر، کاغذ تورنسل، كاغذ 
سونوگرافی، کاغذ کاربن و کاربن لس، کاغذ کرافت، الینر، تســت الینر، کاغذ وایت تاپ الینر، انواع مقوا پشــت خاکســتری، گالسه، مقوای توپر، کفی کفش) 
کاغذ فلوتینگ، جعبه مقوایی، انواع کارتن، نوار چسب کاغذی، کاغذ و مقوای عایق، کاغذ کرافت سفید، کاغذ دیواری، بسته بندی خرما، کیسه سیمان، جعبه 
پودر شوینده، جعبه صابون، انواع کاغذ لفاف بسـته بندی، کاغذ پایه ساینده، پوشال کاغذی، کاغذ مومی، مقوای بهداشتی، پاکت شیر خشـک، بسـته بندی 
چای، مقوای پشــــت سفید، انواع مقوای چاپ و تحریر، مقوای چاپ عکس، گنجایه های آب گونه، کلیه ظروف یک بار مصـــــرف مقوایی، مقواهای با روکش پلی 
اتیلن، کاغذ و مقواهای رنگ شده در سطح، انواع مقواهای کارتی، کبریت و مقوای تویی و رویی، کاغذ و مقوای نســـوز، انواع بســــته بندی مواد خوراکی، انواع 
قوطی فلزی سه تکه و دو تکه خالی، انواع قوطی پر شده کمپوت و کنســـرو و نوشیدنی انواع درب های وایت کې، تشــــتک، انواع درب های پیلفر پروف و پنی 
سیلین، انواع پوشش های داخل قوطی مواد غذایی، انواع پوشش های خارج قوطی غذایی و صنعتی، انواع تیوب های آلومینیومی غذایی، بهداشتی و صـنعتی 
انواع ورق های تین پلیت، تین فری استیل و آلومینیوم، انواع قوطی آئروسل غذایی، بهداشتی و صنعتی، انواع ظروف بســـــته بندی شیشــــــه ای جارا دهان 
گشـــاد) و بطری (دهان تنگ) جهت بســــته بندی مواد غذایی و آشامیدنی، انواع نوشت افزار (انواع خودکار، انواع ماژیک، انواع تراش، انواع پاک کن، انواع 
مداد مکانیکی و معمولی، مشــکی و رنگی، انواع روان نویس، انواع مدادهای طراحی، انواع مداد شمعی و پاستل های روغنی، انواع خودنویس)، انواع بســـته 
بندی های ظروف پالستیکی و چند الیه ها ( دوی پک و تتراپک)، فیلم های پالستیکی ، ظروف بســــته بندی از جنس های مختلف ( PET ، پلی استایرین، پلی 
پروپیلن،  PVC ) انواع ظروف یکبار مصرف گیاهی و سنتزی، تعیین ماهیت انواع فرآورده های ارجاعی به گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی، فراورده های 
گواش، آبرنگ، مرکب و جوهر،انواع چســـب ، ست پرگار وجوهر استامپ تخته خرده چوب، تخته الیه، تخته فیبر با دانســـیته متوسط و روکش چوبی طبیعی و 

تخته سخت

گروه پژوهشی بسته بندي و سلولزي 

انواع روان کننده ها مانند روغن موتور، روغن پایه، انواع روغن هیدرولیک، انواع روغن دنده، روغن کمپرسور، انواع گریس، روغن ماشین های تبرید و سیال 
دنده اتوماتیک)، پارافین، بخشـی از آزمونهای فراورده های سوختی، بنزین، تایر های سواری ‐ باری، انواع تیوب، مســواک، نوار درزبندی PTFE ، دستکش 
الستیکی خانگی، پســــــــــــتانک بچه، بطری شیرخوری مواد اولیه الستیک / پالستیک، بررسی انواع شیلنگ های الستیکی پالستیکی، بررسی انواع لوله های 

پالستیکی برای مصارف صنعتی و خانگی، بررسی انواع تسمه و تعیین ماهیت پلیمرها.

گروه پژوهشی پتروشیمی
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2-  هدایت و اجراي پژوهشهاي کاربردي به منظور توسعه خدمات آزمون و استانداردسازي 

3-  همکاري با مراکزآموزشی، پژوهشـــی با رویکرد افزایش سطح علمی استانداردهاي ملی و ارتقاء 

کیفیت کاالهاي داخلی و وارداتی

5-  همکاري با نظام اعتبار بخشی و تایید صالحیت

6-  مشاوره و تعامل با بخش صنعت کشور به منظور ارتقاء کارایی صنایع

1-  تحقق وظایف و ماموریتهاي پژوهشـی سازمان ملی استاندارد ایران از طریق ارائه خدمات علمی، 

فنی، مشاورهاي و آموزشی

7- هدایت و راهنمایی پایان نام ههاي دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري

4-  همکاري با مراکز استانداردسازي بین المللی به منظور حفظ و توسعه منافع تجاري کشـــور در 

بازارهاي جهانی 

پژوهشـکده صنایع غذایی و کشـاورزي یکی از 4 پژوهشـکده ي پژوهشـگاه استاندارد می باشد. این 

پژوهشکده با عنایت به اهداف کالن پژوهشـگاه، با استفاده از 54 نفر پرسنل تخصـصـی و خدماتی و 

نیز به کارگیري آزمایشگاه هاي تخصـصـی فعال  در 3 گروه پژوهشـی مواد غذایی، میکروبیولوژي و  

بیولوژي، در حوزه هاي پژوهش، آزمون، آموزش ، مشاوره و تدوین  فعالیت می نماید.

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
Institute of Food and Agriculture

اهداف پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزي به شرح زیر می باشد:
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پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

گروه پژوهشی
بیولوژي

آزمایشگا ههاي مرجع

باقیمانده آفت ک شها

باقیمانده داروهاي دامی

بیوشیمی

بافت شناسی

آزمایشگاه حیوانات
آزمایشگاهی

گروه پژوهشی
مواد غذایی

آزمایشگا ههاي مرجع

غالت حبوبات و
فرآورده هاي آن

روغ نها و چرب یهاي خوراکی

خوراك دام و 
 فرآورد ههاي خام دامی

فرآورد ههاي گوشتی

نوشیدنی ها آ بمیوه و سبزي

ادویه و افزودن یهاي
مواد غذایی

قند و فرآورده هاي قنادي

 شیر و فرآورده هاي شیري

غذاهاي کنسرو شده
و آماده مصرف

آب و پساب

گروه پژوهشی
میکروبیولوژي

آزمایشگا ههاي مرجع

فرآورد ههاي ضدعفون یکننده
و ضدمیکروبی

وسایل پزشکی

غالت ، حبوبات 
و فرآورده هاي آن

فرآورد ههاي قنادي

فرآورد ههاي
آرایشی بهداشتی و سلولزي

گوشت ، طیور، ماهی
 تخم مرغ وفراورده هاي آن

نوشیدنی ها و عرقیات گیاهی

شیر و فرآورده هاي شیري

غذاهاي کنسرو شده
بیولوژي مولکولی و آماده مصرف

کشت سلولی

مایکوتوکسین ها

فلزات سنگین

فرآورده هاي کشاورزي تازه
و فراوري شده

آالیند ههاي مواد غذایی

ایمنی نانو

آماده سازي ، سترون سازي و
کنترل کیفیت محیط هاي کشت 

فرآورده هاي پروبیوتیک

آزمایشگاه ارزیابی حسی

اسانس و عرقیات گیاهی

حالل و ادعاهاي تغذی هاي

میوه و سبزي تازه و فرآوري شده

آب و پسابخوراك دام
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............

