
 

 پژوهشگاه استانداردبا تفاهم های منعقد شده 
 پژوهشکده مسئول تاريخ اعتبار تاريخ انعقاد طرف تفاهم رديف

1 
پرديس كشاورزی و منابع طبيعي 

 دانشگاه تهران
 غذايي و كشاورزیصنايع  1931/2/21 1931/2/21

2 
موسسه پژوهش در مديريت و 

 برنامه ريزی انرژی دانشگاه تهران

 

11/1/1931  
 

11/1/1939  مکانيك و ساختمان ، برق 

12/3/1931 اه علوم و فناوری رنگپژوهشگ 9  12/3/1931  
 شيمي و پتروشيمي

 ) گروه پژوهشي شيمي و نساجي(

22/2/1931 شورای ملي زيتون ايران 4  22/2/1939  غذايي و كشاورزیصنايع  

1 
معاونت علمي و فناوری رياست 

 جمهوری
11/4/1931  11/4/1939  

 ايران  سازمان ملي استاندارد

 پژوهشگاه استاندارد

2 
پژوهشگاه شيمي و مهندسي 

 شيمي ايران
12/1/1931  12/1/1934  

 شيمي و پتروشيمي

 پتروشيمي( ) گروه پژوهشي شيمي و

91/8/1931 پژوهشکده علوم و صنايع غذايي 1  91/8/1934  غذايي و كشاورزیصنايع  

8 
انستيتو تحقيقات تغذيه ای و 

 صنايع غذايي كشور
13/3/1931  13/3/1934  و كشاورزیغذايي صنايع  

3 
موسسه مطالعات و پژوهش های 

 بازرگاني
8/11/1931  8/11/1934  سيستم های مديريت و كيفيت بازرسي 

3/11/1931 پژوهشگاه رويان 11  3/11/1934  غذايي و كشاورزیصنايع  

11 
مركز تربيت مربي و پژوهش های 

 فني و حرفه ای
21/9/1932  21/9/1934  ستاد پژوهشگاه 

11/4/1932 تاندارد استان تهراناداره كل اس 12  11/4/1934  سيستم های مديريت و كيفيت بازرسي 

19 
مركز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي 

 ايران
21/4/1932  21/4/1931  غذايي و كشاورزیصنايع  

1/1/1932 شركت شهرک های صنعتي تهران 14  1/1/1934  مديريت آموزش و تحصيالت تکميلي 

22/1/1932 لورژی رازیمركز پژوهش متا 11  22/1/1931  برق، مکانيك و ساختمان 



 

 پژوهشگاه استانداردبا تفاهم های منعقد شده 
 

 پژوهشکده مسئول تاريخ اعتبار تاريخ انعقاد طرف تفاهم رديف

28/1/1932 انجمن مهندسي گاز ايران 12  28/1/1931  برق، مکانيك و ساختمان 

19/3/1932 علوم غذايي و تغذيه پارسيان 11  19/3/1931  صنايع غذايي و كشاورزی 

18 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 

 دارويي
14/11/1932  14/11/1931  صنايع غذايي و كشاورزی 

13 
سازمان جهاد دانشگاهي صنعتي 

 شريف
11/11/1932  11/11/1934  پژوهشگاه استاندارد 

21 
گروه پژوهشي صنايع غذايي 

 رادكان
14/12/1932  14/12/1931  صنايع غذايي و كشاورزی 

21 
ي شيمي دانشگاه دانشکده مهندس

 تربيت مدرس
1/2/1939  1/2/1932  صنايع غذايي و كشاورزی 

2/2/1939 انجمن هيدروليك ايران 22  2/2/1931  معاونت پژوهشي پژوهشگاه 

29 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 

 تحقيقات البرز
11/2/1939  11/2/1932  معاونت پژوهشي پژوهشگاه 

11/2/1939 انجمن كامپوزيت ايران 24  11/2/1931  معاونت پژوهشي پژوهشگاه 

2/2/1939 دانشگاه الزهرا 21  2/2/1932  پژوهشگاه استاندارد 

11/12/1932 شركت داروسازی باريج اسانس 22  11/12/1934  صنايع غذايي و كشاورزی 

1/2/1939 دانشگاه علوم پزشکي البرز 21  2/2/1932  پژوهشگاه استاندارد 

28 
دانشگاه صنعتي خواجه 

 طوسيالدين نصير
22/1/1939  22/1/1931  پژوهشگاه استاندارد 

21/3/1939 پژوهشگاه صنعت نفت 23  21/3/1934  پژوهشگاه استاندارد 

11/3/1939 شركت نوونورد دارو 91  11/3/1931  شيمي و پتروشيمي 

  