گروه پژوهشی مواد غذایی

Laboratory Equipment Research

Institute of Food and Agriculture

تجهیزات آزمایشگاهی شاخص

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

............

............

پیپت برقی 
بن ماری شیکردار 

رفراکتومتر 

استومکر 

تجهیزات کشت میکروبی 

ترازوهای حساس 

انکوباتورهای قابل تنظیم در دماهای مختلف 

بلندر 

اتوکالوهای قابل تنظیم 
اسپکتروفتومتر 

پمپ خالء 

...........

گروه پژوهشی میکروبیولوژي

کلنی کانتر 

میکروسکوپ
همزن ارلن و همزن لوله 

محفظه المپ ماوراء بنفش 

سیستم Anoxomat (تأمین کننده محیط بی 
هواز یجا)

میکروسکوپ دوربین دار 

بن ماری قابل تنظیم در دماهای مختلف 

پیپتور 

انکوباتورهای یخچال دار

هودالمینار 

.....

دستگاه آب مقطرگیری.....

آون

فریزر ٧٠‐ درجه سلیسیوس

PH متر

فرمانتور 

انواع آون
انکوباتور شیکردار

کنداکتیویتی متر

فریزدرایر 

بلندر

..........

اسپکتروفتومتر UV ‐ VIS  وپیکودراپ 
تجهیزات اتاق تشريح 

الکتروفورزهای افقی و عمودی 

ترمال سایکلرهای گرادیانت 

انواع شیکر 
ترازوهای حساس

کوره زباله سوز 

االیزاریدر

ژل داکیومنتیشن
.........

گروه پژوهشی بیولوژي

انواع سانتریفوژ ومیكروسانتوريفوژ معمولیو 
يخچالدار 

آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایی خون

اتوکالو 

آب مقطرگیری (دوبارتقطیر)
سل کانتر هماتولوژی

مخلوط کن ضدانفجار

هودهای شیمیایی والمینارفلو 
بن ماری معمولی وشیکردار 

..

......
ست کروماتوگرافی الیه نازک

تجهیزات وسترن بالت

آسیاب خشک و مرطوب

CO دار، انواع انکوباتور و بالک انکوباتور 2انکوباتور  

میکروسکوپ اینورت، معمولی و دوربین دار

دستگاه طیف سنج جذب اتمی

 ‐٧٠°C فریزر

(GC) کروماتوگرافی گازی
.........انکوباتور یخچال دار

FID و ECD مجهز به دتکتور  (GC) کروماتوگرافی

بن ماری شیکردار

رنسیمت

رفرکتومتر

manifold سیستم

آب مقطر گیر دیونیزه
دستگاه کارفیشر کولومتر

سانتریفوژ یخچا لدار

سیستم قیف میلی پور
دستگاه اسپکتروفتومتری UV-VIS دو سل

RI مجهز به HPLC دستگاه
ELSD مجهز به دتکتور HPLC دستگاه

PH متر
آسیاب چکشی گندم

هدایت سنج
دستگاه نقطه ذوب

15000 rpm سانتریفیوژ با دور

ژرمیناتور

OSI

 3000 rpm همزن مکانیکی هموزنایزر با دور

حمام اولتراسونیک

روتاری

گلوتن شور
گلوتن ایندکس

ست سوکسله

دستگاه سانتریفیوز ضریب حاللیت

انواع هیتر و هیتر مگنت

دستگاه ذرات سوخته

ترموکریوسکوپ

انواع کوره

رطوبت سنج سریع

سانتریفیوژ ژربر

رفرکتومتر دیجیتالی

ست کلدال (دستگاه تقطیر و همزن پروتئین)

دستگاه انداز هگیری دانسیته مواد پودری

میکسر خمیر
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فرآورد ههای مورد آزمون 

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

پژوهشکده غذایی و کشاورزي

بررسی و تعیین ماهیت نمون هها جهت تعیین تعرفه

طراحی و راه اندازی آزمو نها برای مراکز تحقیقاتی، ســـــــــازما نها و واحدهای 
تولیدی (برای محصوالت فاقد روش آزمون)

انجام آزمو نهای فیبریکو، شـیمیایی، میکروبی، آالیند هها، تراریخته، بیولوژی 
بر روی کاالهای وارداتی، صادراتی و تولید داخل به عنوان آزمایشگاه مرجع 

انجام آزمو نهای مربوط به پروژ ههای تحقیقاتی و پژوهشــــــــــــی مراکز علمی، 
تحقیقاتی، دانشگا هها و سازما نها 

.

.

.

.

انواع شربتها

پوره
انواع نوشیدنیها، آبمیوه و فراورده های آن و افشرده ها 

کنسانتره، نکتار 
مواد اولیه نوشیدنی

انواع نوشابه های گازدار، گازدار مالت و ورزشی 

نوشیدن یها

......

انواع گوشت و خوراك دام

گوشت قرمز (الشه ، قطعه بندی شـده و چرخ شـده) تازه 
و منجمد مرغ (الشه، قطعه بندی شده) تازه و منجمد

ماهی و سایر آبزیان

خوراک دام

سوسیس و کالباس و ژامبون 

خاویار و تخم ماکیان
همبرگر، مرغ برگر و فیش برگر و کباب لقمه 

.

.....

انواع مارماالد، مربا و ژله مربا
انواع سبزی خشک 

تشخیص و شناسایی ریسه های کپک در انواع فرآورده های 
گوجه فرنگی و برخی از میوه ها

سبزی خشک و و ریسه کپک

انواع مواد غذایی کنسرو شده اسیدی و کم اسید

سایر س سهای میو های و سس سویا

انواع سس مایونز و ساالد

انواع ترشی
انواع سس گوجه 

انواع کمپوت و کنسرو
..........

لبنیات

مایه پنیر قارچی

انواع شیر خام، پاستوریزه ساده، طعم دار و فرادما 

دسرهای بر پایه لبنی 

انواع ماست
دوغ ، دوغ پروبیوتیک و کشک 

انواع کره، مارگارین

نوشیدنی شیری و میو های
نوشیدنی کفیر

انواع خامه، خامه طع مدار
پودر خامه

انواع پنیر و پودر پنیر و آب پنیر

قره قروت 

پودر پروتئین تغلیظ شده شیر و آب پنیر
بستنی

شیر تغلیظ شده، تبخیر شده و شیر خشک 

کازئین و کازئینات

................

انواع قطعات سرخ شده در روغن (چیپس) و اسنک 

زعفران

ادویه و چاشنی، پودر نارگیل، پودر کاکائو 
انواع قند، شکالت، تافی و آبنبات، نقل سوهان، گز، آدامس

انواع حلوا شکری و پاستیل 
انواع فرآورده های یخی خوراکی و پودرهای نوشیدنی فوری 

عسل

فرآورد ههاي قنادي

.......

آب آشامیدنی بست هبندی شده و غیر بسته بندی
آب معدنی طبیعی بست هبندی شده

آب

..
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غالت و حبوبات 

انواع بلغور و فرآورده های پولک و پرک شده نیمه آماده و آماده مصرف
غذای کودک، گلوتن، خمیر مایه و نشاسته 

انواع رشته و ماکارونی 

فرآورده های حجیم شده آماده مصرف 
انواع سوپ خشک، پودرهای نیمه آماده و آماده مصرف 

انواع کیک و کلوچه، بیسکوئیت و ویفر، نان بستنی 

فرآورده هاي پف کرده بلغور و آرد ذرت 
انواع دانه، آرد و سبوس گندم، ذرت، برنج، جو، سویا سایر غالت

فرآورده های غالت سرخ شده در روغن

.........

انواع پودر بستنی و ژالتو
انواع نان، انواع آرد غالت و حبوبات فــــرآورده های روکش خمیـــــر، بهبود 

دهنده های آرد، خمیر مایه و فرآورده های آن

ایزوله و کنسانتره های غالت

طعم دهنده های اسنک  

آرد سوخاری و آرد نخودچی

 شیرین های تخمیری و غیر تخمیری

انواع فیبرها، انواع پروتئین
.....
..

خشکبار

لواشک

انواع سبزی و میو ههای خشک

آلوچه

شیرین بیان
میوه ترش شده

انواع خشکبار و فرآورد ههای آن

تمبر هندی

.......

وسایل پزشکی

آزمون های سنجش مواد تب زا در وسایل پزشکی 

in vivo و in vitro با روشهای

آزمون های سترونی انواع وسایل یکبار مصـــــرف شامل: (انواع سرنگ، 
سـوزن های زیرجلدی، سـرسـوزن دندانپزشـکی ، سـت سـرم، سـت های 
انتقال خون، أنژیوکت، سـوند و میکروسـت دســتکش جراحی ، نخ بخیه، 

گاز طبی، کیسه خون و صافی دیالیز )

حساسیت زایی و سمیت زایی و همویزکنندگی

.

...

 لبنیات 
 خوراک دام 

 قنادی

فرآورد ههاي پروبیوتیک 

...
فرآورد ههاي حاوي مواد آنتی میکروبیال (ضدمیکروبی)

 کاشی ‐ پالستیک ‐ کاغذ ‐ منسوج 
 انواع ضدعفونی کننده های مورد مصرف در صنایع 

دامپزشکی و پزشکی

..

روغن زیتون
انواع روغن ها و چربیهای خوراکی 

روغن حیوانی 

روغن ها و چرب یهاي خوراکی 

انواع پوشک بچه و نوار بهداشتی ..

مایع ظرفشویی

انواع شامپو و خمیردندان

پودر بچه

انواع دستمال کاغذی، تیشو و مقوا 

کرم و لوسیون 

مایع دستشویی

بهداشتی و آرایشی و سلولزي

.......
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انجام آزمون هاي پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تعیین مشـخصـات 

فنی و ویژگـی هاي کاالها؛ تعیین ماهیت کاال و انجام آزمون بـر روي 

نمونه هاي تولیدي، وارداتی، صادراتی و غیره 

انجام پروژه ها و طرح هاي تحقیقاتی توسـعه اي و کاربردي در حوزه 

استانداردسازي و کیفیت

تدوین استانداردهاي ملی

ارائه خدمات مشــــاوره اي به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، سایر 

مراکز علمی و پژوهشی.

اداره و ایجاد کمیته هاي فنی متناظر با سازمان بین المللی استاندارد

ارائه خدمات مشــــاوره علمی و فنی به واحدهاي تولیدي به منظور 

دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد؛ حفظ و ارتقاي کیفیت.

آموزش و بازآموزي مســــئولین کنترل کیفیت و برگزاري دوره ها و 

کارگاه هاي آموزشی 

برگزاري مسابقات کیفیت در حوز ههاي مربوطه

پژوهشـــــکده برق، مکانیک و ساختمان در زمینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با مباحث 

مختلف وظایف پژوهشـگاه در صنایع برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی، 

ساختمانی و معدنی و خودرو و نیرومحرکه مشغول به کار می باشد.

پژوهشکده فناوری و مهندسی
Institute of Electrical and Mechanical Engineering

اهم وظایف این پژوهشکده به شرح ذیل می باشد:

.

.

.

.

.

.

.

.
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پژوهشکده فناوری و مهندسی

گروه پژوهشی
مهندسی پزشکی

آزمایشگا ههاي مرجع آزمایشگا ههاي مرجع آزمایشگا ههاي مرجع آزمایشگا ههاي مرجع

گروه پژوهشی
برق و الکترونیک

الکتروموتور

لوازم خانگی برقی

باالست

سیم و کابل

مانیتور

صوتی و تصویري

قطع و وصل

المپ و چراغ

لوله محافظ هادي

کاشی و سرامیکفیلتر روغن

سیمان

شیشه و چینی آالت

شیمی و مواد اولیه

مصالح سنگی

عایق

لنت صفحه کالچ

فیلتر هوا

لنت ترمز

کمک فنر

کاله ایمنی
 موتورسیکلت

آزمایشگاه بتن
فیلتر سوخت خودرو
دیزلی ( گازوئیلی )

فنر تخت

پمپ روغن

رادیاتور

آزمایشگا ههاي مرجع

گروه پژوهشی
مکانیک

گروه پژوهشی
ساختمانی معدنی

کولر آبی خانگی

یخچال و فریزر خانگی

ایمنی اسباب بازي

مبلمان اداري و خانگی

آبگرمکن نفت سوز
و گازسوز

بخاري نفت سوز و گازسوز

متالورژي

شیر اطمینان

شیر و رگالتور گاز

ظروف تحت فشار

گروه پژوهشی
خودرو و نیرومحرکه

گازهاي طبیعی

ست سرم و میکروست

نخ بخیه و مواد آن

باند و گاز پزشکی

سرن گ یکب ارمصرف پزشکی و
سوز  نتزری قزی رجلد  يوسرسوزن

19

پوشش محافظ 
بهداشتی (کاندوم)

تجهیزات الکتریکی پزشکی
و ایمنی الکتریکی

تجهیزات توانبخشی و
ورزشی

کیسه ادرار و کیسه خون

یونیت، صندلی و
چراغ دندانپزشکی

انواع آمبوالنسزمینی
و هوایی، اتوبوسی

دستکش هاي پزشکی
معاینه و جراحی

باند و گاز، شان و گان
پزشکی

شیمی وسایل و
ملزوماتپزشکی

استریالیزرهاي
پزشکی و آزمایشگاهی



دستگاه آزمون زاویه باز بودن نقاب کاله ایمنی موتور سیکلت 
دستگاه آزمون میدان دید محیطی کاله ایمنی موتورسیکلت 

دستگاه آزمون دینامیکی ابزار نگهدارنده کاله ایمنی 
موتورسیکلت 

دستگاه آزمون فشار هیدرولیکی پوسته فیلتر روغن 
دستگاه آزمون افت فشار دردبی اسمی فیلترروغن 

دستگاه ازمون فشار ترکیدن کاغذ صافی فیلترروغن

دستگاه آزمون خارج سازی غلشتی کاله ایمنی موتور سیکلت 

 دستگاه آزمون باز شدن سوپاپ اطمینان فیلتر روغن 
دستگاه آزمون سایش وضریب اصطکاک النت صفحه کالج 

دستگاه آزمون بارش باران در کاله ایمنی موتور سیکلت 
دستگاه آزمون مقاومت برشی لنت ترمز ترازوی دیجیتال 

دستگاه آزمون مقاومت کاله ایمنی موتورسیکلت در برابر 
سوراخ شدن 

...

..........

گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه

Laboratory Equipment Research

Inst i tute of Food and Agr iculture

تجهیزات آزمایشگاهی شاخص
پژوهشکده فناوری و مهندسی

دستگاه سختی سنج فنرتشت 

دستگاه آزمون مقاومت عامل صافی در برابر فشار 
تفاضلی فیلتر روغن 

دستگاه آزمون ضربه فیلتر روغن 

دستگاه آزمون دوام کمک فنر

دستگاه آزمون سایش وضریب اصطکاک لنت ترمز
دستگاه آزمون تنش و کرنش لنت صفحه کالج 

دستگاه آزمون استحکام بندجانه 

دستگاه آزمون حباب هوا فیلتر روغن
دستگاه آزمون میرایی کمک فنر 

دستگاه اندازه گیری راندمان طول عمر فیلتر هوا 

دستگاه آزمون ارتعاش فیلتر روغن 

دستگاه آزمون ضریب ثابت فنرتخت 

.............

دستگاه آزمون میزان روغن بر گشتی 
فیلتر روغن 

کولیس دیجیتال 
٠/٠٠٠١ گرم 

دستگاه سردساز فیلترهوا 

ترازوی دیجیتالی حساس بادقت

دستگاه کوره حرارتی فیلتر هوا 

دستگاه آزمون نشتی رادیاتور 

دستگاه آزمون انتقال حرارت رادیاتور 

دستگاه آون

میکرومتر 

دستگاه آزمون سالت اسپری رادیاتور 
دستگاه آزمون درب رادیاتور

.

.

.........

دينامومتر جهت آزمون الكتروموتورهاي آسنكرون و 
سنكرون تا توان ٧/۵ كيلو وات

هارمونیک آناالیزر و تجهیزات جانبی 
محفظه ایجاد شرایط محیطی رطوبت دما) قابل 

برنام هریزی 
دستگاه آزمون استقامت کششی سیم و کابل

دستگاه آزمون مقاومت عایقی سیم وکابل 
پروفایل پروژکتور 

دستگاه ولتاژ باال و استبالیزر سه فاز و تکفاز 

دينامومتر جهت آزمون الكتروموتور هاي جريان 
مستقيم و يونيورسال تا يك كيلو وات و حداكثر 

rpmسرعت ٣٠٠٠٠
ديناموترجهت آزمون الکتروموتورهای مینیاتوری 

جريان مستقيم

.

.

.

...

..

گروه پژوهشی برق و الکترونیک

دستگاه گرماسختی سیم وکابل 

محفظه حرارتی 

دستگاه آزمون قدرت قطع کارعادی کلیدهای 
نصبه ثابت 

دستگاه آزمون خمش سیم وکابل در سرما 
دستگاه امپدانس متردرکابل های مخابراتی 

دستگاه آزمون سيم ملتهب و کنج آزمون 

دستگاه انعطاف پذیری سیم وکابل 
نت ورک آناليز 

دستگاه انتشار شعله سیم وکابل 

دستگاه اندازه گیری مقاومت اتصال زمین 
دستگاه آزمون استقامت مکانیکی انو 

میکرو اهم متر 

دستگاه اندازه گیری جریان نشت

.......

....
دستگاه اندازه گیری شدت روشنایی

دستگاه ازمون فشارساچمه و بشکه گردان 

ترموتروکاناله 
دستگاه آزمون کار عادی سریع 

دستگاه ایجاد مسیر خزشی 

دستگاه آزمون قدرته قطع وکارعادی پریز 

دستگاه آزمون خمش (انعطاف پذیری دو شاخه) 

دستگاه آزمون سایش دو شاخه های ۵/٢ آمپری

اطاقک بشید و تجهیزات مربوط به اندازه گیری 
شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی 

CE تستر 
دستگاه اندازه گیری اشعه ایکس

........

...
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دستگاه ضربه زن سیمان 

کیورینگ سیمان 

میکروسکوپ نوری 
مقاومت سایشی سطح لعاب

مقاومت سایش عمقی 

گیرش اتوماتیک سیمان

حمام آب گرم 

میکسر اتوماتیک سیمان 

سفیدی سنج سیمان 

مقاومت فشاری و خمشی سیمان و بتن (سه کاره) 

..........

گروه پژوهشی صنایع ساختمانی و معدنی

کوره الکتریکی 

دستگاه سایش موزائیک 
دستگاه تست خمشی و فشاری فوم 

دستگاه کشش و پارگی عایق های رطوبتی 

دستگاه آب مقطر گیری
پمپ خأل 

پالکومتر 

ماشین کشش مفتول 

دستگاه استحکام خمشی

دستگاه خمش در سرما 

دستگاه جعبه رونیت رسوب شیشه دوجداره..........
دستگاه آزمون مه گرفتگی شیشه دوجداره

دستگاه تعيين ضریب هدایت حرارتی
دستگاه ضربه کاشی

دستگاه نقطه برفک شیشه دوجداره

دستگاه مقاومت خمشی بلوک سقفی پلی استایرن 

دستگاه چرخه آب و هوایی تسریع شده شیشه 
دوجداره

دستگاه اتوکالو کاشی و چینی

دستگاه رونیت نقطه برفک شیشه دوجداره

......

...

وفور

انکوباتور آزمایشگاهی
دستگاه آب مقطرگیری

هود آزمایشگاهی 

اسپکتروفوتومترجذب اتمی

کوره الکتریکی 

دستگاه انداز هگیری کشش و فشار

ضخامت سنج التراسونیک 

ترمومتر ١٢ کاناله همراه با حسگر 

نورسنج و صوت سنج 
ترمومتر/رطوبت سنج 

ترازوی دقیق
گشتاورسنج 

.............

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

تجهیزات آزمون مواد دندانی

بن ماری 

دورسنج،ارتعا شسنج،ریزسنج،رطوبت سنج

اندازه گیری استقامت دی الکتریک 

اره سردکار 

قفسه آزمون با قابلیت ایجاد شرایط محیطی الزم 
در آزمون تجهیزات پزشکی و ورزشی و توانبخشی

دستگاه تعیین نشت مایع و هوا در وسایل تزریق 

آناالیزر ایمنی الکتریکی و سیموالتور
پروفایل پروژکتور 

تجهیزات آزمون سرنگ و سوز نهاوسایرلوازم 
یکبار مصرف پزشکی

وسایل تهیه نمونه دمبلی 

........

..

.

تجهیزات تست مواد دندانی

تجهیزات بررسی و آنالیزرهای گازهای طبی
تجهیزات آماده سازی ابزار نمونه آزمون های ویژه

تجهیزات آزمون ترمومترهای پزشکی

تجهیزات آزمونهای پوشش های محافظ بهداشتی
تجهیزات آزمون شیمی تر

دستگاه اعمال ولتاژ باال
تجهیزات آزمون وسایل توانبخشی

تجهیزات آزمون وسایل ورزشی

بسته های تجهیزات آماده سازی و آزمون های 
اتصاالت مخروطی وسایل پزشکی

تجهیزات آزمون فشارسنج های پزشکی

............

 تجهیزات آزمون یخچال فریزر شــــــامل چهار اتاقک 
آزمون دارای ١۶ ایســـتگاه آزمون به همراه هواساز، 
رطوبت زن، بوردهای کنترل و سیسـتم نرم افزاری، 
سنســــــورهای دما و رطوبت، بار آزمون و تجهیزات 

ازمون ایمنی 

 تجهیزات آزمون انواع اسـباب بازی وروروک شــامل 
دستگاه های آزمون کشــــشــــش و کشــــش درز ، 
فشـــــردگی، سقوط و واژگونی اجســــــام سنگین، 
بارگذاری بیش از حد، پایداری ، حد سـرعت اسـباب 
بازی های سوارشدنی، انرژی جنبشـــــــــــی پرتابه، 

اسباب بازی های دارای مایع، خمیدگی و دوام .... 
 تجهیزات آزمون کولر آبی شــــــــــامل اتاقک آزمون 

تجهیزات آزمون ایمنی 

گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

تجهیزات آزمون انواع نشــــــــیمنگاه های خانگی و 
آموزشی کوانتومتری 

 دستگاه کشش 

تجهیزات آزمون میز ها و صندلی های اداری شـامل 
دستگاه آزمون پایه، آزمون دسته ها، جای پا و لبه 
های نشـــــیمنگاه، دستگاه آزمون سقوط، پایه ها، 
دسته تحریر و پایداری ، دستگاه آزمون اسـتحکام 
پشــتی، نوسانی و چرخشــی، دستگاه آزمون دوام 
چرخ های گردان، دســــتگاه آزمون میز های اداری، 

وزنه های بارگذاری و وسایل اندازه گیری ابعاد 

دستگاه تست هیدروستاتیک 

تجهيزات آزمون شـــيرها، کنترل ها و رگوالتور در 
اجاق گاز، بخاری و ابگرمکن شـــامل کوره حرارتی، 
نشــــتی سنج، ظرفیت سنج، دستگاه های آزمون 
دوام حرارتی دوام مکانیک و عملکرد ترموستات 

 تجهیــــــزات آزمون انواع بخاری گازی و نفتـــــــی، 
آبگــرمکن گازی مخــزن دار و آبگـــرمکن نفتـــی و 
ابگرمکن فوری شامل آنالیزور محصــوالت احتراق 
و دسـتگاه اندازه گیری رقم دود شـامل ترمومتر، 

دمنده، کرنومتر و پمپ هیدروستاتیک
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سیم و کابل های فشــار ضعیف ٧۵٠/۴۵٠ ولت، کابل قدرت (فشـــار 
متوســــط) ١/ ۶/٠ کیلو ولت و ٣/٨/١ کیلو ولت، کابل های جوشــــکاری، 
کابل های با عایق ســـــیلیکون کابل های با روکش الســـــتیکی، انواع 
دوشــــاخه: دوشــــاخه قابل تعویض و دوشــــاخه غير قابل تعویض، 
مجموعه بند رابط و مجموعه بند رابط برای توســــعه، ســـــرپیچ با رزوه 
ادیسـون، تبدیل کننده، محافظ الکترونیکی ولتاژ، کلید برای مصــارف 
خانگی، پریز سیار و پریز ثابت برای مصــارف خانگی، ایمنی انواع لوازم 
خانگی برقی (به اســــــتثناء اجاق های ریزموج و محرک های کرکره ها، 
درها، دروازه ها و پنجره ها ، ایمنی انواع باالســــــــــــــت القایی، انواع 
الکتروموتور، ایمنی و سازگاری الکترو مغناطیســـــــــــی (هارمونیک و 

فلیکر، انواع وسایل صوتی و تصویری

گروه پژوهشی برق و الکترونیک

Laboratory Equipment Research

Inst i tute of Food and Agr iculture

فرآورد ههای مورد آزمون
پژوهشکده فناوری و مهندسی

انواع کولر آبی پرتابل و سـقفی، انواع یخچال و فریزر خانگی، اســباب 
بازی کودکان (روروک)، انواع مبلمان اداری، آبگرمکن نفت ســــــــوز 
وگازســوز خانگی، بخاری نفت ســوز وگازســوز خانگی، شــیراطمینان 
آبگرمکن خانگی، انواع شـیر گاز توپی، شـیرسـیلندر گاز مایع، کنترل 
های وسائل گازسـوز و انواع رگوالتور وسـائل گازسـوز خانگی، تعیین 
ماهیت فلزات انواع مقاطع و پروفیل های ســــــاختمانی، پیچ و مهره، 
شیرآالت بهداشـتی، ظروف تفلون، سـیلندرهای گازی سـیلندر يكبار 

مصرف، سیلندر آتش خاموش کن، دیگ زودپز

گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

کمک فنر، کاله ایمنی موتور سـیکلت، لنت ترمز و لنت صــفحه کالچ، 
پالتین، فنر تخت، رادیاتور، فیلتر هوا فیلتر روغن، پمپ روغن

گروه پژوهشی خودرو و نیروي محرکه

انواع اتوکالوهای پزشکی و آزمایشــگاهی، دندان مصـــنوعی اکرلیکی، 

انواع عصــا (حلقه آرنجی۔ فلزی زیر بغل دسته چوبی چند پایه ) و واکر، 

نخ جراحی، گاز اکســیژن طبی، تعیین اسیدیته و قلیائیت و اندازه گیری 

فلزات سنگین در مایعات استخراجی حاصل از وسایل یکبار مصـــــــرف 

دستکش جراحی و معاینه، کیســه ادرار(بزرگســاالن)، پوشش محافظ 

بهداشتی (مردانه)، باندوگاززخم بندی، گاز وازلینه، باند کشـــی، ست 

تزریق سرم و سـت تزریق از نوع بورت دار (میکروسـت سـرنگهای یکبار 

مصــــــــــــــــرف، سوزن های زیر جلدی، ایمنی الکتریکی انواع تجهیزات 

الکتریکی پزشکی مرتبط با بیمار باتجهیزات آزمایشـــــــگاهی،نخ دندان 

ســــاده و بادلته،آمالگام دندانپزشـــــکی،نخ بخیه ،اندازه گیری فلزات 

سـنگین،باند طبی زخم بند،سـت ســرم میکروســت ســتخون وســت 

تزریق،کیســــــه ادرار، انواع پد و گازهای طبی، ستون ههای پزشکی،گاز 

اکســــــــیژن، انواع دستکش های پزشکی،انواع سرنگ های پزشکی و 

انســـــــــولین و خود تخریب، انواع سر سوزن و سوزن ،لول ههای سوزن 

منوفوالد زنگ نزن، دندان مصـنوعی ،ترامپولین،  پینگ پنگ، تجهیزات 

تمرینی ثابت، دماسنج های پزشکی از نوع تابشــــــی ،تماسی و مایع در 

شیشه، فشارسنج های غیر خودکار، خودروهای امدادی و تجهیزات آنها 

، یونیت دندانپزشکی، چراغ دندانپزشکی، ساکشـــــن الکتریکی، کوره 

فوردندانســــــــازی، ونتیالتور بیهوشی، تخت اتاق عمل،  و سانتریفوژ ، 

آمالگاماتور، اتوکالوهای پیش خلق و آزمایشــــگاهی، تجهیزات سترون 

کننده و ضـــــدعفونی کننده گراویتی، تجهیزات ســـــترون کننده قابل 

حمل، آمبوالنس اتوبوسی، انواع عصاهای معلولین، انواع واکر، روالتور، 

عینک اســـکی، عینک شـــنا، عینک محافظ، اســـپر یهای ســــرد کننده 

ورزشـــی، انواع ویلچر، انجام آزمون ســـایر نمونه ها بر اســــاس امکان 

سنجی

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

سیمان پرتلند، سیمان بنایی، سیمان پرتلند آهکی، سیمان تراس، سیمان سرباره ای سیمان سفید، سیمان پوزوالنی، شیشــــــه ایمنی وسایط نقلیه، شیشـــــــه ایمنی 
ساختمان شیشـه فلوت، شیشـه تخت کشـشـی، شیشـه مشـجر، کاشی کف و دیواری کاشی ضد اسید کاشی موزائیکی گروهی، عایق های رطوبتی بام پلیمری، عایق های 
رطوبتی بام اکســـــیده، عایق های رطوبتی پی با پایه قیری، عایق های رطوبتی پی با پایه قیری اصالح شده بر اساس پلیمر ها، بلوک سقفی مورد مصـــــرف در سقف های 
تیرچه بلوک بلوک سیمانی، بلوک سیمانی سبک غیر باربر، موزائیک، آجر رسی ماشینی، آجر های سـبک باربر و غیر باربر با سـوراخ های قائم، آجر ها و پنل های آجری رسـی 
سبک غیرباربر با سوراخ های افقی، پلی استایرن قابل انبســـاط برای مصـــارف عایق حرارتی، بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبســــط شونده، 
سـیمان پرتلند مركب ‐ الف ٣٢/۵ ‐ ویژگی های چینی بهداشـتی، ظروف چینی غذاخوری، جداول بتنی، صــفحات روکش دار گچی، قطعات بتنی اتوکالو شــده، بلوک های 

گچی، کف پوش بتنی، ماسه مرجع مورد مصرف در تعیین مقاومت خمشی و فشاری، سنگدانه سبک، شیشه ایمنی وسایل گاز سوز

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی
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پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه مدیریت
Institute ofQuality Control and Inspection Systems

پژوهشـکده سیسـتمهای مدیریت کیفیت و بازرسی یکی از پژوهشـکده های پژوهشـگاه استاندارد است که دارای سه گروه پژوهشــی و یک 

مرکز آزمون مهارت می باشد. فعالیتهای این پژوهشـــکده شامل وظایف جاری گروههای پژوهشــــی و پروژه های کاری میان مدت و بلند مدت 

است که برگرفته از وظایف قانونی پژوهشکده و چالشها و نیازهای روز صنایع کشور می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستمهای کیفیت و بازرسی

INSO ISO 15189 تدوین چهارچوب ارزیابی آزمایشگاهها و نهارهای بازرسی به ویژه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بر اساس استاندارد

تدوین استاندارهای ملی مرتبط

برقراری همکاری فعال با مراکز علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در زمینه مرتبط

هدف این گروه پژوهشی نظام مند سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در پژوهشکده و نیز حمایت از فعالیتهای استانداردسازی کشور است.

 تحقیقات در زمینه بهبود کیفیت کاال و خدمات و روشهای تولید

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط

طراحی و اجرای آزمون های بین المللی اندازه شناسی و عضویت در کمیته های فنی و مشاوره ای آنها و ایجاد کمیته های متناظر آن سازمان ها در ایران

همکاری با گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی و انطباق در فرآیندهای مرتبط 

انجام پژوهش و مطالعات الزم در خصوص تهیه قانون اندازه گیری کشور و یا تغییر آن

همکاری با مرکز اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز آزمون مهارت پژوهشگاه

این گروه ضمن تعامل با مرکز ملی اندازه شناسی، زیرساختهای الزم برای ارتقاء کیفیت و برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری را ایجاد می کند.

گروه پژوهشی سیستم هاي مدیریت کیفیت:

گروه پژوهشی اندازه شناسی و اوزان

شناسایی و سازماندهی و آموزش ارزیابان و کارشناسان فنی در حوزه های مختلف مرتبط با ارزیابی نهادهای ارزیابی انطباق

اجرای پروژه های کاربردی در جهت ایجاد روشهای نو در بازرسی کاالهای صادراتی و واردات

ارزیابی آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد در استانها مطابق روش اجرایی ٢٠٨/١١١/ر

ارزیابی تایید صالحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون مطابق الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بر اساس 

استاندارد INSO ISO 15189 به عنوان پیمانکار مرکز ملی تایید صالحیت ایران

ارزیابی نهادهای بازرسی براساس استاندارد INSO ISO IEC 17020 به عنوان پیمانکار مرکز ملی تایید صالحیت ایران

گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق

شناسایی نیازهای آزمایشگاههای تایید صالحیت شده و همکار سازمان ملی استاندارد در حوزه آزمون مهارت 

INSO ISI IEC 17043 طراحی و برگزاری آزمون مهارت در زمینه های مختلف آزمون و کالیبراسیون مطابق الزامات استاندارد ملی

RM شناسایی و بکارگیری امکانات فناوری و علمی کشور در زمینه ساخت نمونه های مناسب و

پیشنهاد تجدید نظر استانداردهای ملی براساس نتایج آزمون مهارت مرتبط

مرکز آزمون مهارت استاندارد
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اهم فعالی تهاي پژوهشکده:

ارائه خدمات استانداردسازی و مشــــــــــــاوره 

عمومی و اختصـــــــــــــــــــــاصی برای صنایع در 

کلینی کهای استاندارد

اندازه گیری نرخ کیفیت محصوالت و خدمات 

در کشور با روشهای علمی و بین المللی

پیمانکار مرکز ملی تایید صــــــــــالحیت ایران در 

ارزیابی آزمایشــــــگاههای آزمون و کالیبراسیون 

ISO/IEC 17025 مطابق استاندارد

پیمانکار ادارات کل اســــــتاندارد اســــــتانها در 

ارزیابی آزمایشــــــــــگاههای همکار مطابق روش 

اجرایی ٢٠٨/١١١/ر

اخذ تاییدیه ISO/IEC 17043  از مـرکـز ملـی 

تایید صـــالحیت ایران در زمینه برگزاری آزمون 

مهارت

توانمند سازی صنایع مشــــمول طرح تجا در کل 

کشور با استفاده از کارشناسان استاندارد 

اهم فعالیت هاي گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق:گروه پژوهشی ارزیابی انطباق 

 خدمات آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون بخش مهمی از فعالیتهاي بسـیاری از واحدهاي توليدي، سازمانهاي 

تحقیقاتی، دانشگاهها و نهادهاي تصــــمیم گیرنده در ارزیابی انطباق کاالهای تولید داخل و نیز کاالهای وارداتی 

مشـــــــــــمول اجرای استاندارد اجباری و ضوابط فنی را در بر میگیرد. در جهت نیل به این هدف ضروری است که 

آزمایشگاه امکانات و تسهیالت الزم برای انجام آزمون را داشته باشد. تائید صالحیت و ارزیابی آزمایشـگاه های 

همكار آزمون و کالیبراســــــــــــــــــیون و نظارت بر عملکرد آنها برطبق روش اجرایی ٢٠٨/١١١/ر برعهده ادارات کل 

استاندارد استانها میباشد كه به برنامه ریزی و نیروی انسانی متخصص دقیق نیازمند است.

ارزیابی انطباق فرآیندی است که اثبات می کند یک کاال، فرآیند، سیســـتم، فرد یا سازمان با الزامات مشــــخص 

شده مطابقت دارد.

سازمان ملی استاندارد در راستاي توسعه و ترويج استاندارد و اجراي سياستهاي کلي قانون اساسي بخشـــــي از 

فعاليتهاي قابل انتقال خود را به بخش خصـــــوصي واگذار كرده است و از همکاری آزمایشــــــگاه های آزمون و یا 

کالیبراسیون بخش خصوصی استفاده می نماید.

با توجه به فراوانی آزمایشـــــــــگاه های همکار در استان تهران و گســـــــــتردگی دامنه فعالیت آنها از یک طرف و 

محدودیت نیروی انســـــــــانی الزم برای انجام این امر در اداره کل از طرف دیگر، این اداره طی تفاهم نامهای که با 

پژوهشگاه استاندارد منعقد نموده، بخشي از فرايند تاييد صالحيت آزمايشگاهها را به پژوهشـکده سیسـتمهای 

مدیریت کیفیت و بازرسی سپرده است. 

ارزیابی آزمایشـــــــــــــــــگاههای همکار استانی بر مبنای روش اجرایی ٢٠٨/١١١/ر زمینه ساز حرکت آن ها به سمت 

اســـتاندارد جهانی ISIRI-ISO-IEC 17025 می باشـــد که هدف اصـــلی ســـازمان ملی اســــتاندارد در زمینه 

آزمایشـگاههای آزمون و کالیبراسیون است. در این زمینه نیز این پژوهشـکده به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی 

ISIRI-ISO- تایید صالحیت، ارزیابی آزمایشــگاههای همکار تأیید صالحیت شده/ متقاضی بر اساس استاندارد

IEC 17025 را نیز بر عهده دارد.
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مرکز آزمون مهارت استاندارد ، بعنوان یکی از گروههای فعال پژوهشــکده سیســـتمهای 

مدیرت کیفیت و بازرســــی، از ســــال ١٣٩٣ اقدام به ترجمه و تدوین اســـــتاندارد ملی 

١٧٠۴٣ ( استاندارد آزمون مهارت) و همچنین پیاده سازی آن در پژوهشــکده سیســتم 

ها کرد . این اســــــتاندارد شــــــامل الزامات کلی برای تایید صــــــالحیت مجریان آزمون 

مهارت(PTP: Proficiency Test Provider) و همچنین نحوه تدوین و اجـــــــــــــرای 

الگوهای آزمون مهارت می باشد که برای انواع الگوهای آزمون مهارت عمومیت دارد.

پس از اســــــتقرار الزامات اســــــتاندارد ١٧٠۴٣و تکمیل ســــــاختار مرکز آزمون مهارت 

اســـتاندارد و طرح ریزی و اجرای چند الگوی اولیه آزمون مهارت و طی فرآیند ارزیابی، این 

 ISO/IEC 17043 مرکز موفق به دریافت گواهینامه تایید صـالحیت مطابق اسـتاندارد

از مرکز ملی تایید صالحیت ایران گردید.

دارای تایید صالحیت مطابقمعرفی مرکز آزمون مهارت استاندارد:

ISO/IEC 17043 استاندارد

از مرکز ملی تایید صالحیت ایران

NACI/Pt/102 به شماره

ارزیابی آزمایشگا هها در صنایع مختلف به شرح زیر انجام م یپذیرد:

انگ فلزات

غذایی و کشاورزی

 شیمی و پتروشیمی

مهندسی پزشکی

بسته بندی و سلولزی

مکانیک و فلزشناسی

ساختمانی و معدنی

برق و الکترونیک

خودرو

اهداف ارزیابی آزمایشگاه هاي همکار:

 اطمينان از رعايت الزامات فنی و مديریتی مربوطه توسط آزمايشگاهها

نظم بخشی به امور آزمايشگا هها و يكپارچگی صحت عملكرد سیستمی آنها

 كاهش هزين هها

 تسریع زمان تایید صالحیت آزمایشگا هها

 تسهيل در امور تجارت و بازرگاني بين كشورها

 سهولِت يافتن علل خطا در عملكرد آزمايشگا هها

 تضمين سالمت، ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان

اهم فعالیتهاي انجام شده

ارزیابی آزمایشگاههای همکار استان تهران از سال ١٣٩٠ تاکنون

 ارزیابی آزمایشگاههای همکار استان آذربایجان شرقی از سال ١٣٩۶ تاکنون

 تشکیل بانک جامع ارزیابان و کارشناسان فنی

 ارزیابی آزمایشــگاههای تایید صالحیت شده براساس 

INSO ISO IEC 17025 استاندارد ملی
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برخی از آزمون مهارت هاي برگزار شده: 

برق و الکترونیک (سیم و کابل و ...)

مواد غذایی و کشـــــــــاورزی نظیر روغنهای خوراکی، مایکوتوکســـــــــین ها، 

فرآورد ههای لبنی، غالت 

شیمیایی و پلیمر شامل فرآورده های پتروشیمی نظیر روغن موتور و گازوئیل 

و  پلیمرها شامل آنالیز مواد، کشش، سختی و    آرایشی و بهداشتی

مرکز آزمون مهارت استاندارد

مکانیک و فلزشناسی نظیر آنالیز مواد، سختی فلزات، کشش، ...

کالیبراسیون نظیر جرم، ابعادی و دمایی

ساختمانی و معدنی نظیر خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان، بتن و سنگدانه 

انگ فلزات گرانبها

میکروبیولوژی

مرکز آزمون مهارت استاندارد

کلیه آزمایشگاهها، نهادهای قانونی و سازمانهای مرتبط با آزمون، می توانند تقاضای برگزاری آزمون مهارت در یک زمینه خاص را به ریاست مرکز آزمون مهارت 

از طریق راههای ارتباطی، منعکس نمایند. این مرکز ضمن بررسی درخواست، در صورت امکان نسبت به طراحی و برگزاری آزمون مهارت اقدام خواهد نمود.

MFR ‐پالستیکها سختی فلزات کالیبراسیون‐ابعادی 

روغن خوراکیمایکوتوکسینها

روغن موتور

میکروبیولوژی

پالستیکها‐ کشش سیم و کابل الکتریکی و ابعادی

27



اهداف آزمون مهارت:

 شناسايي مشكالت و فرصتهای بهبود در آزمايشگاهها 

 تخصیص مقادیر به مواد مرجع 

 ارزيابي عملکرد آزمايشگاهها 

شتیبانی از بيانيه برابري اندازهگیریهای موسسات ملي اندازه شناسی 

 شناسایی تفاوت¬های بین آزمایشگاهی 

 صحه گذاری ادعاهاي عدم قطعیت 

 اعتماد سازی بیشتر براي مشتريان آزمايشگاه

 آموزش آزمايشگاههاي مشاركت كننده بر پايه نتايج  چنین مقايسه هایی

 ارزيابي مشخصه هاي عملکردی يك روش آزمون

ايجاد اثربخشي و سازگاري روشهاي آزمون یا اندازهگیری

روش پایش نتایج مشارکت کنندگان:

تعیین نمـره عملکـرد، رتبه و 

رده کیفی هریک از مشارکت 

کنندگان در هــــــر اندازه ده 

(آزمون) طبق روشــــــــــهای 

آماری معتبر و بر اســـــــــاس 

الزامات استانداردهای

ISO/IEC 17043

 ISO 13528:2015

|Z|≤2

 عملکرد
قابل قبول

|Z|≥3

اقدام (اصالحی)

نمره

عملکرد

Z
2≤|Z|≤3

هشدار
کلینی کهاي استاندارد 

توسعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصــــــــــــادي دهه آينده بوده و این صنایع، بهبود و 

سالمت اقتصــــــــــــاد ملی را موجب می شوند در این راستا دفاتر کلینیک های استانداردسازی در 

شهرک های صنعتی ایجاد و مسـتقر شده و با ارائه خدمات متنوع عالوه بر انجام خدمات دبیرخانه ای، صنایع را به امر استانداردسازی ترغیب و مشـکالت و موانع موجود 

را با ارائه مشاوره کارا و موثر برطرف می نمایند. به این ترتیب پوشش استانداردهای ملی گستره بیشتری از صنایع را شامل شده و طبعًا ارتقای روز به روز صنعت کشور 

و فرهنگ استفاده از کاالی استاندارد از نتایج ارزشمند آن خواهد بود .

پروژه نرخ کیفیت 

براساس بند ١٨ از ماده ٧ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سـازمان موظف به اندازه گیری سـاالنه نرخ رشـد کیفیت 

محصـــــوالت اعم از کاال و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصــــــهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از آن به مراجع ذیربط 

جامعه می باشد. در این راستا تعیین نرخ کیفیت کاالهای مشــــــمول استاندارد اجباری در کشــــــور نیز از جمله پروژه های 

پژوهشـکده سیســتم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد. در این طرح، با هدف پایش دوره ای تغییرات سطح کیفیت 

محصــــوالت در گروههای مختلف، نرخ کیفیت هر گروه محصــــوالت محاسبه می شود. بدیهی است در این محاسبات موارد 

دارای نقص بحرانی، عمده و جزیی با درصد وزنی مشخص در نرخ نهایی کیفیت آن گروه کاال سهم دارند.

پروژه تدوین و صحه گذاري استانداردهاي کارخان هاي

استانداردهای کارخانه ای یا درون سازمانی مجموعه استانداردهایی هســــــتند که در واحدهای تولیدی و یا سازمان ها با 

توجه به فعالیت های خاص آنها تدوین شـــده و مورد اســــتفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال هر واحد تولیدی برای کلیه 

فعالیت های خود در زمینه های طراحی، تولید و یا خدمات از چهارچوب و اصول معینی پیروی می کندکه این اصول می تواند 

در قالب استانداردهای کارخانه ای به کار گرفته شود. این پژوهشـــــــــــــــکده با انجام پروژه های تحقیقاتی، صحه گذاری 

استانداردهای کارخانه ای را انجام می دهد و در انجام این مهم از توان کارشناسی همکاران پژوهشـگاه و سایر کارشناسان 

متخصص مرتبط به ویژه کارشناسان دارای پروانه کارشناسی استاندارد حداکثر بهره را می برد.
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دفاتر منطق های پژوهشگاه استاندارد

 دفتر منطقه اي استان آذربایجان شرقی

 دفتر منطقه اي استان گلستان

 دفتر منطقه اي استان کرمانشاه دفتر منطقه اي استان قزوین

 دفتر منطقه اي استان هرمزگان دفتر منطقه اي استان خوزستان

 دفتر منطقه اي استان خراسان رضوي

دفتر آنالیز ریسک

هدف از ایجاد دفتر آنالیز ریسک در پژوهشگاه، ارزیابی علمی اثرات نامطلوبِ بهداشتی حاصل از خطرات بالقوه در مواد غذایی با استفاده 

از یک رویکرد نظامند و منظمِ مشـتمل بر سه جز اصلی مدیریت ریسـک، تجزیه و تحلیل ریسـک و ارتباطات ریسـک می باشد. نتایج 

حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک، جهت تصمیم سازي و ارائه راه حل هاي سازگار و مناسب در زمینه مشـکالت ایمنی مواد غذایی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

1. تدوین و به روز رسانی استانداردهاي مواد غذایی بر مبناي تحلیل ریسک

4. گسترش سیستم هاي مدیریت و شیوه هاي کارآمد و اثر بخش در صنایع غذایی کشور

2. اطمینان از بکارگیري اصول علمی تحلیل ریسک درتدوین و به روز رسانی استانداردهاي مواد غذایی

3. تسهیل مشارکت موثر تمامی طرف هاي ذینفع و متخصصین عالقه مند به امر تدوین استانداردهاي مواد غذایی

پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوي علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران باتوجه به تصویب قانون سازمان ملی استاندارد و به 

منظور توسعه همکار يهاي مشــترك در حوز ههاي علمی، فنی، پژوهشــی و فنآوري نســبت به ایجاد دفاتر استانی اقدام نمود هاست. 

استفاده بهینه از ظرفی تهاي موجود در اجراي طرحهاي پژوهشی، مطالعاتی توسع هاي، کاربردي، مشاور هاي و آموز شهاي تخصـصـی 

در راستاي اشاعه فرهنگ استاندارد و استانداردسازي در سطح کشـور با رویکرد ه مافزایی پتانسـی لها و تواناییهاي فنی و تخصـصــی 

ادارات کل استاندارد استانها از جمله مهمترین مسائل در نظرگرفته شده جهت را هاندازي این دفاتر استانی در استانهاي منتخب م یباشد.
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گرو ههای مجازی

هدف از ایجاد آزمایشگاه هاي حالل در پژوهشـگاه، رعایت مصـالح عامه در انطباقِ نحوه تولید، فرآوري و عرضه محصـوالت غذایی با 

احکام شرع مقدس اسالم و نیز نیل به توسعۀ فرهنگ غذاي پاك و کســب جایگاه شایســتۀ جمهوري اسالمی ایران در زمینۀ تولید و 

عرضۀ غذاي حالل از طریق توسعه همکارهاي بین المللی، آزمون، مدیریت کیفیت و استانداردسازي حالل می باشد.

گروه مجازی انرژی و محیط زیست

پژوهشگاه استاندارد با ایجاد گروه پژوهشی انرژي و محیط زیست به دنبال انجام فعالیتهاي زیر میباشد:

آلودگیهاي زیســــتمحیطی که یکی از علتهاي اصلی آن استفاده نامناسب از انرژي است، از معضــــالت اصلی جهان امروزي و 

بخصوص کشور ایران است و تهدیدي جدي براي نسلهاي آینده محسوب میشود. از طرف دیگر مصرف سرانه سوختهاي فسیلی و 

سایر منابع انرژي در سطوح مختلف هزینه هنگفتی را به اقتصـاد کشـور تحمیل میکند. از سالهاي گذشته توجه مسـئولین کشـور به 

مقوله بهینهسازي مصرف سوخت و کاهش مصرف انرژي در حوزه صنعت نفت و دیگر صنایع جلب شده است یکی از نیازهاي کشور در 

این زمینه تخصصی فقدان نهادهاي فنی در حوزههاي تحقیقاتی و پژوهشـی مرتبط با استانداردهاي ملی و بینالمللی مرتبط می باشد. 

هدف از تدوین استانداردهاي مربوط به حوزه انرژي بهبود مدیریت انرژي در کشــور و افزایش کارایی مصـــرف انرژي، امنیت انرژي، 

بهبود شرایط زیستمحیطی، کاهش ریسک و هزینهها است. 

گروه مجازی حالل

2- همکاري در تدوین استانداردهاي ملی، منطقه اي و بین المللی مواد غذایی 

3 - تسهیل مشارکت موثر تمامی طرف هاي ذینفع و متخصصین عالقه مند در  امر استاندادسازي حالل در کشور

1- راه اندازي آزمایشگاه هاي مرجع حالل در پژوهشگاه

1. انجام تحقیقات کاربردي و تدوین استانداردهاي کارخانهاي حوزه انرژي و محیطزیسـت بخصـوص استانداردهاي مورد نیاز  

سازمانها و صنایع تولیدي کشور

2. مشارکت در تدوین استانداردهاي بین المللی مربوط به حوزه انرژي



7. انجام فعالیتهاي ارزیابی و اندازهگیري صرفهجویی انرژي بر اساس استانداردهاي ملی و بینالمللی

4. برگزاري دورههاي آموزشی عمومی و تخصصی مربوط به انرژي و محیطزیست

5. مشاوره مدیریت و ممیزي انرژي و کمک به استقرار سیسـتمهاي مدیریت انرژي بر اساس استانداردهاي سري ایزو 50001 

در کلیه سازمانها

6. مشاوره و فعالیت در راستاي محاسبات ردپاي کربن و موجودي انتشار گازهاي گلخانهاي با توجه به استانداردهاي سري ایزو 

14000

8. انجام پروژههاي ارزیابی زیستمحیطی کارخانجات و صنایع آالینده در راستاي کاهش انتشار آالیندهها

3. انتقال دانش و فناوري نوین به کشور بخصوص استانداردهاي بین المللی و کمک به اجراي آنها

عضویت پژوهشگاه استاندارد در مجامع بین المللی

پژوهشگاه استاندارد عضو کمیته هاي فنی سازمان بین المللی استاندارد ISO و کمیته منطقه اي کدکس  codex است.





پژوهشگاه استاندارد
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کرج: شهر صنعتی، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشگاه استاندارد

 نمابر: 8855 3281 (026) تلفن: 8-6031 3280 (026) صندوق پستی: 31745-139   

دفتر تهران: ضلع جنوبی میدان ونک، طبقه ششم
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تهیه شده در:

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه استاندارد

تابستان 1397


